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Viktoria Eriksson
Gunilla Lefwerth
Victoria Ekenberg

justerare

Adjungerad:
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§§ 1 – 10c

Anmält förhinder:

Marita Stigelius, adj
Marianne Johansson, adj
Lena Hägglund, adj

§§ 7- 14

§1 Mötets öppnande
Karin Friberg öppnade mötet 19.03 och hälsade alla välkomna
§2 Val av justerare
Mötet beslutar
att utse Viktoria Eriksson att, tillsammans med ordförande, justera protokollet.
§3 Fastställande av dagordning
Mötet beslutar
att fastställa föreslagen dagordning för mötet
§4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är fastslaget av HS men ännu ej publicerat på webben. Karin påminner
webansvarig om detta.
§5 RD-fall
Föredragande Viktoria Eriksson
1. SKK har ännu ej registrerat de 2 fall från samma uppfödare som ligger klara. Uppfödaren har
försökt pusha på. Viktoria håller koll.
2. Det fall där ägaren motsätter sig registrering har uppfödaren nu fått ut medgivaravtal från oss
och när detta är påskrivet kan vi publicera kombinationen på frk.nu. Victoria Ekenberg ska prata
med Jörgen Norrblom ifall det är möjligt att med en asterisk (*) även få in kombinationen på
Rasdata, då det inte kan publiceras på SKK.
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3. Katarina Morsk har pratat med ägaren till den schweiziska hunden och det verkar som om
kommunikationen brustit i detta fallet. Vi kan bara se det som att hundägare, SKK, ansvarig i
klubben och uppfödare nog missuppfattat varandra i vad som är gjort och vad som är konstaterat.
Hunden har ett godkänt obduktionsprotokoll där RD konstateras men SKK har inga papper. Nu
verkar det dock som om vi rett ut alla frågetecken och kan påbörja processen med att få fallet
registrerat på SKK. Viktoria meddelar hanhundsägaren, som behöver få informationen.
N.B. Som en påminnelse inför framtiden kan vi konstatera att uppföljning krävs hela tiden och att
man inte släpper något för att man lämnat ifrån sig något eller får höra att något är gjort.
Mötet tackar för informationen och beslutar
att Viktoria Eriksson meddelar hanhundsägaren i fallet med den schweiziska hunden om att det är
konstaterat.
att Viktoria Eriksson skriver en mycket enkel ”lathund” om hur man går tillväga ifall man
misstänker RD hos sin hund / sin uppfödning.
att Victoria Ekenberg kontaktar Jörgen Norrblom för att se om möjligheten finns att på Rasdata
publicera kombinationen för konstaterat fall, som ej reg. på SKK.
§6 Långtidsstudie
Föredragande Katarina Morsk
Arbetet med enkät 2 pågår. Mötet pratar om den text som finns ang. långtidsprojekt på hemsidan,
och är eniga i att den behöver ändras.
Förutom Flatmästerskapet kommer även blodprovstagning/hjälp med enkätifyllning att erbjudas
på Clubshow I Umeå. Denna info ska ut på hemsida för både Clubshow och frk.nu samt klubbens
fb-sida. Infomaterial ska vara klart senast till Clubshow. Viktigt att även locka dit flatägare som inte
nödvändigtvis är anmälda till utställningen, för att få ut information mm.
Verksamhetsberättelsetexten för långtidsstudie är klar men Marita har ännu inte korrläst och har
ev. något att tillägga.
Mötet diskuterar att det är viktigt att komma ut med VAD forskarna hittills gjort och därför ska en
rapport skrivas och publiceras I Charmören.
Mötet tackar för informationen och beslutar
att Karin Friberg och Gunilla Lefwerth tar fram infomaterial till studierna senast till Clubshow.
att Marita Stigelius och Katarina Morsk ser över texten på hemsidan och meddelar Karin vad som
behöver ändras.
att Karin Friberg ser till att info ang. blodprovstagning mm kommer ut på Clubshows hemsida,
frk.nu och fb-sida.
att Katarina Morsk och Marita Stigelius ser över vad som är gjort sedan start och skickar in detta
via Karin till Charmören.
Victoria Ekenberg ansluter 19.20
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§7 Lathunden
Föredragande Victoria Ekenberg
Victoria har gjort några körningar av avelsbasen i Lathunden och vi konstaterar glatt att vi utnyttjat
hela 199. Totala avelsbasen har sjunkit något och mötet ser det som en konsekvens av dom år då
avelsbasen utnyttjades dåligt. Detta skulle isåfall innebära att den totala avelsbasen borde öka
framöver.
Vi behöver sista rasdatafilerna för att kunna få 2018 års rätta siffror då senaste filen är från
oktober-18. Victoria undersöker med Jörgen om när vi kan få tillgång till dessa då nästa körning
borde vara februari. Februari är sent för oss att få med allt till fullmäktige.
Mötet tackar för informationen och beslutar
att Victoria Ekenberg kontaktar Jörgen ang. sista rasdatafilerna för 2018.
§8 Hälsoenkäterna
Föredragande Karin Friberg
Karin har fått underlag från Marianne Johansson ang. svarsfrekvens för hälsoenkäterna.
Vi konstaterar att vi tyvärr tappar ytterligare i svarsfrekvens. Mötet diskuterar de åtgärder som
ligger i pipeline för 2019. Då det är nya och ganska stora åtgärder hoppas vi att uppfödare ska få
svar på frågan varför man ska fylla i enkäterna och också att dom ska känna ett mervärde i att göra
det.
Mötet tackar för informationen
§9 Ögon
Föredragande Karin Friberg
Mötet diskuterar gonioscopi - våra rekommendationer och valpförmedlingskrav samt
vad som gäller för en hund med PLD >3/4 som går i avel och rekommendationer runt detta.
Mötet beslutar
att Lena Hägglund kontaktar en hanhundsägare med PLD >3/4 med info om vad det innebär och
vad man som hundägare kan upplysa tikägare om.
§ 10 Övrigt
Föredragande Karin Friberg
a) Inkommen förfrågan om att sätta ut inavelsgrad i valpannonser.
Mötet diskuterar och är helt eniga i att det förvillar den oinvigde i vad som är bra eller dåligt.
Avelsbas och inavelsgrad förväxlas hela tiden och en inavelsgrad på 0% kan för avelsbasen, vara
mycket sämre än en inavelsgrad på 6,25%. Om inavelsgrad sätts ut kan den oinvigde tro att den
kombination med lägst inavelsgrad är att föredra före en annan. Alla annonserade kombinationer
uppfyller kraven på att inte överstiga 6,25%. Att räkna ut vilken kombination som är bäst för
avelsbasen för varje kombination är ett för tidskrävande arbete men det är eg. den informationen
som är den viktiga.
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Mötet beslutar
att vi är eniga i att vi inte vill ha med inavelsgrad i valpannonserna.
b) Ny valpförmedlare
Viktoria Eriksson från avelsrådet tar över valpförmedlingen. Viktoria tar också över valp@frk.nu
och uppdaterar hemsidan med annonserna.
Mötet beslutar
att Viktoria Eriksson presenteras som ny valpförmedlare i Charmören 1-19
c) Arbetsgrupp gentester
Mötet diskuterar arbetet med ev. gentester och Victoria Ekenberg kommer förmodligen att vara
representant under fullmäktige och ev. frågor som uppkommer kan hon då besvara. Victoria har
under året kollat på vad som skulle kunna göras och vad man kunde få ut av det.
Katarina Morsk lämnar mötet 20.11
d) Agria Breed Profile
Dokumentet ska nu vara klart och hos SKK.
§11 RAS
Föredragande Karin Friberg
Karin föreslår en bordläggning av denna § och att man tar ett eget möte bara med mätbara mål
och strategier för RAS.
Mötet beslutar
att hålla ett RAS-möte den 22 januari kl. 19.00
§ 12 Info från HS
Föredragande Karin Friberg
Karin informerar om vad som händer i HS, bl.a om genomförandet av samarbetsavtalet
uppfödare/klubb.
Mötet tackar för informationen.
§ 13 Nästa möte
Se § 96
§ 14 Mötets avslutande
Karin tackar alla för ett bra möte och avslutar mötet 20.16
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli
föremål för ändring av FRKs huvudstyrelse.

