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Plats:

Ordförande:

Karin Friberg

protokollförare

Beslutande:

Viktoria Eriksson
Gunilla Lefwerth
Victoria Ekenberg

§§ 23 - 31
justerare
§§ 20 - 31

Adjungerade:

Katarina Morsk
Marita Stigelius
Lena Hägglund

§§ 15 – 19
§§ 15 – 19

Anmält förhinder:

Marianne Johansson, adj

§15 Mötets öppnande
Karin Friberg öppnade mötet 19.03 och hälsade alla välkomna
§16 Val av justerare
Mötet beslutar
att utse Gunilla Lefwerth att, tillsammans med ordförande, justera protokollet.
§17 Fastställande av dagordning
Mötet beslutar
att flytta fram långtidsstudierna först och sedan fastställa föreslagen dagordning för mötet
§18 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är fastställt av HS och publicerat på webben.
§19 Långtidsstudierna
Föredragande Katarina Morsk och Marita Stigelius
Katarina informerar om att HS nu fått en lista på de som ej svarat på enkät nr 2. Marita var med på
ett HS-möte i augusti-18 där man bestämde att HS skulle försöka hjälpa till med rundringning.
Marita informerar om blodprovstagningen under Clubshow i maj. Inger Johanne Stockinger och
Lina Karlsson kommer hjälpa till. Även Flatmästerskapshelgen är sedan tidigare inplanerad till
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blodprovstagning.
Ang. delstudie 3 i ”2012-projektet” är det inget planerat men Maja Arendt kommer enligt tidigare
beslut, att skriva ihop en sammanställning av allt som hänt i projektet fram till dags dato. Detta ska
presenteras i Charmören. Katarina/Marita ser till att Maja får deadline för Charmören.
Projektet innehåller numera så många blodprov att man fått ut 10 unika individer, vilket gör att
man kan börja jämföra mot andra raser mm.
Ang. ”Dödsfallsrapporteringen” har det efter påminnelsen på facebook och hemsidan ebbat ut
med svar. En ny påminnelse behövs.
Cancerprojektet diskuterades då Karin och Gunilla på SSRKs funktionärsträff, fick info om
projektets status, som förbryllade. Karin har kontaktat Henrik Rönnberg, som framförde
informationen, för att få veta mer. Marita och Katarina förklarade lite om status och i dagsläget
känns det oklart om projektets status.
Karin tog upp diskussion ang. hemsidan och att det känns väldigt rörigt på avelssidorna. Mötet var
eniga om att det är för mycket information och text och att vi behöver rensa så att det blir lättare
för medlemmarna att hitta saker och ting. Karin får ta detta som ett projekt
Mötet tackar för informationen och beslutar
att Karin ser till att HS sekreterare får listan med personer som ej svarat på enkät 2, och att det tas
upp på nästa HS-möte
att Kattis/Marita ser till att Maja Arendt får deadline för Charmören
att Karin ser till att en ny påminnelse på något sätt kommer ut ang. dödsfallsrapporteringen.
att Karin tar på sig projektet att ”rensa avelssidorna” på hemsidan
Marita Stigelius och Katarina Morsk lämnar mötet.
Victoria Ekenberg ansluter till mötet
§20 Lathunden
Föredragande Victoria Ekenberg
Victoria informerar om att hon inväntar dom nya rasdatafilerna, som kommer varje kvartal, för att
kunna göra nya körningar.
Mötet tackar för informationen
§21 DNA-tester
Föredragande Victoria Ekenberg
Victoria informerar om att hon kontaktat ”Better Bred” ang. UC Davies testmetod, men ännu ej
fått svar. Mötet föreslår att Victoria ska presentera sig som medlem i svenska avelsrådet istället
för privatperson, för att ev. lättare få svar. Jens Eliasson som gått med i Better Bred har gett
Victoria tillgång till programmet.
Karin meddelade att hon haft med det Victoria satt ihop ang. DNA-tester till Fullmäktige, där de
som ville ta del av det hon hittills fått fram, fick ta en kopia. Feedback har varit att det var mycket
bra gjort och intressant.
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Mötet tackar för informationen
§22 Funktionärsträffen
Föredragande Karin Friberg
Karin deltog från FRK på avelsprogrammet under SSRKs funktionärsträff. Gunilla Lefwerth fanns
också på plats. Karin redogjorde för programmet och mötet diskuterade representant(er) på HDutredningens föredragning på SKK den 11/5. Karin har bokat 2 platser preliminärt då platserna är
begränsade. Victoria Ekenberg undersöker möjligheten att delta på föredragningen. Karin har lagt
upp en sammanfattning av funktionärsträffen på avelsrådets facebookgrupp.
Kontakt kommer också att tas med alla retrieverrasklubbar samt SSRKs avelskommitté ang. FRKs
skrivelse till SSRK ang. viltmomentet på FB-R, då deltagarna på funktionärsträffen var helt eniga
med det som skrivits från FRK. Efter kontakten kommer SSRK kontaktas på nytt.
Mötet tackar för informationen och beslutar
att Victoria Ekenberg undersöker möjligheten att delta på HD-utredningens redogörelse 11/5 och
snarast återkommer till Karin.
Viktoria Eriksson ansluter till mötet
§23 RD
Föredragande Viktoria Eriksson
Viktoria rapporterar om status och att hon behöver hjälp från Katarina Morsk att få tag på en av
ägarna till drabbad individ, då hon själv försökt via flera kanaler, utan att lyckas. Det finns också ett
fall som uppfödaren väldigt gärna vill ha registrerat och Viktoria kontaktar därför ägaren till
hunden.
Karin informerar om kontakt med Jörgen Norrblom ang. att registrera fall som konstaterats, på
Rasdata. Han ställer sig positiv till detta men vill ha fallen på en egen lista under ”Njurar” på
Rasdata. Jörgen kan också registrera RD på respektive hund under ”Veterinärresultat”.
Mötet tackar för informationen och beslutar
att Viktoria Eriksson kontaktar Katarina Morsk för att få hjälp med hundägarkontakt 1, för
publicering på Rasdata och att gå vidare med SKK-registrering.
att Viktoria Eriksson tar hundägarkontakt 2, för att få påskrift på medgivaravtal för att publicera på
Rasdata och gå vidare med SKK-registrering.
§24 HD-index
Föredragande Viktoria Eriksson
Viktoria har börjat ta sig an den gedigna information som vi begärt ut från SKK ang. förväntade
index och resultat. Viktoria redogjorde för det resultat hon hittills fått fram och det är en enorm
differens i förväntade index och resultatet. 8 kullar får resultat +/- 10, 4 kullar får +/- 15, 5 kullar
ligger mellan -29 till +9, 3 kullar från -22 till +4 osv. Nu börjar också våra A-höfter att ligga under
100 i index. Viktoria fortsätter med granskningen av materialet.
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Mötet tackar för informationen och det enormt viktiga arbete Viktoria lagt ner hittills.

§24 Hälsoenkäterna
Föredragande Karin Friberg
Karin informerar mötet om att arbetet med att webbasera hälsoenkäterna ännu inte påbörjats.
Inför det som är planerat som nästa utskick i höst, kommer arbetet vara klart.
Mötet tackar för informationen
§25 Samarbetsavtalet
Föredragande Karin Friberg
Karin informerar det nya samarbetsavtalet och det brev som gått ut till alla uppfödare, som haft
en valpkull dom senaste 5 åren. Mottagandet har varit mycket positivt och nya uppfödare tillsluter
dagligen. Hittills uppåt 20 st. Karin lägger upp brevet, den info som går ut till uppfödarna som visar
intresse samt det som går ut till dom som skrivit på avtalet, på avelsrådets facebookgrupp.
Mötet tackar för informationen.
§26 Ögon
Föredragande Lena Hägglund
Lena informerar om kontakten med Kristina Narfström och Björn Ekesten ang. bl.a Y-sömskatarakt
i vår ras. Narfström hänvisar till examensarbeten som är gjorda. Vi konstaterar att debutåldern har
sjunkit men alla är överens om att det inte finns några fall där det gett synproblem och att det inte
är någon skillnad på y-sömskatarakten för unga eller gamla individer. Ekesten och Narfström
rekommenderar ändå inte att avla på 2 individer med y-söm oavsett ålder. Vi kommer diskutera
frågan vidare.
Ang. Geografisk RD är svaret att detta är ett allvarligt fel som EJ ska avlas på. Avkommorna stoppas
ej i avel idag.
Hund i avel som gjort gonioskopi där PLD varit över normal, kommer Lena kontakta och
rekommendera ny undersökning.
Mötet tackar för informationen och beslutar
att Lena leder diskussionerna/undersökningarna som ev. kan leda till nya ögonrekommendationer
för valpförmedling och avel.
att Lena kontaktar hanhundsägare ang. rekommenderad ny gonioskopiundersökning
§27 RAS
Föredragande Karin Friberg
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Karin informerar om det tänkta remissförfarandet. Under funktionärsträffen framkom också
information om att SSRK ev. kan betala hjälp med layout ifall man behöver det.
Målen för RAS måste nu sättas!
Mötet tackar för informationen och beslutar
att alla ser över RAS-målen.
§28 Info från HS
Föredragande Karin Friberg
Karin informerade bl.a om sektionsdagen som föregick Fullmäktige. ”Poängkampen” är ett nytt
grepp från klubben, där sektionerna tävlar om en pengasumma från HS. Sektionerna får poäng
enligt en tabell, för genomförda aktiviteter som kan hjälpa till med målen i RAS.
Avelsrådet fick också mycket beröm för rapporten på Fullmäktige och i fullmäktigehandlingarna.
Mötet tackar för informationen.

§29 Övrigt
Gunilla Lefwerth har fått ett mail från Ingemar Borelius ang. raskorsningar. I det material som SKKs
Helena Skarp kommer presentera på ett seminarium i England i juni, förekommer återigen den
amerikanska jämförelsen golden/flat. Denna jämförelse har vi redan konstaterat inte på något sätt
går att jämföra med Europeisk. Karin har kontaktat Helena Skarp på SKK för att få mer information.
Delar i svaret känner mötet sig frågande till. Mötet var helt eniga i att gammal information om vår
ras många gånger ligger till grund för diskussioner och att vi därför måste bli bättre på att nå ut
med positiv information om rasen.
Under mötet får Karin svar från Henrik Rönnberg SLU ang. cancerprojektet. Henrik stöter på
forskaren och om dom släppt projektet hoppar han in om vi vill. Karin håller kontakt.
Mötet tackar för informationen och beslutar
att Karin och Victoria ser till att ny, positiv information om rasen och förändringar i tex hälsa,
kommer ut i Charmören

§ 30 Nästa möte
Karin kallar till möte via facebookgruppen och mail till Gunilla/Marianne.
§ 31 Mötets avslutande
Karin tackar alla för mycket bra arbete och avslutar mötet.
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Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli
föremål för ändring av FRKs huvudstyrelse.

