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Plats:

Telefonmöte
§§ 32 - xx

Ordförande:

Karin Friberg

protokollförare

Beslutande:

Viktoria Eriksson
Gunilla Lefwerth

justerare

Adjungerade:

Katarina Morsk
Marita Stigelius
Lena Hägglund

§§ 35 - 48

Inbjuden:

Monica Olofsson, HS

§§ 32 - 36

Anmält förhinder:

Victoria Ekenberg
Marianne Johansson, adj

§32 Mötets öppnande
Karin Friberg öppnade mötet 19.02 och hälsade alla välkomna
§33 Val av justerare
Mötet beslutar
att utse Viktoria Eriksson att, tillsammans med ordförande, justera protokollet.
§34 Fastställande av dagordning
Mötet beslutar
att fastställa föreslagen dagordning för mötet
§35 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är fastställt av HS vid majmötet men ännu ej publicerat på webben.
Karin påminner webansvarig
§36 Långtidsstudierna
Föredragande Katarina Morsk och Marita Stigelius / Karin Friberg och Monica Olofsson
Mötet försöker reda ut de oklarheter som råder runt de olika delprojekten då HS ställt in
långtidsprojektets deltagande på FM i augusti.
Monica sammanfattade HS inställning samt bakgrunden till den och att HS efterlyste konkreta svar
på sin skrivelse. Karin delgav mötet den information som kommit från projektledaren samt vad
man hittat för information på Agrias och SKKs forskningsfonds hemsida.
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Marita och Katarina framställde sin åsikt om att det hela beror på felinformation och förordade
mer information till HS genom ett fysiskt möte HS/Katarina och Marita.
Karin delade upp frågan i de 3 delprojekten och kom med förslag till åtgärder. Viktoria föreslog fler
personer i arbetsgruppen.
HS vill ha en status och plan dvs:
-Vad som konkret gjorts sedan 2013 (senaste rapporten)
- Vad behövs göras
- Hur går vi tillväga för att nå fram
Mötet konstaterade att HS, liksom hela avelsrådet, är mycket intresserade av att vi når resultat
och att projekten blir en framgång.
Mötet beslutar
att Marita och Katarina ger konkreta svar på den nya skrivelse som kommer från HS
att Katarina skickar en kopia till Monica, på det samarbetsavtal som skrivits mellan
forskningsgruppen och FRK.
att Katarina och Marita tar tag i frågan från 2018 om att GDPR-säkra enkäterna
§37 Lathunden
Föredragande Karin Friberg
Victoria har lagt ut information på vår facebookgrupp ang. avelsbasen och mest använda hanar.
Då frågor uppstod beslutade mötet att vi låter Victoria själv förklara när körningarna är klara.
Mötet tackar för informationen
§38 DNA-tester
Föredragande Karin Friberg
Victoria har informerat via facebookgruppen att hon nu fått kontakt med UC Davies. Hon lägger ut
information på vår facebookgrupp som vi kan läsa och få en bättre bakgrund till ev. senare beslut.
Mötet tackar för informationen
§39 RD-listor
Föredragande Viktoria Eriksson
Viktoria meddelar att hon fortfarande inte fått något svar från den utländska ägaren. Katarina
hjälper till med kontakten då det enda som behövs för registrering är underskrift samt kontaktinfo.
Mötet tackar för informationen och beslutar
att Katarina hjälper till med kontakten samt informerar ägaren vad som behövs göras.
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§ 40 HD-index
Föredragande Viktoria Eriksson
Inget nytt att rapportera. Karin föreslår person att kontakta för hjälp med analys.
Mötet tackar för informationen
§ 41 Hälsoenkäterna
Föredragande Karin Friberg
Karin rapporterar om att dom webbaserade enkäterna ska vara klara i september.
Mötet tackar för informationen
§ 42 Samarbetsavtalet
Föredragande Karin Friberg
Responsen från uppfödarna har varit bra. Arbetsgruppen kommer nu arbeta vidare med innehållet
i avtalet samt lokala uppfödarträffar.
Mötet tackar för informationen
§ 43 Ögon
Föredragande Lena Hägglund
Lena rapporterar om ett nytt fall av PRA som ska bokas tid för ERG hos Björn Ekesten. Vid ERG kan
vi konstatera om det istället är ett fall av Chorioretinopati. Lena försöker få en tid där hon kan åka
med och samtidigt få ett möte med Björn.
Lena rapporterar också att hon pratat med dom 2 hanhundsägare till gonioskoperade hundar där
PLD varit över normal och där hundarna gått i avel. Hanhundsägarna kommer göra fortsatta
undersökningar samt informera tikägarna om upplysningsplikten.
Mötet tackar för informationen.
§ 44 RAS
Inget nytt att rapportera. Karin efterlyser med eftertryck att allas åsikter ang. målen måste in.
Mötet beslutar
att Karin lägger upp tråden på facebookgruppen igen
att ALLA ser över RAS-målen och skriver sina åsikter i tråden på facebookgruppen
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§ 45 Info från HS
Föredragande Karin Friberg
Inställd blodprovstagningen på FM
Mötet tackar för informationen

§ 46 Övrigt
Föredragande Gunilla Lefwerth
Gunilla informerar om en Masters ang. FB-R som gjorts på Linköpings Universitet för Per Jensen.
Den omfattar skillnader mellan raserna och hundarna är filmade, topsade och man har klippt en
bit päls. Gunilla lägger upp den på vår facebookgrupp.
Mötet tackar för informationen.
§ 47 Nästa möte
Nästa möte ska äga rum i augusti efter FM.
Karin kallar till möte via facebookgruppen och mail till Gunilla/Marianne.

§ 48 Mötets avslutande
Karin tackar alla för mycket bra arbete och avslutar mötet 20.32.

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli
föremål för ändring av FRKs huvudstyrelse.

