Protokoll från Avelskommitténs möte den 9 november 2011 kl 19.00, per Skype

Deltagare: Ingemar Zentio, Hasse Eliasson, Erik Nilsson, Catharina Linde Forsberg, Monica
Hilton (fr o m § 4).
§1

Ingemar Zentio hälsar alla välkomna till mötet.

§2

Till sekreterare för mötet väljs Catharina.

§3

Till justeringsman väljs Erik Nilsson.

§4

Föregående mötes protokoll:
Ingemar har satt ihop ett nytt förslag till brev till uppfödare m fl om MLS.
(Bilaga 1).
Beslöt AK godkänna detta.
Catharina har skrivit artikeln om MLS och den har publicerats i Beagle och på
hemsidan. Ett 80-tal DNA-prover på beaglar från Sverige, Finland och Norge
har också skickats till den amerikanska forskargruppen som en hjälp till deras
studier om ärftliga sjukdomar hos beagle.
Inget nytt förelåg ännu om Eriks uppdrag visavi LA om valpförmedlare och
domaransvarig eller Eriks och Hasses förslag till unghundsgranskning.
Beslöt AK att föreslå BCS att anordna en avelsrådskonferens den 2-3 juni 2011.
Uppdrogs åt Ingemar att i första hand kontakta Akademihotellet i Uppsala.
Ansökan om bidrag skall göras till SKK senast 6 månader i förväg.

§5

Hur går vi vidare med MLS-frågan?
-

Kartläggning av svenska/nordiska beaglar i riskzonen för att vara
anlagsbärare för MLS:

Förelåg en redovisning av antalet valpar och barnbarn till kända anlagsbärare
för MLS i Sverige, vilka uppgick till 108 respektive 33 st, vilket statistiskt sett
innebär att det finns minst drygt 60 ytterligare anlagsbärare, i värsta fall
ytterligare många fler.
-

Hur hanterar vi information om bekräftad anlagsbärare genom drabbad
avkomma?

Beslöt AK att det är viktigt med tanke på rasens hälsa att vara öppen med
information om alla beaglar som visats vara anlagsbärare antingen genom DNAtest eller genom att vid parning med testad, icke anlagsbärare ha nedärvt MLSanlaget.
Beslöt AK också att 1) skicka informationsbrevet till alla uppfödare som har
kända anlagsbärare, 2) att Catharina skall kontakta den uppfödare som för
närvarande har fött upp ett stort antal avkommor efter en anlagsbärare, och vars
valpar i sin tur har gått i avel, 3) att göra en intervju med några av de drabbade

uppfödarna om hur de upplever situationen och hur de har valt att hantera
problemet i sin avel, för publicering i Beagle.
§6

Ansökningar om bruksavels- och bruksuppfödarpris m. fl.
Konstaterade AL att dessa ansökningar skall skickas till SBlK:s sekreterare för
vidare befordran till AK och JpK. Vidare anvisningar och regler för respektive
utmärkelse återfinns på vår hemsida.

§7

Omarbetningen av RAS.
Erik har gjort ett förslag till omarbetning.
Beslöt AK uppdra till Catharina att arbeta vidare med förslaget som grund och
försöka få detta klart att behandla vid BCS-mötet den 16 november, för att sedan
kunna gå på remiss till LA och slutligen presenteras vid BF 2013.

§8

Mötets avslutande:
Ingemar tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:

Catharina Linde Forsberg

Justeras:

Erik Nilsson

Protokollet justerat i original

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock
bli föremål för ändring av SBlK/BCS.

