Protokoll från Avelskommitténs möte den 17 juli 2011 kl 18.00, per Skype

Deltagare: Ingemar Zentio, Hasse Eliasson, Erik Nilsson, Catharina Linde Forsberg.
Anmält förhinder: Monica Hilton.
§1

Ingemar Zentio hälsar alla välkomna till mötet.

§2

Till sekreterare för mötet väljs Erik Nilsson

§3

Till justeringsman väljs Hans Eliasson

§4

Föregående mötesprotokoll. Föreslog Catharina ett förtydligande av
rekommendationerna om MLS under paragraf 4, ” Föräldrar och syskon till
anlagsbärare (N/MLS) skall testas för att se om de är fria (N/N) eller också
anlagsbärare (N/MLS)”.. Det bör framgå att detta gäller endast om de är aktuella
för avel.
Beslöt AK ändra skrivningen enligt följande: ” Föräldrar och syskon till
anlagsbärare (N/MLS) skall testas för att se om de är fria (N/N) eller också
anlagsbärare (N/MLS) innan de används i avel”

§5

Hanhundslistan är genomgången och uppdaterad under våren, i fortsättningen
kommer listan att uppdateras i samband med att drevprovsresultaten registreras.
Det betyder att det blir en uppdatering 6 gånger under året. Ingemar Zentio
kommer att ansvara för listan.

§6

En uppdaterad lista över hundar vars ägare lämnat in svar på MLS testet har
skickats ut till de lokala avelsråden.
Vi konstaterar att användandet av hundar som är kända anlagsbärare av MLS i
avel faller in under avelsregler som SKK och Jordbruksverket utfärdat.
Jordbruksverkets föreskrifter och SKKs Grundregler är mycket tydliga på denna
punkt: Avel på anlagsbärare till allvarliga sjukdomar är förbjuden - utom då
ena partnern är konstaterat fritestad från motsvarande sjukdomsanlag.
2.5 att inte använda hund i avel som vid DNA-test visat sig vara bärare av
dubbla anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning. Hund som visat sig
vara bärare av enkelt anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning får
användas i avel men endast i kombination med genetiskt/hereditärt friförklarad
hund under förutsättning att detta inte står i strid med gällande hälsoprogram.
Vi konstaterar att det är viktigt att vi informerar vidare om MLS
-

Ingemar skriver en information om MLS och vad som gäller vid avel som
skickas till de som har hundar som testats som anlagsbärare av MLS.

-

Catharina skriver ihop en information för tidningen Beagle.

-

§7

Information om testresultat på hanhundslistan skulle vara värdefullt. Om
information finns där underlättas planeringen av avelsarbetet. Frågan skickas
vidare till BCS för beslut.

SBlK har via Catharina ett samarbete med forskargrupper som jobbar med att ta
fram DNA tester för några förmodat ärftliga sjukdomar hos beagle. Under våren
har Catharina bistått en forskargrupp genom att samla in DNA prover från
förmodat friska beaglar som kan utgöra ett normalunderlag för forskarna.
Några prover på beaglar med aseptisk mengit har också tagits för
forskningssyfte.
Nu efterfrågar forskarna också prover från beaglar med krokiga framben, vilket
kan bero på kondrodystrofi. Erik och Hasse kontaktar ett par uppfödare om
detta.

§8

Avelskommitéen bör göra en utvärdering av RAS och uppdatera skrivningarna
där det är nödvändigt. Vi vet redan nu att vi måste komplettera under avsnittet
om hälsa om MLS och hanteringen av ärftliga defekter. Viktigt att arbetet med
RAS blir förankrat bland medlemmarna, därför kommer Avelskommitéen att
skicka ut kommande förslag på RAS på remiss till lokalavdelningarna när det är
färdigt. Ett slutgiltigt förslag ska finnas till BF 2012.
Erik Nilsson åtar sig att gå igenom RAS och föreslå förändringar där det är
nödvändigt.

§9

Avelskommitéen föreslår att en Central Avelskonferens hålls under våren 2012.
Ingemar Zentio och Erik Nilsson ansvarar för att ta fram förslag på ort och
lämpligt program. Ingemar kollar med de lokala avelsråden vad de vill ha på
agendan.

§ 10

Handlingsplan. Ett par punkter finns just nu på förslaget:
•

Domaransvariga i LA – Tanken är att någon inom varje LA skulle ansvara
för att rekrytera nya domare och se till att aktuella domarlistor finns
tillgängliga.

•

Lokala valpförmedlare – förfrågningar om detta har förekommit.
Erik kollar upp med LA hur det fungerar i respektive LA och om behov av
detta finns.

§ 11

•

Avelsrådsmöte – avklarat på punkten innan

•

Unghundsgranskning – Erik och Hasse tar fram ett förslag under hösten.

Nästa möte, bestäms hållas den 16/8 klockan 19.00

§ 12

Mötet avslutande. Ingemar tackade för ett givande möte och förklarade mötet
för avslutat.
Vid protokollet
Erik Nilsson

Justeras
Hans Eliasson

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.

