
Avelsrådsmöte 2012-01-31 

Telefonmöte  
 

Närvarande: Märta Brandts, Maria Andersson, Therese Hällström 

Adjungerande: Susanne Ytterskog, Åsa Hemberg (Hälsokommittén) 

Frånvarande: -  

 

§1 Mötets öppnande  

Märta förklarade mötet öppnat.  

 

§2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll  
Till justerare valdes Maria Andersson 

 

§3 Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes och godkändes.  

 

§4 Föregående mötesprotokoll  
 

 

§5 Rapporter från:  

1. Arbetsuppgifterna. (Hur det går) 

Valplistan och hanhundslistan. Nya sidan svår jobbad, får inga mail när nya uppdateringar ska 

komma. Kontaktar webmaster. 

 

2. Avelsintyget. Klart och godkänt, skall nu läggas ut på hemsidan. Märta skickar det vidare till 

styrelsen.  

 

3. Årsmötet. – verksamhetsberättelse + plan är klart. Skickas vidare till styrelsen.  

 

4. Informationsblad till valppaketet. Therese arbetar fram ett blad att skicka med i valppaketet.  

 

5. Medelåldern på våra hundar. Tikar 8 år. (beräknat på 110 stycken)  

Ut på hemsidan och i tidningen, tillsammans med RAS statistiken.  

 

6. RAS statistiken, klart i dagarna. Therese jobbar vidare.   

 

7. Hälsokonferens våren 2012.  Datum: 31 Mars. 

Ut med information på hemsidan, Facebook. Köpings specialen (12 Februari), samt årsmötet (18 

Mars).  

Diskussion kring datum, föreläsare och grupparbete.  

 

8. Guld hälsolista. 

Exempel. Uppfödarna får skicka in hälsoresultat på sina kullar den senaste tiden (eventuellt sedan 2-3 

år tillbaka) Beräknas enligt poängsystem, liknande guldlistorna.  

Diskussioner kring att ta hjälp av Sennerklubben som jobbar mycket aktivt med hälsa och avel. 

Diskussion även kring inavelsgrad och matadoravel. 

 

9. Avelsutbildning SKK 

Therese och Märta intresserade. Tittar vidare på datum. 

 



§6 Övriga frågor  
 

1. Valppaket. Skickas ut automatiskt till alla som har valphänvisning. Skickar vidare för beslut till 

styrelsen.  

 

2. Hanhundslistan. Hanhundar som får anmärkningar på ögon skall skickas in till oss. Skickar vidare 

för beslut till styrelsen.   

 

3. Valphänvisning. Diskuterar högre krav, skall man få vara med trots att man inte följer RAS? 

 

4. MH kalender. Maria kontaktar Niklas för att få in fler MH:n i kalendern.  

 

 

§7 Nästa möte  

 

Nästan möte: 21 feb, klockan 20,35 

 

§8 Mötets avslutande  

 

Märta förklarade mötet avslutat.  

 

 

Justeras:____________________________________________  

 

 

Ordförande:_________________________________________ 

 


