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Svenska Hundklubben 

PROTOKOLL SAMMANTRÄDE AVELSKOMMITTÉ 

DATUM: 2019-02-17 SÖNDAG 

PLATS: SKYPE 

NÄRVARO 

NÄRVARANDE: 

Frida Arnlund (ordförande), Gabriella Rönn Larsson, Emma Stjernberg, Carina Mann, Jeanette Johansson Wandell 

(sekreterare) 

FRÅNVARANDE: 

Beatrice Säxin 

 

§12. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande hälsar alla välkomna till mötet och förklarar det öppnat. 

§13. VAL AV JUSTERARE 

Gabriella Rönn Larsson väljs som justerare. 

§14. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Tillägg på övrigt är  

Deltagande ledamöten godkänner sedan efter tillägget dagordningen. 

§15. SENASTE MÖTESPROTOKOLL 

Föregående protokoll godkänns. 

BESLUTSÄRENDEN 

§16.  AK beslutar enhälligt att utlysning utav nya kennlar (kennelnamn) görs på hemsidan och ligger ute i en månad för 

eventuell protest utav närvarande medlemmar.  

 

INFORMATIONSÄRENDEN 

§17.  UK har beslutat att de 2-3 individerna som redan finns reggade i SHK som Olde English Bulldogg men ej med 

korrekt stamtavla enligt nya rasklubben SOEBK.  
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DISKUSSIONSÄRENDEN 

§18.  Alternativ Bulldog. Tanken är att de ska skapa en förening, skriva ner en rasberättelse, en rasstandard, regler för 

avelslicensering och regler för registrering eller prövning av rasen. AK ber Emma Stjernberg för inledande samtal 

med 2-4 uppfödare för att kolla av intresset.  

 

§19.  AK ska prova på en FBK grupp (hemlig) för att kunna hålla varandra uppdaterade om fortgående arbete på ett 

väldokumenterat och genomskådligt sätt. 

 

§20.  Databanken. Emma Stjerneberg har åtagit sig uppgiften att skicka ut webbsidorna till de fyra olika 

databankerna/programmen för provkörning. De som har tagit fram dessa olika program.  

 

De fyra olika rasklubbarna ska kolla på och behovsanalysen: 

-Stambok: ägarregister 

-Uppfödarregister 

-Hundregister: bakomliggande registrering  

-Uppgifter om hunden 

-Hälsostatus 

-DNA  

-Uppladdning utav filer 

-Meriteringar 

-Inavels coffience > provparningar 

-Röntgen bilder 

-Bilder på hunden 

 

Rasklubbarna vill ha en funktion i programmet för att kunna skicka in beslutet till SHK.  

Manuela på Moppsklubben ska kontaktas för att provköra programmet Hundscoute. Det finns olika versioner.  

Kan MG Event eventuellt exportera den informationen?  

Föra varje registrerad medlemmar kan man köpa en inloggning. Vad kostar en licens hos Zoo Easy? 

 

Varje rasklubb tar med sig listan utav specifikation till sin rasklubb för revidering. 

§21. ÖVRIGA FRÅGOR 

Visionsarbete? Vill vi få in fler rasklubbar i SHK som kan arbeta med tanken sunda hundar? Bordlägges till nästa möte.  

§22. NÄSTA MÖTE 

17 mars är nästa möte.  

§23. MÖTETS AVSLUTANDE 

Ordförande bör påminna om tid och plats för nästkommande styrelsemöte. Sedan tackar ordförande för visat intresse 

och förklarar mötet avslutat. 
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MÖTESLEDARE 

Ordförande Frida Arnlund Sign 

 

 

PROTOKOLLFÖRARE 

Sekreterare Jeanette Johansson Wandell Sign 

 

 

JUSTERARE 

Ledamot Gabriella Rönn Larsson Sign 

 

 


