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PROTOKOLL SAMMANTRÄDE AVELSKOMMITTÉN 

DATUM: 2019-04-26 

PLATS: TELEFONMÖTE 

NÄRVARO 

NÄRVARANDE: 

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

Gabriella Rönn Larsson lämnade mötet efter §30.  

Manuela Schönherr tillkom mötet under §30. 

FRÅNVARANDE: 

Beatrice Saxin.  

 

§24. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande hälsar alla välkomna till mötet och förklarar det öppnat. 

§25. VAL AV JUSTERARE 

Justerare Emma Stjernberg 

§26. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Dagordning fastställs med tillägg.  

§27. SENASTE MÖTESPROTOKOLL 

Protokoll från tidigare möte godkänns och läggs till handlingarna. 

BESLUTSÄRENDEN 

§28. Kennelansökan 

Kennelansökan: G.M. från kennel SLF har ansökt om kennelnamnet A Star Is Born. Protest inkom efter 

publiceringen på hemsidan där det står att sökande blivit utesluten ur SKK  2019-03-22. AK beslutar att 

titta närmare på ärendet genom att begära in kompletterande handlingar från sökande samt från andra 

parter för klargöring. Beslut bordlägges till nästa möte. Gabriella Rönn Larsson utses utav AK att 

kontakta SKK. Sammankallande ordförande Frida Arnlund utses att kontakta klagande för ev. handlingar. 



 

2 

 

www.svenskahundklubben.se 

Svenska Hundklubben 

 

INFORMATIONSÄRENDEN 

§29. Alternative Bulldog projektets utvärdering från Åhus och planering framåt.  

Det har varit en väldigt positiv respons från uppfödare utav Alternativ Bulldoggs.  Chansen att få jobba 

seriöst och kontrollerat i ett sammanhang tillsammans med SHK uppskattas utav många. Det har kommit 

in 20 hundar med stamtavlor och en del har hänvisat till rasstandard. Det har kommit in 5 stycken 

uppfödare som är intresserade utav att vara en del utav detta projekt.  

 

Rasstandard från en dansk utställningsklubb för bulldoggar spåras som grunden till många utav de 

rasstandarder som hänvisats till med diverse justeringar.  

 

Svenska Hundklubbens Avels kommittee har som mål att: 

- Kalla till en inmönstring mot rasstandard för SHKs X-register med endast alternative bulldogg. 

Inmönstringen är tillsammans med alla SHK domare under sommaren 2019. Förslag är att hålla 

mönstringen i Bastmora. 

- Skapa en avelslicensering genom SHK AK för att stötta AB kennlar att ta fram sunda hundar. 

- Sätta en rasstandard som understryker en hälsosam trubbnos. 

Rasklubb anses inte vara en prioritering i början utan är någonting AK kommer att eventuellt stötta i framtiden.  

Villkoren för att få rasgodkännande i framtiden diskuteras. Följande punkter behöver undersökas: 

- Behövs etablerad rasklubb som driver arbetet? 

- Hur många är tillräckligt många godkända individer som kan utgöra basen för rasen: exempelvis 8 

helt obesläktade led med 6 tikar och 2 hanar? 

- Avelslicensering och hur den ska genomföras 

- Vilka register som godkännas? 

Jeanette Johansson Wandell tar på sig ansvaret att arrangera mönstringen och är kontaktperson för AK, UK, 

hemsida, FBK, Södertälje Lokalklubb mfl. Deadline för planeringen är 2019-06-01.  

Emma Stjernberg tar på sig ansvaret att ta fram ett förslag på rasstandard och en avelslicensering för AK att 

utvärdera. Deadline för arbetet 2019-06-01. 

 

Gabriella Rönn Larsson tar på sig ansvaret att lista vilka kriterier som behövs uppfyllas för att ta fram en ny 

ras. Deadline för arbete är 2019-05-10.  

 

CS skall informeras under nästa möte genom sammankallade Frida Arnlund.  

 

§30. Register/Databank.  

Emma Stjernberg tar på sig ansvaret att göra en presentation till CS angående Tenset stora version under ett 

CS möte den närmaste tiden. AK anser att det är SHK Centralt som måste ta beslutet för Hunddata då 

det tillkommer resultat från de andra delarna utav SHK’s verksamhet och ej endast avelsarbete. 
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DISKUSSIONSÄRENDEN 

§31. Stambok: betalning och registrering  

Betalningen kommer eventuellt att ske genom laget.se. Uppföljning rapporteras utav Jeanette Johansson 

Wandell.  

 

§32. Svenska Continental Bulldog Avelslicensering 2020 april 

SHK kommer ej behöva skicka domare till Schweiz med hjälp utav rasklubben SCBK under juni 2019 då en 

utav de två personer som sköter all avelslicensering och phenotypisering utav Continental Bulldog i 

ursprungslandet Schweiz har visat intresse att komma hit till Sverige och hålla den första 

phenotypiseringen, avelslicenseringen och utbildning utav domare i rasen i Sverige under våren 2020 då 

det kommer finnas hundar i Sverige som behöver göra detta. Förslag är under en helg med antingen 

dubbla utställningar eller med en utställning och en utbildningsdag i februari/mars/april 2020.   

§33. ÖVRIGA FRÅGOR 

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

Avtackningspresent till Carina från AK och UK och skriva under med allas namn och tacka för allt hennes fina jobb. 

§34. NÄSTA MÖTE 

Fredag den 24 maj kl 11.00, telefonmöte.  

§35. 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 Emma Stjernberg Sign 

 

 


