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Paragrafer

Justerat datum

SRRS Centralstyrelse

Skype

2014-07-16

§59 - §65

2014-07-16

År/Mötesnr

2014/5

Närvarande

Reidar Otterbjörk (ordförande), Lisa Zingel (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Marie Wijkander (ledamot), Hélène
Lewinter (ledamot), Kjell Rörström (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), Joakim Dahlberg
(suppleant), Sophie Seton (suppleant), Maria Kierkegaard-Lundström (SRRS/AUK) och Canan Dogan (SRRS/AUK).
Anmält förhinder

Linda Andersson (suppleant) och Nina Berg (SRRS/AUK).

§59.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

59.1.

Val av protokollförare
Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte.

59.2.

Val av protokolljusterare
Kjell Rörström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

59.3.

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen utan ändringar.

§60.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2014-06-24 är justerat.

§61.

Bordlagda ärenden.
Inga bordlagda ärenden.

§62.

Rapport AU

62.1.

Delgivning av underlag avseende LDH
SRRS/AU beslutade 2014-06-14 att godkänna att de bilagor som SRRS/AUK sammanställt i ärendet
delges berörda parter, dvs uppfödare, hanhundsägare och hundägare.
Styrelsen fastställde SRRS/AUs beslut.

§63.
63.1.

Avels- & uppfödarärenden
2014-07-11 SRRS/AUK: Skrivelse och info om LDH till SRRS/C
Styrelsen har 2014-07-11 från SRRS/AUK mottagit ett omfattande underlag avseende tre valpar som
vid 7-8 månaders ålder har avlivats till följd av diagnosen Lobular Dissecting Hepatitis (LDH). Två av
de avlivade valparna är kullsyskon och deras mamma är farmor till den tredje valpen som avlivats.
SRRS/C och SRRS/AUK har i nuläget ingen kännedom om att sjukdomen tidigare har förekommit
hos rhodesian ridgeback och det är inte vetenskapligt påvisat att sjukdomen är ärftlig. I de
vetenskapliga artiklar som styrelsen har tagit del av indikeras att det kan finnas en ”familjär
predisposition”.
Då ärftlighet inte har kunnat bekräftas och andelen drabbade hundar ännu är förhållandevis få så
finner styrelsen det omöjligt att, utifrån hittills tillgängliga fakta, rekommendera att föräldradjur och
nära släktingar till de avlidna hundarna tas ur avel.
Dock uppmanar styrelsen såväl ägare till de föräldradjur som lämnat sjuka avkommor som ägare till
närbesläktade hundar att vid fortsatt avel vidta stor försiktighet och noga beakta SKKs Grundregler
med särskild hänsyn till punkt 2:3, 2:5, 2:8, 3:1 och 3:2 (se Bilaga 1). Det är varje uppfödares och
hanhundsägares skyldighet att vid avel både upplysa om och ta hänsyn till sådan information som kan
ha negativ påverkan på avelsresultatet.
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Eftersom sjukdomen är mycket allvarlig och konsekvenserna för drabbade hundar och hundägare är
stora så anser styrelsen att det är av största vikt att eventuell förekomst av nya sjukdomsfall
(bekräftade eller obekräftade) kommer SRRS/AUK tillhanda och uppmanar i förekommande fall
berörda parter att tillse att så sker.
63.2.

Begäran från hundägare om att ta del av SRRS/AUKs protokoll
Medlem i SRRS har inkommit till SRRS/AUK med begäran om att få ta del av kommitténs
mötesprotokoll.
Styrelsen beslutade att avslå begäran med anledning av att kommittéernas protokoll/anteckningar
endast är avsedda som underlag till SRRS/C.

§64.

Nästa styrelsemöte
Enligt beslut vid styrelsemöte 2014-06-24 §57 hålls nästa styrelsemöte tisdag 2014-08-05 klockan
19:30 via Skype.

§65.

Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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BILAGA 1: UTDRAG FRÅN SVENSKA KENNELKLUBBENS GRUNDREGLER GÄLLANDE FRÅN
OCH MED 2014-01-01
Det krävs av varje medlem i SKK-organisationen:
2:3 att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder och som har ett
gott och för rasen typiskt temperament.
...
att i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar risken för
allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman.
2:5 att inte använda hund i avel som vid DNA-test visar sig vara bärare av dubbla anlag för allvarlig
sjukdom med fastställd recessiv nedärvning. Hund som visar sig vara bärare av enkelt anlag för
allvarlig sjukdom med fastställd recessiv nedärvning får användas i avel, men endast i kombination
med genetiskt/hereditärt friförklarad hund och under förutsättning att detta inte står i strid med
gällande hälsoprogram.
2:8 att hanhundsägare alltid ska lämna sanningsenliga, och utifrån SKKs avelspolicy samt de
rasspecifika avelsstrategierna fullständiga, uppgifter om sin hund.
3:1 att hantera sin uppfödningsverksamhet kvalitetsmedvetet, seriöst och med stort ansvar.
3:2 att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar och sin
uppfödningsverksamhet.
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