PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Centralstyrelse

Mötesort

Malmö

Mötesdatum

2019-01-19/20

Paragrafer

§134-§151

Fastställt datum

2019-01-22

År/Mötesnr

2018/10

Närvarande

Linda Fredholm (ordförande), Jessica Persson (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Mari Levänen (ledamot)
§134-144.4, Sandra Persson (suppleant), Joakim Dahlberg (suppleant) §145-151 och Lilly-Ann Forsman (suppleant).
Anmält förhinder

Ann-Sophie Lindman (vice ordförande), Linda Johansson (ledamot) och, Ulrika Holm (suppleant).

§134.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet noterade att ordinarie ledamot Ann-Sophie Lindman ersattes av suppleant Sandra Persson.
Mötet noterade att ordinarie ledamot Linda Johansson ersattes av suppleant Lilly-Ann Forsman.

134.1.

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

134.2.

Val av protokolljusterare
Johan Ahlenius utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

134.3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan förändringar.

§135.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokoll från styrelsemöte 2018-12-04 är under justering.

§136.

Bordlagda ärenden
Inget att rapportera.

§137.

Rapport AU
Inga AU-beslut har fattats sedan föregående möte.

§138.

Rapport sekreterare

138.1.

2018-12-06 SKK: CS protokoll nr 5-2018
Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS möte 2018-11-07/08. Informationen lades till handlingarna
utan åtgärd.

138.2.

2018-12-13 SKK: 500-analys för Rhodesian Ridgeback
Styrelsen noterade att SKK/KHM inkommit med en uppdaterad 500-analys för Rhodesian Ridgeback
då analysens utformning och innehåll ändrats något sedan Rhodesian Ridgeback som första ras fick en
analys 2017. Styrelsen noterade vidare att SKK/KHM även tillhandahållit en kortversion av 200analysen av samma orsak. Därtill noterades att SKK tillhandahållit en mycket bra guide till att tolka
BPH-resultat.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/MK.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att publicera de uppdaterade analyserna samt guiden på SRRS
hemsida tillsammans med förtydligande av tolkning avseende vissa diagram för att undvika
missförstånd.
Punkten justerades omedelbart.

138.3.

2018-12-17 SKK: Medlemsantal 2018
Styrelsen noterade att SRRS medlemsregister administreras av SKK och ärendet lades till
handlingarna utan åtgärd.
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138.4.

2018-12-16 Remissomgång 1 - Revidering av regler för agilitytävlingar
Styrelsen noterade informationen och enkät från SKK och Svenska Agilityklubben gällande arbetet
med revidering av agilityreglerna för perioden som inleds 2022.
Styrelsen beslutade att inte besvara enkäten då antalet Rhodesian Ridgebacks som tävlar i sporten är
lågt och SRRS/TK för närvarande är obemannat.

138.5.

2018-12-19 SKK: Påminnelse från SKKs valberedning
Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna utan åtgärd.

138.6.

2018-12-26 Club E.L.S.A.ev
Styrelsen noterade informationen från den tyska rasklubben Club E.L.S.A gällande interna stridigheter
inom klubben. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

138.7.

2019-01-04 SKK: Inbjudan utbildning för avelsfunktionärer
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till utbildning för avelsfunktionärer 2019-03-09 – 2019-03-10 i
Stockholm.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK för beslut om
deltagande inom ramarna för kommitténs budget samt i förekommande fall anmälan.
Punkten justerades omedelbart.

138.8.

2019-01-11 SKK: Distansutbildning i föreningsteknik
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till distansutbildning för avelsfunktionärer.
Styrelsen noterade att Jessica Persson vidarebefordrat informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.

138.9.

2019-01-18 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 181130
Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till
handlingarna utan åtgärd.

138.10.

2019-01-17 SKK: SRD
Styrelsen noterade nya rapporteringsblanketter avseende SRD.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och
lokalavdelningarna för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

138.11.

2019-01-18 SKK: Utställningar 2021
Styrelsen noterade information från SKK gällande ansökan om officiella utställningar 2021.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

§139.
139.1.

Ekonomiärenden
Kostnad medlemsadministration 2018
Styrelsen noterade information från SKK gällande att kostnaden för SKK administration av SRRS
medlemsregister 2018 kommer att uppgå till 45.182 SEK.
Styrelsen noterade att Jessica Persson vidarebefordra informationen till kassör Sonja Nilsson för
kännedom.
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139.2.

§140.

Resultaträrkning 2018
Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson inkommit med en preliminär resultatrapport
för bokföringsåret 2018. Styrelsen noterade att ekonomin är god och att resultatet håller sig inom
budgeterade ramar.
Organisationsärenden

140.1.

Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen noterade att efter 2018-05-22 har inga ytterligare filer inkommit till SRRS.
Styrelsen noterade att Jessica Persson har varit i kontakt med SKK angående detta och att felsökning
initialt pågår från SKKs sida.

140.2.

2018-12-06, 2018-12-31, 2019-01-08, 2019-01-10 och 2019-01-15 SKK: Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.

140.3.

2019-01-01 SKK: Medlemsstatistik 2018-12-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna informationen för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

140.4.

2019-01-01 SKK: Nya medlemmar 2018-12-01-- 2018-12-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och medlemsansvarig Sonja
Nilsson informationen för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

140.5.

2019-01-01 SKK: U-märkta medlemmar 2018-12-01-- 2018-12-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna informationen för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

140.6.

2019-01-01 SKK: Medlemslista 2018-12-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och medlemsansvarig Sonja
Nilsson informationen för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

140.7.

Information och mallar inför årsmöte
Styrelsen noterade att Jessica Persson 2019-01-01 delgivit lokalavdelningarna en lathund inför
kommande årsmöten samt dokumentmallar och röstlängd per 2018-12-31.

140.8.

Gemensam Dropbox
Styrelsen beslutade att SRRS ska använda en gemensam Dropbox Business Standard för lagring av
föreningens dokumentation. Lösningen kommer att medge ett personligt användarkonto för respektive
kommitté och lokalavdelning samt yta för åtkomst av allmänna dokument. Kostnad för lösningen är
för närvarande 7 euro per användare och månad.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att införskaffa licenser.
Punkten justerades omedelbart.
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140.9.

140.10.

§141.

Medlemsåterbäring 2018
I enlighet med beslut vid Fullmäktigemötet 2018-04-14 §12c gällande medlemsåterbäring till
lokalavdelningarna så uppdrog styrelsen till kassör Sonja Nilsson att, baserat på medlemsantal
2018-12-31, ombesörja att utbetalning sker enligt följande:


SRRS/Norra

119 medlemmar

3.310 SEK



SRRS/Västra

304 medlemmar

8.080 SEK



SRRS/Östra

499 medlemmar

13.140 SEK



SRRS/Södra

332 medlemmar

8.850 SEK

Återkallande av medlemskap
Styrelsen noterade skrivelse från SRRS/Norra gällande att lokalstyrelsen inte stödjer styrelses beslut
att återkalla medlemskap för medlem enligt protokoll 2018-04-03 §238.7.
Styrelsen noterade SRRS/Norras åsikt och skrivelsen lades till handlingarna utan åtgärd.
Avels- & uppfödarärenden

141.1.

Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen noterade att SRRS/AUK inkommit med en verksamhetsberättelse för 2018 och tackade för
denna. Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen.

141.2.

Verksamhetsplan 2019
Styrelsen noterade att SRRS/AUK inkommit med en verksamhetsplan för 2019 och tackade för denna.
Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen.

141.3.

SRRS policy för Dermoid Sinus
Styrelsen noterade att SRRS/AUK inkommit med ett förslag till förändring av SRRS policy för
Dermoid Sinus då en del skrivningar i den nuvarande policyn inte längre upplevs aktuella.
Styrelsen beslutade att fastställa förslaget i enlighet med Bilaga 1 att vara gällande från och med
2019-01-20.
Punkten justerades omedelbart.

141.4.

SRRS Hälsofond 2019
Styrelsen noterade att SRRS/AUK inkommit med ett förslag till prioriterade hälsoområden 2019 för
SRRS hälsofond som förvaltas av SRRS/AUK.
Styrelsen beslutade att fastställa förslaget i enlighet med Bilaga 2 att vara gällande från och med
2018-01-01.
Punkten justerades omedelbart.

141.5.

SRRS Avelskonferens 2019
Styrelsen noterade rapport från SRRS/AUK att kommittén tillsammans med SRRS/MK har inlett
arbetet med SRRS Avelskonferens 2019.

§142.
142.1.

Mentalitetsärenden
Medlemmar SRRS/MK
Styrelsen beslutade att tillsätta Ingela Wredlund som sammankallande i SRRS/MK under perioden
2019-01-01 – 2019-12-31.
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Styrelsen beslutade att tillsätta Madelaine Thorberg som ledamot i SRRS/MK under perioden 201901-20 – 2019-12-31.
142.2.

§143.

Pilotprojekt för Mentalindex
Styrelsen noterade att SRRS inbjudits till ett första arbetsmöte i pilotprojekt för Mentalindex 2019-0221 på SKKs kansli.
Styrelsen beslutade att Ingela Wredlund och Ulrika Stiernblad (SRRS/MK) samt Jessica Persson
(SRRS/C) deltar vid mötet. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att informera SKK.
Punkten justerades omedelbart.
Tävlingsärenden

143.1.

Medlemmar SRRS/TK
Styrelsen beslutade att tillsätta Lilly-Ann Forsman som sammankallande och och Mari Levänen som
ledamot i SRRS/TK under perioden 2019-01-20 – 2019-12-31.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att via SRRS hemsida informera om att styrelsen önskar
ytterligare förstärkning av SRRS/TK och på så sätt förhoppningsvis finns intresserade medlemmar.

143.2.

Officiella utställningar 2020
Styrelsen noterade att SRRS/Västra 2019-01-15 inkommit till SRRS/C med önskemål om att ändra
plats för officiell rasspecial 2020-08-09 på Solberga IP i Askersund. Orsaken till önskemålet är att
Örebro Kennelklubb inte längre medger att rasklubbar kan dela utställningsplats med
länsklubbsutställningen.
Styrelsen beslutade att godkänna att ansökan om ändrad utställningsplats skickas till SKK enligt
nedan och uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta.


143.3.

2020-08-09

SRRS/Västra

Karlstad

1 hanhundscert & 1 tikcert

Officiella utställningar 2021
Styrelsen noterade att Jessica Persson inkommit med en sammanställning över lokalavdelningarnas
önskemål om arrangemang av officiella utställningar 2021.
Styrelsen beslutade att fastställa ansökan om utställningsarrangemang 2021 enligt följande:


2021-06-12

SRRS/Östra

Västerhaninge

1 hanhundscert



2021-06-13

SRRS/Östra

Västerhaninge

1 tikcert



2021-08-08

SRRS/Västra

Karlstad

1 hanhundscert & 1 tikcert



2021-11-13

SRRS/Södra

Halmstad

1 hanhundscert & 1 tikcert

Styrelsen noterade att SRRS/Norra inte har inkommit med önskemål om att arrangera någon officiell
utställning 2021.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja att SRRS ansökan kommer SKK tillhanda senast
2019-02-28.
143.4.

Exteriördomare 2020
Styrelsen noterade att SRRS/Östra meddelat att utställningsdomare 2020 ännu inte är klart. Styrelsen
uppmanar lokalavdelningen att åtgärda detta skyndsamt då domare enligt SRRS tävlingsriktlinjer ska
vara kontrakterade senast 2018-12-31 för detta utställningsår.
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Styrelsen noterade att SRRS/Norra har avtalat exteriördomare 2020, men att en kopia på avtalet till
SRRS/TK ännu saknas. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att påminna lokalavdelningen om
detta.
143.5.

§144.

Klubbmästerskap i viltspår
Styrelsen noterade att lokalstyrelserna önskar arrangera ett klubbmästerskap i viltspår där en finalist
per lokalavdelning, d.v.s totalt fyra hundar, får tävla i en final som detta år arrangeras i samband med
BISS-19.
Styrelsen uppskattar initiativet och uppmuntrar till att genomföra tävlingen 2019 i den form som
lokalavdelningarna diskuterat. Därefter bör en utvärdering ske och beslut fattas om klubbmästerskapet
ska bli ett återkommande evenemang inom SRRS och i så fall i vilken form.
Lokalstyrelserna, har vid samverkansmöte 2019-01-16, bett styrelsen att formalisera reglerna för
SRRS viltspårmästerskap 2019. Styrelsen fastställde regelverk i enlighet med Bilaga 3.
Kommunikationsärenden

144.1.

Ridgeback-Nytt
Johan Ahlenius rapporterade att manusstopp för nummer 1/2019 är 2019-02-25.
Styrelsen uppdrog till Lilly-Ann Forsman att kontakta SRRS listvinnare 2018 för intervju och bilder
för publicering i detta nummer.

144.2.

SRRS hemsida
Inget att rapportera.

144.3.

SRRS Årsbok
Inget att rapportera.

144.4.

Sociala medier
Enligt SRRS verksamhetsplan 2018 ska styrelsen se över möjligheten att utöka SRRS närvaro i
sociala medier.
Styrelsen beslutade att SRRS ska ha en officiell sida på Facebook. Om möjligt konverteras den
befintliga Facebook-sidan ”RR-Nytt SRRS medlemstidning” till ”Specialklubben Rhodesian
Ridgeback Sverige”. I annat fall skapas en ny FB-sida och sidan för medlemstidningen stängs ner.
Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att skapa föreningens Facebook-sida.
Punkten justerades omedelbart.

Mötet ajournerades till 2019-01-20 klockan 09:00.
Mötet återupptogs 2019-01-20 klockan 09:00.
Mötet noterade att ordinarie ledamot Ann-Sophie Lindman ersattes av suppleant Sandra Persson.
Mötet noterade att ordinarie ledamot Linda Johansson ersattes av suppleant Joakim Dahlberg.
Mötet noterade att ordinarie ledamot Mari Levänen ersattes av suppleant Lilly-Ann Forsman.
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§145.
145.1.

§146.

Tävlingsärenden
Regler för SRRS vinnarlistor
Styrelsen noterade skrivelse gällande att viltspårslistans regler är otydliga i hänseendet att hundägaren
själv väljer vilka resultat som ska rapporteras till SRRS för att således omfattas av poängberäkningen.
Styrelsen beslutade att förtydliga detta i reglerna för samtliga vinnarlistor.
Styrelsen beslutade också att från och med 2019-01-01 utöka maximalt antal medräknade resultat
från 6 till 7 på samtliga vinnarlistor.
Sponsorer och samarbetspartners

146.1.

Agria
Lisa Zingel rapporterade att hon nu har en dialog med Agria angående samarbetsavtalet.

146.2.

Brit Care
Styrelsen noterade att Jessica Persson mottagit ett samarbetsavtal för perioden 2019-01-01 – 2021-1231 som är undertecknat av båda parter.

§147.

Rapport lokalavdelningar

147.1.

Samverkansträff med ordföranden i lokalavdelningarna
Linda Fredholm rapporterade att den tredje samverkansträffen med ordförande i respektive
lokalavdelning har ägt rum 2019-01-16 via Skype där bland annat framtagning av profilkläder,
eventuell framtida rasmonter på MyDog och införande av klubbmästerskap i viltspår diskuterades.
Styrelsen tog del av anteckningarna från mötet och tackade för dessa. Styrelsen noterade att nästa
samverkansträff är planerad 2019-03-13.

147.2.

SRRS/Södra protokoll från styrelsemöte 2018-12-09
Styrelsen noterade protokoll från lokalavdelningens styrelsemöte 2018-12-09 och tackade för detta.
Styrelsen fastställde protokollet och lade det till handlingarna.

§148.

Rapport valberedning
Inget att rapportera.

§149.

Övriga ärenden

149.1.

Välkomstfolder till nya medlemmar
Styrelsen diskuterade innehåll och form för välkomstfolder till nya medlemmar i SRRS.
Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att ta fram ett förslag till folder och till Jessica Persson att vid
behov vara behjälplig med att ta fram utkast till den information som foldern bör innehålla.

§150.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte 2019-02-26 klockan 19:30 via Skype.

§151.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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BILAGA 1: POLICY FÖR DERMOID SINUS
1. Inledning
1.1 Omfattning
Denna policy riktar sig till uppfödare, och omfattar hantering av Dermoid Sinus (DS) som upptäcks
innan valpen har överlåtits till sina nya ägare och därmed är uppfödarens egendom.
1.2 Avgränsning
Policyn omfattar inte hantering av Dermoid Sinus (DS) som upptäcks efter att valpen har överlåtits till
sina nya ägare, men SRRS rekommenderar att policyn i detta fall följs i applicerbara delar.
Policyn omfattar inte heller kommunikation mellan uppfödare och valpköpare/valpägare, utan detta
förutsätts hanteras av uppfödaren på bästa möjliga sätt.
2. Krav för valphänvisning
SRRS rekommenderar vare sig avlivning eller operation av valpar med konstaterad DS. Det är istället
upp till varje enskild uppfödare att besluta om lämplig åtgärd baserat på förutsättningarna i det
enskilda fallet.
2.1 Avlivning
När beslutet är avlivning så ska uppfödaren uppfylla nedanstående krav för att erhålla SRRS
valphänvisning för nästkommande valpkull.
A1) Uppfödaren ska, via ”Data Om Valpkull”, informera SRRS om antal födda respektive avlivade
valpar med DS. Informationen kommer att sparas i SRRS Avelsregister.
2.2 Operation
När beslutet är operation så ska uppfödaren uppfylla nedanstående krav för att erhålla SRRS
valphänvisning för nästkommande valpkull.
B1) Uppfödaren ska behålla äganderätten till valpen tills operation har utförts och uppföljande
kontroll har skett av veterinär. Uppföljning kan ske i samband med veterinärbesiktning inför
överlåtelse till ny ägare.
B2)

Uppfödaren ska avelsspärra valpen hos Svenska Kennelklubben (SKK) innan överlåtelse sker
till ny ägare.

B3)

Uppfödaren ska, oavsett utfallet av operationen, mellan två (2) och sex (6) veckor efter att
operation har ägt rum skriftligen informera SRRS/AUK om vilken hund som har blivit
opererad samt det primära utfallet av operationen. Uppstår komplikationer till följd av DSoperation därefter ska uppfödaren även infomera SRRS/AUK om detta. Informationen kommer
att sparas i SRRS Avelsregister.

3. Rekommendationer
Oavsett om uppfödaren väljer operation eller avlivning, kan tillgång till biologiska prover (blod- och
vävnadsprover) från DS-drabbade individer inom den svenska populationen vara en avgörande faktor
för forskningen kring DS som bedrivs av Dr. Nicolette Salmon Hillbertz (fortsättningsvis kallad NSH)
i samarbete med SLU.
3.1 Avlivning
När beslutet är avlivning så önskar SRRS att uppfödaren följer nedanstående rekommendationer.
Detta är dock inget krav för att erhålla valphänvisning för nästkommande valpkull.
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Uppfödaren bör om möjligt bidra till den svenska forskning som pågår kring DS. Bidrag till
forskningen kan i förekommande fall ske genom att kontakta NSH (se kontaktuppgifter nedan). All
kontakt med NSH är konfidentiell och kommer inte att rapporteras till SRRS.
A2) Överlämning av levande affekterad/e valp/ar till NSH. Kontakta NSH för överenskommelse
om upphämtning. Via en nyligen avlivad individ ges tillgång till vävnader som annars
biologiskt förstörs (via enzymer) inom 15–20 minuter efter avlivning/andningsuppehåll
(RNA). Tillgång till vävnader är oerhört viktiga, då de kan vara exklusivt avgörande rörande
forskningen och framtida molekylärgenetiska resultat.
A3)

Infrysning av avlivad valp i -20 C och sedermera överlämning till NSH. Kontakta NSH för
överenskommelse om överlämning.

A4)

I det fall A2 eller A3 inte är möjligt, så rekommenderar SRRS att ett blodprov (4–8 ml)
extraheras från valpen och inkluderas i forskningsstudierna. Kontakta NSH för vidare
instruktioner.

Dr. Nicolette Salmon Hillbertz kontaktas via mobil 0733-82 99 29 eller e-post
nicolette.hillbertz@surgsci.uu.se.
3.2 Operation
När beslutet är operation så önskar SRRS att uppfödaren följer nedanstående rekommendationer.
Detta är dock inget krav för att erhålla valphänvisning för nästkommande valpkull.
B4) Uppfödaren bör före operation kontakta SRRS/AUK för att få rekommenderat veterinärer med
erfarenhet av framgångsrik DS-extraktion som företrädelsevis bör användas.
B5)

Uppfödaren bör bidra till DS-forskningen genom att tillhandahålla journalkopior och blodprov
från den opererade hunden i enlighet med punkt A4.

4. Referenser
1. Hillbertz NH. Inheritance of dermoid sinus in the Rhodesian ridgeback. The Journal of small animal
practice. 2005;46(2):71-4. Epub 2005/03/02.
2. Salmon Hillbertz NH, Isaksson M, Karlsson EK, Hellmen E, Pielberg GR, Savolainen P, et al.
Duplication of FGF3, FGF4, FGF19 and ORAOV1 causes hair ridge and predisposition to dermoid
sinus in Ridgeback dogs. Nature genetics. 2007;39(11):1318-20. Epub 2007/10/02.
3. Mann GE, Stratton J. Dermoid sinus in the Rhodesian Ridgeback. The Journal of small animal
practice. 1966;7(10):631-42. Epub 1966/10/01.
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BILAGA 2: HÄLSOFOND
Hälsofonden syftar till att ekonomiskt kunna bidra till bibehållande eller förbättring av rasens hälsa i
Sverige genom prioriterade hälsoprojekt eller hälsorelaterade områden som utses baserat på hög
förekomst och/eller hög allvarlighetsgrad inom rasen i Sverige.
Fonden förvaltas av SRRS Avels- och uppfödarkommitté (SRRS/AUK), eller vid frånvaro av sådan
kommitté av SRRS centralstyrelse, som årligen ska utse hälsoprojekt eller hälsoområden där det
utifrån kriterierna ovan anses vara gynnsamt för rasen i Sverige som helhet att bidraga ekonomiskt för
att nå framsteg eller få ökad kunskap i hälsofrågor.
HÄLSOOMRÅDEN 2019
Dödsfall till följd av odiagnostiserad sjukdom
Bakgrund: Hundar kan avlida plötsligt, eller insjukna så svårt att de måste avlivas, utan att det finns
någon uppenbar förklaring till vad som gör dem sjuka. En obduktion kan i detta fall ge information
om vad som orsakat dödsfallet/sjukdomen och SRRS/AUK anser att denna information är viktig för
hälsoinventeringen i rasen.
Under de senaste åren har plötslig hjärtdöd till följd av rytmrubbningar hos Rhodesian Ridgeback
identifierats som en av orsakerna till att hundar avlider plötsligt utan sjukdomssymptom. Det pågår
forskning på ämnet och ärftlighet har påtalats men arvsgången är ännu okänd.
Fastställande av sjukdoms- och dödsorsak är alltid en fördel då det ger korrekt information om vad
som hänt individen och minskar risken för spekulationer.
Bidragets syfte: Att öka kunskapen om vilka sjukdomstillstånd som leder till plötsliga dödsfall hos
yngre hundar samt få en indikation på dess frekvens inom rasen.
Bidragets målgrupp: Rhodesian Ridgebacks som avlider/avlivas före sex års ålder till följd av
odiagnostiserad sjukdom.
Bidragets storlek: Bidrag kan efter ansökan beviljas upp till 50% av hundägarens obduktionskostnad
med maximalt 1.500 SEK.
Leversjukdom/leversvikt (ej förgiftningsrelaterad)
Bakgrund: Leversjukdom är ovanligt hos Rhodesian Ridgeback. Vid inventering av avelsregistret så
finns endast ett fåtal registrerade dödsfall till följd av leversjukdom och den låga frekvensen stöds
även av försäkringsstatistik från Agria (Agria Breed Profile 2006–2011).
Enligt SRRS/AUKs kännedom finns det inom rasen fyra bekräftade fall av en mycket ovanlig
leversjukdom, sk ”Lobulär dissekerande hepatit” (LDH). En sjukdom som ger en snabb kronisk
leversvikt med dödlig utgång. Sjukdomen är mycket sällsynt och i den sparsamma litteratur som finns
anges inga kända orsaker. Det spekuleras om viss ärftlighet och i ljuset av detta rekommenderar
SRRS/AUK att individer som avlivas till följd av leversvikt bör obduceras i syfte att säkerställa
dödsorsaken.
Bidragets syfte: Att få en bättre bild av förekomsten av leversjukdom inom den svenska populationen
samt följa upp att det inte finns ett mörkertal av LDH. Bidrag kan beviljas för obduktion av hund som
enligt veterinärutlåtande avlivas p.g.a av leversvikt eller leversjukdom.
Bidragets målgrupp: Rhodesian Ridgebacks som avlider/avlivas till följd av leversjukdom/leversvikt
som inte är förgiftningsrelaterad.
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Bidragets storlek: Bidrag kan efter ansökan beviljas upp till 50% av hundägarens obduktionskostnad
med maximalt 1.500 SEK. Vid obduktion ska ägaren specifikt be om kontroll avseende LDH.
Degenerativ Myelopati (DM)
Bakgrund: Degenerativ Myelopati (även kallad DM eller schäfervinglighet) är en degenerativ
(nedbrytande) neurologisk sjukdom med immunologisk bakgrund som kan jämföras med ALS hos
människa. I den svenska RR-populationen är sjukdomen mycket sällsynt, och det finns hittills endast
en känd individ (import) som är genetiskt affekterad.
DM uppträder hos medelålders till gamla hundar (5–12 år). Sjukdomen orsakas av en mutation av
genen SOD1 och har en autosomal recessiv arvsgång med inkomplett penetrans. Det finns en
kommersiell gentest för att genetiskt identifiera individer som är normala, anlagsbärare och
affekterade. Affekterade hundar uppvisar dock inte alltid sjuksomssymptom under sin livstid.
Det har också påvisats avvikelser i gentestresultaten i form av att hundar som funnits genetiskt
normala eller bärare har bekräftats ha utvecklat DM. Det finns även andra sjukdomar med liknande
symptom som inte omfattas av gentesten och den kliniska diagnosen kan därför endast fastställas
genom obduktion.
Bidragets syfte: Att inventera förekomsten av kliniska sjukdomsfall inom den svenska populationen
samt fastställa om hundar med genotypen bärare eller affekterad som avlivas p.g.a kliniska symtom
för DM också har de förändringar i nervsystemet som krävs för att diagnosen ska kunna fastställas.
Bidragets målgrupp: Rhodesian Ridgebacks som är av genotypen ”bärare” (hetrozygot) eller
”affekterad” (homozygot) för DM och har avlivats till följd av kliniska symtom.
Bidragets storlek: Bidrag kan efter ansökan beviljas upp till 50% av hundägarens obduktionskostnad
med maximalt 1.500 SEK. Vid obduktion ska ägaren specifikt be om kontroll avseende DM.
ANSÖKAN OM BIDRAG
Ansökan om bidrag sker till auk@srrs.org genom inlämnande av följande underlag senast 14 dagar
efter att hunden avlidit:
- Hundens registreringsnummer och stamtavlenamn
- Beskrivning av hundens sjukdomsbild samt veterinärutlåtande/veterinärjournal om sådan finns
- Medgivande om att SRRS utan förbehåll får ta del av hundens hälsoinformation för vilket bidrag
ansöks samt om relevant införa informationen i SRRS Avelsregister.
Beslut om bidrag fattas snarast, men senast sju dagar efter mottagande av ansökan. Bidrag lämnas
endast för belopp som inte ersätts av hundägarens försäkringsbolag.
UTBETALNING AV BIDRAG
Beviljat bidrag utbetalas till hundägaren efter inlämnande av följande underlag utöver det som
inlämnats vid ansökan:
- Hundens obduktionsprotokoll
- Kvitto på obduktionskostnad som inte ersätts av hundägarens försäkringsbolag.
- Ägarens namn, kontaktuppgifter och kontouppgifter för utbetalning.
Bidrag utbetalas till angivet konto senast 30 dagar från att komplett underlag mottagits.
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BILAGA 3: REGLER FÖR SRRS VILTSPÅRMÄSTERSKAP 2019
Följande regler gäller för deltagande i SRRS viltspårmästerskap 2019.
-

-

-

Respektive lokalavdelning anordnar en (1) officiell viltspårtävling, så kallad ”kvaltävling”, där
ekipagen tävlar om kvalificering till finaltävlingen.
Vid en kvaltävling tillåts hundar från alla lokalavdelningar delta, men endast hundar vars ägare är
bosatt inom arrangerande lokalavdelning tävlar om kvalificering.
I det fall antalet platser till kvaltävlingen är begränsat så har hundar vars ägare tillhör
lokalavdelningen företräde.
Hund som samägs av personer som tillhör olika lokalavdelningar får endast tävla om kvalplats vid
en (1) kvaltävling. Ägare är i detta fall skyldig att i samband med anmälan informera om att
hunden ska tävla om kvalificering.
Kvaltävlingens bästa hund vars ägare är bosatt inom arrangerande lokalavdelning blir kvalificerad
att delta i finaltävlingen. Tävlingens näst bästa hund vars ägare är bosatt inom arrangerande
lokalavdelning blir ”reserv” och kvalificerad att delta i finaltävlingen om kvaltävlingens bästa
hund inte kan delta.
Deltagande i finaltävling sker på hundägarens egen bekostnad.
Finaltävling arrangeras i samband med BISS-XX.
Samtliga ägare till deltagande hund måste vara medlemmar i SRRS.
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