Protokoll
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte
Datum: 2017-03-02
Plats: Telefonmöte
Närvarande:

Anneli Hultman
Cecilia Paulson
Stefan Dahlgren
Reino Oskarsson
Magret Selander, adjungerad
John Örvill, SBK, endast punkt 111

§ 107

Mötets öppnande
Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 108

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och fastställdes.

§ 109

Val av protokolljusterare
Stefan Dahlgren valdes att justera protokollet.

§ 110

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 111

Index
John Örvill från SBK Avel & Hälsa deltog på mötet för att ge en bakgrund och
presentera de aktuella frågeställningarna kring index. Dagens CS-möte har
föregåtts av ett telefonmöte som SBK kallat till med representanter för alla
bruksraser, Reino deltog på mötet för vår räkning. Med anledning av det mötet
behöver CS fatta beslut om hur vi ser på dessa frågeställningar.
SKK har beslutat att Svenska Schäferhundklubben kommer att få index från
1 januari 2018. CS behöver därför ta ställning till om vad som ska gälla för Tysk
Schäfer och skicka in detta till SKK via SBK Avel & Hälsa.
Avseende vad som ska gälla för parning av svenskregistrerade tikar utomlands så
kommer SBK Avel & Hälsa att samordna detta då SKK vill att samma regler skall
gälla för samtliga bruksraser.
John redogjorde för de olika vägarna att gå, krav eller rekommendationer.

Parningar mellan svenskregistrerade hundar i Sverige
Då delar av Schäferhundklubben varit motståndare till index för att det tidigare
saknades krav, ser CS att den väg som tillgodoser de flesta inom klubben är att
införa index med krav. Därtill bör påpekas att andelen höftledsfel inom rasen tysk
Schäfer har försämrats de senaste åren. Med anledning av detta ser CS att
rekommendationer inte är tillräckliga.
Ett kullindex beräknas helt enkelt genom att man slår ihop tikens index med hanens
index och delar detta med 2. Ett kullindex på minst 100 är det som bäst motsvarar
de krav vi har idag, dvs hälsoprogram nivå 3.
Parning av svenskregistrerade tikar utomlands
John informerade om att ett införande av index utan några krav kopplade till detta,
inte har medfört en förbättrad andel fría höfter. De alternativ som finns för att
tillåta parning med utländska hanar är: 1) svensk tik med minst 100 i index eller
2) samma krav som tidigare: svensk tik med grad A eller B.
CS beslutade enhälligt att Svenska Schäferhundklubben vill införa ett krav på
kullindex för svenska parningar på lägst 100.
Gällande utlandsparningar förordar CS ett index på lägst 100 för tiken, men kan
acceptera grad A eller B om det är vad övriga bruksraser önskar.
Beslutades även uppdra åt Maggan att lägga ut informationen från SKK om att
införa index för Tysk Schäferhund från 2018-01-01 på hemsidan så snart som
möjligt. CS noterade även att beslutet som SKK fattat angående införandet av
index kommer att medföra att alla motioner till årsmötet som rör index faller.
§ 112

Övriga frågor
a) Årsmötet
Stefan rapporterade att han haft ett förberedande möte med Thomas Uneholt
som kommer att föreslås som ordförande på årsmötet.

§ 113

Nästa möte
Noterades att nästa möte är årsmötet den 11 mars 2017.

§ 114

Mötets avslutande
Anneli tackade alla deltagare och förklarade nuvarande CS:s sista möte avslutat.
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