Avelskommitté Hamiltonstövarföreningen
Datum 2021-10-13 kl 19.00-20.50, digitalt möte.
Närvarande: Glenn A, Johanna F, Åke G, Petra H, Tobias K och Gunnar P.
1. Ordförande Maritha Lithander öppnar mötet och hälsar välkommen.
2. Till att föra minnesantelningar valdes Gunnar Petersson.
3. Föregående protokoll:
- Hanhundslistan har uppdaterats efter förra mötet. Hundar födda
2011 och tidigare är borttagna. Dessa hundar kan fortfarande
användas efter samråd med avelsråden.
- 2021 har 28 tikar fått rekommendation om hane för avel.
- Det är hittills i är registrerat 219 valpar.
- Tre tikar har rekommenderats hane för avel sedan föregående möte.
- Maritha begär genom SvStk listor på meriterade tikar enligt
föregående möte. SKK kan ta fram de listor vi vill ha till en kostnad av
600kr/h per påbörjad timma.
4. Defektrapporteringar:
- Ett tiotal rapporter om defekter har inkommit den senaste tio åren.
- De som rapporterats är epilepsi, PDA och hudåkommor.
- Inget av de nuvarande avelsråden har rekommenderat någon hund
med D-höft för avel.
- Länk till blankett för defektrapport ska kunna nås via hemsidan.
- Maritha uppmanar SvStk att lägga blanketten för rapportering under
fliken arkiv på hemsidan.
5. Jordbruksverket, bevarande av genetisk variation.
- Lista med förslag på hanhundar för genetiskt bevarande redovisades.
- Avelsråden bearbetar denna lista och tar fram tio hanhundar
graderade från ett till tio. Bredd i den genetiska variationen och
friskhet ska prioriteras. Detta arbete ska vara klart inom en vecka.
6. Ledamot till SvStk:s avelskommitté utses av styrelsen.
7. Övriga frågor:
- Rekommendationen om att använda en tik till max tre kullar hänsköts
till nästa möte.
- Maritha tar med frågan om uppdatering av släktskapslistorna till
SvStk.
- Avelsråden har möte 18:e oktober kl 19.00. Johanna sköter inbjudan
via Teams.
8. Nästa möte blir 9:e december kl 19.00. Tobias gör inbjudan via Teams.

9. Maritha avslutar mötet och tackar deltagarna.

Ordförande: Martha Lithander

Sekreterare: Gunnar Petersson

