Styrelseprotokoll Schillerstövarföreningen 2018-04-23
Mötet är ett extra möte med anledning av skrivelse från kennelägare
och medlemmar, avelsråden och representanter för skrivelsen var
inbjudna. Mötet hölls som telefonmöte. Närvarande: Kjell Larsson
Christian Eggiman Wendel Martinsson Ragnar Eriksson Christer
Hederstedt Karl-Erik Lindberg, avelsråden Patrik Isaksson Hans
Sterner Thommy Sundell. För Skrivelsen Mikael Larsson, Stefan
Lundgren.
1: Mötets Öppnande: Ordförande Kjell Larsson öppnade mötet.
2: Skrivelsen: Stefan Lundgren föredrog det som står i skrivelsen, att
avelsmaterialet inte används på rätt sätt unga hanar får stå tillbaka
för äldre med flera kullar utan utvärdering och att det är helt
förkastligt att använda C-höfter i aveln.
Avelsråden Svarar att dom rekommenderar unga avelsdjur men att
det är tikägaren som avgör, när det gäller C-höft finns det dels
Årsmötesbeslut och SSTvkl. beslut, även nyss avslutad Avelskonferens
menar att man kan använda A–höft mot C-höft under förutsättning
att man följer upp och ökar HD röntgen.
Mikael Larsson menar att det finns avelsmaterial utan att använda Chöfter och varnade även för PDA. Han påpekade exempel på vissa
kombinationer som inte får användas.
Avelsråden hänvisade till det tidigare svaret (avelsmaterialet och Chöfter), men var helt överens med Mikael när det gäller PDA.
Kjell Larsson menar att om man sätter helt avelsförbud på C-höfter
skulle utbudet på Tiklistan minska och därmed även valpantalet.
Wendel Martinsson tycker att det bara pratas sjukdomar Jaktlust
tycker han är en mycket viktig parameter, att det går bra både på SM
och andra prov och utställningar, att vi bör framhålla att det går bra
för rasen för tillfället.
Styrelsen frågade avelsråden om deras fortsatta arbete framåt.

Avelsråden svarar de arbetar så gott de kan efter ramar och
styrdokument som finns men i slutändan är det hundägarna som
bestämmer, man vill ha hjälp av styrelsen med uppmaningar om HD
Röntgen i alla möjliga forum för att en bättre kontroll och i framtiden
arbeta med Index som i dag inte är möjligt. Det ska göras en
utredning om avläsning HD röntgen, sövning mm.
När alla utom Styrelsen lämnat mötet togs diskussionen om eventuell
kritik mot avelsråden, men efter vad som framkommit under mötet,
Beslutades att inte rikta kritik mot avelsråden.
3:Årsmötet:konstaterades det mest är klart.
4:Övriga Frågor: Kjell efterlyste innehåll i Verksamhetsplanen.
5:Nästa möte: 5-5 Årsmöte Sollefteå.
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