
           Protokoll fört vid telefonmöte 2007-10-01 
 
 
 
Närvarande:  Daniel, Anneli, Anna, Hannah, Maria, Monika 
Frånvarande:  Anders, Ann-Catrine, Karin 
 
 
 
 
§ 1.  Mötets öppnande 
        Daniel öppnade mötet. 
  
§ 2.  Val av justerare 
        Hannah valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 3.  Godkännande av dagordningen 
        Dagordningen godkändes. 
 
§ 4. Hälsoprogram prcd-PRA 
        Då protokollet ännu ej är justerat från SKK/AK:s möte den 3/9 2007 har CSK 
 inte fått ett officiellt protokollutdrag. Förhandsuppgifter ger dock att den 1/11 
 2007 börjar det nya tillfälliga ögonprogrammet att gälla, varför vi snabbt måste 
 ut med omfattande information till våra medlemmar. 
 
        Informationen kommer att finnas tillgänglig på klubbens hemsida och i 
 kommande nummer av Cockertidningen. Utöver det kommer ett Internet-forum 
 att startas där det nya ögonprogrammet kommer att vara det ämne som 
 ventileras. Frågor som rör  DNA-testet och effekterna därav kommer kunna  
 diskuteras och besvaras efter bästa förmåga.  En ny webbenkät liknande den 
 som gick ut under november 2006 kommer att finnas för medlemmar att svara 
 på under januari 2008. 
 
      Klubben kommer att utarbeta förslag på nytt ögonprogram. Förslagen ska 
 presenteras/diskuteras  på det informationsmöte som planeras att hållas i 
 Södertälje den 16/2 2008. Ögonlysningen kommer inte att kunna behållas som 
 hälsoprogram mot PRA. 
   
 För att i dagsläget underlätta avelsarbetet för de som DNA-testat sina hundar 
 och fått resultat Carrier, är det av stor vikt att få in så många DNA-resultat som 
 möjligt. Med anledning av det ämnar CSK utarbeta ett hedersintyg som SKK 
 kan godta för att registrera tidigare gentestresultat utanför SKKs remiss.  
 



      Målet med att förändra ögonprogrammet är att på sikt (i dagsläget ännu ej 
 tidsbestämt) minska andelen anlagsbärare, i enkel eller dubbel upplaga, av prcd-
 PRA. 
      
      Anneli kommer att kontakta avelsansvarig i JIS för att inhämta deras åsikt 
 kring det hela. 
 
 
§ 5.  Nästa möte 
        Nästa möte hålls den 8/10 kl. 20.00 i form av ett telefonmöte. 
 
§ 6.  Mötet avslutas  
        Daniel avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 Vid protokollet: ____________________________________ 
                                                Maria Skinner 
 
 
 
 Ordförande:        ____________________________________ 
                                                 Daniel Svensson 
 
 
 
 Justerare:             ____________________________________ 
                                  Hannah Säveholm 
 


