
Minnesanteckningar från telefonmöte i Avelskommittén i Specialklubben för shih tzu 
Möte nr 5 den 24 maj 2018 
 
 
Medverkade: Kathleen Berggren, Linda Lindqvist, Annalena Andersson, Annika Malmhäll, Carina 
Bomberg  
 
Dagordningen: 
 
Sekreterare för dagen:   Carina 
 
Hemsidan:  Linda fortsätter lägga in för AK 
 
Hur ofta ska vi ha möten?  Beslutades att vi har möte en gång i månaden (ej juli) eller när vi har behov. 
 
Presentation i Bulletinen nr 3 utav AK. Samtliga ska vara med (bild + presentation) manusstopp 1 
augusti 
Skickas till Bulletinen direkt. 
 
Info från SKK: Inget nytt därifrån just nu. Men en förfrågan har kommit ang. underlag till en 
distansutbildning. Siv Engstrand har en del material. Styrelsen har beslutat att det ska tas fram 
tillsammans med UK. 
 
Hur ska vi lägga upp vårt arbete? 
SRD: 
Diskussion föregick ang. SRD då vi får väldigt svaga svar från domarna. Carina har skickat frågan vidare 
till Hans Almgren om seriositeten hos domarna ang. SRD. Inväntar svar och sen får vi diskutera vidare 
om vi ska vara kvar eller inte då resultaten visar på mycket litet problem i rasen. 
 
Avelskonferensen: 
Diskussion följde på  
Material till utbildning och mini avelskonferenser ute i kretsarna. 
En Webfråga för att få medlemmars (anonyma svar) tankar om hur vi ska ta aveln in i framtiden och 
trycka på att vi behöver åsikterna till att få underlag till utbildning och avelskonferenserna. 
Begränsa användandet utav hanhundar till att rekommendera 2 kullar/ år per hane för att försöka 
bredda avelsbasen och ge eftertanke till vem man lånar ut sin hane till. 
 
Att arbeta med enskilt till nästa möte: 
Via chatten komma fram till den rätta frågan till hemsidan och förhoppningsvis få ut den så snart som 
möjligt för att kunna få in lite svar till nästa möte. 
 
Fundera vidare på rekommendationen ang. hananvändningen då formuleringen är av yttersta vikt. 
 
Nästa möte är planerat till vecka 26.  
 
 
/Carina 
 
 
 
 


