
Sammanfattning samtliga uppfödarmöten  

Här är en sammanfattning av de frågor som diskuterades under uppfödarmötena i Vårgårda 

(Rasspecialen på Tånga Hed), Sala, Umeå samt Hässleholm. 

Stämningen har varit mycket god under samtliga möten. De som har deltagit har alla ställt 

upp på att mötena ska hållas i en god anda med respekt för varandras åsikter.  

Antal. Cirka 55 medlemmar har deltagit i mötena. Tånga ett femtontal, Sala ett 20-tal, Umeå 

4 samt Hässleholm 17. Det har varit en blandning av uppfödare - nya som gamla - 

avelsintresserade samt vanliga/nyfikna medlemmar. 

 

Stora frågor  

Vissa ämnen har dykt upp gång på gång, t ex HD-röntgen och HD-index samt riktlinjer för 

aveln. 

 Att möten av det här slaget är bra. Alla uppskattar att få komma till tals, ev kunna 

påverka och få omedelbara svar på vad styrelsen arbetar med just nu. 

 Utbildning är bra. Gärna mer vidareutbildning av enklare slag. Viktigt att även ses IRL 

(i verklige livet), inte bara via internet.  

 Alla värnar vi om att bevara den dansksvenska gårdshunden. Viktigt är att inte bara 

titta på utseendet. Mentaliteten minst lika viktig. BPH viktigt att fortsätta uppmuntra. 

 Bra med utökat samarbete med Danmark. Gärna fler avelskonferenser med dem och 

vi har fortsättningsvis gemensamt ansvar för aveln. Men vi kommer inte att kunna 

påverka danskarna kring HD, som de anser vara ett ickeproblem. 

 På alla träffar har folk tyckt att HD är ett ickeproblem för DSG och att kravet kring 

röntgen t o m borde tas bort. Ingen har egentligen sagt emot. Fler och fler börjar 

förstå att det inte är lätt att ändra i SKK:s hälsoprogram. Ett Moment 22 som är svårt 

att ändra då den digitala tekniken gör att man faktiskt upptäcker fler fel. 

 Råder viss osäkerhet kring vad som gäller. HD-grad eller HD-index. 

 Alla är överens om att det är viktigt med öppenhet uppfödare emellan för att kunna 

lyfta nya hälsoproblem. Men då krävs ett förtroendefullt klimat, så att man vågar vara 

öppen. Ett bra ex som nämnts (Hässleholm) är diskussionen kring cystinuri. 

 Några har gett önskemål om olika inslag i tidningen. T ex info fortlöpande om vad 

styrelsen gör samt en sida/avdelning bara om uppfödarfrågor. 

 Förslag har också kommit om ett speciellt nyhetsbrev för uppfödare (Hässleholm). 

 Många har önskat att maxantalet avkommor per hund ökas från det antal (35) som 

gäller idag. Enda mötet där motargument kom fram är Hässleholm. 

 Tillgång till mentorer är något som efterfrågas. Inte minst för nya uppfödare som 

gärna vill ha hjälp med att hitta mentorer, t ex  i form av en lista. 

 

Många av frågorna ovan har det varit stor enighet kring. I varje fall om man tolkar det som 

sagts på mötena. En omröstning bland medlemmarna hade kanske gett ett annat svar, eller 

samma svar. Ingen som vet, men fördelen med sådana här diskussioner är att man på plats 



får ett djup i diskussionen; man kan förklara och gå djupare i frågorna. 

 

Sammanfattning 

Mötena har varit mycket uppskattade. Jag tror att det är ett bra sätt för styrelsen att få en 

uppfattning om vad medlemmarna tycker, och att få en större förståelse för medlemmarna 

vilka frågor styrelsen brottas med. Dessutom kan mötena fungera som ett tillfälle för 

styrelsen att informera om frågor, ställa frågor inför kluriga beslut samt förankra frågor. 

Även om mötena tar extra tid för styrelsens ledamöter så kan dessa – paradoxalt nog – leda 

till att ni effektiviserar arbetet. Kommande möten behöver inte heller ta lika lång tid, eller se 

ut på samma sätt som nu. Man kan ju ha en specifik fråga i fokus och ställa frågor kring den. 

Frågor där man som avslutning ställer frågor där även medlemmarna får svara på vad de 

kan bidra med för att det önskade läget ska kunna uppnås. 

Obefintlig kommunikation leder ofta till klagomål och frågor från medlemmar och uppfödare. 

Speciellt klagomål tar tid och är en stor energislukare. 

Är ni ute och träffar medlemmar och uppfödare så blir ni dessutom inte så anonyma som 

tidigare styrelser har varit. Ni kommer att känna att ni får positiv feed back vilket ger energi. 

 

Degerfors den 4 februari 2018 /Agneta Wändell 


