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SSTS Avelskommitté mål, syfte och arbetsbeskrivning
”SSTS stadgar § 8 mom 1
Styrelsen får utse ett arbetsutskott (AU) om minst tre personer inom eller utom sig,
kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter”
Mål och Syfte
 Avelskommitténs övergripande mål är att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt
sunda och exteriört fullgoda Tibetansk Spaniels.
Utvecklingen och uppföljningen av de rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är grundläggande för
arbetet med avelsfrågor.
Rasens utveckling styrs av uppfödarnas val av avelsdjur samt hur dessa används. Ärftlig variation är
nödvändig för rasernas möjlighet att fortleva. Därför ska
aveln vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte
leder till brister avseende hälsa, mentalitet, funktion eller dränerar rasen på
genetisk variation.
 Avelskommitténs uppgifter är att arbeta med uppföljning av klubbens RAS-dokument samt följa upp
sjukdomar som finns inom rasen, allt för att rasen skall förbli en frisk ras.
 Ledamöterna utses av styrelsen.
Arbetsbeskrivning
 Följa de riktlinjer som SKK har i Riktlinjer för specialklubbens/rasklubbens arbete med
avelsfrågor och Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer, vilka alla i kommittén ska göra sig
införstådda med.
 Kontinuerligt ha dokumenterade möten med samtliga avelskommittéfunktionärer via ex telefon,
Skype el fysiska möten.
 Utse en person från avelskommittén att vara kontaktperson gentemot SSTS styrelse.
Kontaktpersonen deltager på styrelsemöten under punkten ”Avelsfrågor” där styrelsen fattar beslut
om avelskommitténs frågor och rekommendationer.
 Styrelsen delger avelskommittén löpande inkommande information och nyheter rörande avelsfrågor.
 Fortlöpande följa SKKs arbete med avelsfrågor.
 Bevaka rasens utveckling, och verka för fysiskt och mentalt sunda Tibetanska Spaniels.
 Genomföra och utvärdera en hälsoenkät vart femte år.
 Arbeta med revidering av RAS, vilket sker vart femte år. Efter styrelsebeslut skickas den nya
versionen till SKK för godkännande av fastställande.
 Agera tydligt och ge stöd och information när hundägare och uppfödare rapporterar in
hälsoproblem.
 Vara styrelsen och uppfödarna behjälplig med klubbens förverkligande av dess Rasspecifika
Avelsstrategier.
 Vara uppfödarna behjälpliga med offentlig information och övrigt som kommer till nytta i det
individuella och gemensamma avelsarbetet.
 Årligen rapportera om avels- och RAS-statistik för publicering i tidningen nr 1, samt upprätta
verksamhetsberättelse inför klubbens årsmöte.
 Kontrollera att SSTS valphänvisningsregler är uppfyllda av uppfödare som vill annonsera valpkullar
på SSTS hemsida.
 I övrigt jobba med de avelsspecifika ärenden som för tillfället är aktuella.
 Arkivera skriftlig information under betryggande former.
Tystnadsplikt
Avelskommitténs insamlade information, mötesdiskussioner och övriga handlingar handläggs under
tystnadsplikt. Handlingar förvaras under betryggande former.

Riktlinjer för specialklubbens och rasklubbens
avelsarbete
Allmänt om förutsättningarna
•

Uppdraget innebär att väcka intresse för och främja avel och uppfödning av såväl fysiskt som mentalt
sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.

•

RAS är en handlingsplan för aveln inom en ras och en tillämpning av SKKs Avelspolicy.

•

RAS-arbetet ska baseras på god kunskap om gällande hälsoprogram och djurskyddslagen.

•

SKKs grundläggande värderingar ska förmedlas till medlemmarna i enlighet med klubbens stadgar,
SKKs grundregler, Avelspolicy för SKK och SKKs riktlinjer. Dessa yttre ramar ger tydlighet om
organisationens mål och avelsfunktionärernas roll och funktion.

•

Arbetet ska vara förankrat hos styrelsen, som ansvarar för rasens avelsfrågor.

Specialklubbens/rasklubbens arbete med avelsfrågor
Specialklubbens/rasklubbens styrelse utser en kommitté/arbetsgrupp med de kompetenser som den anser
behövs för arbetet med avelsfrågorna och de rasspecifika avelsstrategierna (RAS). Kommitténs
sammansättning och storlek kan växla efter behov och ska ha en arbetsbeskrivning med utgångspunkt
i stadgar, SKKs riktlinjer för specialklubbens/rasklubbens arbete med avelsfrågor och Etiska riktlinjer för
avelsfunktionärer. Detta innebär en pedagogisk uppgift när det gäller att förmedla SKKs grundläggande
värderingar, kunskap om avel och uppfödning och innebörden i grundreglerna.
Arbetsbeskrivningen ska ha tydlig struktur, som underlättar det fortlöpande arbetet och vid byte av
funktionärer.
Utvecklingen och uppföljningen av de rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är grundläggande för arbetet
med avelsfrågorna i special-/rasklubben.

Specialklubbens/rasklubbens organ för avelsfrågor ska:
•

Sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda klubbens informationskanaler som
webbsida och klubbtidning.

•

Fortlöpande följa SKKs arbete med avelsfrågor, till exempel genom att ta del av SKKs avelskommittés
protokoll och övriga information.

•

Anordna avelskonferenser i de fall klubben har möjlighet att ansöka om bidrag (se regler för ansökan
om bidrag).

•

Skaffa sig god kunskap om grundläggande rasinformation: rashistorik, populationsstorlek,
avelsstruktur och avelstraditioner, status beträffande hälsa, mentalitet, bruks- och jaktduglighet samt
exteriör – och i arbetet använda SKK Avelsdata eller annan programvara.

•

Fortlöpande studera rasens utveckling såväl nationellt som internationellt samt redogöra för denna
utveckling genom de årliga utvärderingarna av RAS.

•

Ansvara för arbetet med revidering av RAS och dess förankring bland medlemmarna innan gällande
version löper ut, vilket normalt sker var femte år. Efter styrelsebeslut skickas den nya versionen av
RAS till SKKs avelskommitté med förslag om att den fastställs.

•

Ansvara för att arkivera RAS och årliga utvärderingar av RAS.

•

Årligen upprätta verksamhetsberättelse med utvärdering av bland annat arbetet med RAS samt
verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för avelsfunktionärer.

•

I samband med fullmäktige/årsmöte redogöra för arbetet med avelsfrågorna/RAS (§7, moment 3,
punkt 8)

Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer
Avelsfunktionären har en viktig roll inom SKK-organisationen. Han eller hon ska ge råd
och information i avelsfrågor och främja aveln av sunda hundar. Här kan du läsa mer om
vad det ansvaret och arbetet innebär i praktiken.
Grundläggande principer och etiska riktlinjer för avel finns uttryckta i Svenska Kennelklubbens avelspolicy.
En specialklubb eller rasklubb som är ansluten till SKK förbinder sig att ge information och råd i
avelsfrågor. Uppdraget finns närmare beskrivet SKKs riktlinjer för specialklubbens/rasklubbens arbete med
avelsfrågor, se länken nedan.
Med utgångspunkt från avelspolicyn och de bakomliggande övergripande styrdokumenten ska
avelskommittéer och enskilda avelsfunktionärer verka för att ”väcka intresse för och främja avel av mentalt
och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar” (ur SKKs stadgar § 1 Mål).

Avelsfunktionärens uppgift och ansvar – 5 punkter
1. Avelsfunktionären har en framskjuten förtroendepost inom SKK-organisationen och stora krav ställs
därför på innehavarens integritet. I arbetet med avelsfrågorna ska det stå helt klart att
avelsfunktionären representerar sin klubbs ställningstaganden avseende RAS och inte agerar utifrån
privata preferenser. Detta bör särskilt beaktas vid användandet av sociala medier. Generellt gäller att
verksamheten är av informativ och vägledande natur.
2. Bland avelsfunktionärernas uppgifter ingår att förmedla Svenska Kennelklubbens grundläggande
värderingar och kunskap om avel och uppfödning, samt att informera om innebörden i grundreglerna.
Det innebär att avelsfunktionären är delaktig i ett opinionsskapande och pedagogiskt arbete vilket
ställer krav på lämplighet och omdömesförmåga. Avelsfunktionären ska löpande följa
kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet.
3. Avelsfunktionären ansvarar för den allmänna informationen i avelsfrågor och den information som
bygger på utvärderingar och sammanställningar inom RAS. Den enskilda uppfödaren ansvarar för den
enskilda parningen.
4. Vid personliga kontakter och information om enskilda djur eller kombinationer ska avelsfunktionären
endast vidarebefordra säkerställda uppgifter om djuren eller deras avkomma. I övriga fall ska
avelsfunktionären hänvisa till hundägaren, som enligt grundreglerna alltid ska lämna sanningsenliga
och fullständiga uppgifter om sina hundar.
5. Specialklubb och rasklubb kan utarbeta ytterligare etiska riktlinjer, anpassade till klubbens specifika
behov, för arbetet med avelsfrågorna.

