Svenska Kelpieklubben
Dagordning styrelsemöte 2021-04-06
Närvarande:
Cecilia Mårtensson, Martti Keskinen, Kristina Svanfeldt, Sofia Olsson, Emma
Wirblad, Mari Lindström, Conny Borg
Närvarande från aktivitetsområden och kommittéer:
Ingen utöver styrelsen.
Frånvarande:
Ann-Sofie Lindgren, Annette Rydebrink
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnas.

§2

Val av protokolljusterare
Kristina Svanfeldt och Emma Wirblad.

§3

Val av mötessekreterare
Sofia Olsson.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§5

Föregående mötesprotokoll
Inväntar årsmötesprotokoll från SKK.
Konstituerande mötesprotokoll inväntar signering.

§6

Ekonomi
Inget att rapportera.

§7
Aktivitetsområdena
§ 7.1 Bergslagens aktivitetsområde
Inget att rapportera.
§ 7.2 Södra aktivitetsområdet
Inget att rapportera.
§ 7.3 Östras aktivitetsområde
a) Den 3 april hade ÖA en vallningsdag hos Lisbeth Cederberg med grillning på
Ekerö.
b) Inväntar besked om specialutställning tillsammans med Svenska Cattledog
Klubben blir av i augusti.
c) Har planer att ha en kelpiedag i lydnad under våren.
§ 7.4 Ärenden AO
§8
Kommittér
§ 8.1 Avelskommittén
a) Avelskommitén ber om reseersättning för andra omgången av hjärtultraljud
hos SLU. Se bilaga 1.
Styrelsen bordlade förfrågan till nästa styrelsemöte för inväntan på mer
information kring första tillfället och om antalet hundar det rör sig om.
b) Uppdatera fördjupad information om kelpiens hjärta till webbsida.
Styrelsen ber avelskommitén att gå igenom tidigare publicerad text som har
funnits på webbsidan. Tidigare text, se bilaga 2.
§ 8.2 Mentalitetskommittén
Utvärderingsverktyg mentalbeskrivning.
SVEKK har en rasprofil. Renate Hagelin och Conny Borg arbetar fram ett
utvärderingsverktyg för Australian kelpie. Conny berättade om verktyget.
Martti, Renate och Conny ska ha ett möte om verktyget den 12 april 2021.
Det kommer presenteras nästa styrelsemöte.
§ 8.3 Vallningskommittén
Mari föreslår att ta in Lonja Nimbs, Ewa Myrbrink och Mari Lindström i
Vallningskommitén. Styrelsen godkänner. Punkten omedelbart justerad.

§9

Kommunikation
Kelpiebladet, webbsida, facebook, webbinarium, instagram m.m.
a) Utbilda Lena C för nya webbsidan (Joomla CMS-plattform).
Sofia har pratat med Lena kring arbetsfördelningen om uppdateringar på
webbsidan. Sofia och Lena ska boka in möte för att gå igenom hur webbsidan
fungerar, samt att Lena får inloggningsuppgifter till webbsidan. Styrelsen
godkänner detta.
b) Lägga in tidigare publicerade sidor?
Styrelsen beslutar att tidigare sidor ska publiceras igen. Det gäller tidigare
resultat från klubbutställningar, lydnadstävlingar, rasmästerskap, årets kelpie
med mera. Sidorna kommer upp löpande.
c) Flytta på sidan ‘MH-idealprofil’.
Styrelsen beslutade att flytta MH-idealprofil från ‘För uppfödare’ till
huvudmenyn ‘Avel’.
d) Instagramkonto, vad gör vi med den nu?
Styrelsen beslutade att fortsätta med instagramkontot. Cecilia Mårtensson tar
på sig ansvaret för att hålla igång kontot.
e) Styrelsegrupp 2020 på facebook, vad göra med den, arkivera?
Styrelsen beslutar att arkivera facebookgruppen och fortsättningsvis använder
mail som främsta kommunikationsmedel för sittande styrelse.
f) Svenska Kelpieklubbens facebookgrupp, hur arbetar vi vidare med den?
Se över gruppregler och uppdatera. Valphänvisning ses över p.g.a.
Facebooks regelverk kring annonsering av levande djur.
Fråga Annette om hon vill fortsätta kontrollera insläpp av SVEKK medlemmar
till facebookgruppen. Styrelsen beslutade att Sofia ser över gruppreglerna för
facebookgruppen.
g) Förslag till mentalwebbinarium del 2
Genomgång av rasprofil och avelsutvärderingsverktyg, deltagare kan ställa
frågor direkt under webbinariet och skapa dialog kring mentaliteten inom
Australian kelpie. Conny föreslår mentalwebbinarium den 17 maj. Riktat till
klubbens medlemmar. Styrelsen godkänner förslaget.
h) Förslag till exteriörwebbinarium
Genomgång av Australian kelpiens rasstandard, kelpiens exteriör i sin helhet,
historik hur kelpien har utvecklats över tid. Förslag att bjuda in person som är
insatt kring anatomi och kelpiens exteriör. Riktat till klubbens medlemmar i

allmänhet, uppfödare i synnerhet. Styrelsen beslutar att avvakta kring
webbinariet till nästa styrelsemöte.
i) Se över information och krav för omplacering på webbsidan.
Sofia föreslår att krav för att publicera omplacering av Australian kelpie är att
hundens registreringsnummer alt. SKK stamtavlenamn ska vara med i
informationen. Styrelsen beslutade att Sofia lägger in ytterligare information
kring detta på webbsidan.
j) Kelpiebladet
Styrelsen beslutade om att minsta antalet utskick av Kelpiebladet till två ggr
under 2021 p.g.a. rådande pandemi.
§ 10 Inkomna skrivelser
a) Från organisationskonferensen SBK
Var någon med på organisationskonferensen (SBK) i februari?
Ingen från styrelsen har deltagit. Förslag med datum för möte om samarbete
mellan rasklubbarna inom SBK, den 25 april. Conny anmäler sitt intresse för
att delta.
b) Kallelse SBK kongress
Kristina har anmält för deltagande.
§ 11

Utgående skrivelser

§ 12

Ärenden

§ 13

Bordlagda ärenden

§ 14 Övriga frågor
a) Arbetsordning, under uppdatering för verksamhetsåret 2021.
Kort genomgång om vad som har ändrats i dokumentet och övriga
styrelsemedlemmar ser över innehållet till nästa styrelsemöte.
b) Rapport från exteriördomarkonferens
Sofia berättade om exteriördomarkonferensen som arrangerades i Upplands
Väsby och var historisk genom att den arrangerades för första gången digitalt
i realtid. Exteriördomare Maritha Östlund-Holmsten presenterade bland annat
vår hundras, Australian kelpie. På exteriördomarkonferensen presenterades
fyra Australian kelpies, tre tikar och en hane av färgerna chokladbrun, svart
och red and tan. Sofia själv visade en av hundarna och var bisittare. Material
och urval av bilder till Marithas presentation och domarkompendium för
kelpien har Maria Dahlberg varit med och hjälpt till att bistå med.
En mycket givande dag för alla inblandade.

c) Protokoll från årsmötet från SKK?
Protokoll har kommit från SKK som ska signeras
d) Utskick till medlemmar via Medlem Online
Styrelsen beslutade om att skicka ut medlemsutskick via Medlem Online med
bl.a. Presentation om nytt verksamhetsår och innehåll om deadline (29/4) för
att skicka in material till Kelpiebladet.
§ 15

VU-beslut
Inga VU-beslut att rapportera.

§ 16

Nästa möte
Tisdag 11 maj kl. 19:00

§ 17

Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Vid protokollet

Sofia Olsson
_________________________
Sofia Olsson

Justeras

Justeras

_________________________

Kristina Svanfeldt

_________________________

Kristina Svanfeldt

Emma Wirblad

Emma Wirblad

Bilaga 1
Hjärtultraljud SLU - andra omgången
De som var och gjorde hjärtultraljud på SLU den 10 januari 2020 på grund av
tidigare diagnos, kan nu boka tid för ett uppföljande kostnadsfritt hjärtultraljud på
SLU. Avelskommittén föreslår att kelpieklubben även denna gång ersätter en del av
resekostnaden för de som åker en längre sträcka.
Förslag för ersättning till dessa ägare enligt nedan:
18.5 kr per mil för den delen av resan (per förare i bil) som tur och retur är mer än 20
mil, dock max totalt 600 kr per förare. Den del av tåg eller bussbiljetter som totalt
överskrider 370 kr per resande, dock max 600 kr per resande.
Kommentar från styrelsen:
● Hur många deltagare rör det sig om?
● Gäller det enbart de som har varit tidigare hos SLU eller gäller det nya?
● Stämmer datumet?

Bilaga 2
Tidigare text på hemsidan (innan nuvarande version januari 2021).
Hjärtsjukdomar
MMVD/MVD – Myxomatös mitral valve degeneration/Mitral Valve Disease
MMVD kallades tidigare också mitralis endocardos. Ett annat, svenskt namn var
”gammelhundshjärta”, som ibland dök upp för tidigt. Även namnet mitralis insufficiens och
disorder förekommer.
Nå, det är en sjukdom, där en del av det arvbara är åldern då det dyker upp. Det är den
vanligaste hjärtsjukdomen hos hundar. Det har i alla tider funnits kelpies här och där med
blåsljud, ibland vid 9-10 år eller äldre, men även yngre. Man har tidigare inte tagit någon
direkt notis om det, utan kallat det för ”gammelhundshjärta” eller ”hundar som har jobbat
hårt” och slitit på hjärtat. Detta är dock inte sanningen. Sanningen är att det är en sjukdom
och vi vill inte att den kryper nedåt i ålder.
Mitralisklaffen är klaffen som sitter mellan vänster förmak och kammare. Vid MMVD blir den
så sakteliga förtjockad och med tiden stel. Den sluter då inte helt tätt när kammaren pumpar
ut blod i aortan, stora kroppspulsådern. Då läcker det lite blod tillbaka in i förmaket och i och
med det ökade trycket kan förmaket och kammaren med tiden bli dilaterade, förstorade.
Detta läckage kan då fångas upp i form av ett så kallat BLÅSLJUD, när man lyssnar på
hjärtat. Det här är en process som tar flera år. De första förändringarna på klaffen kan ses på
ultraljud ca: 2-3 år innan det hörs ett blåsljud på grund av läckaget. Med tiden blir hjärtat
mera uttänjt och en hjärtsvikt utvecklas. Det innebär att pumpförmågan försämras och
hunden kan få vätska i lungorna. Den blir lätt andfådd och kan få hosta, framför allt nattetid.
Detta kan behandlas med vätskedrivande och hjärtstärkande medicin. Dock så är det bra att
sätta in medicin redan innan hunden har en begynnande svikt. Alltså är det bra att låta
lyssna på sin hunds hjärta och om det finns ett blåsljud kolla upp den med ett ultraljud, för att
se hur det ser ut och eventuellt sätta in medicin.
Ett blåsljud på en hund som är ~10 år får vara accepterat, men vi bör se till att det inte
”kryper nedåt i ålder”. Detta genom att sålla bort hundar med för tidiga förändringar från avel.
Att utveckla detta är en process över många år, från första lilla förändringen till dilaterade
förmak/kammare och svikt. En hund som utvecklar MMVD i äldre ålder lever oftast gott och
dör av något annat. MMVD är inte förvärvad. Man KAN få förändringar på klaffarna efter till
exempel tonsillit (”halsfluss”) och feber. Detta är dock ovanligt. Det pratas ibland också om
dåligt tandstatus och MMVD. Det är inte så att dåligt tandstatus orsakar MMVD, snarare att
munbakterier som av någon anledning kommer in i blodomloppet lättare fastnar på klaffar
som inte är friska. Inte mindre viktigt dock med munhygien på raser som kan ha defekter på
hjärtklaffarna.
Rekommendation innan avel
Hjärtultra innan parning rekommenderas. Hjärta Ua vid ultraljud på hundar under 7 år (helst
minst cirka 3 år gamla). Hundar med små läckage i klaffarna som kan hänföras till

normalvariation kan användas i avel. Från 7 års ålder kan små förändringar och läckage vid
ultraljud vara acceptabelt, men inte patologiska blåsljud hos hundar yngre än 10 år.
Förtydligande till rekommendationen av hjärtultraljud innan parning
Under 2018 och 2019 gjordes mera frekvent hjärtultra på kelpies innan avel.
Det har visat sej att det finns ett antal yngre hundar, även under 3 år, som har små läck i
mitralisklaffen. Detta var ett ”bifynd” till det man egentligen tittar efter, dvs. MMVD,
förändringar på och med tiden förtjockad mitralisklaff, som långsamt leder till ett belastat
hjärta och svikt.
Detta är den vanligaste hjärtsjukdomen hos hund och man vill titta med ultraljud för att
undvika att sätta hundar med tidiga förändringar i avel. Kelpien är överrepresenterad
gentemot medel för alla raser när det gäller MMVD.
Det har visat sej att det är vanligare med små eller större läck än klafförändringar i
3-årsåldern. Vad dessa läck leder till i förlängningen vet vi inte ännu.
Är hunden i 3-årsåldern vid första hjärtultraljudet, kan det vara lämpligt att göra om hjärtultra
efter ca: 2-3 år om hunden gått i avel.
Pågående arbete och diskussion
Eftersom avelskommitténs uppgift är att arbeta för en fortsatt frisk ras, så måste alla tecken
på att vi har en ärftlig sjukdom som eventuellt förekommer i högre utsträckning i lägre åldrar
tas på stort allvar. Därför infördes för några år sedan en rekommendation för avelsdjur att
göra ett hjärtultraljud innan avel, för att minska risken att hundar som senare visar sig ha
hjärtsjukdomen MMVD har hunnits användas i avel. Det har nämligen hänt vid flera tillfällen
och det är tråkigt för alla inblandade parter och även för rasen som helhet. Detta är även en
så kallad åldersförändring och inget konstigt med ett blåsljud hos en äldre hund (över 10 år)
men hos kelpie vet vi att det finns ett flertal hundar som insjuknar långt innan det och några
går bort redan vid 8-10 år och även tidigare. När sjukdomen inträffar är till viss del ärftligt,
men det finns ingen fastställd arvsgång. Efter en tid av sjukdomens progress hörs ett
blåsljud på hundens hjärta, men redan 2-3 år innan det kan man med hjälp av ultraljud se
förändringar på klaffarna och läckage genom dessa.
Det finns även hundar med smärre läckage i mitralisklaffen, insufficiens. Detta är inte
detsamma som förtjockningen av mitralisklaffen som vid MMVD. Det som är ett problem i
dagsläget är att inte alla veterinärer och kardiologer är överens om hur stort läckage som är
en så kallas normalvariation på vår ras. Vi kan även konstatera att olika ultraljudsapparater
ger lite olika resultat på både läckage och klaffarnas utseende. Det hade varit bra om det
hade gått att fastställa ett protokoll med tydliga gränsvärden som kunde användas vid
ultraljud inför avel. Därav förslaget att ha ett hälsoprogram på nivå 1 för hjärtan i rasen, det
finns redan i Norge och Finland.
Samarbete med kardiologer på Ultuna/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Som läget är just nu så kollades hjärtat på ett antal hundar i januari 2019 på Ultuna/SLU i
Uppsala. Några hundar som tidigare fått diagnosen begynnande MMVD ansåg dessa
kardiologer var en normalvariation. De flesta hundar som tidigare fått anmärkning på sina
hjärtan bedömdes vara “gränsfall” och en hund med diagnostiserad MMVD hade just MMVD.
Någon mer utförlig sammanfattning från Ultuna har vi inte fått.

Uppdateringar
Hösten 2019 – Nu väntar vi på uppföljning av samtliga dessa hundar under våren 2020. Vi
hoppas på att vi då kan få tydligare riktlinjer på var gränsen för en “normalvariation” går.
Exakt hur utfallet på dessa hundar blir kan vi dock inte veta förrän de är äldre och vi vet om
de får MMVD eller inte. Det vi vill ta reda på är ju hur vi bäst hittar de hundar som kommer
att få MMVD i förtid, för att undvika att använda dessa i avel. Vi kan fortsatt konstatera att
bedömningarna skiljer något mellan olika veterinärer/kardiologer, men även att kelpieägare
uppfattar vad veterinärer/kardiologer säger på olika sätt. Vill du hjälpa till och har fått en
hjärtdiagnos på din hund ser vi gärna att du skickar journalkopia till avel@kelpieklubben.se.
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