
       
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 12/2016

Tid: 17 nov, 20.00
Plats: telefonmöte
Närvarande: Hans Bohman, Una Modig, Anki Sinkkonen, Solveig Marklund, Malin 
Månsson & Lars Wicander 
 
Frånvarande; Sabina Kleväng, Torbjörn Ståleberg & Mike Berglund

1. Mötets öppnande 
Ordförande Hans Bohman öppnade mötet. 

2. Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Solveig Marklund. 

3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes till att endast innehålla beslut om whippetutrreningen.
 

4. Föregående protokoll  
Föregående protokoll är justerat utsändes tillsammans med 2016/12. . 

5. Ledningens rapport
Punkten utgick. 

6. Styrelsens arbete

  
6.2.1 Interna frågor för beslut 

6.2.1514 Situationen för whippets, MM mfl
Utredningen av allt inkommet material i whippetfrågan är nu klar.
Förbundsstyrelsen vill rikta ett stort tack till utredaren Pia Westergren Löf som gjort ett 
gediget arbete.
 
Utredarens slutrapport bifogas protokollet.
 

 



En frågeställning som kvarstår är huruvida det skett någon utredning av ärendet i Tjeckien 
och vad det i så fall resulterat i.
När svar inkommer så kommer det att publiceras.
 
Utredningens slutsats ger inte upphov till några konsekvenser för tävlande hundar eller 
tränare.
 
Utredaren påpekar i sin utredning att det ej går att visa om det felaktiga faderskapet kan tyda 
på en inblandning av greyhounds.
 
Förbundsstyrelsen har även kontaktat det amerikanska kapplöpningsförbundet som har en 
lång historia i att använda sig av DNA-tester i sin verksamhet.
Jim Gartland, (Executive Director, National Greyhound Association) som hänvisade till sin 
kontakt, Angela Silva (Veterinary Genetics Laboratory, University of California, Davis).
Angela Silva svarade följande;
“We would not be able to tell you genetically if the animal has greyhound.”
 
Samma framgår av de frågor som förbundsstyrelsen ställt till andra genetiska laboratorium vid 
tidigare kontakter.
Frågan om det finns inkorsade greyhounds kommer alltså inte kunna besvaras.
 
Förbundsstyrelsen tar emot frågor om utredningen fram till den 10 december.
 
Ärendet är härmed avslutat, det enda som kvarstår är ett svar från Tjeckiska kennelklubben.
 
 
15. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

16. Kalendarium, 2016
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,30. Nästa möte hålls dock första 
torsdagen i december för att få med en rapport från tävlingsledarmötet.

17. Mötets avslutande
Ordförande Hans Bohman avslutade mötet. 


