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Information
Hej,
Följande har processats sedan mötet den 7 juni:
• Vid CS möte den 15 - 16 juni godkändes programförklaringen (fyra pp-bilder)
med en smärre justering (bifogas)
• Översikt och budget för det fortsatta arbetet godkändes av CS. Initialt kommer
ekonomiska medel att hämtas från SKKs Utvecklingsfond
• AG/RS delegeringsordning godkändes av CS
AG/RS har haft ett möte den 30 juni där följande diskuterades:
a) Rekrytering av lead assessor/co-lead-assessor
Annonsering om det nya hälsoprogrammet har bl.a. funnits i Veterinärtidningen där
det efterfrågades både regional assessors och lead assessor. Samma fråga har skickats
till många veterinärer via både öppen förfrågan i en veterinärgrupp på Facebook samt
via mejl till de veterinärer som är utbildade för att undersöka för det gamla
hälsoprogrammet eller har visat intresse för det. Maria Dimopoulou har också
föreslagit veterinärer som möjliga co-lead assors som har tillfrågats. Barbara Dyall såg
annonsen som skickats ut via olika kanaler och kontaktade SKK för att få mer
information om uppdragaget och har därefter meddelat att hon gärna skulle vilja vara
med som co-lead assessor med Maria D.
Barbara ses som en respekterad veterinär och är en auktoritet på sitt område. Hon har
inte skrivit under trubbnosuppropet.
Den lista med förslag på nio veterinärer som MopsOrden har lämnat har gett följande
utslag:
Alla namn på lista är genomgångna med följande resultat:
4 personer är inte specialister och därför inte tillfrågade
2 person har tackat ja
1 person har tackat nej
2 personer har inte svarat trots påminnelse (till slutet av juni)
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Arbetsgruppen har även diskuterat och ställt sig positiva till möjligheten till att ha tre
utbildade testledare framöver. Detta kräver dock godkännande av The KC eftersom
man förordar en lead assessor per land. Den uppstart som pågår innefattar enbart två
lead assessors vilket godkänts av The KC.
b) Ytterligare ledamot/adjungerad i Arbetsgruppen
CS lämnade till ordförande i arbetsgruppen att i diskussion med Arbetsgruppen ta
beslut om att adjungera ytterligare en person. Diskussionen har förts och förslag
kommer inom kort.
c) RFG-Scheme
Efter att CS har godkänt de förslag som är framlagda av AG-RS kan Avelskommittén
tillsammans med SKKs avd. för avel och hälsa arbeta efter den översikt som
presenterades för klubbarna den 7 juni.
Lägesrapport 220707
15 veterinärer har tackat ja till att utbilda sig för att får undersöka hundar, fler är
tillfrågade och vi inväntar svar. Vi har svårt att täcka vissa områden, bl.a. Norrland och
Värmland men övriga Sverige får en god täckning. Vi fortsätter att söka efter
veterinärer i dessa områden och har stor förhoppning om att få fler intressenter när de
kommer tillbaka efter semestrar.
Vi har två stycken lead assessors och en tredje som visat intresse och efterfrågat mer
information.
Arbete pågår med det administrativa kring intyg, avtal, IT-anpassning etc.
Möjligheten för svenska hundägare att göra RFG-S i Danmark eller Norge ska
undersökas vidare.
d) Nästa möte
Arbetsgruppen har sitt nästa möte den 18 augusti via länk, därefter kommer även
klubbarna att bli kallade till ett möte.
Med vänlig hälsning
Svenska Kennelklubben

Thomas Uneholt
Ordförande

Kees de Jong
VD

Bilagor: Programförklaring, justerad enligt CS beslut, CV för Barbara Dyall
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Förslag Chief Assesor
Barbara Dyall

Vad kommer du göra på AWAKE Djursjukhus?
Jag kommer framför allt att hjälpa våra hundar och katter med deras kirurgiska
bekymmer. Med allt från små skrapsår till stora komplicerade operationer.
När bestämde du dig för att du ville bli veterinär?
När jag var 9 år och såg TV-serien om Veterinären James Herriot så var jag fast!
Vad har du för utbildning?
Jag började som Djursjukvårdare vilket följdes av veterinärexamen i Uppsala -97. Mina
första tio år som Veterinär åkte jag runt i sann James Herriot anda bland lantbruksdjur,
hästar och smådjur, innan jag valde att jobba bara med smådjur på djursjukhus. Efter
specialistexamen i hundens och kattens sjukdomar 2011 har jag de senaste sex åren
genomfört ett svenskt och ett europeiskt specialistprogram i kirurgi, där examen nu
väntar. Det gäller att ständigt fortbilda sig för att hänga med all spännande utveckling
inom veterinärmedicinen!
Var har du jobbat tidigare?
Djursjukhuset i Strömsholm följt av Distriktsveterinärerna i Eskilstuna och Strängnäs.
De senaste 14 åren har jag varit på Evidensia Djursjukvård i Strömsholm.
Vad är den vanligaste anledningen till att ett husdjur kommer till dig?
Alla kirurgiska åkommor men allra vanligast är nog ortopediska problem.
Vilket är det ovanligaste djuret du behandlat?
Jag har en hel del minnen av udda djur genom åren. Bland annat en tiger med brutet
ben, en llama med magproblem och en tapir med dåliga fötter.
Har du några djur själv?
Jag har två äldre men pigga bichon havanais damer som följer mig i ur och skur
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