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To: sekreterare@fbksverige.se

From: Eva Sohlberg <eva@sohlberg.info>
Subject: Motion till årsmötet 2010 ang. luftvägsröntgen

Cc:
Bcc:

Attachments: 

Nedanstående utskrivet och undertecknat skickas även till
FBK's sekreterare per brev:

I februari hölls ett möte för diskussioner om revideringen av RAS
i Hässleholm. Som första punkt på dagordningen stod frågan om
ev. deltagande i SKKs och SKEBs projekt för röntgen av luftstrupen.

Deltagarna uttalade ett stort intresse av att fransk bulldogg skulle
komma med i projektet och avelsrådet fick uppdraget att ta upp
saken med SKEB och de åtta deltagarna önskade att FBK skulle
följa SKEBs upplägg via SLU.

Den uppfödare som väckt förslaget tog därefter upp saken i
FBKs styrelse - tyvärr utan större respons.

Hässleholmsmötet refererades i Smfr nr 1/2009 sidan 13.
Där finns ingen som helst information om vad som diskuterades.
Alla medlemmar har rätt att få veta vad som diskuteras på
mötena om revideringen av RAS i klubbtidningen.

Genom att ingenting om andningsproblemen eller projektet
publicerats i Småfranskan har alla medlemmar undanhållits
väldigt viktig information som rör rasens hälsa och framtid.

Här finns information från SKEBs webbplats om projektet:
http://minx.se/skebnya/andningsprojektet.html

Ett motsvarande projekt pågår hos OFA i USA och där ingår både
fransk och engelsk bulldogg.

Det vore mycket vunnet om bara frallor med normal luftstrupe
användes i aveln och att alla uppfödare luftvägsröntgade med
eller utan projekt. Röntgningen kräver ingen specialkunskap
och ingen sedering och är på så vis enklare och billigare
än den HD-röntgen, som är obligatorisk i många raser.

1) Jag vill att Årsmötet uppmanar styrelsen  att verka för
att fransk bulldogg kommer med i SKEB's projekt för
röntgen av luftvägarna.

2) Jag vill dessutom att Årsmötet uppmanar styrelsen att
i Småfranskan informera alla medlemmar om de åtgärder
rasklubben avser vidtaga för att motverka andningsproblemen
hos fransk bulldogg.

Andningsproblemen är prioriterade av SKK vad gäller
hälsoproblem där snabba åtgärder krävs för rasen.

Järfälla som ovan

Eva Sohlberg, medlem
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