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Svenska Brukshundklubbens utskott för  

avel och hälsa 

PROTOKOLL 7/2021 

2021-06-07    

Kl. 19.00 – 21.15   

Teamsmöte 

Ange ev. § nedan 

Åsa Tiderman 

 

 

 

John Örvill  

Gunilla Andersson        

 

 

 

 Carina Melanoz  

  

Catarina Kjellerstedt 

 

 

  
Agneta Olsson  

  

Ange ev. § nedan 

  

  

Carina Melanoz 

 
 

Agneta Olsson 

 



 

§ 80 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

Sammankallande Åsa Tiderman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat.  

§ 81 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

Carina Melanoz valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 82 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning med ett litet tillägg.  

§ 83 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll nr 6/2021 godkändes och lades därefter till handlingarna. 

§ 84 AKTUELLA DISPENSER 

Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel 

med en tik som saknar ED-avläsning i ena leden pga. trauma. Den opåverkade leden är 

bedömd med ED 0. Utskottet för avel och hälsa är försiktigt positiva till att bevilja 

dispens, men man överlåter till SKK:s veterinärmedicinska expertis att avgöra om den 

ej bedömbara leden är orsakad av en skada eller en medfödd tillväxtrubbning. 

Yttrandet är skickat till SKK/AK. 

Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en ansökan om att få avla på 

en hane som inte genomfört MH. Hanen är en import, och det finns inga data över 

syskonens leder eller mentalitet. Hanen är anmäld till ett MH och kan användas i avel 

efter att det är genomfört. Utskottet för avel och hälsa tillstyrker inte dispens för avel 

med hanen utan genomfört MH. Yttrandet är skickat till SKK/AK. 

Begäran om yttrande inkommet från SKK/UKK angående en ansökan om att få avla 

på en tik som kommer att vara drygt 7 år vid valpningen. Tiken har ett MH som ger 

rätt till att registrera avkommor, men det är avbrutet av beskrivaren och hade hon 

varit yngre så hade det inte varit godkänt för avel. Inget av kullsyskonen har 

genomfört MH eller har ett röntgenresultat, och två av syskonen har ögondiagnoser. 

Den tilltänkta hanen kommer ur en kull där många kullsyskon är behäftade med HD-

fel, och vid en provparning i Avelsdata blir kullindex 94. Utskottet för avel och hälsa 

finner inga skäl att tillstyrka dispensen. Yttrandet är skickat till SKK/UKK. 

§ 85 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA 

Förelåg minnesanteckningar från möte med utskottsgrupp mental (UGM) 2021-05-10. 

Utskottet tackade för informationen. 

§ 86  EKONOMI 

Utfall 2021-04-30 

Utskottet tittade på det ekonomiska utfallet från 2021-04-30, och kunde konstatera att 

man inte haft så mycket utgifter under årets fyra första månader.  



 

§ 87 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 

a) Hälsoprogram MH för vostotjnoevropejskaja ovtjarka (VEO) 

John Örvill informerade om att även den nya SBK-rasen vostotjnoevropejskaja 

ovtjarka (VEO) ska omfattas av särbestämmelsen avseende känd mental status för 

registrering av valpar. Rasklubben för VEO är väl medveten om detta krav. 

Utskottet beslutade att ansöka hos SKK:s Avelskommitté (AK) om att rasen VEO ska 

inkluderas avseende särbestämmelserna i SKK:s registreringsregler gällande MH från 

2022-01-01.  

Utskottet uppdrog till John Örvill att skriva ett underlag som skickas in till SKK/AK 

av kansliet den 8 juni.  

b) Krav på ED-fria avelsdjur oavsett om de är svenska eller utländska 

Förelåg protokoll från styrelserna i Schäferhundklubben respektive Rasklubben för 

belgiska vallhundar gällande krav på ED-fria avelsdjur oavsett om de är svenskfödda 

eller utländska. John Örvill informerade om att för tysk schäferhund och belgisk 

vallhund står det enbart ”i Sverige boende” avelsdjur när det gäller att de ska vara 

ED-fria. Båda rasklubbarna önskar att detta krav även ska gälla för utländska 

avelshundar. 

Utskottet diskuterade att man stödjer rasklubbarna i deras önskemål att kravet på ED-

fria avelsdjur ska gälla alla avelsdjur oavsett vilket land de bor i. Det bör vara samma 

krav för alla SBK-raser som har krav på ED-fria avelsdjur.  

Utskottet beslutade att skicka in en ansökan till SKK:s Avelskommitté (AK) om att 

kravet på ED-fria avelsdjur ska gälla för alla avelshundar, oavsett boendeland, även 

för tysk schäferhund och belgisk vallhund. Detta krav ska börja gälla från 2022-01-01.  

Utskottet uppdrog till John Örvill att skriva ett underlag som skickas in till SKK/AK 

av kansliet den 8 juni.  

§ 88  KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 

a) Exteriörbeskrivarutbildning 9-11 juli och 3-5 september 2021 

Gunilla Andersson informerade om att det nu konstaterats att det med nuvarande 

utbildningsupplägg och utbildningsplan inte går att utbilda sig till exteriörbeskrivare 

för mer än en ras. Innan det eventuellt kan bli möjligt så måste hela utbildningsplanen 

ses över och stämmas av med SKK. Utskottsgrupp exteriör (UGE) ska arbeta vidare 

med detta.  

b) Mentaltestdomarkonferenser 31 juli-1 aug och 4-5 september 2021 

Kansliet informerade om att det i dagsläget är 22 anmälda till konferenserna, varav nio 

till Gävle, sex till Romelanda och sju till den digitala konferensen. En påminnelse om 

att anmäla sig kommer att skickas ut under kommande vecka.  

c) RAS/RUS-konferens 16-17 oktober 2021 

Åsa Tiderman informerade om att utskottet nu har tänkt om och satsar på att 

genomföra konferensen fysiskt. Det kommer att bli mycket fokus på reviderat MT.  



 
Kansliet informerade om att bokning av konferensanläggning är på gång.  

Arbetsgruppen för konferensen, som består av Åsa Tiderman, John Örvill, Gunilla 

Andersson och Renate Hagelin, arbetar vidare med programmet. 

d) Mentaltestdomarutbildning 2021 

Carina Melanoz informerade om att utbildningsplanen för mentaltestdomarutbildningen 

måste revideras innan utbildningen kan komma igång. Planen är att försöka genomföra 

teoretiska delar under hösten 2021, och sedan köra praktiska delar under våren 2022.  

Totalt har nästan 30 personer anmält sitt intresse av att gå utbildningen, och ansökningarna 

håller nu på att gås igenom för att kontrollera så att alla förkunskapskrav är uppfyllda.  

e) Mentalbeskrivarkonferenser 2021 

Carina Melanoz informerade om att det finns önskemål inom utskottsgrupp mental (UGM) 

om att genomföra mentalbeskrivarkonferenser digitalt under augusti.  

f) Valpbeskrivarkonferens 2021 

Carina Melanoz informerade om att inget nytt rapporterats.  

§ 89  RAPPORTER 

a) Sammankallande för utskottet 

Åsa Tiderman informerade om att alla som är sammankallande för en utskottsgrupp har 

likadana delårsrapporter i Teams, och man ska fylla i de delar som berör ens del av 

verksamheten. Det som ska med i delårsrapport två till FS ska fyllas i senast söndag 13 juni.  

Åsa informerade vidare att hon planerar för ett nytt arbetstillfälle för utskottet för att bl.a. 

skriva en ny verksamhetsplan. Ytterligare ett arbetstillfälle tillsammans med alla i 

utskottsgrupperna ska också planeras in under hösten.  

b) Anneli Hultman, adjungerad från FS 

Anneli Hultman ej närvarande.  

c) Kansliet 

Handläggaren vid kansliet informerade om att den nya strukturen i Teams nu är klar att 

börja använda för utskottet och utskottsgrupperna. Utskottet och grupperna ska börja 

arbeta i det nya efter sommaren.  

Kansliet informerade vidare om att Brukshundklubben ska få en ny hemsida under hösten, 

och alla i utskottet måste nu hjälpas åt att gå igenom avel och hälsas sidor på nuvarande 

hemsida för att bestämma vilken information som ska vara med på den nya sidan.  

Kansliet informerade om att förbundsstyrelsen (FS) fastställt en ny kommunikationspolicy. 

Denna policy ska gås igenom med utskottet och utskottsgrupperna vid ett gemensamt 

arbetstillfälle under hösten. 

Kansliet informerade avslutningsvis om att det är Hundens vecka den 13-19 september och 

ett förslag är att olika delar av verksamheten ska ansvara för aktiviteter under en dag 

vardera. Avel och hälsa ansvarar då för att arrangera någon aktivitet som representerar sin 



 
del av verksamheten. Utskottet ställde sig positiva till förslaget, och alla ska fundera på 

lämpliga aktiviteter.   

d) UGA 

John Örvill rapporterade att han i nuläget huvudsakligen arbetar med RAS för tysk 

schäferhund, frågor gällande den nya SBK-rasen VEO, Lathunden och planering inför 

höstens RAS/RUS-konferens.  

e) UGE 

Gunilla Andersson informerade om att arbetsgruppen nu är i sluttampen av efterarbetet efter 

exteriördomarkonferensen, och att gruppen ska sammanställa en slutrapport.  

Gunilla rapporterade vidare om att information inför ansökan om officiella utställningar 2023 

nu är utskickad till alla distrikt och rasklubbar.  

f) UGH 

Catarina Kjellerstedt ej närvarande.  

g) UGM 

Carina Melanoz rapporterade att utskottsgrupp mental (UGM) snart har ett nytt möte.  

§ 90 DISKUSSIONSÄRENDEN 

a) Skrivelse från Boxerklubben 

Åsa Tiderman informerade om att hon blivit uppringd av Boxerklubbens ordförande 

angående en formulering i ett tidigare utskottsprotokoll (Utskottet för avel och hälsa 

nr 5 2021 § 56) gällande arbetsmeriter som krav för cert på utställning.  

Förelåg en inkommen skrivelse från Boxerklubben till utskottet för avel och hälsa där 

klubben uttrycker att man inför regelrevideringen 2022 inte har ställt något krav, 

varken till SBK eller SKK, om att man vill frångå det av Svenska Brukshundklubben 

(SBK) föreslagna kravet på arbetsmerit för att kunna erhålla certifikat.  

Utifrån skrivelsen gjorde utskottet nu bedömningen att Boxerklubben är enig med 

SBK:s förslag på arbetsmerit som krav för erhållande av cert i de reviderade 

utställnings- och championatreglerna.  

b) Lathunden 

Åsa Tiderman informerade att hon har skrivit ett förslag på arbetsgrupp för Lathunden 

med John Örvill som sammankallande. Förslaget ligger i Teams, och alla måste gå in 

och komma med synpunkter senast den 13 juni 2021. Därefter kommer gruppen att 

fastställas via ett per capsulam beslut av utskottet, och gruppen kan därefter börja 

arbeta.  

c) SRD-revidering 

Gunilla Andersson redogjorde för att Boxerklubbens och Collieklubbens förslag redan 

är inskickade till SKK.  



 
Utskottet uppdrog till Gunilla Andersson att göra en sammanställning rasvis över 

övriga inkomna förslag från rasklubbarna på eventuella förändringar och skicka in till 

SKK innevarande vecka.  

d) Digital föreläsning - nya Djurskyddslagen (UGH) 

Bordlägges till kommande utskottsmöte.  

e) Arbetsgrupp för översyn av vallande SBK-raser 

Vid utskottets möte 2021-04-12 fick handläggaren på kansliet i uppdrag att kontakta 

SKK för att fråga angående raslistan som tillhör regelverket för kroppsvallarprov, och 

om det går att ansöka om att lägga till fler raser. Svaret var att det går bra att ansöka 

till Prov- och tävlingskommittén (PtK) om att lägga till fler raser. Även 

Kroppsvallarklubben får yttra sig innan beslut fattas. 

Förelåg en ansökan från Schäferhundklubben om att tysk schäferhund vill ha 

möjlighet att kunna starta på vallhundsprov. Utskottet diskuterade frågan och 

beslutade att Åsa Tiderman ska skicka en förfrågan till Kroppsvallarklubben och 

SKK/PtK.  

Åsa Tiderman ska inför utskottsmötet i oktober även göra ett förslag på rutin gällande 

hantering av kommande frågor från våra rasklubbar gällande vallhundsprov.  

f) Svar angående arbetsmeriter för cert och start i bruksklass till SKK 

Gunilla Andersson informerade om att Brukshundklubben har fått en kompletterande 

fråga från SKK gällande arbetsmeriter för cert och start i bruksklass i det inskickade 

förslaget till reviderade utställnings- och championatregler.  

Utskottet uppdrog till Gunilla att skriva ett beslutsunderlag till FS/VU med utskottets 

förslag på svar.  

§ 91 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM 

- Protokollsutdrag FS nr 9 2021 § 125 Upphörande av lokalområden inom rasklubb 2021-

04-14  

- Protokollsutdrag SKK PtK nr 1 2021 - § 8 d) SBK SvKV Svenska Briard- och 

Picardklubben 2021-04-22 

- Beslut SKK AKs VU - Dobermann dispensansökan 2021-05-06  

- Beslut SKK AKs VU - Riesenschnauzer dispensansökan 2021-05-26 

- Protokollsutdrag FS nr 11 2021 § 147 Överklagan av mentaltest 2021-05-27 

- Protokoll Schäferhundklubben CS nr 7 2021 Per capsulam ED 2021-05-28 

- Protokoll Rasklubben för belgiska vallhundar Per capsulam ED 2021-05-31 

- Skrivelse från Boxerklubben 2021-05-31 

- Protokollsutdrag SKK UtstK nr 2 2021 § 40 SBK regelrevidering 2021-06-02 

- Protokollsutdrag SKK FK nr 1 2021 § 12 b Beslut VEO 2021-06-04 

§ 92 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Utskottet beslutade att nästa möte är ett Teamsmöte den 2 augusti 2021. 



 

§ 93 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Justeras:  Justeras:  Vid protokollet: 

 

 

Åsa Tiderman  Carina Melanoz  Agneta Olsson 

Mötesordförande 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som 

fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse 

(FS). 

 


