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Svenska Brukshundklubbens utskott för  

avel och hälsa 

PROTOKOLL 13/2021 

2021-12-13    

Kl. 19.00 – 20.50   

Teamsmöte 

Ange ev. § nedan 

Åsa Tiderman 

 

 

 

Gunilla Andersson        

 

 

Kristina Svensson  

 Carina Melanoz 

 

 

 

  

John Örvill 

 

 

  
Agneta Olsson  

Christine Ohlson  

  

Ange ev. § nedan 

  

  

Kristina Svensson 

 
 

Agneta Olsson 

 



 

§ 169 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

Sammankallande Åsa Tiderman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat.  

§ 170 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

Kristina Svensson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 171 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

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

§ 172 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll nr 11/2021 och nr 12/2021 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 173 AKTUELLA DISPENSER 

Begäran om yttrande inkommet från Svenska Kennelklubbens Avelskommitté 

(SKK/AK) angående en ansökan om dispens att få para en tik med en utländsk hanhund 

som inte uppfyller de svenska kraven för ED som börjar gälla för rasen från 2022-01-01. 

Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har behandlat ansökan och beslutat att inte 

tillstyrka den. Yttrandet är skickat till SKK/AK.  

Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en ansökan om att få ta bort 

avelsspärren för en tik som i och med ändrat hälsoprogram avseende HD för rasen nu 

uppfyller kraven för avel. UGA har behandlat ansökan och har inga synpunkter om 

avelsspärren tas bort eller inte. Tiken uppfyller registreringsreglerna för avel, och 

utskottet för avel och hälsa överlämnar åt SKK att väga för- och nackdelar gällande ett 

undantag för att häva avelsspärren. Yttrandet är skickat till SKK/AK.  

§ 174 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA 

Förelåg minnesanteckningar från möte med utskottsgrupp mental (UGM) 2021-12-07, 

och från utskottsgrupp exteriör (UGE) för december. Utskottet tackade för 

informationen.  

§ 175  EKONOMI 

Utfall 2021-10-31 

Utskottet tittade på det ekonomiska utfallet från 2021-10-31, och kunde konstatera att 

man till oktober månads slut förbrukat lite drygt 50% av årets budget.  

§ 176 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 

a) Årsplanering 2022 

Förelåg ett förslag från kansliet på en årsplan för utskottets möten under 2021.  



 
Utskottet diskuterade förslaget och beslutade att 2022 års utskottsmöten ska äga rum 

följande datum: 10/1, 31/1, 19/2 (planeringsdag), 21/3, 11/4, 23/5, 13/6, 1/8, 5/9, 10/10, 

7/11 och 12/12. 

b) Uppdragsbeskrivning arbetsgrupp (AG) mentalbeskrivarkonferenser  

Åsa Tiderman redogjorde för att ett förslag på uppdragsbeskrivning för AG 

mentalbeskrivarkonferenser har varit ute på remiss i utskottet.  

Utskottet beslutade i enlighet med förslaget med tillägget att den sammankallande i 

gruppen ska var en person som sitter i utskottsgrupp mental (UGM).  

Utskottet uppdrog till Carina Melanoz att meddela arbetsgruppen. 

 § 177 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 

a) Hundhälsoevent 29-30 januari 2022 

Kristina Svensson informerade om att hundhälsoeventet kommer att bli framflyttat till 

ett senare datum eftersom den utländska föreläsaren inte kan komma till Sverige pga. 

den ökade smittspridningen av covid-19. Information har skickats ut till de anmälda.  

Utskottet diskuterade möjligheten att kunna genomföra andra delar av det planerade 

programmet digitalt.  

Utskottet uppdrog till Kristina Svensson att fråga UG hälsa och friskvård om det är 

möjligt att genomföra några delar digitalt.  

b) Mentaltestdomarutbildning 5-6 mars och 26 juni-3 juli 2022 

Christine Ohlson, kansliet, informerade om att förberedelsearbetet fortsätter. Hundar 

och mentalbana är bokade, och bokning av logi till de ca 20 deltagarna är på gång.  

c) Exteriörbeskrivarkonferens 2022 

Gunilla Andersson informerade om att exteriörbeskrivarkonferensen behöver genomföras 

fysiskt, så eventuellt behöver den skjutas framåt lite från april med tanke på läget med 

coronapandemin.  

d) Mentalbeskrivarkonferenser våren 2022 

Carina Melanoz informerade om att arbetsgruppen är på gång med förberedelserna. 

Konferenserna kommer att arrangeras på nio olika platser med start den 9 april 2022. 

Arbetsgruppen har sitt nästa möte den 30 december, och då ska alla datum och platser vara 

klara. Inbjudan till mentalbeskrivarna ska skickas ut i januari.  

e) Valpbeskrivarkonferens 

Carina Melanoz informerade om att det inte blir någon valpbeskrivarkonferens förrän tidigast 

2023.  

§ 178  RAPPORTER 

a) Sammankallande för utskottet 



 
Åsa Tiderman rapporterade att hon fått in en synpunkt från en ambitiös medlem om att 

utskottet borde ha bättre framförhållning när det gäller olika aktiviteter så att de som vill har 

möjlighet att planera in sitt deltagande.  

Åsa Tiderman rapporterade vidare från det senaste förbundsstyrelsemötet om de frågor som 

berör utskottet för avel och hälsa, såsom bl.a. regelrevideringen av mentaltest (MT), dispenser 

med anledning av coronapandemin och att det blir en stor verksamhetskonferens för alla 

utskott och utskottsgrupper den 12 -13 november 2022. 

b) Kansliet 

Kansliet informerade om att arbetet med att flytta över information till den nya hemsidan nu 

går in i en intensiv slutfas för personalen. Arbetet ska vara klart före jul. Kansliet informerade 

vidare om att material som utskottet önskar få med i nästa utskick av SBK-info och 

Medlemsinfo måste vara inne senast på fredag (17/12). 

c) Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) 

Åsa Tiderman rapporterade från John Örvill att UGA håller på att hjälpa till med att besvara 

motioner som har inkommit till Collieklubben. Åsa rapporterade vidare att RAS (rasspecifika 

avelsstrategier) för tysk schäferhund snart är klart att skickas in till SKK. 

d) Utskottsgrupp exteriör (UGE) 

Gunilla Andersson hade inget att rapportera. 

e) Utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) 

Kristina Svensson hade inget att rapportera.  

f) Utskottsgrupp mental (UGM) 

Carina Melanoz rapporterade att UGM ska skicka en skrivelse till distrikten med en 

uppmaning att genomföra ”brush-up” för sina mentalfunktionärer.  

§ 179 DISKUSSIONSÄRENDEN 

a) Digital föreläsning - nya Djurskyddslagen  

Kristina Svensson informerade om att den inbokade föreläsaren från Länsstyrelsen har 

avböjt att genomföra föreläsningen om Djurskyddslagen den 13 januari pga. hög 

arbetsbelastning. Arbete pågår nu med att försöka hitta en alternativ föreläsare. 

b) Motion till kongressen 

Åsa Tiderman informerade om att det inkommit en motion till kongressen från Vit 

herdehundklubb som utskottet för avel och hälsa har fått i uppdrag av förbundsstyrelsen 

(FS) att besvara.  

Åsa Tiderman har gett John Örvill i uppdrag att inkomma med ett förslag till svar till 

nästa utskottsmöte den 10 januari. Utskottets svar ska skickas in senast den 15 januari.   

c) Värderingspolicyerna - Verksamhetsplan 



 
Åsa Tiderman redogjorde för Brukshundklubbens värderingspolicyer och visade var de 

ligger på hemsidan. Åsa uppmanade alla att läsa igenom dem inför utskottets 

planeringsdag den 19 februari, då de fortsatt kommer att diskuteras. 

d) Mentalitetsboken – litteratur på mentalutbildningar  

Kansliet informerade om att det inkommer en del frågor gällande kurslitteraturen på 

Brukshundklubbens mentalitetsutbildningar. I flera kursplaner står ”Mentalitetsboken” 

som kurs- eller referenslitteratur, men denna bok går inte längre att få tag i.  

Utskottet diskuterade om det finns någon annan lämplig litteratur att rekommendera till 

mentalitetsutbildningarna.  

Utskottet uppdrog till Carina Melanoz att ta upp frågan med utskottsgrupp mental 

(UGM). 

e) Korningsanvisningar 

Gunilla Andersson tog upp frågan hur vi gör med anvisningarna för korning så att alla 

delar kommer med. Christine Ohlson, kansliet, informerade om att hon håller på att 

sammanställa texterna, och de ska sedan skickas ut till lämpliga personer för 

genomläsning och synpunkter.  

§ 180 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM 

- Protokollsutdrag SKK AK nr 4 2021 § 100 Dispens malinois ED 2021-11-30  

- Protokollsutdrag SKK AK nr 4 2021 § 110 Fastställda RAS 2021-11-30  

- Protokollsutdrag SBK FS nr 24 2021 § 386 Upphörande av dispenser 2021-12-03--05  

- Protokollsutdrag SBK FS nr 24 2021 § 387 Regelrevidering mentalbeskrivning hund 

(MH) 2021-12-03--05  

- Protokollsutdrag SBK FS nr 24 2021 § 388 Regelrevidering mentaltest (MT) 2021-12-03--

05  

- Protokollsutdrag SBK FS nr 24 2021 § 389 Förlängd åldersdispens mentaltest (MT) 2021-

12-03--05  

- Protokollsutdrag SBK FS nr 24 2021 § 394 VP och VB 2021-12-03--05  

§ 181 UTGÅENDE SKRIVELSER 

Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställningen över skickade skrivelser sedan 

det senaste utskottsmötet. 

§ 182 ÖVRIGA FRÅGOR 

Inget.  

§ 183 ÄRENDEN TILL FS 

Inget. 

§ 184 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 

BESLUT 



 
Inget. 

§ 185 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Utskottet beslutade att nästa möte är ett Teamsmöte den 10 januari 2022. 

§ 186 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Justeras:  Justeras:  Vid protokollet: 

 

 

 

Åsa Tiderman  Kristina Svensson 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). 

 


