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Svenska Brukshundklubbens utskott för  

avel och hälsa 

PROTOKOLL 9/2021 

2021-09-06    

Kl. 19.00 – 20.45   

Teamsmöte 

Ange ev. § nedan 

Åsa Tiderman 

 

 

 

John Örvill 

 

 

 

 

Kristina Svensson  

 Carina Melanoz 

 

 

  

Gunilla Andersson        

 

 

  
Agneta Olsson  

Christine Ohlson  

  

Ange ev. § nedan 

  

  

Kristina Svensson  

 

Agneta Olsson 

 



 

§ 110 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

Sammankallande Åsa Tiderman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat.  

§ 111 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

Kristina Svensson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 112 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning med smärre 

justeringar.  

§ 113 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll nr 8/2021 godkändes och lades till handlingarna efter några smärre 

justeringar. 

§ 114 AKTUELLA DISPENSER 

Begäran om yttrande inkommit från SKK/AK angående en dispensansökan om att få 

avla med en hanhund som ej har genomfört MH. Utskottet har beslutat att godkänna 

dispensen under förutsättning att kullen beläggs med avelsförbud tills hanen har 

genomfört MH med kryss på alla moment. Yttrandet är skickat till SKK/AK. 

§ 115 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA 

Förelåg inga nya minnesanteckningar.  

§ 116  EKONOMI 

Utfall 2021-07-31 

Utskottet tittade på det ekonomiska utfallet från 2021-07-31, och kunde konstatera att 

man nu har förbrukat lite drygt 20 % av årets budget. Under andra halvåret är det fler 

MT-domarkonferenser och en RAS/RUS-konferens inplanerade, men det finns även 

ekonomiskt utrymme för andra satsningar.  

§ 117 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 

a) Stöd för genomförande av MT2007 i ÖND 

Åsa Tiderman redogjorde för att det förslag på tillfälligt stöd till Övre 

Norrlandsdistriktet för att kunna genomföra stambokförda mentaltester (MT2007) som 

utskottet skickat till FS återremitterats till utskottet för att hitta alternativa 

lösningar. Förelåg nu ett reviderat förslag på hur detta stöd kan utformas. 

Utskottet diskuterade frågan och beslutade i enlighet med det reviderade förslaget.  

Utskottet uppdrog till kansliet att skicka in det reviderade förslaget till FS för ett per 

capsulam beslut. Utskottet ger FS mandat att göra smärre justeringar vid behov. 



 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 118  KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 

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

Kansliet informerade om att det varit avslutning och examination på utbildningen 

under den gångna helgen. Examinator var Eva Liljekvist Borg. När alla resultat har 

kommit in ska de godkända exteriörbeskrivarna formellt auktoriseras av utskottet.  

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

Kansliet informerade om att det även varit MT-domarkonferens den gångna helgen. 

Denna gång i Romelanda med 15 deltagare. Upplägget vid konferenserna har varit 

uppskattat och båda konferenserna har gått bra. 

Nu planerar man för den digitala konferensen som kommer att erbjudas för de MT-

domare som inte har haft möjlighet att närvara vid de fysiska konferenserna. Den 

digitala konferensen kommer att arrangeras under en vardagskväll i slutet av 

september. Information kommer att skickas till de berörda. 

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

Åsa Tiderman informerade om att ett förslag till program ska tas fram inom kort.  

d) Mentaltestdomarutbildning 2021 

Åsa Tiderman informerade om att planeringsarbete pågår för fullt, men ännu är det mycket 

som inte är klart. Preparandhelgen är inplanerad att äga rum den 27-28 november 2021.  

e) Mentalbeskrivarkonferenser 2021 

Mentalbeskrivarkonferensen hinner inte arrangeras under innevarande år.  

f) Valpbeskrivarkonferens 2021 

Valpbeskrivarkonferensen hinner inte heller arrangeras under innevarande år.  

§ 119  RAPPORTER 

a) Sammankallande för utskottet 

Åsa Tiderman informerade om att det snart är dags för henne som sammankallande i 

utskottet att avge en ekonomisk delårsrapport till FS.  

De som är sammankallande för en utskottsgrupp inom utskottet för avel och hälsa ska fylla i 

sin årsredovisning så att den är tillgänglig för Åsa senast den 11 november.  

b) Kansliet 

Kansliet informerade om att det är Hundens vecka den 13-19 september. Under veckan 

kommer Brukshundklubben att publicera flera föreläsningar, intervjuer och 

informationsfilmer på sin Facebooksida. Utskottet för avel och hälsas bidrag är en föreläsning 

med Catarina Kjellerstedt med titeln ”Hur mår din hund? - lär känna och veta vad som är 

normalt och onormalt.” 



 
c) UGA 

John Örvill rapporterade att han har ett inplanerat möte med Barbro Olsson och Maria 

Dahlberg angående uppdatering av Lathunden.  

John rapporterade vidare att han arbetar med flera olika saker såsom t.ex. förberedelser inför 

RAS/RUS-konferensen och ett möte med rasklubbarna (RASK), RAS för några raser, 

statistik, föreläsning och mentalindex. 

d) UGE 

Gunilla Andersson ej närvarande.   

e) UGH 

Kristina Svensson informerade om att vår samarbetspartner inför hälsoeventet, Novus, 

ska ha ett möte i veckan där beslut ska fattas om hur eventet ska genomföras.UG hälsa 

och friskvårds kontaktperson Ann Essner kommer därefter få besked.  

Den digitala föreläsningen för alla utskotten om Djurskyddslagen ska preliminärt 

genomföras under oktober. Kristina Svensson ska fråga berörda i UGH om lämpligt 

upplägg.  

f) UGM 

Carina Melanoz informerade om att hon har pratat med några personer som eventuellt 

skulle kunna vara henne behjälplig i UG mental. Åsa Tiderman föreslår att det nog är 

bra om man försöker bilda olika arbetsgrupper inom UGM så att man kan fördela 

arbetet.  

John Örvill föreslog att man kan ta upp frågan om att utskottet för avel och hälsa 

behöver rekrytera fler personer vid årets RAS/RUS-konferens. Förutom till UGM 

behövs det även personer till UG exteriör (UGE).  

§ 120 DISKUSSIONSÄRENDEN 

a) Digital föreläsning - nya Djurskyddslagen (UGH) 

Se § 119 e Rapport UGH ovan.  

b) RASK-möte 19 september 

Åsa Tiderman informerade om att John Örvill och hon ska vara med vid ett RASK-

möte den 19 september. Vid mötet ska man bl.a. besvara de frågor som har skickats 

in.   

c) Rutiner för att hålla koll på uppdateringar av regelverk 

Frågan bordlägges till kommande möte.  

d) Regelrevidering korning (exteriörbeskrivning) 

Frågan bordlägges till kommande möte.  

§ 121 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM 



 
- Protokollsutdrag SKK PtK nr 2 2021 § 38 a) Kroppsvallarklubben championat 2021-06-

08 

- Protokollsutdrag FS § 191 Förlängd generell åldersdispens MT 2021-06-09 

- Protokollsutdrag SKK AK nr 2 2021 § 41 VU-beslut dispens collie lh 2021-06-22 

- Protokollsutdrag SRSK Protokoll 6 2021 § 8 Riesen svart och silver 2021-06-28 

- Info om nytt utställningsadministrativt system 2021-07-02 

- KHM beslut per capsulam - SBK Ålderdispens MT 2021-07-06 

- Per capsulambeslut SKK UtstK - SBK meritnivåer 2021-07-07 

- Protokollsutdrag SKK UtstK nr 3 2021 § 66 b) Regelrevidering SBK 2021-07-07 

- Protokollsutdrag SKK AK nr 3 2021 Schäfer hälsoprogram HD 2021-07-20  

- Protokollsutdrag SKK CS nr 4 2021 § 97 AK Hälsoprogram för tysk schäferhund 2021-

07-27 

§ 122 UTGÅENDE SKRIVELSER 

Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställningen över skickade skrivelser sedan 

det senaste utskottsmötet. 

§ 123 ÖVRIGA FRÅGOR 

Inga övriga frågor.  

§ 124 ÄRENDEN TILL FS 

- Reviderat förslag på stöd för genomförande av MT2007 i ÖND 

§ 125 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 

BESLUT 

- Inget. 

§ 126 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Utskottet beslutade att nästa möte är ett planeringsmöte den 18 oktober 2021. 

§ 127 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). 


