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§ 38 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  
 
Sammankallande Åsa Tiderman hälsade de närvarande välkomna och 

förklarade sammanträdet öppnat.  

§ 39 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

Kristina Svensson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 40 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning. 

§ 41 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll nr 02/2022 samt 03/2022 per capsulam godkändes och lades till 

handlingarna. 

§ 42 AKTUELLA DISPENSER 

Begäran om yttrande inkommit från Svenska Kennelklubbens Avelskommitté 

(SKK/AK) angående en ansökan om att få para en tik med en inlånad utländsk hane 

som ännu inte har genomfört MH. Utskottet för avel och hälsa har behandlat ansökan 

och tillstyrker dispensen förutsatt att hanen genomför MH senast den 31/12 2022, och 

att uppfödaren till kullen endast får ut halva stamtavlan samt att avkommorna 

beläggs med avelsförbud tills hanhunden uppfyller registreringsreglerna. Utskottet för 

avel och hälsa förutsätter att uppfödaren tydligt informerar tilltänka valpköpare om 

situationen gällande dessa premisser. Yttrandet är skickat till SKK/AK.   

  

  

§ 43 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA 

Förelåg minnesanteckningar från möte med utskottsgrupp mental (UGM) 2022-

01-24 och 2022-03-10, samt från utskottsgrupp exteriör (UGE) 2022-03-19. 

Utskottet tackade för informationen. 

§ 44  EKONOMI 

Inget nytt ekonomiskt utfall sedan senaste utskottsmötet förelåg. 

§ 45 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 

a) Återauktorisation av MH beskrivare  

Kansliet informerade om en beskrivare som anmält intresse att återfå 

auktorisation samt utfört bakbeskrivning. Ärendet bordlades till nästa möte på 

grund av frånvaro av representant från UGM. 

§ 46 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 

a) Valpbeskrivarutbildning 2–3 april 2022 
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Kansliet informerade om att tre personer anmält sig och att tiden för 

utbildningen därav förkortas. Lokal är bokad och utbildare utsedda. 

a) Certifierad utställningsarrangör (CUA) utbildning 2–3 april 2022 

Gunilla Andersson informerade att 14 personer har anmält intresse att gå 

utbildningen som hålls i SBK:s regi och genomförs av representanter från 

Svenska Kennelklubben.  

Utskottet diskuterade praktiska detaljer som behöver göras, och uppdrog till 

kansliet att sammanställa en göra-lista. 

b) Mentalbeskrivarkonferenser 2 april – 19 juni 2022 

Kansliet informerade om att inloggningarna till den digitala delen av 

konferensen är färdiga och information utskickad till samtliga deltagare.  

c) Mentalbeskrivarutbildning start april 2022 

Kansliet informerade om att anmälningstiden nu har löpt ut och att ett tiotal 

anmälningar har inkommit. UG mental ska granska ansökningshandlingarna. 

d) MT-domarutbildning 26 juni-3 juli 2022 

Kansliet informerade om att samtliga deltagare från preparandhelgen gick 

vidare till domarutbildningen. Utbildningen kommer att vara i västra Sverige 

och hållas av Arbetsgruppen för Mentaltestdomarutbildning. 

e) RASRUS-konferens 29–30 okt 2022 

Utskottet diskuterade lämpligt innehåll vid årets RASRUS-konferens, och 

utsåg John Örvill och Åsa Tiderman till att bilda en arbetsgrupp med avsikt att 

bland annat besluta om årets tema.   

Utskottet uppdrog till kansliet att boka lokaler. 

f) Hundhälsoevent 5–6 nov 2022 

Inget nytt. 

g) Exteriörbeskrivarkonferens hösten 2022 

 Inget nytt.  

h) Valpbeskrivarkonferens hösten 2022 

Kansliet informerade om att konferensen troligtvis blir digital, i övrigt inget 

nytt. 

i) Konferenslistan – långsiktig planering 

En långsiktig planering är fördelaktig ur olika synvinklar inte minst inför 

utskottets budgetarbete. Utskottet uppdrog till Gunilla Andersson att 

sammanställa och göra en översyn av konferenslistan till nästa möte.  
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§ 47  RAPPORTER 

a) Sammankallande för utskottet 

Inget att rapportera. 

b) Kansliet 

Christine Ohlson rapporterade att den nya Generalsekreteraren, Adam 

Bergsveen, har börjat och blivit välkomnad med bland annat välkomstfika. 

Agneta Olsson rapporterade att kansliet är inne i en period med hög 

arbetsbelastning. Det är flera stora projekt såsom ny hemsida och nytt 

medlemssystem som ska genomföras, vilket medför att andra uppgifter får 

avvakta. 

c) Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) 

John Örvill rapporterade att rysk svart terriers RAS snart är klart för att 

skickas in. John rapporterade vidare att han varit på ett möte med Erling 

Strandberg och Collieklubben gällande släktskapsindex.  

John rapporterade avslutningsvis att det har inkommit positiv feedback för 

rapporterna med uppföljningen av RAS för alla bruksraser som Gunilla 

Andersson sammanställde, och som John skickat till SKK:s Avelskommitté och 

Kommittén för hundars mentalitet. 

d) Utskottsgrupp exteriör (UGE) 

Gunilla Andersson rapporterade att det är två rasklubbar som hört av sig med 

önskemål om att få de egna rasernas staplar på Rasutvärderingen.  

e) Utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) 

Inga nyheter.  

f) Utskottsgrupp mental (UGM) 

Gunilla Andersson informerade att texterna till utföraranvisningarna för MH i 

stort sett är klara och ska presenteras på de kommande 

mentalbeskrivarkonferenserna. Dock har det inte gjorts några större ändringar 

utan mer förtydliganden. 

Utskottet bad att få tillgång till utförandeanvisningarna inför kommande möte 

med Svenska Kennelklubben gällande regelrevideringen.  

Gunilla Andersson informerade även att Svenska Kennelklubben/Kommittén 

för hundars mentalitet har varit i kontakt med UGM för att vara med och se ett 

MT2017. 

§ 48 DISKUSSIONSÄRENDEN 

a) Digital föreläsning Agria Breed Profile 

Gunilla Andersson informerade om att föreläsningarna kommer att hållas 26 och 28 

april, tidsåtgång cirka 2,5 timmar. Rasklubbarna ska bjudas in. Gunilla Andersson 
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skriver inbjudan och kansliet skickar ut. Utsedda raser: 26 april – rottweiler samt 

riesenschnauzer och 28 april - vit herdehund samt boxer. Vid intresse finns det 

möjlighet till en fortsättning i höst.  

b) MT-domarnas önskan att fortsätta döma om det blir MT2017 

Frågan togs upp på mentaltestdomarkonferenserna 2021 och de befintliga MT-

domarna antas vilja fortsätta om regelrevideringen för MT blir godkänd av SKK i 

juni. Det är utskottets skyldighet att kompetensutveckla och förbereda dem inför 

denna förändring. Det är därav viktigt att UGM redan nu börjar jobba med planen 

för hur kompetensutvecklingen ska utformas och vad den ska innehålla. Då 

information och delaktighet är viktigt ska kansliet undersöka möjligheten att lägga 

upp information om regelrevideringen på hemsidan. 

c) Utskottets sammansättning 

Åsa Tiderman informerade om att den centrala utskottsöversynen kommer att ha en 

övergripande inriktning och ge allmän hjälp åt samtliga utskott. Bemanningen i 

utskottet för avel och hälsa diskuterades också då den behöver ses över och antalet 

personer bli fler. 

d) Kontroll för ersättning av mentalitetsboken 

Åsa Tiderman informerar Utskottet för hundägarutbildning samt Tjänstehund att 

”Mentalitetsboken” av Ingalill Blixt, Curt Blixt och Kenth Svartberg som tidigare 

använts som kurslitteratur i mentalitetsutbildningar har utgått och därför ersätts av 

Jan Gyllenstens bok ”Din hunds beteende i vardag och träning”.  

e) Mässgruppen, deltagare från utskottet 

Inget nytt. Utskottet ska ta upp ärendet om ett par månader igen.  

f) Jubileum Mentalbeskrivning hund (MH) 

John Örvill tog upp att MH infördes 1997 och därmed har 25-årsjubileum 2022. 

Utskottet diskuterade förslag på lämpliga aktiviteter och uppdrog till John Örvill att 

skriva ett beslutsunderlag till nästa möte.  

g) Utvärdering MT preparandhelg 

Gunilla Andersson som gjort utvärderingen på beställning av UGM lovade att 

sammanställa och säkerställa respondenternas anonymitet innan den lämnas över till 

UGM som därefter hanterar svaren.  

§ 49 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM 

- Justerat protokollsutdrag SKK AK nr 5 2021 § 138 Sobel merle 

- Justerat protokollsutdrag SKK AK nr 5 2021 § 139 a) Schäfer Dispens MH 

- Justerat protokollsutdrag SKK AK nr 5 2021 § 139a Vit herdehund 

- Protokollsutdrag SKK KHM nr 1 2022 § 7 MT-revidering 
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- Protokollsutdrag SKK KHM nr 1 2022 § 8 MH-revidering 

- Protokollsutdrag SKK AK nr 2 2022 § 14 Dispensärende dobermann 

- Protokollsutdrag SKK AK nr 2 2022 § 13 a) Registrering sobel merle färger 

- Protokollsutdrag SKK AK nr 2 2022 § 4 VEO dispensregistrering 

§ 50 UTGÅENDE SKRIVELSER 

Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställningen över skickade 

skrivelser sedan det senaste utskottsmötet. 

§ 51 ÖVRIGA FRÅGOR 

Inget.  

§ 52 ÄRENDEN TILL FS 

Inget. 

§ 53  OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 

BESLUT 

Inget. 

§ 54 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Utskottet beslutade att nästa möte är 11 april 2022. 

§ 55 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Justeras: Justeras: Vid protokollet: 

 

 

Åsa Tiderman Kristina Svensson Christine Ohlson 

Mötesordförande 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut 

som fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens 

förbundsstyrelse (FS). 

 


