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avel och hälsa 

PROTOKOLL 10/2021 

2021-10-18    

Kl. 19.00 – 21.05   

Teamsmöte 

Ange ev. § nedan 

Åsa Tiderman 

 

 

 

Gunilla Andersson        

 

Ej § 137 d 

John Örvill 

 

 

 

 

Kristina Svensson  

 Carina Melanoz 

 

 

 

  

  

  
Agneta Olsson  

Christine Ohlson  

  

Ange ev. § nedan 

Anneli Hultman, adjungerad från FS  

  

Carina Melanoz 

 
 

Agneta Olsson 

 



 

§ 128 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

Sammankallande Åsa Tiderman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat.  

§ 129 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

Carina Melanoz valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 130 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.  

§ 131 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll nr 9/2021 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 132 AKTUELLA DISPENSER 

Förelåg en ansökan om dispens från 6-månadersregeln med tre dagar för att få göra om 

MT för en hund som fick ej godkänt vid sitt första MT. Utskottsgrupp mental (UGM) 

har behandlat ansökan och beslutat att bevilja dispensen. Hundägaren är meddelad. 

Begäran om yttrande inkommet från SKK/KHM angående en ansökan om att få göra 

MH med en importerad hund innan den har hunnit bli svenskregistrerad. Ägaren är 

angelägen om att få göra MH innan årets MH-säsong är slut, men administrationen 

med importhandlingarna drar ut på tiden. Utskottet för avel och hälsa har behandlat 

ansökan och beslutat att bevilja den. Yttrandet är skickat till SKK/KHM.  

Begäran om yttrande inkommet från SKK/KHM angående en ansökan om dispens att 

få göra MH med en hund utan att stamtavlan är med. Utskottet för avel och hälsa har 

behandlat ansökan och beslutat att bevilja den. Yttrandet är skickat till SKK/KHM.  

§ 133 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA 

Förelåg inga nya minnesanteckningar.  

§ 134  EKONOMI 

a) Utfall 2021-08-31 

Utskottet tittade på det ekonomiska utfallet från 2021-08-31, och kunde konstatera att 

man fram till detta datum gjort av med ca 1/3 av årets budget.  

b) Budget 2023 samt riktlinjer 2024-2025 

Åsa Tiderman presenterade ett förslag på budget för 2023 samt riktlinjer för 2024-2025.  

Utskottet tittade tillsammans på budgetförslaget. En viktig satsning kommande år är 

mentalutbildningar, så mycket pengar måste budgeteras för det. Eftersom MT-

domarutbildningen blir flyttad till 2022 ska utskottet äska om att få flytta över pengar 

från det ekonomiska överskottet 2021 till 2022.  



 
Åsa Tiderman uppdrog till alla i utskottet att senast den 25 oktober kontakta henne 

eller Agneta Olsson på kansliet angående önskad periodisering av budgeten för 2022, 

önskad budget inför 2023 och riktlinjer inför 2024-2025.  

§ 135 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 

a) Auktorisation exteriörbeskrivare 

Gunilla Andersson informerade om att tre exteriörbeskrivare blev godkända vid årets 

exteriörbeskrivarutbildning.  

Utskottet beslutade att formellt auktorisera de tre nya exteriörbeskrivarna. 

Utskottet uppdrog till kansliet att skicka auktorisationsbevis till de nya 

exteriörbeskrivarna, samt gratulera dem och önska lycka till.  

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

b) Återauktorisation mentalbeskrivare 

Carina Melanoz informerade om att en mentalbeskrivare som inte varit aktiv som 

beskrivare på ett tag nu har bakbeskrivit ett antal hundar med godkänt resultat.  

Utskottet beslutade därför att återauktorisera personen som mentalbeskrivare. 

Utskottet uppdrog till kansliet att meddela beskrivaren och hälsa hen välkommen 

tillbaka, samt att uppdatera alla berörda funktionärslistor.   

c) MT-domarutbildning 

Förelåg ett förslag från Åsa Tiderman på uppdragsbeskrivning för arbetsgrupp (AG) 

MT-domarutbildning.  

Utskottet diskuterade uppdragsbeskrivningen och föreslog några kompletteringar. Åsa 

ska uppdatera uppdragsbeskrivningen enligt förslagen till nästa utskottsmöte (8/11) då 

beslut ska fattas.  

Åsa Tiderman redogjorde vidare för att då förberedelsearbetet inför MT-

domarutbildningen av olika skäl dragit ut på tiden så har de berörda distriktens svar 

angående rekommendation av de sökande hunnit komma in.  

Utskottet beslutade att följa distriktens rekommendationer vid antagningen av 

deltagare till utbildningen. De som inte rekommenderats av sitt distrikt kommer 

därmed inte att bli kallade till preparandhelgen, som är flyttad till våren 2022.  

d) Förlängda dispenser 

Åsa Tiderman informerade om att de generella dispenser som beviljats av SKK med 

anledning av coronapandemin går ut vid årsskiftet, och det är dags att se över behovet 

av en eventuell förlängning av dem.  

När det gäller åldersdispens för MT så har utskottet fått in en skrivelse från en 

rasklubb med önskemål om att den generella dispensen förlängs då man anser att det 

finns ett fortsatt stort behov. Kansliet får också in förfrågningar angående 

åldersdispens för MT inför 2022.    



 
Utskottet diskuterade behovet av åldersdispens för MT, och om det i så fall bör vara en 

generell dispens eller att man får ansöka för enskilda hundar. Utskottet ansåg att man 

har behov av att undersöka frågan närmare, och beslut ska fattas vid kommande möte 

(8/11).  

Utskottet diskuterade vidare om det finns behov av en förlängning av dispensen 

gällande tjänstgöringskraven för auktoriserade funktionärer. Eftersom 

mentalverksamheten är i full gång igen anser utskottet inte att det finns ett behov av 

en förlängning av denna dispens inför 2022.  

Utskottet uppdrog till Åsa Tiderman att fråga Anders Östling, sammankallande i 

utskottet prov och tävling, hur de upplever situationen inom sina verksamhetsgrenar 

för att eventuellt kunna enas om ett gemensamt förhållningssätt.  

§ 136  KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 

a) RAS/RUS-konferens 15-17 oktober 2021 

Åsa Tiderman rapporterade att helgens RAS/RUS-konferens hade gått bra. Anneli 

Hultman rapporterade vidare att det hade varit bra diskussioner gällande MT-

revideringen, och Gunilla Andersson informerade om att det hade kommit in 

konstruktiva synpunkter gällande exteriörbeskrivningsreglerna.  

Det bestämdes vid konferensen att utskottet ska skicka ut en enkät till rasklubbarna 

med frågor gällande exteriörbeskrivning. Enkäten ska skickas ut innevarande vecka.  

Åsa Tiderman ska tillsammans med Anneli Hultman skriva beslutsunderlag till 

förbundsstyrelsens (FS) möte i december gällande förslag på reviderade regler för MH 

respektive MT. Gunilla Andersson ska skriva beslutsunderlag gällande förslag på 

reviderade regler för exteriörbeskrivning.  

b) Exteriörbeskrivarkonferens 2022 

Gunilla Andersson informerade om att vi ansökt hos SKK om ekonomiskt bidrag för 

att arrangera en större exteriörbeskrivarkonferens under våren 2022. Till konferensen 

ska utöver SBK:s exteriörbeskrivare då även de av SKK:s exteriördomare bjudas in 

som uttryckt ett intresse av att exteriörbeskriva bruksraserna.  

Utskottet uppdrog till kansliet att fråga SKK/KHM om det blivit beviljat att bidraget, 

som ursprungligen beviljades för en konferens 2021, flyttas till 2022.  

c) Mentalbeskrivarkonferenser 2022 

Carina Melanoz meddelade att de personer som tidigare påbörjade arbetet med att arrangera 

en digital mentalbeskrivarkonferens inte längre arbetar med frågan. Det finns därför ett 

behov av att bilda en arbetsgrupp som arbetar med att arrangera en digital 

mentalbeskrivarkonferens i början av 2022.  

Utskottet diskuterade lämpliga personer för uppdraget, och Åsa Tiderman och Carina 

Melanoz ska kalla till ett Teamsmöte med föreslagna personer.  

§ 137 DISKUSSIONSÄRENDEN 

a) Digital föreläsning - nya Djurskyddslagen  



 
Christine Ohlson, kansliet, informerade om att hon varit i kontakt med både 

Jordbruksverket och Länsstyrelsen för att få förslag på personer som kan hålla en 

digital föreläsning om nya Djurskyddslagen för de förtroendevalda i den centrala 

utskottsorganisationen. Länsstyrelsen ställde sig positiva och ska återkomma med 

besked. 

b) Rutiner för att hålla koll på uppdateringar av regelverk 

Gunilla Andersson informerade om att SKK ibland gör uppdateringar i sina allmänna 

regelverk utan att vi uppmärksammat det i utskottet. Det är därför viktigt att 

utskottet hittar rutiner för att kunna hålla koll på eventuella ändringar, så att vi kan 

uppdatera i enlighet med ändringarna i våra regelverk. 

c) Regelrevidering korning (exteriörbeskrivning) 

Gunilla Andersson informerade om att revideringen av exteriörbeskrivningsreglerna 

diskuterades vid RAS/RUS-konferensen (se § 136 a ovan).  

Gunilla Andersson anmälde jäv och lämnade mötet. 

d) Yttrande till SKK angående importerade hundar 

Förelåg en begäran om yttrande från SKK gällande inregistrering/inmönstring av två 

importerade hundar.  

Utskottet uttryckte att man ställer sig positiva till att raser med en liten avelsbas ser 

över olika alternativ för att hålla nere inavelsökningen och öka på antalet tillgängliga 

avelsdjur. Det är dock viktigt att dessa ärenden hanteras enligt en hållbar rutin, och 

utskottet uttryckte att man önskar vägledning från SKK angående hur man anser att 

SBK ska hantera dessa frågor i framtiden. Det är flera raser som har en liten avelsbas. 

Utskottet uppdrog till John Örvill att skriva ett förslag på yttrande till SKK, och sedan 

skicka det till övriga i utskottet för synpunkter.  

e) Verksamhetsplan 

Gunilla Andersson återkom till mötet. 

Åsa Tiderman informerade om att alla i utskottet måste göra sin årsuppföljning senast 

den 11 november. Verksamhetsplanen ligger tillgänglig för alla i Teams.  

Utskottet ska även göra en ny verksamhetsplan för de kommande åren. Om någon 

önskar lägga till något i den plan som finns så ska man meddela Åsa Tiderman det 

senaste den 14 november. Åsa betonar att det är viktigt att utskottet inte startar igång 

fler aktiviteter i nuläget utan att man arbetar klart med de som är på gång först.  

f) Nya personer till utskottsgrupperna 

Åsa Tiderman informerade om att utskottet behöver rekrytera nya personer till både 

utskottsgrupperna och till olika arbetsgrupper.  

Sofia Dunder och Viktoria Arehult, som nu är med i UG avelssamordning, har båda 

uttryckt önskemål om att få arbeta med mentalitetsfrågor. Utskottet föreslår därför 

att de flyttas över till UG mental.  



 
Utskottet uppdrog till Carina Melanoz att kontakta Sofia Dunder och Viktoria Arehult 

snarast och kalla till ett möte.  

g) Uppdatera funktionärslistor uthållighetsprov (UHP) 

Agneta Olsson, kansliet, informerade om att uthållighetsprovet (UHP) flyttas till IGP-

reglerna 2022. Ansvaret för UHP flyttas därmed till prov och tävling, och det finns 

behov av att kunna över ämna uppdaterade funktionärslistor.  

Utskottet uppdrog till Anneli Hultman och Agneta Olsson att ta ansvar för att 

funktionärslistorna uppdateras.  

§ 138 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM 

- Protokollsutdrag SKK AK nr 3 2021 § 85 Dispensregistrering 2021-08-25 

- SKK/PtK beslut per capsulam - SBK - Utställnings- och championatregler 2021-09-06 

- SKK avd. avel och hälsa Beslut dispens avel utan MH malinois 2021-09-06 

- Beslut SKK KHMs VU - Australian shepherd MH kuperad hund 2021-09-08 

- Protokollsutdrag SBK FS § 242 Ag sund och hållbar hundhållning 2021-09-13 

- Protokollsutdrag SBK FS § 249 Upphörande av lokalområde inom Svenska 

Schäferhundklubben 2021-09-13 

- Protokollsutdrag SBK FS § 273 Stambokförda mentaltest MT i Övre Norrlandsdistriktet 

2021-09-15 

- Skrivelse från Bouvierklubben ang åldersdispens MT 2021-09-24 

- SKK Tävlingsavd. Undantag raser SE VCh_20210726 2021-09-29 

- Protokollsutdrag SKK KSS nr 4 2021 § 67 SRD Rottweiler 2021-09-30 

- Protokollsutdrag SKK UtstK nr 4 2021 § 94 a) SBK regelrev 2021-10-01 

- Protokollsutdrag SKK KHM nr 3 2021 § 55 MT-ärende SBK 2021-10-08 

Svaret kommer att gå från FS eftersom de formulerade det senaste svaret.  

- Protokollsutdrag SKK DK nr 4 2021 § 71 b) Redovisning exteriördomarkonferens 2021-

10-14 

§ 139 UTGÅENDE SKRIVELSER 

Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställningen över skickade skrivelser sedan 

det senaste utskottsmötet. 

§ 140 ÖVRIGA FRÅGOR 

Inga övriga frågor.  

§ 141 ÄRENDEN TILL FS 

Inget 

§ 142 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 

BESLUT 

Inget. 



 

§ 143 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Utskottet beslutade att nästa möte är ett Teamsmöte den 8 november 2021. 

§ 144 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). 

 


