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Svenska Brukshundklubbens utskott för  

avel och hälsa 

PROTOKOLL 6/2021 

2021-05-17    

Kl. 19.00 – 21.15   

Teamsmöte 

Ange ev. § nedan 

Åsa Tiderman 

 

 

 

John Örvill  

Gunilla Andersson        

 

 

 

Catarina Kjellerstedt 

 

Fr.o.m. § 74 

  

Carina Melanoz  

  
Agneta Olsson  

  

Ange ev. § nedan 

  

  

Gunilla Andersson 

 

Agneta Olsson 

 



 

§ 67 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

Sammankallande Åsa Tiderman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat.  

§ 68 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

Gunilla Andersson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 69 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning. 

§ 70 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll nr 5/2021 godkändes och lades därefter till handlingarna. 

§ 71 AKTUELLA DISPENSER 

Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en ansökan om 

dispensregistrering av en oregistrerad hund. Enligt SKK:s reglemente så gäller att 

”syftet med dispensregistrering är i första hand att kunna tillföra rasen presumtivt 

värdefulla avelsdjur”. Rasen är numerärt ganska stor, och har en tillräckligt stor 

avelsbas för att klara sig utan denna tik. Linjen finns redan representerad inom den 

svenska populationen. Ägaren önskar eventuellt avla på tiken, vilket skulle vara 

oförenligt med SKK:s registreringsregler då tikens far saknar både känd HD-status och 

MH. Tiken skulle således bli avelsspärrad i samband med registreringen. Utskottet ser 

inga skäl för att tillstyrka en dispensregistrering i dagsläget. 

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

en tik som inte genomfört MH. Utskottet finner inga synnerliga skäl i ansökan för att 

motivera ett tillstyrkande. Tiken kommer ur en kull om 12 individer där endast ett 

kullsyskon har genomfört MH. Tiken är en av tre som har utvärderat HD-statusen. 

Hanen är en import där statusen gällande hälsa och mentalitet hos kullsyskonen är 

mycket osäker. Sammantaget finner utskottet inga synnerliga skäl för att tillstyrka 

dispensansökan. 

§ 72 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA 

Förelåg minnesanteckningar från möte med utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) 

2021-04-22. Utskottet tackade för informationen. 

Åsa Tiderman uttrycker att minnesanteckningarna innehåller en mycket bra 

sammanfattande information om djurskyddslagen. Åsa ska kontakta Catarina 

Kjellerstedt om att skriva ett beslutsunderlag till förbundsstyrelsen (FS) med förslag 

på åtgärder som organisationen bör ta för att säkerställa efterlevnad av nya 

djurskyddslagen i vår verksamhet.  

§ 73  EKONOMI 

Utfall 2021-03-31 



 
Utskottet tittade på det ekonomiska utfallet från 2021-03-31, och kunde konstatera att 

man hittills i år gjort av med knappt 160 000 kr (14 % av årsbudgeten). Det innebär att 

det finns utrymme i budgeten för satsningar på olika viktiga projekt.  

§ 74 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 

a) Deltagare exteriörbeskrivarutbildning 

Gunilla Andersson informerade om att en av deltagarna från grundkursen i anatomi 

som önskar fortsätta att gå exteriörbeskrivarutbildningen inte har rasklubbens stöd för 

det. Frågan är om hen kan gå utbildningen ändå på egen bekostnad.  

Utskottet diskuterar frågan noggrant ur olika perspektiv. 

Utskottet beslutar att följa rasklubbens rekommendation, vilket betyder att personen 

inte antas till årets exteriörbeskrivarutbildning. 

b) Vostotjnoevropejskaja ovtjarka - provmeriter cert och SE UCh  

Rasen vostotjnoevropejskaja ovtjarka (VEO) tillhör från och med nu de raser som Svenska 

Brukshundklubben har avelsansvar för, enligt beslut i SKK:s Föreningskommitté (SKK/FK 

nr 1 2021 § 12 b). Med anledning av det har utskottet fått frågan från SKK:s Prov- och 

tävlingskommitté (PtK) om vilka provmeriter för cert och SE UCh som ska gälla för rasen. 

Utskottet diskuterade hur VEO ska klassas in gällande provmerit för cert och SE UCh.  

Utskottet beslutade att när det gäller provmeriter för cert ska samma krav gälla för VEO som 

för övriga SBK-raser som tidigare inte haft krav på provmeriter för cert. Även när det gäller 

provmeriter för SE UCh föreslår utskottet att VEO ska läggas på den lägsta kravnivån. 

Utskottet uppdrog till Gunilla Andersson att skriva ett beslutsunderlag till FS. 

John Örvill föreslog att det vore bra om han tillsammans med Åsa Tiderman kan ha ett möte 

tillsammans med ordförande och sekreterare i VEO-klubben.  

c) Åldersdispens MT efter 30 juni 

Handläggaren på kansliet redogjorde för att den av SKK godkända generella 

åldersdispensen för MT upphör den 30 juni och det är dags att besluta hur vi gör efter 

det. 

Utskottet diskuterade frågan och ansåg att åldersdispensen för MT bör förlängas året 

ut för samma ålderskategori av hundar som omfattas av den nuvarande dispensen 

Utskottet beslutade att föreslå för FS att ansöka hos SKK om att förlänga den generella 

åldersdispensen för MT till den 31 december 2021. 

Utskottet uppdrog till John Örvill att skriva ett beslutsunderlag till FS. 

§ 75  KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 

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



 
Gunilla Andersson informerade om att det första utbildningstillfället i juni blivit 

inställt pga. coronaläget, och att utbildningen nu planeras att genomföras under två 

tredagarstillfällen den 9-11 juli och 3-5 september. 

Gunilla informerade vidare om att hon nu har hittat en ny tillverkare av mätstickan. 

Enligt en inkommen offert blir kostnaden ca 1 000 kr/styck exkl. moms.  

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

Kansliet informerade om att det i dagsläget är 17 anmälda, varav sju till Gävle, fem till 

Romelanda och fem till den digitala konferensen. Ett förtydligande om syftet med 

konferensen är utskickat till samtliga MT-domare.  

c) Mentaltestdomarutbildning 2021 

Carina Melanoz ej närvarande. Åsa Tiderman kontaktar henne. 

d) Mentalbeskrivarkonferenser 2021 

Carina Melanoz ej närvarande. Åsa Tiderman kontaktar henne. 

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

Åsa Tiderman informerade om att hon och Gunilla Andersson diskuterat möjligheten 

att genomföra årets RAS/RUS-konferens helt digitalt. Detta skulle exempelvis 

möjliggöra att man kan ha med flera representanter per distrikt/rasklubb.  

Åsa Tiderman uttrycker behovet av att utskottet tillsätter en arbetsgrupp som 

förbereder konferensen. 

Utskottet beslutar att Åsa Tiderman, John Örvill och Gunilla Andersson ingår i 

arbetsgruppen. Önskvärt är också att ordföranden från några rasklubbar samt några 

distriktsrepresentanter ska ingå i gruppen. Förslag på ytterligare personer med koppling till 

rasklubb/distrikt lades fram. 

§ 76  RAPPORTER 

a) Sammankallande för utskottet 

Åsa Tiderman informerade om att det brev som tre av SBK:s rasklubbar skickat till SKK 

angående synpunkter på arbetsgången vid revideringen av utställnings- och 

championatreglerna lämnats utan åtgärd av SKK.  

 

Åsa informerade vidare om att Brukshundklubben inte får något ekonomiskt stöd från SKK 

när det gäller släktskapsindex för collie. SKK/CS har vidare beslutat att hänskjuta en 

inskickad skrivelse angående röntgenregistrering till Kennelfullmäktige (KF).  

 

Från förbundsstyrelsen (FS) rapporterade Åsa Tiderman om det till FS inkomna 

klagomålet gällande utskottets ärendehantering av ett klagomål på ett MT. FS anser 

att utskottet har hanterat frågan och att det inte är ett ärende för FS. FS uppdrog till 

utskottet att svara den klagande.  



 
Åsa rapporterade avslutningsvis att FS ska göra en översyn av samtliga 

anmälningsavgifter inför regelrevideringen, så det blir ingen speciell översyn i nuläget 

av avgiften för MT som utskottet fått in önskemål om.  

b) Anneli Hultman, adjungerad från FS 

Anneli Hultman ej närvarande.  

c) Kansliet 

Handläggaren vid kansliet informerade om att mycket tid har gått åt till att skriva 

protokollet från exteriördomarkonferensen. Nu är det utskickat till respektive 

presentatör för synpunkter och godkännande innan det skickas in till SKK tillsammans 

med en ekonomisk redovisning.  

 

Handläggaren påminner om att det är deadline för information till nästa för SBK-info 

och Medlemsinfo på fredag innevarande vecka.  

 

d) UGA 

John Örvill rapporterade att han kommer att lägga mycket tid på RAS för tysk 

schäferhund och rottweiler. Båda RAS ska snart ut på remiss, och förhoppningsvis kan 

de bli godkända efter sommaren.  

John ska även arbeta med frågor gällande collie. Arbetsgruppen har gjort ett jättebra 

arbete när det gäller släktskapsindex och att få fler att göra MH.  

UG avelssamordning har en förfrågan från rasklubben för hollandse herdershond om 

att eventuellt kunna ansöka om att ha ett hälsoprogram för röntgen av ryggar för 

spondylos.  

e) UGE 

Gunilla Andersson informerade om att hon håller på med det sista efterarbetet efter 

exteriördomarkonferensen. På gång är en enkät till deltagarna samt en rapport om 

både positiva och negativa erfarenheter från konferensen.  

Gunilla rapporterade vidare att information om ansökan om officiella utställningar 

2023 ska skickas ut till distrikt och rasklubbar före sommaren.  

f) UGH 

Catarina Kjellerstedt informerade om att gruppen hade sitt senaste möte den 22 april, 

och nästa möte är kommande vecka. Catarina och Ann Essner har försökt fortsätta sitt 

forskningsarbete. Representanter från UGH ska eventuellt även vara med i ett 

forskningsprojekt tillsammans med forskare från SLU.  

g) UGM 

Carina Melanoz ej närvarande.    

§ 77 DISKUSSIONSÄRENDEN 

a) Avelsfrågor i rasklubb 



 
Handläggaren på kansliet informerade om att hon blivit kontaktad gällande att det i 

en rasklubb finns falanger med olika syn på avelsfrågor.  

Utskottet diskuterade på vilka sätt utskottet kan hjälpa till på bästa sätt, och uppdrog 

till John Örvill att arbeta vidare med frågan. 

b) Digital mentalbeskrivarutbildning 

Smålandsdistriktet hade planerat att genomföra en mentalbeskrivarutbildning under 

senhösten 2020, men den fick ställas in pga. coronan. Distriktet har nu kontaktat 

kansliet angående om det går att genomföra MH-beskrivarutbildningen delvis digitalt.  

Utskottet diskuterade frågan och konstaterade att man behöver mer specificerad 

information om vilka delar av utbildningen som skulle genomföras digitalt och hur för 

att kunna fatta beslut. 

Utskottet uppdrog till kansliet att begära in mer detaljerad information.  

c) Sammanställa delårsrapport 

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

ansvar att fylla i sin respektive del i mallen för delårsrapporten senast den 12 juni. Vid 

frågor ska man kontakta Åsa. Åsa ska sedan tillsammans med handläggaren på kansliet 

sammanställa delårsrapporten och skicka in till FS.  

§ 78 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Utskottet beslutade att nästa möte är ett Teamsmöte den 7 juni 2021. 

§ 79 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Justeras:  Justeras:  Vid protokollet: 

 

 

Åsa Tiderman  Gunilla Andersson  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). 

 


