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Svenska Brukshundklubbens utskott för  

avel och hälsa 

PROTOKOLL 12/2021 

2021-11-14    

Kl. 17.00 – 19.30   

Teamsmöte 

Ange ev. § nedan 

Åsa Tiderman 

 

 

 

Gunilla Andersson        

 

 

Kristina Svensson  

 Carina Melanoz 

 

 

 

 John Örvill 

 

 

  

  

  
Agneta Olsson  

Christine Ohlson  

  

Ange ev. § nedan 

Anneli Hultman, adjungerad från FS Kl. 17.00-18.40 

  

John Örvill 

 

Agneta Olsson 

 



 

§ 163 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

Sammankallande Åsa Tiderman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat.  

§ 164 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

John Örvill valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 165 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 

a) Revidering korningsregler - mentaltest 

Anneli Hultman redogjorde för ett förslag till reviderade regler för mentaltest (MT) och 

tillhörande utförandeanvisningar. Förslaget är mycket väl genomarbetat, och man har 

tagit hänsyn till det som tagits upp vid årets MT-domarkonferenser och RAS/RUS-

konferensen.  

Vid RAS/RUS-konferensen diskuterades frågan om löptikar ska få delta på MT eller 

inte. För att förankra ett sådant beslut i organisationen har det skickats ut en enkät till 

alla rasklubbar och distrikt. Av 19 inkomna svar har tio har svarat ja och nio svarat 

nej. Det är med andra ord inget entydigt svar. Eftersom frågan kommit upp sent har 

den inte hunnit bli tillräckligt processad, och skrivningen om löptikar får stå kvar 

oförändrad denna gång.   

Förutom regler och utförandeanvisningar kommer även ett dokument som beskriver 

processen och förankringen i revideringsprocessen att bifogas förslaget till 

förbundsstyrelsen (FS). Dokumentet är skapat utifrån de synpunkter Svenska 

Kennelklubbens Centralstyrelse (SKK/CS) hade i april 2016 i samband med förra 

regelrevideringen.  

Utskottet diskuterade förslaget och de olika dokumenten. 

Utskottet beslutade att godkänna förslaget till reviderade regler för mentaltest att 

börja gälla från 2023-01-01.  

Utskottet uppdrog till Anneli Hultman att göra de sista korrigeringarna i dokumenten 

och sedan skicka in underlagen till FS decembermöte.  

b) Regelrevidering korningsregler - exteriörbeskrivning 

Gunilla Andersson redogjorde för de förtydliganden som behöver göras gällande 

exteriörbeskrivningsdelen i korningsreglerna.  

Utskottet diskuterade förslagen till ändringar.  

Utskottet beslutade att föreslå de presenterade förtydligandena gällande 

exteriörbeskrivningsdelen till FS. 

Utskottet uppdrog till Gunilla Andersson att skicka förtydligandena till Anneli 

Hultman som uppdrogs att lägga in i dem i förslaget på reviderade korningsregler och 

skicka in till FS decembermöte.  

 



 
c) Regelrevidering mentalbeskrivning 

Förelåg ett förslag från Åsa Tiderman om att det är tre avsnitt i reglerna för 

mentalbeskrivning (MH) som behöver förtydligas: 

- hinder för parad tik att delta vid MH 

- prioriteringsordningen 

- känd mental status när beskrivaren avbryter hund av SBK-ras respektive hund av 

annan ras 

Utskottet diskuterade formuleringarna för dessa tre avsnitt i nuvarande MH-regler och 

föreslog lämpliga förtydliganden.  

Utskottet beslutade att föreslå förbundsstyrelsen (FS) förtydligande skrivningar i de tre 

avsnitten enligt ovan.  

Utskottet uppdrog till Åsa Tiderman och Agneta Olsson, kansliet, att formulera 

förtydligandena och sedan skicka in beslutsunderlaget till FS decembermöte. 

§ 166 ÄRENDEN TILL FS 

- Reviderade korningsregler - mentaltest (MT) och exteriörbeskrivning 

- Reviderade regler mentalbeskrivning hund (MH) 

§ 167 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Utskottet beslutade att nästa möte är ett planeringsmöte den 13 december 2021. 

§ 168 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Justeras:  Justeras:  Vid protokollet: 

 

 

 

Åsa Tiderman  John Örvill  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). 

 


