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Svenska Brukshundklubbens utskott för  

avel och hälsa 

PROTOKOLL 8/2021 

2021-08-02    

Kl. 19.00 – 21.00   

Teamsmöte 

Ange ev. § nedan 

Åsa Tiderman 

 

 

 

John Örvill 

 

 

 

 

Kristina Svensson  

Gunilla Andersson        

 

 

 

   

  

Carina Melanoz 

 

 

  
Christine Ohlson  

  

Ange ev. § nedan 

  

  

John Örvill 

 
 

Christine Ohlson 

 



 

§ 94 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

Sammankallande Åsa Tiderman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat.  

§ 95 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

John Örvill valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 96 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning med ett litet tillägg.  

§ 97 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll nr 7/2021 godkändes och lades därefter till handlingarna. 

§ 98 AKTUELLA DISPENSER 

Begäran om yttrande inkommit från SKK/AK angående en dispensansökan för avel på 

en tik som ej har gjort MH. Yttrandet är skickat till SKK/AK. 

§ 99 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA 

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

2021-06-13. Ann Essner har fått en kontakt på Novus. Utskottet tackade för 

informationen.  

§ 100  EKONOMI 

Utfall 2021-04-30 

Utskottet tittade på det ekonomiska utfallet från 2021-04-30, och kunde konstatera att 

man har en god ekonomi till följd av minskat antal fysiska konferenser. Dessa resurser 

kommer att satsas på projekt och specifika satsningar. MT domarkonferens är den 

konferens som tillkommit sedan ekonomirapporten skapades.   

§ 101 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 

a) Uppdragsbeskrivning Arbetsgrupp Lathunden 

Då inga kommentarer på har inkommit beslutade utskottet att anta föreslagen 

uppdragsbeskrivning för AG Lathunden. 

§ 102  KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 

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

Gunilla Andersson informerade om att första tillfället av utbildningen är genomförd, 

fem av 15 anmälda deltagare kom.  

 



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

Kansliet informerade om att första konferenstillfället är genomfört och att det var tio 

domare som deltog. Resultatet av konferensen ansågs vara bra med givande 

diskussioner och bra stämning. 

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

Kansliet informerade om att bokning av konferensanläggning är gjord.  

Arbetsgruppen för konferensen, som består av Åsa Tiderman, John Örvill, Gunilla 

Andersson och Renate Hagelin, arbetar vidare med programmet. Programmet kommer 

till stor del styras av de önskemål som finns från den grupp som ska ansvara för MT-

reviderings punkten under konferensen. Utskottet diskuterade även förslag på andra 

programpunkter under helgen. 

d) Mentaltestdomarutbildning 2021 

Utbildningsplanen för mentaltestdomarutbildningen måste revideras innan utbildningen kan 

komma igång. Utbildningen kommer att starta under våren 2022.  

Totalt har nästan 30 personer anmält sitt intresse av att gå utbildningen, ansökningarna har 

gåtts igenom och ett fåtal togs bort med grund i förkunskapskraven. Det ska anordnas en 

preparandhelg i höst där ett ytterligare urval görs samt viss grundkunskap tas upp.  

e) Mentalbeskrivarkonferenser 2021 

Ingen information  

f) Valpbeskrivarkonferens 2021 

Ingen information 

§ 103  RAPPORTER 

a) Sammankallande för utskottet 

Åsa Tiderman informerade om att det på FS mötet i juli diskuterades utifrån en Sund och 

hållbar djurhållning. Frågor som togs upp var: har vi inom SBK en hundhållning som gör att 

hundarna håller så länge som möjligt? Vad har vi för moment gentemot deras belastning på 

hundarna? Ska evenemang ställas in vid olika max/min temperaturer? Vem ska ansvara över 

att djurskyddslagen följs på de olika evenemangen?  Med anledning av detta föreslår FS 

tillsättande en AG ”Sund och hållbar hundhållning”. Uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen 

tas fram i samarbete mellan utskottets sammankallande och UGH. 

b) Anneli Hultman, adjungerad från FS 

Anneli Hultman ej närvarande.  

c) Kansliet 

Christine Ohlson började arbeta på kansliet 28 juni och kommer arbeta som projektledare för 

MT revideringen halva tiden och avlasta Agneta som handläggare resterande av tiden. 

Hon arbetar för tillfället med att sammanställa enkäterna som skickades ut i och med MT 

revideringen. 



 
d) UGA 

John Örvill rapporterade att han i nuläget huvudsakligen arbetar med Lathundsgruppen, 

planering inför höstens RAS/RUS-konferens och Colliegruppen angående att se ut fem 

kvalitetssäkrade MH-banor. Rottweilers arbete med RAS har pausat lite, och 

Schäferhundklubben är snart klara med sitt RAS.  

Holländsk Herdehund, Boxer och Australian Cattledog kommer att erbjudas en föreläsning 

med Lennart Sjögren som tidigare har arbetat på SLU gällande ryggproblem, då detta 

uppmärksammats av rasklubbarna under de senaste åren.   

e) UGE 

Gunilla Andersson informerade om att de beställda mätstickorna nu har kommit och att det 

finns stickor till försäljning. Att ansökan om att få arrangera utställning ska vara inlämnad 

senast 1/8.  

Det har kommit svar från SKK gällande återremitteringen av särbestämmelserna.  

Svenska Brukshundklubben har tidigare ansökt om sänkt ålder (till 12 månader) för 

exteriörbeskrivning. Förslaget tas åter upp till revideringen av korningsreglerna. UGE 

skriver ett underlag till förslag angående sänkt ålder vid exteriörbeskrivning.  

f) UGH 

Kristina Svensson rapporterade att planering pågår av hundhälsoeventet, att man ska 

göra en enkät samt ha en digital föreläsning av Novus. 

g) UGM 

Carina Melanoz ej närvarande. Gunilla Andersson informerade om att arbetet med 

förtydligande av utförandeanvisningarna för MH har kommit långt och att nya 

uppdaterade illustrationer behövs. 

§ 104 DISKUSSIONSÄRENDEN 

a) Nya Djurskyddslagen och perspektiv på hundhållning  

Åsa informerade om att den nya lagen och perspektiv på hundhållning har 

diskuterats och att det ska hållas en digital föreläsning om detta för samtliga utskott. 

Syftet är både som motivator och kick-off. Kristina Svensson meddelade att Ann 

Essner och Catarina Kjellerstedt ev. kan hålla föreläsning. Agneta Olsson ordnar 

Zoom länk samt inbjudan med information om ovan. Föreläsningen ska erbjudas 

samtliga utskott och utskottsgrupper.  

b) Hundens vecka 

Utskottet för avel och hälsa ska ha ansvar över en aktivitet en dag. Det diskuterades 

om att ha föreläsning 2*20 minuter och eventuella tänkbara teman. Åsa Tiderman 

och Gunilla Andersson funderar vidare och Kristina Svensson tar upp detta med 

övriga i UGH.  

c) Höstens arbete och arbetsgrupper 



 
Utskottet diskuterade höstens arbete och arbetsgrupper, och man konstaterade att 

utskottet behöver förstärkas med fler personer.   

§ 105 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM 

- Inga inkomna skrivelser eller protokollsutdrag 

§ 107 ÄRENDEN TILL FS 

Åsa Tiderman och Kristina Svensson skriver ett förslag på arbetsbeskrivning för AG 

Sund och hållbar hundhållning. 

§ 108 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Utskottet beslutade att nästa möte är ett Teamsmöte den 6 september 2021. 

§ 109 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Justeras:  Justeras:  Vid protokollet: 

 

 

Åsa Tiderman  John Örvill  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). 

 

 

 

 


