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Svenska Brukshundklubbens utskott för  

avel och hälsa 

PROTOKOLL 5/2021 

2021-04-12    

Kl. 19.00 – 21.20   

Teamsmöte 

Ange ev. § nedan 

Åsa Tiderman 

 

 

 

John Örvill  

Gunilla Andersson        

 

 

Fr.o.m. § 53 

Catarina Kjellerstedt 

 

 

Carina Melanoz  

  

  
Agneta Olsson  

  

Ange ev. § nedan 

Anneli Hultman, adjungerad från FS  

  

John Örvill 

 

Agneta Olsson 

 



 

§ 49 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

Sammankallande Åsa Tiderman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat.  

§ 50 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

John Örvill valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 51 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning med några tillägg. 

§ 52 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll nr 4/2021 godkändes och lades därefter till handlingarna. 

§ 53 AKTUELLA DISPENSER 

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

med en tik som fått C vid HD-röntgen. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har 

behandlat ansökan och har efter noggrant övervägande beslutat att tillstyrka 

dispensansökan för tiken med någon av de två angivna hanarna. Yttrandet är skickat 

till SKK/AK. 

Förelåg en ansökan om att få starta med en hund på MT innan det har gått sex veckor 

sedan hunden genomförde MH. Utskottsgrupp mental (UGM) har behandlat ansökan 

och beslutat att inte bevilja dispensen. De sex veckorna som enligt reglerna ska förflyta 

mellan MH och MT är satta av hänsyn till hunden. Hundägaren är meddelad. 

§ 54 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA 

Förelåg inga minnesanteckningar från utskottsgrupperna. 

§ 55  EKONOMI 

Förelåg inget nytt ekonomiskt utfall.     

§ 56 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 

Championat- och utställningsregler 

Gunilla Andersson informerade om att utskottet ska skicka ut PP-presentationen om 

championat- och utställningsreglerna som visades vid dialogmötena med rasklubbarna 

i början av året. Samtliga rasklubbar ska få den.  

Varje rasklubb ska också få information om vilket förslag på arbetsmeriter som, efter 

beslut av förbundsstyrelsen (FS), skickades in till SKK för respektive ras. Utskottet 

kunde tillgodose i stort sett alla rasklubbars önskemål. Det som inte kunde tillgodoses 

var kravet från tre rasklubbar (Boxerklubben, Cattledogklubben och Chodský 

pesklubben) om att helt frångå den gemensamma hållningen och att dessa raser inte 



 
skulle behöva någon form av arbetsmeriter för att vara kvalificerade att få tävla om 

certifikat.  

Utskottet uppdrog till Gunilla Andersson och Åsa Tiderman att sammanställa den 

information som ska skickas ut till rasklubbarna. 

§ 57  KONFERENSER 

a) MT-domarkonferenser 

Anneli Hultman informerade om att datum är bestämt för MT-domarkonferenserna. 

Det blir den 31 juli-1 augusti i Gävle och den 4-5 september i Romelanda. Under 

september kommer det även att arrangeras en digital konferens för de domare som inte 

haft möjlighet att delta vid de fysiska konferenserna. Då kommer man att titta på 

filmade hundar från konferenserna i Gävle och Romelanda.   

Utskottet uppdrog till Anneli Hultman och handläggaren på kansliet att fortsätta 

förberedelsearbetet och skicka ut inbjudan till MT-domarna.  

b) RAS/RUS-konferens 

Utskottet beslutade att genomföra årets RAS/RUS-konferens den 16-17 oktober. 

Förhoppningsvis ska den kunna genomföras fysiskt, men utskottet planerar även för 

digitalt deltagande.  

Utskottet uppdrog till Gunilla Andersson att undersöka lämpliga 

konferensanläggningar.  

§ 58  RAPPORTER 

a) Sammankallande för utskottet 

Åsa Tiderman hade inget att rapportera. 

b) Anneli Hultman, adjungerad från FS 

Anneli Hultman rapporterade att hon arbetar en del med en av våra rasklubbar. 

c) Kansliet 

Handläggaren vid kansliet informerade om det pågående arbetet på kansliet med att 

strukturera om och flytta alla dokument från servern till Teams. Det kommer att 

byggas en ny struktur i Teams med nya team och kanaler, vilket även kommer att 

beröra de förtroendevalda i utskottsorganisationen. 

 

d) UGA 

John Örvill rapporterade att han pratat med Kirsten Wretstrand, ordföranden i 

Collieklubben, angående att bilda en samarbetsgrupp med syfte att genom olika 

åtgärder få fler collies att genomföra MH och rasklubben att utbilda fler figuranter, 

testledare och mentalbeskrivare. 

John rapporterade vidare att RAS från två av våra numerärt stora raser är i stort sett 

klara. Båda ser riktigt bra ut, och borde kunna skickas in till SKK till sommaren.  



 
John informerade avslutningsvis att Lathunden behöver uppdateras, och att detta 

arbete är på gång. Lathunden ska diskuteras mer vid nästa utskottsmöte.  

e) UGE 

Gunilla Andersson informerade om det pågående uppföljningsarbetet efter 

exteriördomarkonferensen. Erfarenhetsmöte är inplanerat under innevarande vecka 

med mediaproduktionsbolaget och representanter för SKK:s Domarkommitté.  

f) UGH 

Catarina Kjellerstedt informerade om att gruppen ska ha nästa möte kommande vecka.  

g) UGM 

Carina Melanoz informerade om att 25 stycken intresseanmälningar har kommit in till 

den inplanerade MT-domarutbildningen. Nästa steg är nu att skicka ut en förfrågan till 

de RUS-ansvariga i distrikt och rasklubbar och fråga om de har ytterligare förslag på 

lämpliga kandidater till utbildningen.   

Carina informerade om att gruppen ska ha nästa möte på onsdag.   

§ 59 DISKUSSIONSÄRENDEN 

a) Arbetsgrupp för översyn av vallande SBK-raser  

Handläggaren på kansliet informerade om att det med jämna mellanrum kommer 

frågor både från rasklubbar och enskilda hundägare gällande möjlighet att kunna 

starta på vallhundsprov med våra bruksraser. 

Utskottet diskuterade om det finns behov av att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta 

med dessa frågor. 

Utskottet uppdrog som ett första steg till handläggaren på kansliet att kontakta SKK 

för att fråga vad som händer med regelverket gällande vallning för kroppsvallande 

raser och den tillhörande raslistan raser nu när den treåriga prövotiden gått ut (2020-

12-31). 

b) Uppdrag från förbundsstyrelsen (FS) 

Åsa Tiderman informerade om att utskottet för avel och hälsa har fått i uppdrag av FS 

att bilda någon typ av grupp/råd/forum med syftet att kunna stötta rasklubbarna i 

olika frågor.  

Utskottet diskuterade att man vill börja med att göra en inventering i rasklubbarna för 

att höra vilka behov och önskemål som finns. 

Utskottet uppdrog till Gunilla Andersson och John Örvill att sammanställa ett förslag 

på formulär med lämpliga frågor till en sådan inventering. Förslaget ska vara klart till 

nästa utskottsmöte. 

Utskottet uppdrog även till övriga utskottsgrupper att tänka till och ge input utifrån 

sina respektive perspektiv.  

c) Anmälningsavgift MT  



 
Åsa Tiderman informerade om att det kommit signaler från olika klubbar om att det är 

svårt att få ett MT att gå ihop ekonomiskt.  

Utskottet diskuterade att anmälningsavgifterna behöver ses över, och uppdrog till Åsa 

Tiderman att skriva ett underlag angående detta till nästa utskottsmöte.   

d) Utskottets synpunkter till FS angående tysk schäferhund och HD-frågan 

Utskottet har tagit del av de alternativ som finns gällande tysk schäferhund och 

hälsoprogram HD. I teorin finns tre alternativ. Dels det undantag som finns i dag med 

hälsoprogram nivå 3 med krav på fria höfter och index för påseende. Dels HD-index 

med rekommendation om kullindex >100 eller krav på kullindex >100.  

Rasklubbens styrelse har efter kraftigt motstridiga synsätt inom rasklubben gällande 

krav/rekommendation valt att överlämna frågan till SBK centralt. Utskottet för avel 

och hälsa har noggrant övervägt frågan gällande för- och nackdelar med de olika 

alternativen gällande hälsa, samarbete inom rasklubben och eventuellt godkännande 

av nivån från SKK.  

Utskottet har därefter valt att rekommendera förbundsstyrelsen (FS) att ansöka om 

HD-index med rekommendation om kullindex >100. SKK ska regelbundet uppdatera 

SBK/rasklubben gällande statistik för kullindex. Utskottet bedömer att detta är det 

enda realistiska alternativ i dagsläget. 

e) Planering av regelrevideringen av MH, MT och exteriörbeskrivning  

Åsa Tiderman informerade om att förslag på reviderade regler för MH respektive 

korning, vilket inkluderar MT och exteriörbeskrivning, ska skickas in till SKK senast 

vid årsskiftet 2021/2022. Innan dess ska det ha gjorts ett förankringsarbete i 

organisationen som är klart så att FS kan besluta om förslag på reviderade regler vid 

sitt möte i december.  

Det som är klart är datum för MT-domarkonferenserna och RAS/RUS-konferensen (se 

§ 57 a och b ovan). Vi behöver nu ta fram en tidsplan för revideringsarbetet och planera 

hur förankringsarbetet ska genomföras med enkäter, dialogmöten m.m.   

Utskottet uppdrog till följande personer att göra tidsplaner för regelrevideringsarbetet: 

Åsa Tiderman – MT 

Gunilla Andersson – exteriörbeskrivning 

Carina Melanoz - MH  

f) Förslag uppdragsbeskrivning utskottet för avel och hälsa 

Förelåg ett förslag från Åsa Tiderman på uppdragsbeskrivning för utskottet för avel 

och hälsa. Synpunkter ska ha inkommit till Åsa via Teams senast onsdag lunch (14 

april).  

§ 60 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM 

- Beslut SKK AK:s VU - Collie lh dispensansökan 2021-02-02  

- Fråga från utskottet för prov och tävling angående krav på BPH/MH för hundar av icke-

bruksras för att få tävla 2021-02-05 

Åsa Tiderman har svarat på frågan via mejl till Anders Östling 2021-02-08 

- Beslut SKK AK:s VU - Rottweiler dispensansökan 2021-02-09  



 
- Protokollsutdrag SKK CS nr 1 2021 § 4 presidiefrågor konsekvenser av coronaepidemin 

2021-02-19 

§ 61  UTGÅENDE SKRIVELSER 

Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställningen över skickade skrivelser sedan 

det senaste utskottsmötet. 

§ 62 ÖVRIGA FRÅGOR 

Inga övriga frågor.  

§ 63 ÄRENDEN TILL FS 

- Utskottets synpunkter gällande HD-frågan för tysk schäferhund 

- Uppdragsbeskrivning för utskottet för avel och hälsa 

§ 64 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 

BESLUT 

Inget. 

§ 65 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Utskottet beslutade att nästa möte är ett planeringsmöte den 17 maj 2021. 

§ 66 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). 


