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Svenska Brukshundklubbens utskott för  

avel och hälsa 

PROTOKOLL 1/2021 

2021-01-11    

Kl. 19.00 – 21.15   

Teamsmöte 

Ange ev. § nedan 

Åsa Tiderman 

 

 

 

John Örvill  

Gunilla Andersson 

 

 

Catarina Kjellerstedt 

 

 

Carina Melanoz  

  

  

  
Agneta Olsson  

  

Ange ev. § nedan 

  

  

Catarina Kjellerstedt 

 

Agneta Olsson 

 



 

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

Sammankallande Åsa Tiderman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat.  

§ 2 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

Catarina Kjellerstedt valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

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

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll nr 13/2020 godkändes och lades därefter till handlingarna. 

§ 5 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 beslutat att tillstyrka avel med en av de föreslagna hanarna då 

kullindex för både HD/ED uppfyller rekommendationen om minst 100, och att båda 

hundarna kommer från utvärderade kullar/linjer. UGA är mer tveksamma till avel med 

den andra hanhunden, då kullindexet för ED för den kombinationen blir strax under 

100. Yttrandet är skickat till SKK/AK. 

§ 6 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA 

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

2020-12-21, och från möte med utskottsgrupp mental (UGM) 2021-01-04. Utskottet 

tackade för informationen. 

§ 7 EKONOMI 

a) Ekonomiskt utfall 2020-11-30 

Utskottet tittade gemensamt på det ekonomiska utfallet från 2020-11-30, och kunde 

konstatera att totalt har endast 13% av årets budget förbrukats.  

b) Budget 2022, riktlinjer 2023-2024 

Åsa Tiderman informerade om att hon håller på att arbeta med budgeten för 2022 och 

riktlinjer för 2023-2024. Alla i utskottet som har någon inplanerad aktivitet under 

dessa tre år ska skickas in önskad budget för detta senast på fredag innevarande vecka.  

§ 8 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 

a) Kursplan Mera Mentalkunskap M3 

Förelåg ett förslag från utskottsgrupp mental (UGM) på en uppdaterad kursplan för 

Mera Mentalkunskap M3.  



 
Utskottet beslutade att fastställa kursplanen.  

Utskottet uppdrog till kansliet att bifoga kursplanen med utskottsprotokollet för 

slutgodkännande av förbundsstyrelsen (FS). 

b) Material vid mentalbeskrivning 

Vid utskottet för avel och hälsas möte 2020-12-15 remitterades frågan om att kunna 

använda plastdunkar som alternativ till personliga spökhuvor vid MH under 

coronapandemin tillbaka till utskottsgrupp mental (UGM). 

UGM har diskuterat frågan och rekommenderar att man inte använder plastdunkar 

som spökhuvor. Detta då man tidigare sett att avtagandet av plastdunken kan ge en 

ny retning för hunden, vilket ger fel fokus för hunden vid en viktig avreaktion. UGM 

förordar personliga tyghuvor, vilka sitter fast med kardborrband i dräkten och inte ger 

någon ny retning vid avtagandet.   

Utskottet diskuterade frågan och argumenterade för och emot användandet av 

plastdunkar som huvor.  

Utskottet beslutade att följa UGM:s rekommendation om att inte använda plastdunkar 

som spökhuvor utan att momentet ska utföras enligt anvisningarna. Utskottet förordar 

att alla figuranter även fortsättningsvis bör ha individuella huvor.  

Utskottet uppdrog till UGM att författa ett svar till frågeställaren. Svaret ska 

godkännas av utskottet innan det skickas.  

§ 9 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 

a) Anatomi- och exteriörbeskrivarutbildning våren 2021 

Gunilla Andersson informerade om att grundkursen i anatomi kommer att genomföras 

digitalt under sista helgen i januari med 22 deltagare. Utbildningsmaterial har beställts 

och information har skickats till deltagarna.  

b) Exteriördomarkonferens 20-21 mars 2021 

Gunilla Andersson informerade om att förberedelserna inför konferensen fortsätter, och 

ett nytt möte är inplanerat med representanter från SKK:s Domarkommitté i nästa 

vecka. Uppdaterad information om konferensen är på gång att skickas ut till domarna.  

c) Mentaltestdomarkonferenser 2021 

Inget nytt att rapportera.  

d) Mentaltestdomarutbildning 2021  

Förelåg ett förslag på inbjudan till mentaltestdomarutbildning från utskottsgrupp 

mental (UGM). Syftet med inbjudan är att få in intresseanmälningar, som sedan ska 

ligga till grund för den fortsatta planeringen av utbildningen. Utbildningen är tänkt att 

äga rum under sen sommar/hösten 2021. 

Utskottet uppdrog till kansliet att förtydliga inbjudan och sedan skicka ut den till alla 

mentalbeskrivare.   

e) Mentalbeskrivarkonferenser hösten 2021 



 
Förelåg ett förslag på upplägg för mentalbeskrivarkonferenser under 2021 från 

utskottsgrupp mental (UGM). Med tanke på den pågående coronapandemin går det 

troligen inte att träffas under våren. 

Utskottet diskuterade alternativa sätt att genomföra konferenserna under rådande 

omständigheter. 

Utskottet uppdrog till kansliet att ta reda på hur de digitala konferenserna för 

rallylydnadsdomarna genomfördes under hösten 2020, och om det finns några 

användbara lösningar från dessa. 

f) Valpbeskrivarkonferens 2021 

Carina Melanoz informerade om gruppen för mentalbeskrivning valps (MV) 

verksamhetsplan. Gruppen har många inplanerade aktiviteter, men om det går att 

genomföra beror på coronaläget och ekonomin.  

§ 10 RAPPORTER 

a) Sammankallande för utskottet 

Åsa Tiderman rapporterade att förbundsstyrelsen planerar att genomföra en gemensam 

arbetsdag för hela utskottsorganisationen då man ska diskutera visioner, möjliga 

samarbeten m.m. Mer information kommer.  

Åsa rapporterade vidare att hon kommer att hålla en ca 10 minuters presentation vid 

organisationskonferensen med information om vad utskottet för avel och hälsa arbetar 

med och vad som är inplanerat under året.  

b) Anneli Hultman, adjungerad från FS 

Anneli Hultman var inte närvarande vid mötet. 

c) Kansliet 

Handläggaren vid kansliet informerade om att hon utöver att arbeta med olika frågor 

för utskottet kommer att avsätta en eftermiddag i veckan till att arbeta med digitalt 

utbildningsmaterial.  

 

d) UGA 

John Örvill rapporterade att han kommer att beställa rasdatafiler från SKK redan nu i 

innevarande vecka, vilket medför att vi kan få fram statistik till 

verksamhetsberättelsen i god tid.  

John rapporterade vidare att han har fått in ett uppdaterat RAS-dokument för en ras, 

vilket har skickats in till SKK. Förhoppningsvis är det fler uppdaterade RAS på gång. 

John informerade avslutningsvis att Lathunden behöver uppdateras innan det 

fungerar optimalt. När det är gjort planeras för en digital Lathundsutbildning. 

e) UGE 

Gunilla Andersson informerade om att det är mycket på gång nu med planering och 

förberedelser inför bl.a. anatomiutbildningen och exteriördomarkonferensen.  



 
Gunilla informerade också om att hon tillsammans med Åsa Tiderman och Anneli 

Hultman håller på att genomföra gruppmöten med rasklubbarna angående 

särbestämmelserna i utställnings- och championatreglerna.  

f) UGH 

Catarina Kjellerstedt rapporterade att gruppen hade ett möte strax före jul. 

Halvårsrapporten för forskningsprojektet, som skickades in till Agria/SKK under 

hösten, har blivit godkänd. Slutrapporten ska skickas in i juni 2022. Gruppen fortsätter 

planeringen för att Hälsoeventet ska kunna genomföras i januari 2022.  

g) UGM 

Carina Melanoz informerade om den skrivelse som ska skickas ut till distrikten med lite 

information och uppmaningar från utskottsgrupp mental.  

§ 11 DISKUSSIONSÄRENDEN 

a) Planering utskottets arbetshelg 23-24 januari 2021  

Åsa Tiderman informerade om att hon håller på att planera programmet inför 

arbetshelgen. Hålltiderna blir kl. 09.30-15.30 på lördagen, och kl. 9.30-14.00 på 

söndagen. Alla måste snarast inkomma med önskemål om hur mycket tid som 

respektive utskottsgrupp behöver för eget arbete.  

b) Frågor till rasklubbsforum, organisationskonferensen 

Åsa Tiderman informerade om att rasklubbar och distrikt kommer att ha mycket tid 

för egna diskussioner i samband med årets organisationskonferens. Åsa önskade 

återkoppling snarast på ett bifogat förslag på diskussionspunkter.   

c) Rutiner dispensansökan för avel utan MH 

Förelåg ett underlag från SKK/AK till förslag på rutiner att följa vid ansökningar om 

dispens för avel då ett av föräldradjuren ej genomfört MH.  

Utskottet diskuterade förslaget och uppdrog till kansliet att skicka in utskottets 

synpunkter till handläggaren på SKK snarast.  

§ 12 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM 

- Skrivelse från SVEKK synpunkter Mentalprov 2020-12-29 

Utskottet diskuterade skrivelsen och bestämde att Åsa Tiderman ska ringa ordföranden i 

Kelpieklubben för att diskutera frågorna. Därefter ska även ett skriftligt svar till 

rasklubben författas.  

- Skrivelse från AfBP angående vallning 2020-12-30 

Ansökan från Briard- och picardklubben om att berger picard ska få tillhöra 

Kroppsvallarna. Utskottet ska skicka in ansökan till SKK om detta.  

§ 13 UTGÅENDE SKRIVELSER 

Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställningen över skickade skrivelser sedan 

det senaste utskottsmötet. 



 

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR 

Inga övriga frågor.  

§ 15 ÄRENDEN TILL FS 

Kursplanen för Mera Mentalkunskap M3 ska bifogas protokollet. 

§ 16 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 

BESLUT 

Inget. 

§ 17 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Utskottet beslutade att genomföra nästa möte i samband med arbetshelgen den 23-24 

januari 2021. 

§ 18 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Justeras:  Justeras:  Vid protokollet: 

 

 

Åsa Tiderman  Catarina Kjellerstedt 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). 

 


