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Svenska Brukshundklubbens utskott för  

avel och hälsa 

PROTOKOLL 11/2021 

2021-11-08    

Kl. 19.00 – 21.25   

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 § 145-155 

  

Gunilla Andersson 

 
 

Agneta Olsson 

 



 

§ 145 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

Sammankallande Åsa Tiderman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat.  

§ 146 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

Gunilla Andersson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 147 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

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

§ 148 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll nr 10/2021 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 149 AKTUELLA DISPENSER 

Begäran om yttrande inkommet från Svenska Kennelklubben (SKK)/Kommittén för 

hundars mentalitet (KHM) angående en ansökan om dispens att få para en tik med en 

hanhund som inte gjort mentalbeskrivning hund (MH). Utskottet för avel och hälsa 

har behandlat ansökan och beslutat att inte tillstyrka den. Endast en av fyra i kullen 

där den tilltänka avelshannen kommer ifrån har genomfört MH, och endast två av fyra 

är utvärderade gällande leder. Yttrandet är skickat till SKK/KHM.  

Förelåg ansökan från en exteriördomare under vidareutbildning på en av SBK-raserna 

om att få använda en erfaren domare som aspirantdomare för rasen vid MyDog den 9 

januari 2022. Rasklubben ställer sig positiva till det, och även utskottsgrupp exteriör 

(UGE) tillstyrker. Svaret är skickat till SKK. 

§ 150 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA 

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

2021-11-01. Utskottet tackade för informationen.  

§ 151  EKONOMI 

Utfall 2021-09-30 

Utskottet tittade på det ekonomiska utfallet från 2021-09-30, och kunde konstatera att 

man efter det tredje kvartalet har förbrukat lite drygt 40% av årets budget. De stora 

kostnaderna som kommer att tillkomma under slutet av året är framför allt för 

RAS/RUS-konferensen.  

§ 152 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 

a) Mentaltestdomarutbildning 

Förelåg ett reviderat förslag från Åsa Tiderman på uppdragsbeskrivning för 

arbetsgrupp (AG) MT-domarutbildning.  



 
Utskottet diskuterade uppdragsbeskrivningen och gjorde några tillägg och 

förtydliganden. 

Utskottet beslutade sedan att fastställa uppdragsbeskrivningen för AG MT-

domarutbildning.  

Utskottet uppdrog till kansliet att förmedla uppdragsbeskrivningen till berörda 

personer i arbetsgruppen.  

En av de sökande till MT-domarutbildningen som inte rekommenderades av sitt 

distrikt, och därmed inte kommer att kallas till preparandhelgen, är inte nöjd med 

beslutet och ifrågasätter det. Den sökande önskar en förklaring.  

Utskottet diskuterade frågan och var överens om att det måste vara distriktet själv 

som förmedlar motiveringen till den sökande.  

Utskottet uppdrog därför till kansliet att kontakta ordföranden i berört distrikt och 

uppmana till att de ger den sökande en motivering.  

b) Förlängda dispenser 

Förelåg förslag från Åsa Tiderman om att föreslå förbundsstyrelsen (FS) att ansöka hos 

SKK om att förlänga den generella åldersdispensen för mentaltest (MT) för de hundar 

som pga. många inställda MT under coronapandemin inte hunnit genomföra MT innan 

sin 4-årsdag. Dispensen föreslås gälla till 2022-12-31, och ska omfatta hundar som fyllt 

4 år den 1 mars 2021 och senare. I och med förslaget förlängs dispensen för MT 

ytterligare ett år, men då åldersgränsen flyttas fram ett år erbjuds inte längre de äldsta 

hundarna dispens.  

Utskottet beslutade i enlighet med förslaget att föreslå FS att ansöka hos SKK om en 

förlängning av den generella åldersdispensen för MT att gälla under hela 2022 för 

hundar födda 2017-03-01 eller senare. 

Utskottet uppdrog till kansliet att skicka in ett beslutsunderlag till FS decembermöte.  

Förelåg även ett förslag angående behovet av en förlängning av dispensen från 

tjänstgöringskravet för auktoriserade funktionärer som gällt under coronapandemin. 

Åsa Tiderman har diskuterat frågan med Anders Östling, sammankallande för 

utskottet för prov och tävling. Inget av utskotten bedömer att det finns något behov 

av att förlänga denna dispens under 2022 eftersom verksamheten har kommit igång 

igen. 

Utskottet beslutade att föreslå FS att inte ansöka om en förlängning hos SKK av 

dispensen från tjänstgöringskravet för auktoriserade funktionärer efter 2021-12-31.   

Utskottet uppdrog till kansliet att skicka in ett beslutsunderlag till FS decembermöte.  

§ 153  KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 

a) Hundhälsoevent 29-30 januari 2022 

Christine Ohlson, kansliet, informerade om att en inbjudan har skickats till distrikt och 

rasklubbar som ett första steg. Under innevarande vecka kommer inbjudan med 

anmälan sedan att öppnas för alla.  



 
Kristina Svensson informerade om att hundhälsoeventet arrangeras under två dagar 

och bl.a. innehåller en föreläsning om hundars rörelser med Martin Fischer.  

b) Exteriörbeskrivarkonferens 2022 

Gunilla Andersson informerade om att SKK/KHM beslutat att det tidigare beviljade 

ekonomiska bidraget för en exteriörbeskrivarkonferens 2021 får flyttas till 2022. Till 

konferensen ska utöver SBK:s exteriörbeskrivare även de av SKK:s exteriördomare 

bjudas in som uttryckt ett intresse av att exteriörbeskriva SBK-raserna.  

Det är nu dags att tillsätta en arbetsgrupp som kan börja förbereda konferensen som 

preliminärt ska genomföras i april 2022.   

c) Mentalbeskrivarkonferenser 2022 

Carina Melanoz informerade om att en arbetsgrupp har tillsatts för att förbereda och 

arrangera mentalbeskrivarkonferenser under våren 2022. Gruppen arbetar tillsammans med 

utskottsgrupp mental (UGM). Konferenserna planeras att genomföras fysiskt på sju olika 

platser i landet. 

§ 154  RAPPORTER 

a) Sammankallande för utskottet 

Åsa Tiderman rapporterade att kompletteringar till verksamhetsbeskrivningen ska skrivas in 

senast den 11 november. Därefter kommer Åsa att sammanställa den.  

b) Anneli Hultman, adjungerad från FS 

Anneli Hultman hade inget att rapportera. 

c) Kansliet 

Kansliet informerade om att budgeten för 2023 och riktlinjerna för 2024-2025 har skickats in 

till de ekonomiansvariga. 

Ansökan om officiella utställningar för 2023 har skickats in till SKK.  

Kansliet informerade avslutningsvis om att handläggarna under slutet av året ska arbeta 

med att lägga in/flytta över information från den befintliga hemsidan till den nya, vilket 

kommer att ta ganska mycket arbetstid i anspråk.  

c) Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) 

John Örvill hade anmält förhinder. 

d) Utskottsgrupp exteriör (UGE) 

Gunilla Andersson informerade om att kontakt har tagits med SKK angående behov av en 

utbildning av nya certifierade utställningsarrangörer (CUA). Nytt är att CUA-utbildningar 

nu ska arrangeras centralt av SKK. SKK ställer sig dock positiva till att arrangera en 

utbildning för SBK och ska återkomma med förslag.   

e) Utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) 

Kristina Svensson hade inget att rapportera  



 
f) Utskottsgrupp mental (UGM) 

Carina Melanoz hade inget att rapportera. 

§ 155 DISKUSSIONSÄRENDEN 

a) Digital föreläsning - nya Djurskyddslagen  

Christine Ohlson, kansliet, informerade om att hon fått kontakt med en person på 

Länsstyrelsen i frågan, och att de ska boka in ett datum i januari. Föreläsningen ska 

vara öppen för alla personer i utskotten och utskottsgrupperna.  

Kontaktpersonen på Länsstyrelsen önskar mer information om vilka delar ur 

djurskyddslagstiftningen som är lämpliga att ta upp. Kristina Svensson ska fråga sina 

gruppmedlemmar i utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) och återkoppla till 

Christine.  

b) Verksamhetsplan 

Förelåg ett förslag från Åsa Tiderman till verksamhetsplan för utskottet för avel och 

hälsa 2023-2025. Åsas intention är att utskottet inte ska planera in så många nya 

aktiviteter, utan att man satsar på att bemanna utskottet med fler personer först. 

Åsa önskar få in synpunkter eller klartecken för verksamhetsplanen senast på måndag 

15 november.  

Åsa Tiderman har vidare en ambition att utskottet ska ha en planeringshelg i januari 

/februari där man bl.a. ska göra en aktivitetsplan för 2022.  

c) Bemanning i utskottet och i utskottsgrupperna 

Christine Ohlson informerade om att några av deltagarna vid RAS/RUS-konferensen 

har angett i utvärderingen att de kan tänka sig att hjälpa till inom utskottet för avel 

och hälsa.  

Utskottet uppdrog till Christine Ohlson att förmedla de intresserades namn och 

kontaktuppgifter till alla i utskottet så att kontakt kan tas.  

d) Regelrevidering - lägesrapport 

Frågan bordlades till ett separat möte angående regelrevideringen söndagen den 14 

november. 

Anneli Hultman lämnade mötet. 

§ 156 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM 

- Protokollsutdrag SKK KHM:s VU Dispens genomförande av MH 2021-10-18 

- Protokollsutdrag SKK PtK nr 3 2021 § 62 - Schäfer SvKV 2021-11-04 

§ 157 UTGÅENDE SKRIVELSER 

Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställningen över skickade skrivelser sedan 

det senaste utskottsmötet. 



 

§ 158 ÖVRIGA FRÅGOR 

Inga övriga frågor.  

§ 159 ÄRENDEN TILL FS 

- Förlängning av generell åldersdispens för mentaltest (MT) 

- Avslutande av dispens från tjänstgöringskrav för auktoriserade funktionärer från 

2022 

§ 160 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 

BESLUT 

Inget. 

§ 161 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Utskottet beslutade att nästa möte är regelrevideringsmötet den 14 november 2021. 

§ 162 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). 


