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Svenska Brukshundklubbens utskott för  

avel och hälsa 

PROTOKOLL 2/2022 
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§ 19 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

Sammankallande Åsa Tiderman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat.  

§ 20 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

Gunilla Andersson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 21 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning. 

§ 22 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll nr 01/2022 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 23 AKTUELLA DISPENSER 

Begäran om yttrande inkommet från Svenska Kennelklubbens Avelskommitté 

(SKK/AK) angående en ansökan om att häva avelsspärren för en hanhund. Hundens 

mor, som är orsaken till avelsspärren, har HD-D. Utskottet för avel och hälsa har 

behandlat ansökan och tillstyrker inte. Ingen av hanhundens kullsyskon har röntgat 

HD/ED eller genomfört MH, och av hans mors sju röntgade syskon har två HD-A, två 

HD-B, två HD-C och en HD-D. Sammantaget finner utskottet inga skäl att tillstyrka 

ansökan. Yttrandet är skickat till SKK/AK.  

§ 24 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA 

Förelåg inga minnesanteckningar från utskottsgrupperna. 

§ 25  EKONOMI 

Förelåg inget nytt ekonomiskt utfall sedan senaste utskottsmötet. 

§ 26 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 

a) Kurslitteratur mentalutbildningar 

Carina Melanoz rapporterade att eftersom ”Mentalitetsboken” (Curt Blixt, Ingalill Blixt 

och Kent Svartberg), som varit kurs-/referenslitteratur på flera mentalutbildningar, inte 

längre går att få tag i behöver den ersättas av annan litteratur. Utskottsgrupp mental 

UGM) rekommenderar att den ersätts av Jan Gyllenstens bok ”Din hunds beteende i 

vardag och träning”.  

Kansliet rapporterade att det finns ca 490 exemplar av ”Din hunds beteende i vardag och 

träning” i SBK-shopen.  

Utskottet beslutade att ersätta ”Mentalitetsboken” med Jan Gyllenstens bok ”Din hunds 

beteende i vardag och träning” som kurs-/referenslitteratur på mentalutbildningarna.  
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Utskottet uppdrog till kansliet att uppdatera alla berörda utbildningsplaner med den nya 

litteraturen, och att skicka ut information om detta till RUS-ansvariga i alla distrikt och 

rasklubbar. 

b) Anmälningsavgifter utställning 2022 

Gunilla Andersson informerade om de höjda minimiavgifterna för utställningar 

2022/2023 som Svenska Kennelklubbens länsklubbsfullmäktige beslutat om.  

Utskottet beslutade att förorda för förbundsstyrelsen (FS) att Brukshundklubben även 

fortsättningsvis ska följa länsklubbarnas minimiavgifter för officiella utställningar.  

Utskottet uppdrog till kansliet att därefter uppdatera informationen på hemsidan, och 

att skicka ut information till alla arrangörer av officiella utställningar inom 

Brukshundklubben under 2022.  

§ 27 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 

a) Mentaltestdomarutbildning 5–6 mars och 26 juni–3 juli 2022 

Christine Ohlson, kansliet, informerade om att anmälningar kommer in och 

förberedelsearbetet fortsätter.   

b) Valpbeskrivarutbildning 2–3 april 2022 

Carina Melanoz informerade om att valpbeskrivarutbildningen den 2–3 april kommer att 

arrangeras i Nykvarn, Sörmland. Det finns ett visst intresse för utbildning till 

valpbeskrivare.  

c) Certifierad utställningsarrangör (CUA) utbildning 2–3 april 2022 

Gunilla Andersson rapporterade att upplägget av CUA-utbildningen har gjorts om, är 

idag en central utbildning med ett antal utvalda handledare. Utbildningen ska vara 

fysisk och inte digital, enligt krav från SKK.   

Utbildningen kommer att arrangeras den 2–3 april med maximalt 20 deltagare. Lärare på 

utbildningen blir Peter Fugelstad och Eva Löwenstein från SKK. UG exteriör ska ta 

fram en budget. Andra special-, ras- och länskennelklubbar inbjuds in i mån av plats. 

Utskottet uppdrog till kansliet att undersöka lämpliga kurslokaler.   

d) Mentalbeskrivarkonferenser våren 2022 

Carina Melanoz informerade om att alla datum och platser är fastställda samt 

inbjudningar utskickade. Första konferensen är den 1 april, och sedan anordnas 

konferenserna på totalt åtta platser runt om i landet fram till den 19 juni. Under 

konferenserna kommer man denna gång att ha fokus på tre moment; kontakt/hälsning, 

överraskning (overallen) och spökena.  

e) Exteriörbeskrivarkonferens 2022 

Gunilla Andersson informerade om att konferensbidraget från SKK är beviljat med 

samma villkor som tidigare. Datum för konferensen, som planeras till hösten, ska 

bestämmas före sommaren. 

f) Mentalbeskrivarutbildning hösten 2022 
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Carina Melanoz informerade om att utskottsgrupp mental (UGM) håller på att 

färdigställa inbjudan. Datum, plats och lärare är bestämt. Teoridelen kommer att 

genomföras digitalt i början av april, och den praktiska delen genomförs i augusti (vecka 

32). 

g) Hundhälsoevent hösten 2022 

Kristina Svensson informerade om att nya datum för hundhälsoeventet nu är bokade, 

och det blir den 5–6 november 2022 i SKK:s lokaler.  

h) Valpbeskrivarkonferens hösten 2022 

Carina Melanoz informerade om att höstens valpbeskrivarkonferens kommer att bli en 

uppdateringskonferens för de valpbeskrivare som inte tjänstgjort så mycket den senaste 

tiden. Datum för konferensen ska bestämmas före sommaren.  

§ 28  RAPPORTER 

a) Sammankallande för utskottet 

Åsa Tiderman rapporterade att hon snart ska lämna in en delårsrapport för utskottet till 

förbundsstyrelsen (FS). Alla sammankallande för en utskottsgrupp måste rapportera in 

sina delar senast den 6 februari. Åsa kan hjälpa till vid behov.  

Åsa rapporterade vidare att hon vid helgens organisationskonferens kortfattat ska 

rapportera för organisationen vad utskottet för avel och hälsa gjort det senaste året och 

vad som är på gång.  

b) Kansliet 

Kansliet rapporterade att kanaler är skapade till alla utskottsgrupper i Teams så att 

grupperna kan börja arbeta tillsammans där. 

Kansliet rapporterade att informationen från nuvarande hemsida nu är inlagd på 

Brukshundklubbens nya hemsidan som ska lanseras under våren. Kansliet tog upp 

frågan om vilken statistik och vilka rapporter som ska uppdateras till den nya hemsidan.  

Kansliet påminde avslutningsvis om att sista datum för att inkomma med bidrag till 

nästa SBK-info är den 11 februari. 

c) Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) 

John Örvill rapporterade att utskottet har fått in RAS för tysk schäferhund, vilken ska 

kunna skickas in till SKK inom kort. Ytterligare några rasers RAS är på gång. 

John Örvill rapporterade vidare att en uppdaterad version av programmet Lathunden är 

utskickat till alla licensanvändare. UGA planerar för att anordna digitala utbildningar, 

både förberedande och fördjupningar, i Lathunden under våren.    

Gällande den inkomna kongressmotionen från Vit Herdehundklubb angående avel och 

hälsa hos bruksraserna så har John Örvill nu, efter att ha fått ett kompletterande 

expertutlåtande från SKK, sammanställt ett yttrande till förbundsstyrelsen.  

Utskottet uppdrog till kansliet att skicka in yttrandet till organisationssekreteraren med 

kopia till förbundsordföranden.   
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d) Utskottsgrupp exteriör (UGE) 

Gunilla Andersson rapporterade att samtliga ansökta om officiella utställningar 2023 har 

blivit godkända av SKK, och information har skickats ut till alla berörda 

utställningsarrangörer.  

Gunilla rapporterade vidare att hon håller på att sammanställa utvärderingar av RAS 

för samtliga bruksraser. Sedan tidigare finns utvärderingar framtagna varav en finns 

publicerad som en rapport. Utvärderingarna skickas till rasklubbarna och läggs ut på 

hemsidan när de är klara.  

Gunilla föreslog avslutningsvis att utskottet ska bestämma hur ofta rapporter och 

statistik ska uppdateras, och även att en långtidsplan över olika aktiviteter görs för att 

kunna fördela aktiviteterna över året. Båda frågorna ska diskuteras vid utskottets 

planeringsdag i februari.  

e) Utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) 

Kristina Svensson rapporterade att föreläsningen om den nya djurskyddslagen har 

genomförts som planerat, och att den var mycket uppskattad.  

Kristina informerade vidare om att Ann Essner kommer att presentera lite resultat från 

enkäten om träning och skador på hundar i samband med utskottets planeringsdag.  

f) Utskottsgrupp mental (UGM) 

Carina Melanoz rapporterade att nuvarande UG mental är mycket aktiva, och man har 

många möten och planerar för många olika aktiviteter. Gruppen ska ha nästa 

planeringsmöte den 20 februari.  

§ 29 DISKUSSIONSÄRENDEN 

a) Rutin ansökan åldersdispens MT för hundar äldre än 4 år 

Åsa Tiderman redogjorde för att utskottet behöver ta fram rutiner för hur man ska 

hantera de ansökningar om åldersdispens för mentaltest (MT) som kommer att inkomma 

från ägare till hundar som är äldre än de som omfattas av den gällande generella 

åldersdispensen för MT (dvs. hundar födda 2017-03-01 eller senare). 

Utskottet diskuterade frågan om lämpliga rutiner för dispensansökningar för MT för 

äldre hundar. Utskottet anser att man ska vara restriktiva med att bevilja åldersdispens 

för äldre hundar, och att möjlighet till dispens ska gälla de hundar som omfattas av den 

av SKK beviljade generella dispensen. Hundar som är äldre än så ska istället 

rekommenderas att göra MT2017 som avelsutvärdering.  

Utskottet beslutade att grundrutinen ska vara att de dispensansökningar som kommer in 

för hundar som är äldre än 4 år och inte omfattas av den nu gällande generella dispensen 

ska avslås. Inkomna ansökningar ska alltid skickas till utskottsgrupp mental (UGM) för 

kontroll innan beslut om avslag fattas. 

Utskottet uppdrog till kansliet att meddela den hundägare som ansökt om åldersdispens 

för MT för en hund som inte omfattas av den generella åldersdispensen att ansökan 

avslås, och hänvisa till MT2017. 

b) Digital föreläsning Agria Breed Profile 
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Gunilla Andersson väckte frågan om att erbjuda föreläsningar kring Agria Breed Profile 

för avelsansvariga, avelskommittéer eller dyl i våra rasklubbar.   

Utskottet uppdrog till Gunilla Andersson att arbeta vidare med frågan.  

§ 30 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM 

- Beslut SKK AK:s VU Dispens ED tysk schäferhund 2022-01-07 

- Beslut SKK AK:s VU avelsspärr tysk schäferhund 2022-01-13 

- Protokollsutdrag SKK KHM nr 4 2021 § 74 Dispensansökan MH Dobermann 2022-01-17 

- Protokollsutdrag SKK KHM nr 4 2021 § 75 Bemötande vid MT 2022-01-17 

- Protokollsutdrag SKK KHM nr 4 2021 § 80 Förlängt beviljat anslag SBK 

exteriörbeskrivarkonferens 2022-01-17 

§ 31 UTGÅENDE SKRIVELSER 

Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställningen över skickade skrivelser sedan 

det senaste utskottsmötet. 

§ 32 ÖVRIGA FRÅGOR 

Inget.  

§ 33 ÄRENDEN TILL FS 

Inget 

§ 34  OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 

BESLUT 

Inget. 

§ 35 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Utskottet beslutade att nästa möte är planeringsdagen 19 februari 2022. 

§ 36 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Justeras:  Justeras:  Vid protokollet: 

 

Åsa Tiderman  Gunilla Andersson 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). 


