
§ 21 c) Proposition: Justering av avelsvärderingsplanen 
 
Inför årsmötet 2020 la styrelsen fram en plan för avelsvärderingens framtid (planen finns att 
läsa i sin helhet på hemsidan), efter medlemsenkäter och andra överväganden. Det har gått för 
kort tid för att göra någon ordentlig utvärdering av den, men vi kan däremot konstatera att vi 
bör överväga vissa justeringar vad gäller nämndens sammansättning. 
 
Styrelsen bedömer att den tid som är satt för rotation, max 4 år i nämnden varav max 2 år som 
ordförande samt att minst en post ska roteras varje år, är alltför snäv. Därtill målar vi in oss i 
ett hörn om ordföranden alltid ska vara premieringsförrättare, även om det fortsatt är av stor 
vikt att vi ska ha premieringsförrättare i nämnden.  
 
Styrelsen föreslår därför att avelsvärderingsplanens utgångspunkt för 
avelsvärderingsnämnden justeras så att nämnden ska se ut på följande sätt. 
 

- Nämnden ska bestå av en ordförande, vice ordförande och en ledamot, samt minst en 
suppleant. De ordinarie ledamöterna och suppleanten ska vara svenska domare. Därtill 
ska nämnden ha en internationell rasledamot. Även veterinärledamot och 
bruksprovsdomare ingår i nämnden. 

- Minst en av nämndens ledamöter ska vara premieringsförrättare. 
- Rotationen ska ske över 6 år, där minst en post ska roteras minst vartannat år. Samma 

person får sitta i nämnden i max 6 år i följd. 
- Samma person får vara ordförande för nämnden i max 3 år i följd. 
- Samma internationella rasledamot får väljas i upp till 3 år i följd. Därefter ska en 

annan väljas. Rasledamoten ska vara internationellt etablerad och erkänd som domare 
och ska ha kunskap och erfarenhet av det svenska bedömningssystemet och 
poängskalan sedan tidigare. 

- Innan en domare kan roteras in i nämnden igen ska den vara utanför nämnden i minst 
ett år. 

 
Styrelsens förslag till beslut: 

- Att anta justeringarna i avelsvärderingsplanen enligt ovan. 


