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Svenska Brukshundklubbens utskott för 

avel och hälsa 

PROTOKOLL 6/2022 

2022-05-23    

Kl. 19.00 – 21.44   

Teamsmöte 

Ange ev. § nedan 

Åsa Tiderman 

 

 

 

Gunilla Andersson        

 

 

Kristina Svensson  

 John Örvill 

 

 

 Carina Melanoz  

  

  

Agneta Olsson  
Christine Ohlson  

  

 Ange ev. § nedan 

 

  

John Örvill  

 

Christine Ohlson 

 



 

§ 74 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  
 
Sammankallande Åsa Tiderman hälsade de närvarande välkomna och 

förklarade sammanträdet öppnat.  

§ 75 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

John Örvill valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 76 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.  

§ 77 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll nr 4 2022 och protokoll nr 5 2022 godkändes och lades till 

handlingarna. 

§ 78 AKTUELLA DISPENSER 

Inga. 

  

§ 79 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA 

Inga. 

§ 80  Ekonomi 

a) Ekonomiskt utfall 2022-04-30 

Utskottet tittade på ekonomiskt utfall för perioden 2022–01—2022–04 och 

konstaterade att hittills har 22% av utskottets budget för 2022 har använts.  

Utskottet konstaterade även att budgeten är överskriden på flera av utskottets 

arrangemang.  

Orsaker kan bland annat vara att budgeten baseras på tidigare års beräkningar 

och därav behöver justeras upp, men även på grund av att priser på bland 

annat konferensanläggningar och drivmedel har gått upp, något som ökar 

kostnaderna.  

Budgeten för RAS/RUS behöver justeras med en höjning då utskottet 

eftersträvar att anordna en fysisk konferens.  

Åsa Tiderman påminde om betydelsen att säga till om planerade aktiviteter inte 

blir av för att pengarna då ska kunna omfördelas till annat.  

Utskottet har sedan tidigare signalerat till FS att budgeten blir överskriden. 

Det är dock sällan som utskottet gjort av med sina budgeterade pengar samt 

flera år sedan det gjordes senast. Det är likväl fortfarande viktigt att ha 

kontroll.  

Rutin för hur aktiviteter ska planeras innan de startas upp är under skapande. 



 

§ 81 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 

a) Budget MH-beskrivarutbildning  

Utskottet tog del av den inlämnad budgeten som överskrider den tidigare 

kalkylerade budgeten. 

Eftersom den inlämnade budgeten överskrider den tidigare kalkylerade behöver 

utskottet nu fatta beslut om nytt budgeterat belopp för utbildningen.  

Utskottet diskuterade bland annat arvoden vilka baserar sig på ett tidigare 

arvodesbeslut från 2016.  

Åsa Tiderman påpekade att det är viktigt budgeten måste vara klar innan avtal 

kan skrivas med olika aktörer.  

Kansliet fick i uppdrag att kontrollera med ekonomiavdelningen hur arvodena 

ska beräknas för att få rättvisande kostnader i budgeten.  

Utskottet beslutade att godkänna den inlämnade budgeten för MH 

beskrivarutbildningen, dock med reservation för att justering av en felaktig 

milberäkning.  

b) Budget MT-domarutbildning  
 
Budgeten bordlades kommande utskottsmöte då den inte var upplagd enligt gällande 

styrdokument samt att uppdatering av arvoden behövdes. 

 
c) Budget arbetshelg UG mental  
UG mental lämnade önskemål om att få ha en arbetshelg. Då utskottsgruppernas 

mötespengar ingår i budgeten för den centrala verksamhetskonferensen finns det inte 

pengar över till det.  

 

Utskottet föreslog därför att UGM eftersöker ett billigare sätt att träffas på för att 

kunna bevilja en ny budget. Carina Melanoz ska höra med resterande i 

utskottsgruppen. 

 
d) 25-årsjubileum MH  
 
Bordlägges till nästa möte.  

§ 82 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 

a) Mentalbeskrivarkonferenser 2 april-19 juni 2022 

Kansliet rapporterade att det är ungefär hälften av tillfällena kvar och att det 

verkar gå bra. En svårighet har dock varit att få in digitala svar från alla. 

b) Mentalbeskrivarutbildning startad 4 april 2022 

Carina Melanoz rapporterade att eleverna är ute och bakbeskriver för fullt.  

c) MT-domarutbildning 26 juni-3 juli 2022  



 
d) Kansliet berättade att det är 10 anmälda per den 23/5 och att en extern 

examinator är anlitad för examineringen som kommer att genomföras i 

slutet av utbildningsveckan.  

e) RASRUS-konferens 29–30 okt 2022 

John Örvill berättade att planeringen inför konferensen fortgår. En preliminär 

plan är att träffas redan på fredagskvällen. Agneta Olsson fick i uppdrag att 

undersöka lämpliga ställen att vara på. 

f) Hundhälsoevent 5–6 nov 2022  

Inget nytt. 

g) Exteriörbeskrivarkonferens hösten 2022 

Inget datum är bestämt än. Kansliet påminde om att konferensbidraget från SKK är 

kopplat till denna och att utskottet därmed behöver tänka på att den har extern 

anknytning. 

§ 83  RAPPORTER 

a) Sammankallande för utskottet 

Åsa Tiderman rapporterade att hon har varit på SBK:s kongress och att det där 

uppstod en del diskussioner om valordningen samt att den inlämnade motionen 

angående avel och hälsa hos bruksraserna som lämnades in av Vit Herdehund 

fick avslag, det är dock viktigt att Utskottet arbetar vidare med avel och hälsa 

hos bruksraserna ändå. 

Åsa berättade även att hon har blivit kontaktad av Collie klubben för 

uppstartandet av ett rådgivningsforum, något som även står på Utskottets 

verksamhetsplan. 

Åsa rapporterade vidare att mötet med SKK/KHM angående regeländringarna 

i Mentalbeskrivning hund och översyn av texterna var ett bra möte och att om 

ändringarna blir godkända kommer dom att börja gälla från 2023. 

Åsa har nu formellt avgått som sammankallande för utskottet, ny 

sammankallande meddelas efter FS junimöte.  

Kansliet 

Agneta Olsson informerade om att arbetsbelastningen är fortsatt hög på 

kansliet. 

b) Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) 

John Örvill rapporterade om RAS, att han har haft kontakt med SKK 

angående inlämnat RAS och att han har hjälpt lite folk med Lathunden. 

c) Utskottsgrupp exteriör (UGE) 

Gunilla Andersson rapporterade att Agria Breef Profile föreläsningarna nu är 

genomförda och att deltagarna var nöjda. Inför nästa gång ska det dock 



 
tydliggöras att det inte spelar någon roll vilken ras som föredras utan att det 

går att delta och få nytta av informationen ändå. 

Gunilla rapporterade vidare att många utställningar får ett litet antal anmälda 

vilket gör att arrangörerna får svårt att få ihop sina utställningar samt att det 

nu är dags att göra ansökan inför 2024 års utställningar. Senaste datum är 15 

juli för distrikten och 1 augusti för rasklubbarna att skicka in ansökan till SBK.  

Gunilla berättade även att några exteriördomare nu har tackat ja till att 

vidareauktorisera sig för VEO. 

d) Utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) 

Kristina Svensson rapporterade att en vetenskaplig artikel på engelska nu har 

publicerats som en första delstudie av hälsoenkäten i Veterinary Sciences. 

Veterinary Sciences | Free Full-Text | Dog Handler Beliefs regarding Barriers 

and Facilitators to Canine Health Promotion and Injury Prevention in Swedish 

Working Dog Trials and Competitions (mdpi.com) 

e) Utskottsgrupp mental (UGM) 

Inget. 

§ 84 DISKUSSIONSÄRENDEN 

a) Ta fram rutiner för planering av utbildningar och konferenser samt arvoden för 

olika uppdrag  

Åsa Tiderman tog upp att det måste skapas struktur/en rutin vid anordnandet av 

aktiviteter så att allt görs i rätt ordning och inget missas.  Utskottet diskuterade 

möjligheten att göra checklista eller en arbetsordning för sådana ändamål.  Kansliet 

fick i uppdrag att mejla och fråga övriga handläggare om dom har några checklistor 

för olika evenemang. 

Utskottet diskuterade vidare huruvida det eventuellt skulle kunna gå och vara 

lämpligt att ge samma arvode oavsett disciplin, detta för att det ska blir bra och 

lättare att samordna sig. Slutsatsen blev att detta skulle kunna vara en fråga som det 

går att ta med de andra utskotten eller att det till och med kanske en fråga för FS. 

Gunilla Andersson har en uträkningsmall för beräkning av kostnaden som hon ska 

skicka. 

e) Revideringen av korningsreglerna  

Samtliga i utskottet ska läsa igenom tillhörande dokument och återkoppla till 

Kansliet senast 30 maj. UGM och Gunilla Andersson har saknat löpande 

information angående revidering och uppdatering av dokument. 

§ 85 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM 

- Protokollsutdrag SBK FS nr 2 2022 § 37 Dispens medlemskrav MH 

Colliesatsning 2022-04-26 

https://www.mdpi.com/2306-7381/9/5/242
https://www.mdpi.com/2306-7381/9/5/242
https://www.mdpi.com/2306-7381/9/5/242


 

§ 86 UTGÅENDE SKRIVELSER 

Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställningen över skickade 

skrivelser sedan det senaste utskottsmötet. 

§ 87 ÖVRIGA FRÅGOR 

 

§ 88 ÄRENDEN TILL FS 

Inget. 

§ 89  OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 

BESLUT 

Inget. 

§ 90 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Utskottet beslutade att nästa planeringsmöte är 13 juni 2022. 

§ 91 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Justeras: Justeras: Vid protokollet: 

 

 

Åsa Tiderman John Örvill 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). 

 


