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§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

Sammankallande Åsa Tiderman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat.  

§ 2 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

Carina Melanoz valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning. 

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll nr 13/2021 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5 AKTUELLA DISPENSER 

Begäran om yttrande inkommet från Svenska Kennelklubbens Avelskommitté 

(SKK/AK) angående en ansökan om dispensregistrering med inmönstring av två hundar 

av rasen vostotjnoevropejskaja ovtjarka (VEO). Utskottet för avel och hälsa har 

behandlat ansökan och instämmer i tidigare SKK-beslut om dispensregistrering där en 

fortsatt plan för att bygga upp rasen genomförs. Utskottet tillstyrker ansökan om 

dispensregistrering för de två nu aktuella hundarna. Yttrandet är skickat till SKK/AK.  

§ 6 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA 

Förelåg minnesanteckningar från utskottsgrupp mentals (UGM) möten 2021-12-20 och 

2022-01-03. Utskottet tackade för informationen. 

§ 7  EKONOMI 

Utfall 2021-11-30 

Utskottet tittade på det ekonomiska utfallet från 2021-11-30, och kunde konstatera att 

man till november månads slut förbrukat 56% av årets budget. Åsa Tiderman informerar 

om att utskottet har äskat om att få flytta över vissa oförbrukade medel från 2021 till 

2022 års budget.  

§ 8 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 

a) Motion från Vit herdehundklubb angående avel och hälsa hos bruksraserna 

Förelåg inkommen motion från Vit herdehundklubb angående avel och hälsa hos 

bruksraserna. Förbundsstyrelsen (FS) har gett utskottet för avel och hälsa i uppdrag att 

inkomma med yttrande över motionen.  

John Örvill redogjorde för ett förslag till yttrande, men betonade att yttrandet behöver 

kompletteras med ett expertutlåtande från SKK.  

Utskottet diskuterade förslaget till yttrande.  
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Utskottet uppdrog till John Örvill att skriva ett förslag på yttrande till FS, vilket sedan 

får kompletteras när SKK:s expertutlåtande har inkommit. 

b) Dispens medlemskrav MH collie 

Åsa Tiderman redogjorde för att utskottet för avel och hälsa har mottagit en skrivelse 

från Svenska Collieklubben (SCK) där man ansöker om dispens gällande krav på 

medlemskap i SKK-organisationen för att delta vid mentalbeskrivning hund (MH).  

Bakgrunden är den satsning som Brukshundklubben och SCK beslutat att genomföra 

som en följd av collieutredningens slutsatser. Collieklubben gör ett stort arbete för att 

skapa förutsättningar för en stabilare mentalitet inom rasen, och ett steg i detta arbete är 

att öka deltagandet på MH. Efter en förfrågan från SCK är det många lokalklubbar med 

MH-banor som vill hjälpa till att arrangera MH för collie.  

Under 2022 kommer det att arrangeras speciella MH för collie, och SCK ska skicka ut en 

inbjudan till de collieägare som inte genomfört MH. För att öka motivationen för dessa 

hundägare att genomföra MH ansöker SCK om en dispens på gällande medlemskrav då 

detta skulle innebära en ytterligare kostnad (utöver de 600 kr för MH). 

Utskottet diskuterade för- och nackdelar med att bevilja SCK:s ansökan om dispens. 

Utskottet ställer sig positiva, men betonar att ett beviljande skulle ligga helt inom ramen 

för projektet mentalt sund collie. Det är också viktigt att en beviljad dispens blir tydligt 

tidsbestämd och det måste vara helt klarlagt vad som gäller angående försäkringar.  

Utskottet beslutade att skicka ett beslutsunderlag till förbundsstyrelsen (FS) med ett 

förslag om att FS ställer sig bakom SCK:s ansökan om dispens från medlemskravet för 

MH, under en tidsbegränsad period och inom ramen för projektet mentalt sund collie, 

och att en ansökan om dispens ska skickas in till SKK/Kommittén för hundars mentalitet 

(KHM), 

 § 9 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 

a) Hundhälsoevent 29-30 januari 2022 

Kristina Svensson informerade att inga delar av programmet för hundhälsoeventet i 

januari kommer ett genomföras digitalt. UG hälsa och friskvård arbetar med att hitta ett  

nytt datum för eventet, förhoppningsvis under hösten 2022.  

b) Mentaltestdomarutbildning 5-6 mars och 26 juni-3 juli 2022 

Christine Ohlson, kansliet, informerade om att preparandkursen blir under hela helgen 

den 5-6 mars. Information ska skickas ut till deltagarna inom kort.  

c) Exteriörbeskrivarkonferens 2022 

Gunilla Andersson hade inget nytt att rapportera om den kommande 

exteriörbeskrivarkonferensen. 

d) Mentalbeskrivarkonferenser våren 2022 

Carina Melanoz informerade om att förberedelsearbetet inför konferenserna är i full gång. 

Arbetsgruppen har nästa möte den 19 januari. Inbjudan ska skickas ut till mentalbeskrivarna i 

januari. 
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§ 10  RAPPORTER 

a) Sammankallande för utskottet 

Åsa Tiderman rapporterade att det snart är dags för en ny verksamhetsuppföljning. Senast den 

6 februari behöver Åsa få in uppföljningen från respektive utskottsgrupp.   

b) Kansliet 

Kansliet informerade om att det är dags för ett nytt nummer av SBK-info och Medlemsinfo om 

utskottet vill få med någon information. Sista dag att skicka in material är den 14/1, och 

utgivningsdatum är den 19/1.  

Kansliet informerade vidare att Brukshundklubbens centrala mässgruppen söker nya personer 

till gruppen som är kunniga inom avel och hälsas verksamhetsområden.  

Kansliet avslutade med att påminna om föreläsningen om Djurskyddslagen den 13 januari. 

c) Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) 

John Örvill rapporterade att han håller på att arbeta med RAS för flera av bruksraserna. RAS 

för tysk schäferhund är närmast på tur att bli klart och skickas in till SKK.  

John rapporterade vidare att han arbetar med uppdateringar av programmet Lathunden som 

ska skickas ut till alla licensanvändare. När detta är klart och fungerar för alla användare är 

det dags att satsa på utbildningar, både för nya användare och för de som arbetat länge med 

programmet.  

John rapporterade avslutningsvis att han skrivit förslag på svar på de motioner som inkommit 

till Collieklubbens årsmöte. Eftersom Collieklubben inte har eget avelsansvar ska 

Brukshundklubben centralt (förbundsstyrelsen) svara på motionerna. 

d) Utskottsgrupp exteriör (UGE) 

Gunilla Andersson rapporterade att hon fått svara på en del frågor gällande de nya 

utställnings- och championatreglerna. Gunilla rapporterade vidare att hon håller på med 

efterarbete efter den senaste exteriördomarkonferensen. 

e) Utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) 

Kristina Svensson informerade om att UGH kan presentera lite förhandsinformation om 

resultaten från enkäten om träning och skador på hundar, även om resultaten inte är 

färdigbearbetade. Utskottet önskar att denna presentation görs i samband med 

utskottets arbetsdag den 19 februari.  

f) Utskottsgrupp mental (UGM) 

Carina Melanoz rapporterade att nuvarande UGM är väldigt aktiva och har många 

möten. Inga-Lill Larsson är adjungerad för gruppen som arbetar med mentalbeskrivning 

valp (MV) vid mötena.  

§ 11 DISKUSSIONSÄRENDEN 

a) Digital föreläsning - nya Djurskyddslagen  
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Christine Ohlson, kansliet, informerade om att föreläsningen om nya djurskyddslagen för 

den centrala utskottsorganisationen den 13 januari kommer att genomföras med 

Alexandre Barchiesi från Jordbruksverket som ny föreläsare.  

b) Mentalitetsboken – litteratur på mentalutbildningar  

Carina Melanoz rapporterade att frågan om lämplig litteratur på mentalutbildningar som 

skulle kunna ersätta Mentalitetsboken, som inte längre går att få tag i, har lyfts i 

utskottsgrupp mental (UGM). UGM har granskat tillgänglig litteratur och 

rekommenderar istället Jan Gyllenstens bok ”Din hunds beteende i vardag och träning”.  

Utskottet uppdrog till Carina Melanoz att kontrollera i vilka utbildningsplaner 

litteraturen behöver uppdateras, och till kansliet att kontrollera tillgången av Jan 

Gyllenstens bok i SBK-shopen.  

c) Anmälningsavgifter utställning fr.o.m. 2022  

Gunilla Andersson informerade om att Svenska Kennelklubbens länsklubbsfullmäktige 

2021 beslutat om höjda minimiavgifter till utställningar från 2022. Gunilla väckte frågan 

om Brukshundklubben ska följa denna prishöjning för sina utställningar, och var beslut 

om detta i så fall ska fattas.  

Utskottet uppdrog till Gunilla Andersson att fråga verkställande utskottet (VU) hur vi 

ska göra.  

d) Mentalbeskrivarutbildning i distrikt 

Carina Melanoz informerade om att utskottet och UG mental (UGM) har blivit 

kontaktade angående en pågående mentalbeskrivarutbildning i ett distrikt. UGM har 

varit i kontakt med de ansvariga för utbildningen, och en kontinuerlig kontakt ska nu 

upprätthållas mellan de utbildningsansvariga och UGM för att gemensamt se till att 

utbildningen fullföljs för deltagarna.   

e) Central mentalbeskrivarutbildning hösten 2022 

Carina Melanoz rapporterade att det finns flera personer som är intresserade av att 

utbilda sig till mentalbeskrivare. Det är viktigt att ta vara på dessa personer, och UG 

mental önskar därför planera för att kunna genomföra en mentalbeskrivarutbildning 

under hösten 2022.  

Utskottet för avel och hälsa uppmuntrar detta initiativ, men trycker på att innan en 

inbjudan skickas ut så ska allt förberedelsearbete vara klart (datum, lärare m.m.).  

f) Valpbeskrivarutbildning 1-3 april 2022 

Carina Melanoz informerade om att valpbeskrivargruppen (MV-gruppen) planerar för en 

valpbeskrivarutbildning den 1-3 april 2022 i Nykvarn. En första kontakt har tagits med 

kansliet angående detta. 

MV-gruppen planerar även för en konferens under hösten 2022 med möjlighet till 

uppdatering för de valpbeskrivare som inte varit ute och beskrivit de senaste åren.  

§ 12 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM 

- Beslut SKK KHM:s VU Generell åldersdispens MT 2022 2021-12-13 



Svenska Brukshundklubben – Utskottet för avel och hälsa. Protokoll 1/2022 

 

6 

- Protokollsutdrag SKK KSS nr 5 2021 § 88 SRD 2021-12-22 

§ 13 UTGÅENDE SKRIVELSER 

Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställningen över skickade skrivelser sedan 

det senaste utskottsmötet. 

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR 

Inget.  

§ 15 ÄRENDEN TILL FS 

- Dispens medlemskrav MH collie 

§ 16 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 

BESLUT 

Inget. 

§ 17 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Utskottet beslutade att nästa möte är Teamsmötet den 31 januari 2022. 

§ 18 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Justeras:  Justeras:  Vid protokollet: 

 

 

 

Åsa Tiderman  Carina Melanoz 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). 

 

 

 


