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Brukshundklubbens utskott för avel och 
hälsa 

PROTOKOLL 7/2022 

 
Datum: 2022-06-27    
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Plats: Zoommöte 

Närvarande: Ange ev. § nedan 
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§ 92 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  
Sammankallande Åsa Tiderman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 
sammanträdet öppnat. Camilla Rönnqvist, som av FS blivit utsedd till ny 
sammankallande för utskottet för avel och hälsa, hälsades extra välkommen. Alla 
mötesdeltagarna gjorde en kort presentation av sig själva. 

§ 93 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 
Gunilla Andersson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 94 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning med några 
smärre justeringar. 

§ 95 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Protokoll nr 6 2022 godkändes och lades till handlingarna efter en liten korrigering.  

§ 96 AKTUELLA DISPENSER 
En exteriördomare som vidareutbildar sig på hovawart ansöker om dispens för att en 
domare ska få agera aspirantdomare för rasen vid en kommande utställning. 
Hovawartklubben är tillfrågade och ställer sig positiva. Under förutsättning att den 
tilltänkta aspirantdomaren har sagt ja till uppdraget, så tillstyrker även utskottet för 
avel och hälsa. 

Utskottet uppdrog till kansliet att meddela handläggaren på SKK.   

§ 97 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA 
Förelåg inga nya minnesanteckningar. 

§ 98  Ekonomi 

Ekonomiskt utfall  

Förelåg inget nytt ekonomiskt utfall sedan det senaste utskottsmötet.  

§ 99 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 
a) Budget MT-domarutbildning  

Förelåg ett budgetunderlag för den pågående MT-domarutbildningen. Mallen för 
arvoden behöver uppdateras, men det är denna arvodesmall som gäller idag.  

Utskottet diskuterade budgeten och innehållet i de olika budgetposterna. 

Utskottet beslutade att godkänna budgetunderlaget för MT-domarutbildningen. 

b) Budget arbetshelg UG mental   
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Carina Melanoz redogjorde för ett förslag att ha UG mentals arbetshelg hemma hos 
sig, vilket reducerar konstaderna.  

Utskottet beslutade att betala reseersättning till utskottsgruppsmedlemmarna samt 
ersätta matkostnader med 150 kr/person och dag.  

c) Avauktorisation som MH-beskrivare på egen begäran, Elisabet Asplund   

Förelåg inkommet mejl från en av Brukshundklubbens mentalbeskrivare med önskan 
att få bli avauktoriserad som MH-beskrivare på egen begäran.  

Utskottet beslutade att formellt avauktorisera MH-beskrivaren på egen begäran 
fr.o.m. 2022-06-27.  

Utskottet uppdrog till kansliet att skicka avauktorisationsbrev och samtidigt tacka 
för allt MH-beskrivaren gjort inom Brukshundklubbens mentalverksamhet genom 
åren. 

§ 100 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 
a) Mentalbeskrivarkonferenser 2 april-19 juni 2022 

Carina Melonoz informerade om att samtliga konferenser nu har ägt rum. Det som 
återstår att göra är att konferensledningen ska ha ett avslutande möte.  

b) Mentalbeskrivarutbildning startad 4 april 2022 

Carina Melanoz rapporterade att kursdeltagarna nu håller på för fullt med sina 
bakbeskrivningar. Under vecka 32 är det dags för några avslutande utbildningsdagar 
samt examination i Timrå.  

c) MT-domarutbildning 26 juni-3 juli 2022 

Christine Ohlson, kansliet, informerade om att utbildningen startade med teori den 26 
juni. Totalt är det nio deltagare på utbildningen.  

d) RASRUS-konferens 29–30 okt 2022 

Camilla Rönnqvist går in i arbetsgruppen inför konferensen istället för Åsa 
Tidermann, som nu slutar i utskottet för avel och hälsa.  

Utskottet uppdrog till kansliet att fortsätta försöka boka lämplig konferensanläggning 
till en rimlig kostnad.  

e) Hundhälsoevent 5–6 nov 2022 

UG hälsa och friskvård funderar på att släppa fler platser till eventet under hösten om 
det ser fortsatt bra ut på coronafronten då. 

Åsa Tiderman föreslog att de personer som är med i AG sund och hållbar 
hundhållning får gå på konferensen om det finns plats. Utskottet ansåg att det var en 
bra idé. 

f) Exteriörbeskrivarkonferens hösten 2022 
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Gunilla Andersson rapporterade att för att konferensen ska kunna bli av måste en 
arbetsgrupp tillsättas. Gunilla har tidigare bett övriga i utskottet om hjälp, men ännu 
finns ingen grupp.  

g) Valpbeskrivarkonferens hösten 2022 

Carina Melanoz informerade att hon inte hört någonting mer angående 
valpbeskrivarkonferensen. Utskottet uppdrog till Carina att kolla upp om konferensen 
ska genomföras under hösten eller inte och meddela kansliet.  

h) Konferenslistan – långsiktig planering 

Kansliet påminde om att ansökan om bidragsberättigade konferenser inför 2024 ska 
skickas in till SKK senast den 1 juli. I den långsiktiga konferensplaneringen ligger det 
mentalbeskrivarkonferenser under 2024.  

Utskottet uppdrog till Carina Melanoz att ta frågan med UG mental, och snarast 
meddela kansliet om en ansökan ska skickas in.  

§ 101  RAPPORTER 
a) Sammankallande för utskottet 

Camilla Rönnqvist rapporterade att hon hunnit vara med på sitt första möte med 
förbundsstyrelsen.    

b) Kansliet 

Inget ytterligare att rapportera. 

c) Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) 

John Örvill rapporterade att han börjat driva på tre rasklubbar, som nästan är klara, 
lite hårdare för att deras RAS ska kunna skickas in till SKK inom kort.  

John rapporterade vidare att en rasklubb som funderar på att införa HD-index 
kontaktat honom med en förfrågan om han kan ställa upp och svara på frågor.  

d) Utskottsgrupp exteriör (UGE) 

Gunilla Andersson informerade om att UGE kommer att skicka ut en enkät till de 
certifierade utställningsarrangörer (CUA) som varit anlitade vid SBK:s utställningar 
de senaste åren. 

Gunilla redogjorde för att det måste bli tydligare med tjänstgöringskraven för 
exteriörbeskrivare, något som idag är respektive rasklubbs ansvar. Den påbörjade 
sammanställningen av exteriördomare som specifikt visat intresse av att 
exteriörbeskriva SBK-raserna kommer att färdigställas. 

e) Utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) 

Kristina Svensson rapporterade att ytterligare en artikel med resultat från 
hälsoenkäten är inskickad till en vetenskaplig tidskrift för granskning.  

f) Utskottsgrupp mental (UGM) 
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Carina Melanoz rapporterade att UG mental ska ha möte imorgon. Då ska man bland 
annat diskutera uppdateringen av MT-funktionärer inför införandet av reviderat 
mentaltest 2023.  

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

olika uppdrag  

Christine Ohlson, kansliet, rapporterade att hon har mejlat ut en fråga till övriga 
handläggare om de har någon checklista som de följer när en utbildning, konferens 
eller liknande ska arrangeras. Inga direkta svar har inkommit, och kansliet ska ta upp 
frågan vid ett handläggarmöte under hösten 2022.  

b) Revideringen av korningsreglerna  

Åsa Tidermann informerade om att de reviderade MT-reglerna nu har blivit godkända 
av SKK/CS. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2023.  

Gunilla Andersson poängterade att det är viktigt att SBK korrigerar det som SKK 
kommenterat i sitt beslut. Utskottet uppdrog till kansliet göra de korrigeringar som 
behövs. 

c) MH-beskrivarutbildning 

Kansliet informerade om att det pågår en mentalbeskrivarutbildning i ett distrikt. 
Huvudläraren har slutat, och distriktet söker nu efter en ny lärare. De deltagare som 
går utbildningen har erbjudits att vara med vid den centrala utbildningen i Timrå 
under vecka 32, men erbjudandet avslogs. UG mental ska ta upp frågan vid sitt 
kommande möte, och även ta kontakt med distriktet. 

d) Reseersättning vid bakbedömning för återauktorisation 

Kansliet informerade om att man fått in en fråga om reseersättning utbetalas till 
mentalbeskrivare/mentaltestdomare som behöver bakbeskriva respektive bakbedöma 
som uppdatering för fortsatt auktorisation.  

Utskottet uttrycker att man inte anser att det är det centrala SBK:s ansvar. Det är 
huvudsakligen ett personligt ansvar, alternativt berört distrikts. 

e) Mentalindex – återstart av SKK/KHM:s pilotprojekt 

John Örvill rapporterade att SKK:s Kommitté för hundars mentalitet (KMH) 
planerar att starta pilotprojektet om mentalindex igen efter pausen under 
coronapandemin. Agneta Olsson, kansliet, informerade att handläggaren på SKK har 
mejlat ett antal frågor till Brukshundklubben med anledning av denna återstart av 
projektet. Utskottet uppdrog till kansliet att vidarebefordra dessa frågor till alla i 
utskottet för avel och hälsa. 

f) 25-årsjubileum MH 

John Örvill informerade om att SKK under 2022 firar 10 år med Beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund (BPH). När det gäller mentalbeskrivning hund (MH) 
så startade det 1997, dvs. för 25 år sedan. Vidare så startade mentalbeskrivning 
unghund (MUH) 1993, vilket är 30 år sedan nästa år (2023). År 2025 har MH 
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dessutom varit krav för avel på SBK:s raser i 25 år (började med hundar födda 2000). 
Med anledning av detta skulle Brukshundklubben kunna planera föra olika 
jubileumsaktiviteter för MH under flera år i rad (2022-2025).  

Camilla Rönnqvist föreslog att man som inledning kan börja ta upp det vid höstens 
RAS/RUS-konferens och verksamhetskonferens.   

§ 103 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM 
- Protokollsutdrag SBK FS 220506 § 120 Beslutsförighet i utskott 2022-05-24 
- Protokollsutdrag SKK CS 220428 § 53 f AK dispensärende dobermann 2022-05-24 
- Protokollsutdrag SKK CS §78 a) MT Regelrevidering SBK 2022-06-21 
- Beslut KHM VU Godkända reviderade regler och anvisningar MH inför 2023 

2022-06-21 

§ 104 UTGÅENDE SKRIVELSER 
Inga nya skrivelser skickade sedan senaste utskottsmötet.  

§ 105 ÖVRIGA FRÅGOR 
Åsa Tidermann informerade om att en central verksamhetskonferens är inplanerad för 
både förtroendevalda och tjänstemän den 11-13 november 2022.  

§ 106 ÄRENDEN TILL FS 
Inget. 

§ 107 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 
BESLUT 
Inget. 

§ 108 NÄSTA SAMMANTRÄDE 
Utskottet beslutade att nästa möte är ett Teamsmöte den 8 augusti 2022. 

§ 109 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). 


