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Svenska Brukshundklubbens utskott för 

avel och hälsa 

PROTOKOLL 10/2022 

7/2022 
Datum: 2022-10-10    

Tid: Kl. 19.00 – 21.30   

Plats: Teamsmöte 

Närvarande: Ange ev. § nedan 

Ordförande Camilla Rönnqvist  

 Carina Melanoz  

 

John Örvill         

 

 John Örvill 

a 

 

 

 Yvonne Brink §§ 148 

Anmält förhinder: Kristina Svensson  

   

Från kansliet: Christine Ohlson 

 
 Cecilia Eriksson  

  Ange ev. § nedan 

Övriga deltagare:  

   

Justerare: Carina Melanoz  

  

Vid protokollet: Christine Ohlson 
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§ 146 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

Sammankallande Camilla Rönnqvist hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat.  

Då Gunilla Andersson lämnar över rollen som sammankallande för Utskottsgrupp 

Exteriör till Yvonne Brink tackar Utskottet för avel och hälsa Gunilla Andersson för 

allt det fina arbete hon har lagt ner som sammankallande för utskottsgruppen exteriör 

genom åren. 

§ 147 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

Carina Melanoz valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 148 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning  

§ 149 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll utskottet för avel och hälsa nr 8 & 9 2022 godkändes och lades till 

handlingarna 

§ 150 AKTUELLA DISPENSER 

Inga. 

§ 151 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA 

Förelåg minnesanteckningar från utskottsgrupp mentals (UGM) möte 2022-10-

03. Utskottet tackade för informationen. 

§ 152  EKONOMI 

Ekonomiskt utfall 2022-08-31 

Utskottet konstaterade att ungefär hälften av budgeten använts per sista 

augusti och att det i november kommer stora kostnader på grund av RAS/RUS 

konferensen samt Hundhälsoeventet.   

§ 153 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 

a) Auktorisering nya Mentalbeskrivare 

Underlag till auktorisation av tre Mentalbeskrivare förelåg, examinatorerna 

rekommenderar auktorisation och Utskottsgrupp mental (UGM) bifaller 

rekommendationen. Utskottet beslutade utifrån UGM:s rekommendation att 

auktorisera de nya Mentalbeskrivarna. 

Utskottet uppdrog kansliet att skicka auktorisationsbrev och hälsa mentalbeskrivarna 

välkomna samt lägga till namn och kontaktuppgifter på listorna över aktuella 

mentalbeskrivare på hemsidan. 
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Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

b) Auktorisering nya MT domare 

Underlag till auktorisation av fyra Mentaltestdomare förelåg, examinatorerna 

rekommenderar auktorisation och Utskottsgrupp mental (UGM) bifaller 

rekommendationen. Utskottet beslutar utifrån UGM:s rekommendation att 

auktorisera de nya Mentaltestdomarna. 

Utskottet uppdrog kansliet att skicka auktorisationsbrev och hälsa 

Mentaltestdomarna välkomna samt lägga till namn och kontaktuppgifter på listorna 

över aktuella Mentaltestdomare på hemsidan. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 154 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 

a) MT-domaruppdatering 2023 

Carina Melanoz rapporterade att datum är bestämt och inbjudan i stort sett klar och 

kommer skickas inom kort.  

b) RASRUS-konferens 26–27 Nov 2022 inkl. agendapunkter för resp UG 

John Örvill meddelade att den externa föreläsaren inte kunde det nya datumet och att 

han därmed försöker få tag i någon annan.  

c) Hundhälsoevent 5–6 nov 2022 

Inget nytt.  

d) Verksamhetskonferens 11–12 nov 2022 

Camilla Rönnqvist påtalade att alla bör delta. Yvonne Brink delgav att hon inte kan 

på grund av förhinder.  

e) MT domarutbildning – utvärdering 

Sammanställning från av aspiranternas svar på utvärderingen av utbildningen 

förelåg. Utskottet konstaterade att de deltagare som besvarat utvärderingen varit 

positiva samt gett ett par bättringsförslag. 

§ 155  RAPPORTER 

a) Sammankallande för utskottet 

Camilla Rönnqvist rapporterade från Förbundsstyrelsens senaste möten. Det 

har bland annat beslutats att revideringsprocessen av Mentaltestet ska 

utvärderas samt att implementeringsplan för SBK:s värdegrund ska lanseras 

vid den Centrala verksamhetskonferensen. 

Camilla rapporterade vidare att arbetsgruppen Definition av brukshund som 

har legat i vilande nu har bemannats. 
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Utskottet diskuterade budget för 2023 som ska lämnas in till Förbundsstyrelsen 

senast 21 oktober, därefter ges remissvar 16 november och budgeten beslutas 2 

december. 

b) Kansliet 

Kansliet meddelade att information angående MT revidering samt uppdatering 

av MH har skickats ut och fått positiv återkoppling samt att en grov indelning 

av ansvarsområden har gjorts genom att Christine Ohlson till stor del tar hand 

om mentaldelarna och Cecilia Eriksson utställning och exteriör.  

c) Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) 

John Örvill rapporterade om att han arbetar vidare med RAS och att en rasklubb 

precis har skickat sitt, att han letar föreläsare till RASRUS konferensen samt att han 

har information om index för en rasklubb. 

d) Utskottsgrupp exteriör (UGE) 

Yvonne Brink nytillsatt sammankallande för Utskottsgrupp Exteriör rapporterade 

att Hans Ånström och Bo Wiberg kommer att tillsättas i gruppen, att första mötet är 

bokat där arbetsordning, arbetsbeskrivning, aktivitetslistan, datum för 

exteriörbeskrivarkonferens samt domare som inte har kunnat beskriva pga Corona ska 

diskuteras. 

e) Utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) 

Inget nytt. 

f) Utskottsgrupp mental (UGM) 

Inget nytt. 

§ 156 DISKUSSIONSÄRENDEN 

a) Arbetsordning Utskottsgrupp avel och hälsa 

Camilla Rönnqvist presenterade utkast över en summering av ansvars - och 

arbetsordningen inom utskottet för avel och hälsa och lämnade önskemål om att det 

ska göras en komplettering, i form av exempelvis checklista, över hur arbetsordningen 

inom utskottet ser ut. Camilla bad utskottet titta på summeringen för eventuellt 

behov av kompletteringar eller ändringar. 

b) Aktivitetslistan 

c) Verksamhetsplan & budget 2023 

Utskottet gick igenom halva förslaget för budget samt verksamhetsplaneringen inför 

2023. Gällande konferenser beslutade utskottet att det ska planeras för fysiska 

konferenser vartannat år vilket innebär att det inte planeras någon konferens för 

Mentalbeskrivare och Mentaltestdomare under 2023, däremot planeras det för en 

Exteriörbeskrivarkonferens 2023.  

§ 157 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM 



Svenska Brukshundklubben – Utskottet för avel och hälsa. Protokoll 10/2022 

 

5 

- 2022-09-12 Protokollsutdrag SBK FS § 229 Upphävt beslut om 

ersättningar avel och hälsa 

- 2022-09-12 Protokollsutdrag SKK KHM nr 4 2022 § 63 b) 

MT_MH_stryka resultat 

- 2022-09-12 Protokollsutdrag SKK KHM nr 4 2022 § 64 Bidrag 

MH-beskrivarkonferens 2024 

- 2022-09-26 Protokollsutdrag SKK AK nr 4 2022 § 76 Fastställt 

RAS - tysk schäferhund 

- 2022-09-30 Protokollsutdrag SKK AK nr 4 2022 §78 f 

Härstamning tysk schäferhund 

- 2022-09-26 Protokollsutdrag SKK AK nr 4 2022 § 80 a 

Dispensregistrering VEO 

- Medlemsmöte VHK förfrågan till SBK 
Camilla Rönnqvist deltar. 

- SCK-Skrivelse-ang-merle-utställning 2022-09-08 

Utskottet gav utskottsgrupperna avel samt exteriör i uppdrag att 

besvara skrivelsen. 

- Remiss Specialklubbar_20220921 
Förfrågan ska skickas till Rasklubbarna för att be om deras åsikt 

- Inloggning på Köpahund_se 
 

§ 158 UTGÅENDE SKRIVELSER 

Inga nya skrivelser skickade sedan senaste utskottsmötet.  

§ 159 ÖVRIGA FRÅGOR 

Gunilla Andersson tidigare sammankallande för UGE och Viktoria Arehult 

Utskottsgrupp mental tog upp att UGE inte har fått svar på frågan angående vilka 

som ansetts vara lämpliga för genomläsning och synpunkter av anvisningar, regler 

samt utföraranvisningar inför revideringen av mentaltest eftersom de som ansvarar 

för området inte har fått texterna. Camilla Rönnqvist svarade att gällande översyn av 

regler, utföraranvisningar och anvisningar inför inskickandet till SKK var det 

projektledaren Christine Ohlson tillsammans med huvudansvariga Anneli Hultman 

som utsåg arbetsgruppen. 

Gunilla Andersson och Viktoria Arehult uttalar begäran om förtydligande genom 

protokollförande vilka som varit ansvariga, projektlett och medverkat i 

arbetsgruppen vid processen för regelrevideringen då varken UGE eller UGM 

införlivats i denna arbetsgrupp. 

§ 160 ÄRENDEN TILL FS 

§ 161 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 

BESLUT 

Inget.  
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§ 162 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Utskottet beslutade att nästa möte är ett Teamsmöte den 07 november 2022. 

§ 163 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 

Justeras: Justeras: Vid protokollet: 

 

Camilla Rönnqvist Carina Melanoz 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


