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Svenska Brukshundklubbens utskott för 

avel och hälsa 

PROTOKOLL 9/2022 

7/2022 
2022-09-05    

Kl. 19.00 – 21.10   
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§ 128 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

Sammankallande Camilla Rönnqvist hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat. 

§ 129 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

John Örvill valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 130 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning  

§ 131 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Inget. 

§ 132 AKTUELLA DISPENSER 

Inga. 

§ 133 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA 

Förelåg minnesanteckningar från utskottsgrupp mentals (UGM) möten 2022-

03-30, 2022-04-27- 2022-05-11, 2022-07-07 och 2022-08-29 samt utskottsgrupp 

exteriör (UGE) 2022-09-05. Utskottet tackade för informationen.  

§ 134  EKONOMI 

Ekonomiskt utfall 2022-07-31 

Utskottet konstaterade att man ackumulerat under året hållit sig inom ramarna 

för budgeten, dock har en del behövts omdisponeras vilket har gjorts och 

godkänts av Förbundsstyrelsen. 

§ 135 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 

a) Återaktivering som mentalbeskrivare  

Underlag till återaktiverande av mentalbeskrivare förelåg. Bakbeskrivning har 

genomförts med godkänt resultat och beskrivaren har fått uppdatering från årets 

beskrivarkonferenser. Utskottet beslutade att formellt återaktivera Mentalbeskrivaren 

från och med 2022-09-05.  

Utskottet uppdrog till kansliet att skicka återaktiveringsbrev för att hälsa 

Mentalbeskrivaren välkommen tillbaka samt lägga till namn och kontaktuppgifter på 

listorna över aktuella Mentalbeskrivare på hemsidan. 

Carina Melanoz påtalade att utskottsgrupp mental med glädje hälsar beskrivaren 

åter. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

b) Auktorisering ny MT domare 

Underlag till auktorisation av aspirant förelåg, examinatorerna rekommenderar 

auktorisation och utskottsgrupp mental bifaller rekommendationen.  



 
Utskottet beslutade utifrån ovan att auktorisera aspiranten som 

Mentaltestdomare. 

Utskottet uppdrog kansliet att skicka auktorisationsbrev och hälsa 

Mentaltestdomaren välkommen samt lägga till namn och kontaktuppgifter på listorna 

över aktuella Mentaltestdomare på hemsidan.  

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

c) Auktorisering nya Mentalbeskrivare 

Underlag till auktorisation av fyra aspiranter förelåg, examinatorerna 

rekommenderar auktorisation och utskottsgrupp mental bifaller 

rekommendationen.  

Utskottet beslutade utifrån ovan att auktorisera aspiranterna som 

Mentalbeskrivare. 

Utskottet uppdrog kansliet att skicka auktorisationsbrev och hälsa Mentalbeskrivarna 

välkomna samt lägga till namn och kontaktuppgifter på listorna över aktuella MH 

beskrivare på hemsidan. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

d) Arvoden för examinatorer vid utbildning 

Fråga angående att som examinator få lärararvode har inkommit. Utskottet 

konstaterade att det är domararvode som utgår. 

§ 136 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 

a) MT-domaruppdatering 

Utskottsgrupp mental planerar uppdateringstillfällen för mentaltestdomare inför att 

de nya reglerna träder i kraft 2023-01-01. Planer på att ta delar digitalt finns, till 

exempel genomgång av protokollet.   

Gunilla Andersson föreslog att de som väljer att inte uppdatera sig borde tillfrågas om 

att hjälpa till i andra sammanhang, detta för att inte viktig och värdefull kompetens 

ska gå förlorad. 

Camilla Rönnqvist och Carina Melanoz ska titta på kostnadsberäkningen inför 

uppdateringarna. 

b) RASRUS-konferens 26–27 nov 2022 inkl. agendapunkter för respektive 

utskottsgrupp  

Datumet på konferensen är ändrat på grund av att det pågår andra aktiviteter 

samtidigt. John Örvill kontaktar externa deltagare. 

c) Hundhälsoevent 5–6 nov 2022 

Inget nytt. 

d) Verksamhetskonferens 11–13 nov 2022 



 
Frågan vilka som får delta togs upp, Camilla Rönnqvist meddelade att det är alla i 

utskotten och utskottsgrupperna som får delta. 

e) MT domarutbildning 2023 

Utskottet diskuterade kostnader för utbildningar och om deltagare ska betala något 

och konstaterade att det brukar tas någon betalning för utbildningarna. 

§ 137  RAPPORTER 

a) Sammankallande för utskottet 

Camilla Rönnqvist rapporterade från Förbundsstyrelsens (FS) senaste möte där 

utskottets ekonomi gicks igenom samt utskottets två inlämnade ärenden togs 

upp, båda fick bifall från FS. 

Gunilla Andersson tog upp att många frågar om milersättning. Camilla 

Rönnqvist informerarade om att FS har beslutat att inte följa SKK:s beslut om 

att höja milersättningen utan avvaktar skattereglerna som kommer 2023. Att 

höja beloppet skulle innebära att allt över den skattefria delen räknas som lön 

och därmed ska beskattas samt att det ska betalas sociala avgifter och redovisas 

Arbetsgivardeklaration på individnivå varje månad. 

b) Kansliet 

Kansliet informerade att Agneta Olsson bytt tjänst 1 september till Utskottet 

för hundägarutbildning, Cecilia Eriksson börjar som handläggarassistent 12 

september och kommer ska arbeta 50% på avel och hälsa och 50% på 

hundägarutbildning.  

c) Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) 

John Örvill rapporterade att han ska prata om HD index för en rasklubb, att han 

håller på med RAS för tre raser samt att han håller på att med Lathunden inför en 

uppdaterad version. Gällande Mentalindex ska tre rasklubbar tillfrågas om de är 

intresserade av att delta.  

d) Utskottsgrupp exteriör (UGE) 

Gunilla Andersson tog upp att det inför kommande regelrevideringar behövs bättre 

struktur för att revideringen ska genomföras på ett korrekt sätt. Camilla Rönnqvist 

har tagit upp detta med Förbundsstyrelsen samt önskar gärna få förslag på process.  

Gunilla rapporterade att hon har varit i kontakt med SKK angående att ha ett 

presentationstillfälle med möjlighet till auktorisation på några av våra numerärt små 

hundraser. 

e) Utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) 

Ingen närvarande. 

f) Utskottsgrupp mental (UGM) 

Carina Melanoz rapporterade att arbetet med en skrivelse till distrikten angående 

uppdatering av testledare inför det reviderade mentaltestet pågår.  



 
Carina delgav att det har inkommit förslag om att det bör utses läraransvariga som 

sköter utbildning av testledare och figuranter, detta som en del av kvalitetssäkringen.   

§ 138 DISKUSSIONSÄRENDEN 

a) Regel- och utföraranvisningar häften MT/MH 

Utskottet beslutade att det ska tryckas häften för Utföraranvisningar 

Mentalbeskrivning hund samt Utföraranvisningar Mentaltest hund.  

Gunilla Andersson har haft kontakt med en illustratör som har fått i uppdrag att 

illustrera utförandeanvisningarna för MH och MT.  

b) Aktivitetslistan 

Camilla Rönnqvist har fått information från UG mental och UG hälsa och friskvård. 

Även John Örvills uppdatering om Lathunden ska läggas in. 

§ 139 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM 

- 2022-08-24 Dispens Collie engelskt HD 

- 2022-08-29 Schäferhundklubben gällande inmönstrad avelshane  

§ 140 UTGÅENDE SKRIVELSER 

Inga nya skrivelser skickade sedan senaste utskottsmötet.  

§ 141 ÖVRIGA FRÅGOR 

Inget.  

§ 142 ÄRENDEN TILL FS 

Inget.  

§ 143 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 

BESLUT 

Inget.  

§ 144 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Utskottet beslutade att nästa möte är ett Teamsmöte den 10 oktober 2022. 

§ 145 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 

Justeras: Justeras: Vid protokollet: 

 

Camilla Rönnqvist John Örvill  Christine Ohlson 

Mötesordförande 


