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Svenska Brukshundklubbens utskott för 

avel och hälsa 

PROTOKOLL 5/2022 

2022-04-11    

Kl. 19.00 – 21.00   

Teamsmöte 

Ange ev. § nedan 

Åsa Tiderman 

 

 

 

Gunilla Andersson        

 

 

Kristina Svensson  

 John Örvill 

 

 

 Carina Melanoz  

  

  

Agneta Olsson  
Christine Ohlson  

  

 Ange ev. § nedan 

 

  

Carina Melanoz  

 

Christine Ohlson 

 



 

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

förklarade sammanträdet öppnat.  

§ 57 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

Carina Melanoz valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 58 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning. 

§ 59 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Inget.  

§ 60 AKTUELLA DISPENSER 

Förelåg ansökan om att få göra MT med hanhund född 2016. Tidigare starter på MT 

har förhindrats av först Corona pandemin och därefter svårigheter att komma med. 

UG mental har behandlat ansökan och beslutat av att avslå den. Hunden omfattas 

inte heller av den generella åldersdispensen för MT. Hundägaren är meddelad. 

 
  

§ 61 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA 

Inga. 

§ 62  Ekonomi 

a) Ekonomiskt utfall 2021-12-31 

Utskottet tittade på det ekonomiskt utfallet från 2021-12-31 och konstaterade 

att under 2021 förbrukades 59% av budget. 

b) Medlemsutveckling 2021 till 2022 

Utskottet tittade även på medlemsutvecklingen 2021–01 till 2022–01 och 

konstaterade att antalet medlemmar har ökat under året. 

§ 63 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 

a) Återauktorisation av MH beskrivare 

Carina Melanoz har meddelat berörd beskrivare om krav på bakbeskrivning 

samt krav på insändande av protokoll till UG Mental 

b) Egen begäran om avauktorisation som MH beskrivare 

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. 2022-04-11. Utskottet uppdrog till kansliet att skicka avauktorisationsbrev och 

samtidigt tacka för allt MH-beskrivaren gjort inom Brukshundklubbens 

mentalverksamhet genom åren. 

 

c) Deltagande i Hundhälsoevent 5–6 nov 2022 

Utskottet beslutade att om ledamot från utskottet önskar gå ska deltagandet 

betalas av utskottet med motiveringen att det är ett viktigt område att arbeta 

med. 

d) Material till SBK info  

Utskottet beslutade att skriva ihop några rader om att MH fyller 25 år 2022 och 

uppdrog Christine Ohlson att göra detta.  

§ 64 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 

a) Mentalbeskrivarkonferenser 2 april-19 juni 2022 

Carina Melanoz informerade om att tre tillfällen är genomförda med deltagare 

som verkade nöjda. Strategin med mindre grupper för att alla ska komma till 

tals har blivit uppskattad. 

b) Mentalbeskrivarutbildning startad 4 april 2022 

Carina Melanoz informerade att utbildningen har tio deltagare samt att 

teoretiska delen är genomförd. Praktiska delen äger rum i Timrå V.32. Lista 

med bakbeskrivare ska mejlas till deltagarna och boken ”Din hunds beteende i 

vardag och träning” av Jan Gyllensten skickas till dem.  

c) MT-domarutbildning 26 juni-3 juli 2022 

Utskottet beslutade att UG Mental ska utse kontaktperson för kontakthållning 

med arbetsgruppen. 

d) RASRUS-konferens 29–30 okt 2022 

Inget beslut fattat, diskussioner om innehåll pågår. 

e) Hundhälsoevent 5–6 nov 2022 

Inget. 

f) Exteriörbeskrivarkonferens hösten 2022 

Utskottet ser över möjligheten att utse projektgrupp. Kontakt tas med Gunilla 

Andersson vid eventuellt förslag på lämplig kandidat. 

 

g) Valpbeskrivarkonferens hösten 2022 

Datum behöver bestämmas innan sommaren. I övrigt inget nytt. 

h) Konferenslistan – långsiktig planering 



 
Gunilla Andersson har sammanställt och fått återkoppling från UG Mental 

samt UG Exteriör. Utskottet gav i uppdrag till Gunilla att mejla 

sammanställningen till utskottet, därefter ska samtliga se över listan, ändra och 

kontakta Gunilla. Kansliet frågade om listan ska skötas av utskottet helt själv. 

Grundtanken när FS startade den var att det skulle vara en gemensam lista för 

alla utskottsgrupper. 

Diskussion om att det är viktigt att tänka över intervaller samt vad som är 

möjligt att genomföras fördes.  

Utskottet var eniga om ambitionen att genomföra RAS/RUS konferens varje 

år. Dock med variation mellan fysiska och digitala konferenser.   

§ 65  RAPPORTER 

a) Sammankallande för utskottet 

Åsa Tiderman informerade om att alla utskott med beröm har fått godkänt av 

revisorerna och tackade för ett bra arbete. 

Åsa informerade vidare om att det inför Kongressen vid två tillfällen ska 

genomföras diskussionsforum med distrikt och rasklubbar. Första forumet ska 

handla om Verksamhetsberättelserna och genomförda aktiviteter, andra om 

Verksamhetsplaner och planerade aktiviteter.  

Åsas uppdrag som sammankallande för utskottet avslutas på Kongressen. Hon 

informerade dock om att hon stannar kvar tills ny sammankallande tillträder 

och därefter är kvar tills ny sammankallande har fått överlämning. 

b) Kansliet 

Agneta Olsson informerade om att både den nya hemsidan och 

medlemssystemet är i drift. 

Agneta informerade vidare om att deadline för material till SBK info och 

Medlemsinfo måste skickas in före 15:e april.  

c) Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) 

John Örvill håller på med RAS för en ras vilket beräknas vara klart till slutet 

av året. John har vidare haft kontakt med SKK/KHM gällande att göra MH 

släktskapsindex för några pilotraser. 

d) Utskottsgrupp exteriör (UGE) 

Gunilla Andersson informerade att CUA-utbildningen genomförts med 12 

deltagare och det var även deltagare utanför SBK som deltog.  

Gunilla informerade vidare om att föreläsningarna om Agria Breed Profile har 

13 anmälda deltagare. Åtta till första tillfället och fem till andra. Förtydligande 

att fler per rasklubb kan anmäla sig ska skickas ut. Förfrågningar om 

fortsättning har inkommit.   

 



 
e) Utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) 

Kristina Svensson framförde frågan huruvida det finns någon kandidat som 

sammankallande till AG sund och hållbar hundhållning. Åsa Tiderman gav 

svaret att det inte har det.  

f) Utskottsgrupp mental (UGM) 

Kansliet informerade att Valpbeskrivarutbildning genomförts med tre deltagare 

och samtliga blev godkända.  

§ 66 DISKUSSIONSÄRENDEN 

a) UG Mental utse kontaktperson till AG mentaldomarutbildning 

Syfte är att hålla UG Mental uppdaterade om vad som händer gällande utbildningen 

e) 25-årsjubileum MH 

John Örvill skriver beslutsunderlag till Förbundsstyrelsen. Dock för sent att anordna 

större arrangemang eller aktiviteter under 2022. Utskottet diskuterade olika jubileum 

över mentalbeskrivningar och förslag på vad som kan göras.  

f) Ersättare vid ledamots förhinder 

Carina Melanoz tog upp ärendet huruvida annan representant från en 

utskottsgrupp kan närvara vid förhinder för ordinarie ledamot. Åsa Tiderman 

förklarade att det inte riktigt går att ersätta ledamöter. Detta på grund av att 

utskottet är valt och godkänt av FS och att göra annorlunda vore en 

överträdelse av gällande mandat. Vissa punkter på ett möte går bra att bli 

adjungerad på, såsom att ge rapporter från utskottsgruppen men tillfällig 

ledamot bör då närvara enbart under den punkten. Åsa tog vidare upp att 

utskottsgrupper beslutas av utskottet och att om ledamöter ska bytas ut i 

utskottsgrupper ska det godkännas av utskottet först.  

§ 67 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM 

Inga. 

§ 68 UTGÅENDE SKRIVELSER 

Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställningen över skickade 

skrivelser sedan det senaste utskottsmötet. 

§ 69 ÖVRIGA FRÅGOR 

Frågan vad som förväntas av utskottsgrupperna på Centrala 

verksamhetskonferensen togs upp av Carina Melanoz. Åsa Tiderman svarade 

att det troligen inte förväntas något av utskottsgrupperna men att dom gärna 

får delta på konferensen.  

§ 70 ÄRENDEN TILL FS 



 
Inget. 

§ 71  OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 

BESLUT 

Inget. 

§ 72 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Utskottet beslutade att nästa möte är 23 maj 2022. 

§ 73 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Justeras: Justeras: Vid protokollet: 

 

 

Åsa Tiderman 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). 

 


