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§ 37 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammankallande Fredrik Berg hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

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

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

§ 40 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 2/2020 godkändes efter en liten justering och lades till handlingarna.

§ 41 AKTUELLA DISPENSER
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en hane som tidigare blivit bortlottad.
Hunden har nu fått komma med vid ett MT, men fyllde 4 år en knapp månad tidigare.
Utskottsgrupp mental (UGM) har behandlat ansökan och har beslutat att ge
tidsbegränsad dispens till just detta tillfälle. Hundägaren är meddelad.
Begäran om yttrande inkommen via SKK/AK angående en dispensansökan för avel med
en hund vars ena höft inte går att bedöma avseende HD pga. en tidigare fraktur.
Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har behandlat ansökan och har beslutat att
tillstyrka den, vilket också är i enlighet med rasklubbens yttrande. Yttrandet är skickat
till SKK/AK.
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en tik som tidigare blivit bortlottad.
Tiken är nu tänkt att anmälas till ett MT som äger rum samma dag som tiken fyller 4 år.
UGM har behandlat ansökan och har beslutat att bevilja den. Hundägaren är meddelad
Utskottet beslutade att en hundägare med två hundar som blivit beviljade åldersdispens för MT
får dispenserna tidsbegränsade till den 30 april 2020. Utskottet uppdrog till kansliet att
meddela hundägaren.
Utskottet diskuterade avslutningsvis de många ansökningar om åldersdispens för MT som
inkommer, och vilka rutiner som bör gälla i dessa frågor. Utskottet uppdrog till UGM att ta
fram ett förslag till rutin till nästa möte.

§ 42 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från utskottsgrupp hälsa och friskvårds (UGH) möte 202002-09. Ann Essner informerade om den tilltänkta nya gruppmedlemmen Kristina
Svenssons styrkor och kompetenser.

Förelåg minnesanteckningar från utskottsgrupp exteriör (UGE) daterade 2020-03-08.
Gunilla Andersson tryckte på problematiken med ansökningar om att få ställa in
officiella utställningar. I de fall SKK säger nej, behöver arrangemanget lösas av
distriktet och SBK centralt. Det är därför viktigt att distrikten är medvetna om detta
ansvar när man ansöker om utställningar för sina lokalklubbar.
Gunilla informerade vidare om att listan hos FCI, över raser som får delta i bruksklass på
internationella utställningar, behöver uppdateras (Breeds not subject to a working trial –
entry in working class). Kontakt tas med SKK.
Carina Melanoz rapporterade att nya utskottsgrupp mental (UGM) har haft sitt första
telefonmöte. Gruppen arbetar bl.a. med de nya utförandeanvisningarna för MH, som
behöver förtydligas på vissa punkter. Gruppen arbetar också med förra årets
tjänstgöringar för MH-beskrivare respektive MT-domare för att bedöma om några
åtgärder behövs för att de som inte tjänstgjort i tillräcklig omfattning ska kunna
bibehålla auktorisationerna 2020.

§ 43 EKONOMI
Ekonomiskt utfall
Det förelåg inget ekonomiskt utfall för 2020.

§ 44 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Auktorisationer
Utskottsgrupp mental (UGM) har gått igenom de svar som inkommit från MHbeskrivare och MT-domare som inte tjänstgjorde i tillräcklig omfattning (beskrivit/dömt
minst 8 hundar) under 2019, och föreslog utskottet att de beskrivare som hade beskrivit 7
hundar under 2019 får bibehålla auktorisationen 2020 utan vidare åtgärd.
Utskottet beslutade i enlighet med UGM:s förslag. Utskottet uppdrog till kansliet att
meddela berörda beskrivare.
För övriga beskrivare/domare som inte tjänstgjorde i tillräcklig omfattning 2019 måste
UGM ta del av de senaste årens tjänstgöringar innan man kan föreslå relevanta åtgärder.
Utskottet får därför avvakta med att fatta beslut angående deras fortsatta
auktorisationer.
b) Ny medlem till utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH)
Catarina Kjellerstedt och Ann Essner föreslår utskottet att välja Kristina Svensson till
ny medlem i UGH. Kristinas kunskaper och erfarenheter som bl.a. domare inom
bruksprov kompletterar gruppens kompetens på ett mycket bra sätt.
Utskottet beslutade att välja Kristina Svensson att ingå i UG hälsa och friskvård.
Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 45 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR

a) Mentaltestdomarkonferenser våren 2020
Anneli Hultman rapporterade att program och deltagarlista har skickats till deltagarna i
Romelanda. Huvudpunkten under konferenserna kommer att vara att titta på olika
hundar (8-10 st) ute på mentalbanan. Hundarna ska filmas, och diskussionerna ska
dokumenteras i minnesanteckningar.
Idag har vi 14 anmälda MT-domare till Romelanda (21-22 mars), 17 till Gävle (4-5 april)
och fem till Skellefteå (30-31 maj).
b) Exteriördomarkonferens 18-19 april 2020
Gunilla Andersson informerade om att det är ett 60-tal anmälda exteriördomare till
konferensen. Det går trögt med att få alla raskompendierna klara, och i dagsläget (med
en knapp månad kvar) är enbart ett kompendium godkänt och klart. Nya telefonmöten
är inbokade med berörda rasklubbar den 18 och 19 mars.
c) Avelsmålskonferens och RAS/RUS-konferens oktober 2020
John Örvill rapporterade att man nu är på gång att boka helgen den 17-18 oktober för
avels- respektive RAS/RUS-konferenserna på Scandic Star i Sollentuna.
Helgen är tänkt att genomföras med RAS/RUS-konferensen på lördagen (17 okt), och
avelskonferensen på söndagen (18 okt). Tre föreläsare är tänkta att anlitas till
avelskonferensen, varav två är bokade.
d) Hundhälsa 30-31 januari 2021
Ann Essner informerade om att utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) diskuterar ett
lämpligt namn på hälsokonferensen sista helgen i januari 2021.
Utskottet diskuterade lämpligt upplägg för konferensen, program, målgrupper,
kostnader, anmälningsförfarande m.m.
UGH fortsätter att diskutera och planera konferensen. Preliminärt kan det vara lämpligt
att gå ut med information i SBK-info i april och i SBK Medlemsinfo i maj.
e) Anatomi- och exteriörbeskrivarutbildning våren 2020
Gunilla Andersson informerade om att det har börjat komma in några anmälningar till
den grundläggande anatomiutbildningen den 25-26 april på Södertälje BK.
Utskottet diskuterade frågan om arvoden till lärarna och examinatorn. Utskottet
uppdrog till kansliet att fråga ekonomiavdelningen vad som gäller.

§ 46 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Fredrik Berg hade inget ytterligare att rapportera.
b) Kansliet
Handläggaren på kansliet rapporterade att det nu successivt blir en allt större andel av
arbetet som rör vårens konferenser.

c) UGA
John Örvill rapporterade att gruppen håller på med planeringen inför avelskonferensen i
oktober. John och Maria Dahlberg håller också på att se över datum under hösten 2020
för att kunna arrangera en ny utbildningen inom Lathunden.
John rapporterar vidare att uppdaterad statistik till hemsidan är på gång, och
avslutningsvis att utskottsgruppen har många idéer på kommande saker att arrangera.
d) UGE
Gunilla Andersson hade inget ytterligare att rapportera.
e) UGH
Ann Essner hade inget ytterligare att rapportera.
f) UGM
Carina Melanoz hade inget ytterligare att rapportera.
g) Anneli Hultman, adjungerad från FS
Anneli Hultman rapporterade att det är mycket jobb nu i årsmötestider. Anneli
informerade vidare om att Collieutredningen nu har gått ut på remiss, och att även AG
Collie ska inkomma med ett yttrande. Förbundsstyrelsen ska sedan skriva ett svar till
SKK som ska skickas in i maj.

§ 47 DISKUSSIONSÄRENDEN
Möjlighet till hjälp och stöd för fyra lokalklubbar som vill göra en gemensam satsning på
MH/MT
Handläggaren på kansliet informerade om att hon blivit kontaktad angående att fyra
närliggande lokalklubbar önskar centralt stöd då de tänker göra en gemensam satsning
på MH och MT. Carina Melanoz, sammankallande i UG mental, erbjöd sig att vara
bollplank vid ett första samtal med klubbarnas kontaktperson.

§ 48 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Protokollsutdrag AG Standard nr 3 2019 § 42 briard 2020-02-21

-

Protokollsutdrag SKK UtstK nr 1 2020 § 13 Bestyrelserapporter SBK 2020-02-25

-

Protokollsutdrag SKK UtstK nr 1 2020 § 14 h) i) Utställningar 2020-02-25

-

Protokollsutdrag SKK KHM nr 1 2020 § 10 MT-domarkonferens 2020-02-28

§ 49 UTGÅENDE SKRIVELSER
Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställningen över skickade skrivelser sedan
senaste utskottsmötet.

§ 50 ÖVRIGA FRÅGOR
Inget

§ 51 ÄRENDEN TILL FS
Inget

§ 52 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget

§ 53 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att nästa möte är ett telefonmöte måndag 20 april 2020.

§ 54 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Fredrik Berg
Mötesordförande

Gunilla Andersson

Agneta Olsson

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som fattats kan
dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS).

