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§ 55 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammankallande Fredrik Berg hälsade de närvarande välkomna och förklarade detta
extra sammanträde med anledning av Covid-19 öppnat.

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

§ 57 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning med några tillägg.

§ 58 ANGÅENDE GENERELL ÅLDERSDISPENS FÖR MT
Med anledning av att många mentaltester (MT) ställs in pga. coronavirusets spridning, är
det många hundar som kommer att hinna fylla 4 år innan de kan starta på MT.
Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) har ansökt hos SKK om en generell
åldersdispens för MT, vilket SKK har beviljat för 2020.
Utskottet diskuterade hur dessa dispenser ska administreras på bästa sätt.
Utskottet beslutade att åldersdispensen ska gälla för de hundar som fyller 4 år från 202003-01 och under resten av 2020. Hundägarna behöver inte ansöka om åldersdispens hos
utskottet för avel och hälsa utan arrangörerna kommer att ha rätt att ta med de aktuella
hundarna på MT under 2020. I övrigt ska prioriteringsordningen enligt reglerna gälla.
För att få lite statistik på antalet hundar äldre än 4 år som kommer att genomföra MT
under 2020, så ska kansliet kontrollera hundarnas ålder då resultaten rapporteras in i
SBK Tävling.
Utskottet beslutade att information om rutinerna kring generell åldersdispens för MT ska
gå ut till rasklubbar och distrikt, som ska vidarebefordra till sina respektive klubbar.
Information om rutinerna ska sedan även ut på hemsidan för kännedom till bl.a. berörda
hundägare.

§ 59 REKOMMENDATIONER VID GENOMFÖRANDE AV MH/MT
Utskottet diskuterade vad som talar för respektive emot att fortsätta att arrangera MH
och MT utifrån synpunkter som inkommit till kansliet, och om ytterligare
säkerhetsåtgärder kan vidtas. Risken för smitta finns, men utskottet bedömer den som
låg med de riktlinjer som förbundsstyrelsen (FS) beslutat om.
Utskottet beslutade att ytterligare säkerhetsåtgärder kan vidtas gällande huvan på
spökena. För detta krävs en justering av utförandeanvisningarna under denna period.
Utskottet beslutade att skicka ut en rekommendation till alla arrangörer om att
figuranten själv ska ta av sig huvan. Varje figurant bör även ha en personlig huva, så att
inte flera figuranter använder samma. Vidare rekommenderas att både testledaren och
föraren använder handskar vid lekföremålen. I alla möten med människor i MH och MT
ska man stanna på 2 m avstånd.
Utskottet uppdrog till Fredrik Berg att informera justeringen i utförandeanvisningarna
vid FS nästa möte.

§ 60 ÖVRIGA GENERELLA DISPENSER
Utskottet diskuterade den generella dispens som SKK medgett från krav i grundregler
och registreringsregler om att hundar före parning ska ha resultat från t.ex. HD, ED och
ögonlysning samt krav på känd mental status. Med dispensen kommer valparna att
registreras, men för att få ut fullständigt registreringsbevis måste de resultat som krävs
enligt regelverken komma in snarast möjligt.
Utskottet beslutade att gå ut med förtydligande information till rasklubbarna om att
registreringskraven måste uppfyllas även med de nya riktlinjerna.

§ 61 FRAMTIDA STOR EFTERFRÅGAN PÅ MH OCH MT
Utskottet diskuterade hur man på olika sätt ska kunna erbjuda stöd och hjälp till
arrangörer av MH och MT när restriktionerna släpps. Det kommer då troligen att bli en
enorm efterfrågan att mätta.
Utskottet diskuterade vidare hur man kan hjälpa till med det stora utbildningsbehov som
finns av nya funktionärer på alla nivåer inom mentalitet.
Utskottet uppdrog till utskottsgrupp mental (UGM) att diskutera detta vidare.

§ 62 OREDOVISADE RESULTAT
Utskottet har blivit informerade om att det finns resultat från ett genomfört
arrangemang som inte rapporterats in pga. en ekonomisk tvist mellan arrangören och
uppfödaren som bokat arrangemanget. Utskottet uttryckte att det alltid är oacceptabelt
att tredje part, i det här fallet hundägarna, blir drabbade.
Utskottet beslutade att skicka en skrivelse till arrangören med en uppmaning att
omedelbart rapportera in hundarnas resultat.
Utskottet uppdrog till kansliet är skicka skrivelsen.

§ 63 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.
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Vid protokollet:

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

