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

§ 83 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Catarina Kjellerstedt valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 84 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 85 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 5/2020 godkändes och lades till handlingarna med en liten justering.

§ 86 AKTUELLA DISPENSER
Förelåg en begäran om yttrande från SKK/AK angående en överklagan av beslutet i en
tidigare dispensansökan för avel med en tik som har C på ena höften. Utskottsgrupp
avelssamordning (UGA) har behandlat ansökan och beslutat att försiktigt tillstyrka
ansökan då andelen utvärderade avkommor nu har ökat och nått en acceptabel nivå.
Yttrandet är skickat till SKK/AK.

§ 87 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från utskottsgrupp exteriör (UGE) daterade 2020-05-15.
Utskottet tackade för informationen.

§ 88 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2020-03-31
Utskottet tittade gemensamt på det ekonomiska utfallet från 2020-03-31. Utskottet
kunde konstatera att kostnaderna för de inställda arrangemangen pga. Covid-19 nu blivit
bokförda.

§ 89 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Auktorisationer
Carina Melanoz, utskottsgrupp mental (UGM), redogjorde för det svar som inkommit
gällande en mentalbeskrivare som inte tjänstgjort i tillräcklig omfattning under 2019.
Då mentalbeskrivaren inte heller tjänstgjort före 2019 så krävs någon form av åtgärder
innan beskrivaren åter kan börja tjänstgöra.
Utskottet beslutade att mentalbeskrivarens auktorisation blir vilande, och att hen får
kontakta utskottet avel och hälsa angående vilka åtgärder som krävs när hen åter vill
börja tjänstgöra som beskrivare.

Utskottet uppdrog till kansliet att skicka en skrivelse till beskrivaren och informera om
beslutet.
För en annan mentalbeskrivare som inte tjänstgjorde i tillräcklig omfattning 2019 har
Carina Melanoz ännu inte fått återkoppling från berört distrikt.
Utskottet beslutade att Carina Melanoz ska ringa och prata med berörd beskrivare om
lämpliga åtgärder för uppdatering.
b) Vilande auktorisationer
Två MH-beskrivare respektive MT-domare som inte tjänstgjort under 2019, och som inte
svarat på utskottets förfrågan om anledningen till detta och intresse av att fortsätta som
beskrivare/domare, fick efter senaste utskottsmötet en skrivelse skickad till sig med en
uppmaning att lämna besked senast den 30 april. Ingen av dem har svarat.
Utskottet beslutade därför att de båda funktionärernas auktorisationer blir vilande
fr.o.m. den 1 juli 2020. Detta i enlighet med FS beslut vid sitt sammanträde den 16 maj
(FS nr 10 § 120/2020). Om funktionärerna vill börja tjänstgöra igen ska de kontakta
utskottet för avel och hälsa angående lämpliga åtgärder.
Utskottet uppdrog till kansliet att skicka brev till de båda funktionärerna och samtidigt
tacka för allt de gjort inom Brukshundklubbens mentalverksamhet genom åren.
c) Tjänstgöra som exteriörbeskrivare
Frågan om att kunna vara både deltagare och funktionär vid ett arrangemang samma
dag, t.ex. en exteriörbeskrivare som beskriver hundar vid en korning där hen själv
deltagit vid MT-delen, återupptogs efter att ha bordlagts vid senaste mötet.
Gunilla Andersson rapporterade att hon ännu inte fått tag i rätt person på SKK, och
frågan fick därför åter bordläggas till nästa möte.
d) Nya medlemmar till utskottsgrupp exteriör (UGE)
Frågan återupptogs efter att ha bordlagts vid senaste mötet.
Gunilla Andersson informerade om att hon pratat med Karin Kärnhagen som är
intresserad av att vara med i UGE.
Utskottet beslutade att Karin Kärnhagen är adjungerad till utskottsgrupp exteriör
tillsvidare.
e) Förfrågan från SLU
Utskottet för avel och hälsa har fått in en förfrågan från en forskare vid Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) om möjligheter och kostnader för att få 20 valpkullar
mentalbeskrivna under 2021.

Utskottet ställer sig positiva till förfrågan, men man vill stämma av med de ansvariga i
MV-gruppen och professor Björn Forkman vid Köpenhamns Universitet som idag
arbetar med resultaten från valpbeskrivningar innan man svarar forskaren.
Utskottet uppdrog till kansliet att kontakta den sammankallande i MV-gruppen och
professor Björn Forkman.

§ 90 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Mentaltestdomarkonferenser 2020
Fredrik Berg rapporterade att inget nytt har hänt utan man avvaktar utvecklingen av
coronapandemin. Utskottet diskuterade möjligheten att kunna genomföra konferensen
digitalt som ett alternativ om det inte kommer att gå att träffas under hösten.
b) Avelskonferens 17 oktober 2020
John Örvill informerade om att utskottsgrupp avelssamordning (UGA) nu avvaktar om
man behöver ställa in konferensen pga. Covid-19. Utskottet diskuterade även i detta fall
möjligheten att genomföra konferensen digitalt.
c) RAS/RUS-konferens 2020
Fredrik Berg informerade om att inget nytt har hänt sedan senaste mötet. Man avvaktar
utvecklingen av coronapandemin, och hur det blir med MT-domarkonferenserna.
Preliminärt borde RAS/RUS-konferensen äga rum i mitten av november.
d) Hundhälsoevent 30 januari 2021
Catarina Kjellerstedt informerade om att det har blivit ändrade förutsättningar för
eventet i och med att veterinärorganisationen NoVOS, som vi skulle samarrangera med,
har beslutat att skjuta upp sin föreläsning med Martin Fischer ett år pga. Covid-19.
Frågan blir nu hur Brukshundklubben ska göra med föreläsningen och hundhälsoeventet
som helhet.
Utskottet diskuterade olika alternativ, och uppdrog till utskottsgrupp hälsa och friskvård
(UGH) att diskutera frågan vidare och komma med förslag till nästa utskottsmöte.
e) Exteriördomarkonferens mars 2021
Gunilla Andersson uttryckte att hon hoppas att det kommer att gå att genomföra
konferensen i mars nästa år. Förberedelsearbetet med domarkompendierna fortsätter,
men går ganska trögt för tillfället.
f) Anatomi- och exteriörbeskrivarutbildning 2020
Gunilla Andersson lyfte frågan om vi ska skjuta på hela utbildningsinsatsen. Gunilla ska
kontakta lärarna och fråga vad de tycker inför nästa möte. Utskottet diskuterade även
möjligheten att genomföra delar av anatomiutbildningen digitalt.

§ 91 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet

Fredrik Berg rapporterade att han genomfört dialogmöte med distrikt- och
rasklubbsrepresentanter samt deltagit på förbundsstyrelsens möte den gångna helgen.
b) Anneli Hultman, adjungerad från FS
Anneli Hultman hade anmält förhinder.
c) Kansliet
Handläggaren på kansliet rapporterade att det fortsatt kommer in många frågor gällande
SKK:s och SBK:s riktlinjer för verksamheten med anledning av coronaviruset.
Handläggaren påminde om att det är dags för ett nytt utskick av SBK-info och
Medlemsinfo om det är någon information som utskottet vill ha med denna gång.
Handläggaren informerade avslutningsvis om att hon nu har fått en fil med uppdaterade
MH-spindlar för alla raser som har mer än 30 beskrivna hundar. Detta uppdaterade
material ska nu läggas ut på hemsidan.
d) UGA
John Örvill rapporterade att det har kommit in en dispensansökan om att få registrera
valparna efter en tjuvparning där hanen inte gjort MH. John Örvill ska ta kontakt med
SKK angående hur denna ansökan ska hanteras.
e) UGE
Gunilla Andersson rapporterade att fem rasklubbar hittills har inkommit med svar
gällande revideringen av utställnings- och championatreglerna inför 2022:
Kelpieklubben, Briard- och Picardklubben, Collieklubben, rasklubben för rysk svart
terrier och Boxerklubben. Till de rasklubbar som inte svarat ska vi skicka ut en
påminnelse tillsammans med en ny tidsplan.
Gunilla Andersson informerade vidare om att UGE är på gång att skicka ut information
till distrikt och rasklubbar inför ansökan om officiella utställningar 2022. UGE planerar
även för att skicka en enkät till våra certifierade utställningsarrangörer (CUA).
f) UGH
Catarina Kjellerstedt rapporterade att utskottsgruppen har möte imorgon, den 19 maj.
Handläggaren på kansliet fick i uppdrag att skicka länken till Utskottsportalen till
gruppens nya medlem Kristina Svensson.
g) UGM
Carina Melanoz rapporterade att utskottsgruppen har ett möte kommande vecka.

§ 92 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Samarbete inom mentalitet mellan tre lokalklubbar – kan utskottet stötta?
Förelåg en skrivelse med bilagor från en representant för tre lokala brukshundklubbar
som önskar samarbeta för att få fart på mentalverksamheten i sin region. Klubbarna
frågar om det finns möjlighet till stöttning i arbetet från utskottet för avel och hälsa.

Carina Melanoz informerade om att hon har haft ett telefonmöte med de tre klubbarnas
representant, och att hon nu ska boka in ett nytt telefonmöte med kontaktpersonen för
att diskutera hur man kan arbeta framöver.
b) Vad kan utskottet göra för att underlätta så att fler mentala prov ska kunna
genomföras under året?
Efterfrågan på både MH och MT är i vanliga fall stor, och med anledning av att så
många tillfällen nu ställts in under året som en följd av Covid-19 så är efterfrågan nu
ännu större.
Utskottet diskuterade hur man på olika sätt ska kunna stötta verksamheten för att
underlätta så att så många MH och MT som möjligt ska kunna arrangeras under resten
av året.
Utskottet uppdrog till Carina Melanoz att diskutera frågan vid UGM:s möte kommande
vecka.
Utskottet uppdrog vidare till kansliet att sammanställa alla inställda MH respektive MT
per distrikt. Detta för att man ska kunna få en bild av om behovet av stöttning är lika
stort i hela landet.
c) Digitala utbildningar
Utskottet diskuterade möjligheten att börja lägga upp digitala utbildningar i SBK
Utbildning inom utskottets ansvarsområden. Förslag på lämpliga utbildningar att börja
med skulle kunna vara Lathunden och de teoretiska delarna i Allmän mentalkunskap
(M1), samt t.ex. allmän information till uppfödare respektive valpköpare.

§ 93 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Skrivelse från Lomma BK och Tollarps BK 2020-04-21

-

Beslut SKK AK:s AU Dispens schäfer 2020-04-22

-

Protokollsutdrag SKK UtstK nr 2 2020 § 46 a) Utställningsresultat Dobermann
2020-04-28

-

Svarsskrivelse från Lomma BK och Tollarps BK 2020-04-30

-

Protokollsutdrag SKK KSS nr 2 2020 § 25 SRD 2020-05-05

-

Skrivelse från Kelpieklubben till SBK om utförande MH och MT 2020-05-11

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

§ 95 ÖVRIGA FRÅGOR
Inget

§ 96 ÄRENDEN TILL FS
Inget

§ 97 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget

§ 98 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att nästa möte är ett planeringsmöte måndag 15 juni 2020.

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

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Fredrik Berg
Mötesordförande

Catarina Kjellerstedt

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).

