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Svenska Brukshundklubben – Utskottet för avel och hälsa Protokoll 1/2018

§1

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammankallande Kirsten Wretstrand hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

§2

VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

John Örvill valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning efter smärre justeringar.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokoll nr 7/2017 godkändes och lades till handlingarna.

§5

AKTUELLA DISPENSER

Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT med anledning av att det MT hunden
tidigare var anmäld till blev inställt. Utskottsgrupp mental (UGM) har beslutat att
bevilja ansökan. Dispensen är begränsad till 6 månader, och gäller fram till 2018-06-30.
Hundägaren är meddelad.
Förelåg en ansökan om att få använda en tysk schäfertik med C-höfter i avel.
Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har behandlat ansökan, och rekommenderar
SKK att avslå ansökan. Yttrandet är skickat till SKK:s avelskommitté (AK).
En begäran om yttrande har inkommit från SKK/AK angående en dispensansökan
gällande beräknat kullindex för en planerad kull på tysk schäfer. UGA har behandlat
ansökan, och rekommenderar SKK att avslå ansökan. Yttrandet är skickat till
SKK/AK.
En begäran om yttrande har inkommit från SKK/AK angående en ansökan om dispens
gällande kravet på HD-index för att få para en vit herdehundtik med en utländsk hane.
UGA har behandlat ansökan, och rekommenderar SKK att bevilja ansökan. Yttrandet
är skickat till SKK/AK.
Förelåg en begäran om yttrande från SKK/AK angående en ansökan om dispens
gällande kravet på HD-index för parning av vit herdehund. UGA har behandlat
ansökan, och rekommenderar SKK att bevilja ansökan. Yttrandet är skickat till
SKK/AK.
Förelåg ytterligare en begäran om yttrande från SKK/AK angående en ansökan om
dispens gällande kravet på HD-index för parning av vit herdehund. UGA har behandlat
ansökan, och rekommenderar SKK att bevilja ansökan. Yttrandet är skickat till
SKK/AK.
Förelåg avslutningsvis en begäran om yttrande från SKK/AK angående en ansökan om
dispens gällande kravet på HD-index för parning av tysk schäfer. UGA har behandlat
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ansökan, och rekommenderar SKK att bevilja ansökan. Yttrandet är skickat till
SKK/AK.

§6

MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA

Förelåg inga minnesanteckningar.

§7

EKONOMI

Ekonomiskt utfall 2017-12-31
Utskottet gick igenom det ekonomiska utfallet per den 31 december 2017. Resultatet
för året är klart om det inte blir några förändringar efter den pågående revisionen.
Utskottet tittade tillsammans genom de olika posterna, och man kunde konstatera att
de gjorda besparingarna föll väl ut så att enbart knappt 70 % av de budgeterade medlen
för 2017 användes.

§8

BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN

a) Ny utskottsgrupp mental
Kirsten Wretstrand redogjorde för att det inkommit skrivelser till både utskottet och
förbundsstyrelsen (FS) med synpunkter på utskottsgrupp mentals (UGM) arbete. FS
har diskuterat ärendet och föreslår att nuvarande UGM fortsätter att sköta det dagliga
samtidigt som man påbörjar arbetet mot att tillsätta en ny UGM.
Enligt FS:s förslag ska denna process ske i tre steg:
1. Sammanställning/kravspecifikation tas fram över vilka kompetenser och
erfarenheter som behövs i en framtida utskottsgrupp.
2. Tillsättande av nomineringsgrupp som har till uppgift att nominera personer mot
bakgrund av punkt 1. Här plockas representanter med stort nätverk och kompetens
inom befintlig mentalverksamhet.
3. Utskottsgrupp mental tillsätts av utskottet för avel och hälsa, i enlighet med
delegeringsordningen, i samråd med förbundsstyrelsen utifrån nominerat underlag.
Målet är att processen ska bli klar första halvåret 2018, och att det ska resultera i en ny
UGM med bred och djup kompetens och som kan bestå över tid.
Utskottet beslutade att följa FS:s förslag.
Utskottet uppdrog till Kirsten Wretstrand och Agneta Olsson (kansliet) att
sammanställa den information som ska skickas ut till distrikt, rasklubbar och centrala
mentalfunktionärer inom organisationen.
b) Revidering av utbildningsplan inom mental
Kirsten Wretstrand redogjorde för att man sammanställt de inkomna remissvaren
gällande den nya utbildningsplanen inom mental, men att man överlåter uppföljningen
till den nya UGM (se § 8a).
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c) Bankontrollanter för MH- och MT-banor
Kirsten Wretstrand informerade om att ingenting kommer att ändras gällande vem som
kan utse bankontrollanter i nuläget. Frågan överlåtes till nya UGM (se § 8a).
d) AG om utvärdering MT2017
Anneli Hultman redogjorde vid utskottsmötet i december för att Utskottet för avel och
hälsa behöver utvärdera MT2017, och att en ny arbetsgrupp (AG) behöver tillsättas för
detta. Alla i utskottet fick i uppdrag till dagens möte att fundera på lämpliga personer
att ingå i arbetsgruppen, och hur uppdragsbeskrivningen ska se ut.
Utskottet diskuterade att det vore bra om en extern forskare kan analysera resultaten
från MT2017. För att kunna göra tillförlitliga analyser behövs resultat från ca 200
hundar, dvs. dubbelt så många som hittills gjort MT2017.
Utskottet diskuterade vidare att det vore bra att ha kontakt med SKK:s Kommitté för
hundars mentalitet (KHM) angående utvärderingen.
Utskottet beslutade att äska pengar hos FS för att kunna rabattera priset för MT2017
även under 2018. Detta för att få fler att anmäla sig till MT2017, och därmed få in fler
resultat för analys och utvärdering.
Utskottet beslutade även att föreslå för FS att Brukshundklubben behöver ta kontakt
med SKK/KHM angående utvärdering av MT2017.
Utskottet beslutade vidare att skicka en enkät till de hundägare som genomfört MT2017
för att kunna göra en utvärdering. Utskottet uppdrog till Anneli Hultman och
Margaretha Carlsson att skriva frågorna till enkäten.

e) Dispensansökningsblankett
Gunilla Andersson presenterade ett förslag på hur en dispensansökningsblankett kan se
ut för att täcka alla olika typer av ansökningar som kommer in.
Utskottet diskuterade förslaget och uppdrog till Gunilla Andersson och John Örvill att
färdigställa blanketten.

§9

KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR

a) Utvärdering CUA-utbildningar 13-14 resp. 20-21 januari 2018
Margaretha Carlsson redogjorde för att totalt 13 personer deltog vid utbildningarna till
Certifierad utställningsarrangör (CUA), och alla blev godkända.
b) Mentalbeskrivarutbildning 2018
Kirsten Wretstrand informerade om att årets mentalbeskrivarutbildning är indelad i
tre delar: en gemensam helg för alla den 17-18 mars i Enköping, bakbeskrivningar och
sedan som avslutning en kurshelg med examination fördelat på tre olika orter i landet.
Antalet deltagare är i dagsläget 27 personer.
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c) Mentalbeskrivarkonferenser 2018
Kirsten Wretstrand informerade om att planeringsarbetet inför vårens sju
mentalbeskrivarkonferenser är i full gång. Den första är på Märsta-Sigtuna BK den 3
mars.
d) Exteriörbeskrivarkonferens 28 april 2018
Margaretha Carlsson informerade om att Schäferhundklubben har inkommit med en
skrivelse angående att de anser att även de FCI-domare som exteriörbeskriver hundar
borde få vara med vid exteriörbeskrivarkonferensen. Margaretha förklarar att
exteriörbeskrivarkonferenserna enbart är avsedda för SBK:s exteriörbeskrivare, detta
bl.a. av ekonomiska skäl. Skulle alla FCI-domare också vara med skulle det bli ett
mycket större, och därmed dyrare, arrangemang. Om det är något speciellt man önskar
ska tas upp vid konferensen är man dock välkommen att inkomma med förslag på
programpunkter, så kan någon komma och prata om det.
e) Valpbeskrivarkonferens 5-6 maj 2018
Inbjudan till valpbeskrivarkonferens den 5-6 maj är utskickad till alla valpbeskrivare,
och anmälningar inkommer. Inga-Lill Larsson och Ann Olsson håller i arrangemanget.

§ 10 RAPPORTER FRÅN UTSKOTTSGRUPPERNA
a) UGA
John Örvill informerade om att Australian kelpieklubben hört av sig angående att de
är intresserade av att ansöka om hälsoprogram nivå 1 för kontroll av hjärta.
b) UGE
Förelåg ingen rapport.
c) UGH
Kicki Östensson rapporterade att en förfrågan har skickats till Kjerstin Pettersson och
Mimmi Kjörk-Granström vid SLU angående att skicka en enkät till hundägare om
skador på hundar som tävlar och tränar. Kjerstin och Mimmi har inte själva möjlighet
att genomföra en sådan undersökning, men är gärna bollplank om vi gör en sådan enkät.
d) UGK
Förelåg ingen rapport.
e) UGM
Förelåg ingen rapport.

§ 11 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Information om AG översyn MH
Kirsten Wretstrand informerade om att de inkomna enkätsvaren från mentalbeskrivare
respektive testledare har sammanställts och skickats till Ingrid Tapper. Ingrid Tapper
kommer att vara med och prata om översynen vid vårens beskrivarkonferenser och vid
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träffar med rasklubbarna under hösten 2018 angående regelverken (istället för
Ras/Rus-konferens).
b) Information om AG regelrevidering UCH
Margaretha Carlsson informerade om att även regelrevideringen av Utställnings- och
championatsreglerna kommer att tas upp vid träffen med rasklubbarna i höst.
Vi behöver snarast gå ut med information till rasklubbarna om denna
regelrevideringskonferens under hösten.
c) Status film för MH
Kirsten Wretstrand redogjorde för att den nya MH-filmen nu ska levereras från
filmproducenten. Kansliet får i uppdrag att kontrollera med GS hur det går.
d) Kort info om bok
Avtalet med Jan Gyllensten angående mentalitetsboken är undertecknat och klart.

§ 12 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Från SKK UKK: Icke-hänvisning dec 2017 171227

-

Från Schäferhundklubben: Yttrande dispensansökan 171229

-

Beslut SKK: Dispensansökan vit herdehund 180108
Från Skånedistriktet: Brev till UGM 180125

-

Skrivelse ang. avstängning 180130

-

Från SKK DK: Uppdaterad rutin domarinbjudan 180201

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 5 2017 § 140 Restriktioner för registrering på grund av färg
180206

§ 13 UTGÅENDE SKRIVELSER
Utskottet tittade tillsammans igenom listan över vilka skrivelser som har skickats ut
från kansliet sedan utskottsmötet i december.

§ 14 UPPDATERING AV AKTIVITETSLISTA
Punkten bordlades till arbetsmötet i mars.

§ 15 UPPDATERING AV ATT-GÖRA-LISTAN
Punkten bordlades till arbetsmötet i mars.

§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR
Inget.

§ 17 ÄRENDEN TILL FS
Ärenden att skicka in till FS-mötet den 10 mars:
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-

Äska pengar för reducerad anmälningsavgift till MT2017
Kontakt med SKK/KHM angående utvärdering av MT2017
Fortsatt process gällande tillsättande av en ny Utskottsgrupp mental (UGM)

§ 18 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Brevet angående tillsättandet av en ny UGM bör skickas ut så snart som möjligt till
organisationen. Kirsten Wretstrand och Agneta Olsson (kansliet) fick i uppdrag att
sammanställa informationen.

§ 19 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa utskottsmöte är onsdagen den 21 mars, och det är ett arbetsmöte via telefon.
Kommande möten under 2018: 23/4, 21/5, 25/6, 6/8, 17/9, 29/10 (arbetsmöte) och 19/11.

§ 20 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.
Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Kirsten Wretstrand
Mötesordförande

John Örvill

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).
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