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§1

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammankallande Anneli Hultman hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

§2

VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Gunilla Andersson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokoll nr 8/2018 godkändes och lades till handlingarna.

§5

AKTUELLA DISPENSER

Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en hund som fyller 4 år i början av
2019. Hunden har tidigare stoppats från deltagande pga. sjukdom, men har nu fått ett
omprövat beslut från SKK. Utskottsgrupp mental (UGM) har behandlat ansökan, och
har beslutat att bevilja en tidsbegränsad dispens t.o.m. 2019-06-30. Hundägaren är
meddelad.

§6

MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA

Förelåg minnesanteckningar från Utskottsgrupp mentals (UGM) möte 2018-12-20.
Utskottet gick igenom anteckningarna och tackade för informationen.

§7

EKONOMI

Ekonomiskt utfall 2018-11-30
Utskottet gick igenom det ekonomiska utfallet per den 30 november 2018. Inga stora
förändringar har skett jämfört med det preliminära resultatet som utskottet diskuterade
vid mötet i december. Utfallet ligger fortsatt väl under det budgeterade resultatet för
2018.

§8

BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN

a) Kvalitetssäkring mentalfunktionärer
Anneli Hultman har fått i uppdrag att tillsammans med Arne Jonsson, Utskottet för
hundägarutbildning och Anders Östling, Utskottet för prov och tävling, samordna
kvalitetssäkringen av auktorisationerna för Brukshundklubbens funktionärer.

Beslut angående Utskottsgrupp mentals (UGM) förslag till rutiner för
kvalitetssäkring av mentalfunktionärer bordlägges därför tills uppdraget är slutfört.
b) Utförandeanvisningar MH

Conny Borg redogjorde för bakgrunden till de föreslagna förändringarna i
Utförandeanvisningarna för MH.
Utskottet diskuterade UGM:s förslag på uppdaterade Utförandeanvisningar för MH,
och beslutade att som nästa steg redovisa och förankra förslaget vid
regelrevideringskonferensen i februari.
c) Årsplan Avel och hälsa 2019
Förelåg ett förslag från Anneli Hultman och kansliet på en årsplan för utskottets
möten och konferenser under 2019.
Utskottet diskuterade förslaget och beslutade att 2019 års utskottsmöten ska äga
rum följande datum: 4/2, 11/3, 15/4, 13/5, 17/6, 5/8, 9/9, 14/10, 11/11 och 16/12.
Utskottet beslutade vidare att genomföra sin arbetshelg den 31/8 - 1/9, och att årets
Ras/Rus-konferens ska äga rum 8-10 november.
d) Statistik på hemsidan
Utskottet diskuterade vilken statistik som ska publiceras på Brukshundklubbens
hemsida.
Utskottet beslutade att man förutom den statistik som finns på hemsidan idag även
önskar publicera MH-statistik. Utskottet uppdrog till Anneli Hultman och Fredrik
Berg att informera om detta vid nästa FS-möte.

§9

KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR

a) Rasklubbsträff den 25 januari i samband med Organisationskonferensen
Utskottet diskuterade programmet inför den inplanerade rasklubbsträffen i samband
med årets Organisationskonferens.
b) Regelrevideringskonferens 9-10 februari 2019
Utskottet fortsatte att detaljplanera programmet till den kommande
regelrevideringskonferensen. Anmälningstiden har gått ut, men ännu saknas anmälda
från några distrikt och rasklubbar. Kansliet har skickat ut en påminnelse till berörda.
Deltagarlista och ett mer detaljerat program kommer att skickas ut till deltagarna
innan konferensen.
Vid konferensen är det viktigt att lyssna in vad alla säger, och sedan ta med det tillbaka
för att sammanställa och ha som underlag inför det kommande revideringsarbetet. Inga
definitiva beslut behöver fattas vid konferensen i februari, utan det kommer ytterligare
konferenstillfällen senare där arbetet ska fortsätta.

§ 10 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Anneli Hultman hade inget att rapportera.
b) Vice sammankallande för utskottet

Fredrik Berg hade inget att rapportera.
c) Kansliet
Kansliet påminde om att det är dags att sammanställa årets första SBK-info, och att
det är dags att inkomma med den information som ska kommuniceras ut.
d) UGA
John Örvill rapporterade kort om pågående dispensförfrågningar som inkommit från
SKK.
e) UGE
Gunilla Andersson informerade kort om förberedelsearbetet inför
exteriördomarkonferensen i oktober 2019, och om ett kommande utskick till
rasklubbarna angående behovet av en exteriörbeskrivarutbildning.
f) UGH
Ingen representant närvarande.
g) UGM
Conny Borg hade inget att rapportera.

§ 11 DISKUSSIONSÄRENDEN
Inga

§ 12 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Mejl från SKK/AK angående hälsoprogram HD Dobermann 2018-12-18

-

Omprövat beslut från SKK/Tävl.avd. gällande en hunds sjukdom 2018-12-20

-

Från SKK/Tävl.avd. angående olovligt deltagande vid utställning 2019-01-09

§ 13 UTGÅENDE SKRIVELSER
Inga nya skrivelser skickade sedan decembermötet.

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR
Inget

§ 15 ÄRENDEN TILL FS
Inget

§ 16 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget

§ 17 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att nästa möte är 4 februari 2019.

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

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Anneli Hultman
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).

