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§1

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammankallande Fredrik Berg hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

§2

VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Catarina Kjellerstedt valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokoll nr 10/2019 godkändes och lades till handlingarna.

§5

AKTUELLA DISPENSER

Förelåg inga nya dispensansökningar.

§6

MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA

Förelåg inga nya minnesanteckningar.

§7

EKONOMI

Ekonomiskt utfall
Förelåg inget nytt ekonomiskt utfall.

§8

BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN

a) Information till rasklubbsmedlemmar angående krav på arbetsmeriter till revideringen
av utställningsreglerna 2022
Gunilla Andersson informerade att hon har börjat skriva ett förslag på skrivelse att
skicka ut till medlemmarna i rasklubbarna med ett klargörande angående krav på
arbetsmeriter för samtliga bruksraser för cert och championat i och med
regelrevideringen 2022.
Utskottet diskuterade nya och gamla krav på arbetsmeriter.
Utskottet uppdrog till Gunilla Andersson att göra klart skrivelsen och mejla till utskottet
för synpunkter.
b) Motion från Svenska Schäferhundklubben ang företräde vid bruksprov för

brukshundraser
Förelåg en inkommen motion från Schäferhundklubben angående att brukshundraser ska
ha företräde vid bruksprov. Brukshundklubbens verkställande utskott (VU) har gett

utskottet för avel och hälsa i uppdrag att inkomma med yttrande till förbundsstyrelsen
(FS).
Utskottet diskuterade motionen.
Utskottet uppdrog till John Örvill att skriva ett förslag till yttrande.

c) Motion 2020 från Svenska Australian Cattledogklubben ang företräde vid
bruksprov för brukshundraser
Förelåg en inkommen motion från Australian cattledogklubben angående att
brukshundraser ska ha företräde vid bruksprov. Brukshundklubbens verkställande
utskott (VU) har gett utskottet för avel och hälsa och utskottet för prov och tävling i
uppdrag att inkomma med yttranden till förbundsstyrelsen (FS).
Utskottet diskuterade motionen.
Utskottet uppdrog till John Örvill att skriva ett förslag till yttrande.
d) Utskottets årsplanering för 2020
Förelåg ett förslag från kansliet på en årsplan för utskottets möten och konferenser
under 2020.

Utskottet diskuterade förslaget och beslutade att 2020 års utskottsmöten ska äga rum
följande datum: 3/2, 9/3, 20/4, 18/5, 15/6, 3/8, 7/9, 12/10, 9/11 och 14/12.

§9

KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR

a) Organisationskonferens 24-26 januari 2020
Utskottet diskuterade den kommande organisationskonferensen och utskottets
deltagande där.
Utskottet uppdrog till Fredrik Berg att ta reda på hur det detaljerade
konferensprogrammet ser ut, och om utskottet förväntas hålla i någon programpunkt.
b) Mentaltestdomarkonferenser våren 2020
Fredrik Berg rapporterade att samtliga datum och platser för vårens tre mentaltestdomarkonferenser nu är klara: Romelanda 21-22 mars, Gävle 4-5 april och Skellefteå 3031 maj. Förhandsinformation om dessa tillfällen är skickad till samtliga MT-domare.
Utskottet diskuterade den fortsatta planeringen, bokningar, konferensinnehåll m.m.
c) Exteriördomarkonferens 18-19 april 2020
Gunilla Andersson rapporterade att anmälningsformuläret för exteriördomarna ligger ute
och anmälningar kommer in. Arbetsgruppen har haft telefonmöten med berörda
rasklubbar. Endast två av åtta raskompendier har hittills kommit in, och ett
påminnelsemejl måste skickas ut snarast eftersom tiden börjar bli knapp.
d) Avelsmålskonferens oktober 2020
John Örvill rapporterade att avelsmålskonferensen kommer att äga rum under en dag
under en helg i oktober 2020. Utskottet diskuterade även möjligheten att förlägga årets

RAS/RUS-konferens på den andra dagen samma helg för att effektivisera. John Örvill
och kansliet fortsätter planeringen.
e) Anatomi- och exteriörbeskrivarutbildning 2020
Gunilla Andersson informerade att UGE planerar att arrangera först en grundläggande
anatomiutbildning och sedan en exteriörbeskrivarutbildning under 2020. Preliminärt
kommer utbildningarna att äga rum under hösten för att ge rasklubbarna lite
framförhållning i planeringen.

§ 10 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Fredrik Berg rapporterade att det varit lugnt sedan förra mötet.
b) Kansliet
Handläggaren på kansliet rapporterade att protokollet från exteriördomarkonferensen nu
är färdigt att skicka in till SKK:s Domarkommitté för godkännande tillsammans med en
ekonomisk redogörelse. Alla presentatörer/bisittare har haft möjlighet att inkomma med
ev. korrigeringar i protokollet för sina respektive raser.
De kommande arbetsuppgifterna är att göra bokningar inför årets konferenser,
uppdatera statistik på hemsidan samt att färdigställa utskottet för avel och hälsas delar
till 2019 års verksamhetsberättelse.
c) UGA
John Örvill rapporterade om den pågående planeringen inför avelsmålskonferensen.
d) UGE
Gunilla Andersson hade inget ytterligare att rapportera utöver detsagt om kommande
konferenser och utbildningar (se § 9 ovan).
e) UGH
Catarina Kjellerstedt rapporterade att UGH nu ska arbeta vidare med enkäten. Man
försöker också hitta en ny medlem till gruppen.

§ 11 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Intresseanmälningar till att arbeta inom utskottet för avel och hälsa
Fredrik Berg informerade om de intresseanmälningar som har inkommit för att börja
arbeta inom utskottet för avel och hälsa.
Utskottet uppdrog till Fredrik Berg att kontakta de personer som visat sitt intresse, men
där utskottet behöver få in ett CV eller annan kompletterande information.
b) Verksamhetsplan och uppföljning 2019
Fredrik Berg informerade om att han skickat ut verksamhetsplanen för 2019 till de
sammankallande för respektive grupp för att alla ska kunna skriva in uppföljningarna för

sina respektive mål och aktiviteter. De gruppsammankallande ska sedan skicka sina delar
till kansliet för sammanställning.

§ 12 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Utgivningsplan nyhetsbrev 2020 (Brukshunden, SBK-info, SBK-medlemsinfo)

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

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR
Inget

§ 15 ÄRENDEN TILL FS
-

Information till medlemmar i rasklubbarna angående krav på arbetsmeriter inför
revideringen av utställningsreglerna 2022 (diskussionsunderlag)

§ 16 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget

§ 17 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att nästa möte är ett telefonmöte måndag 3 februari 2020.

§ 18 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).

