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§ 21 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammankallande Kirsten Wretstrand hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

§ 22 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Margaretha Carlsson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

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

§ 24 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 1/2018 godkändes och lades till handlingarna.
Gällande ett par beslut från protokoll nr 1/2018 har förutsättningarna ändrats och
reviderade beslut fattades vid dagens möte. Detta gäller § 8a angående bildande av ny
Utskottsgrupp mental. Se reviderat beslut under § 28 c nedan. Det gäller även § 8d
angående utvärdering av MT2017. Se reviderat beslut under § 28 a nedan.

§ 25 AKTUELLA DISPENSER
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en hund där det inplanerade
mentaltestet äger rum fyra dagar efter hundens 4-årsdag. UGM har beslutat att bevilja
ansökan. Hundägaren är meddelad.
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en hund där det inplanerade uppfödarMT:t äger rum sex dagar efter hundens 4-årsdag. UGM har beslutat att bevilja ansökan.
Hundägaren är meddelad.
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en hund som tillsammans med ägaren
bott utomlands under en längre period. Hunden har fått plats på ett MT en månad efter
sin 4-årsdag. UGM har beslutat att bevilja ansökan. Hundägaren är meddelad.
Förelåg en ansökan om att få göra MH med en tik som tidigare missat kullens uppfödarMH. Uppfödaren anordnar nu ett uppfödar-MT för en annan kull, och ansöker om
dispens att få göra MH med tiken i anslutning till detta MT (som inte är fullt).
Funktionärerna är tillfrågade. UGM har beslutat att bevilja ansökan. Uppfödaren är
meddelad.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel
pga. tikens HD-resultat. UGA har behandlat ansökan, och ser inte några hinder för att
bevilja den då parningen skulle uppfyllt hälsoprogrammet för krav på index. Yttrandet
är skickat till SKK/AK.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan gällande
HD-index. UGA har behandlat ansökan, men överlåter till SKK att besluta om dispens
med tanke på att rasklubben nu har en ny åsikt i frågan om hälsoprogram. Yttrandet är
skickat till SKK/AK.
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§ 26 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från Utskottsgrupp hälsa och friskvårds (UGH) möte
2018-03-12. Utskottet tackade för informationen.

§ 27 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2018-03-31
Utskottet gick igenom det ekonomiska utfallet per den 31 mars 2018. De utgifter som
utskottet har nu är för mentalbeskrivarutbildningen och mentalbeskrivarkonferenserna.
Utskottet bedömer att ekonomin ligger i fas med planeringen.

§ 28 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) AG om utvärdering MT2017
Utskottet diskuterade beslutet från mötet den 12 februari 2018 (se protokoll nr 1/2018, §
8d) om att skicka en enkät till de hundägare som gjort MT2017 med sina hundar.
Eftersom detta omfattar en stor grupp personer finns det en risk att svaren påverkas av
andra faktorer som inte är direkt kopplat till MT2017. För att få en mer homogen grupp
svaranden med mindre varierande bakgrundsfaktorer beslutade utskottet sig för ett
annat upplägg.
Utskottet beslutade att inledningsvis skicka en enkät enbart till de domare som dömt
MT2017. Om det senare bedöms relevant kan man då ev. utvidga med fler grupper av
svaranden såsom t.ex. hundägarna.
Utskottet uppdrog till arbetsgruppen som arbetar med utvärderingen av MT2017 att
besluta hur man arbetar vidare med enkäterna. Utskottet uppdrog vidare till Anneli
Hultman att ansvara för gruppen.
Utskottet diskuterade vidare att det vore bra att ha kontakt med SKK:s Kommitté för
hundars mentalitet (KHM) angående utvärderingen.
Utskottet uppdrog till Anneli Hultman att ta kontakt med GS för att diskutera
lämpliga representanter från SBK.
b) Dispensansökningsblankett
Gunilla Andersson och John Örvill har färdigställt en blankett för avelsrelaterade
dispensansökningar.
Utskottet beslutade att nu börja använda den nya dispensansökningsblanketten och
uppdrog till Gunilla Andersson att skicka den till kansliet, som lägger ut den på
hemsidan.
c) Ny Utskottsgrupp mental
Kirsten Wretstrand rapporterade att nuvarande Utskottsgrupp mental (UGM) har
skrivit ett underlag och en arbetsbeskrivning som överlämning till den kommande
UGM.
Kirsten Wretstrand rapporterade vidare att hon fått information från FS om att
arbetet med att tillsätta en ny UGM ska avvakta tills efter kongressen. Detta innebär
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att det uppdrag som Kirsten tillsammans med kansliet fick vid senaste utskottsmötet
(se protokoll nr 1/2018 § 8a) om att sammanställa information som skulle skickas ut till
distrikt, rasklubbar och centrala mentalfunktionärer inom organisationen tillsvidare
dras tillbaka.
Utskottet uttryckte att man upplever att det känns oklart hur det fortsatta arbetet med
att tillsätta en ny UGM ska genomföras, och önskade därför ett ytterligare klargörande
från FS hur arbetet är planerat att genomföras.
Frågan bordlades tills besked i frågan har inkommit.

§ 29 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Mentalbeskrivarutbildning 2018
Kirsten Wretstrand informerade om att en inledande utbildningshelg med
mentalkunskap med Jan Gyllensten ägde rum i Enköping den 17-18 mars. De
avslutande kurshelgerna med examination är inbokade i Timrå den 7-10 juni respektive
i Mönsterås den 28 juni-1 juli. Information är skickad till deltagarna. Västra distriktet
genomför en mentalbeskrivarutbildning i egen regi.
b) Mentalbeskrivarkonferenser 2018
Kirsten Wretstrand informerade om att det återstår två mentalbeskrivarkonferenser, i
Södertälje den 29 april och på Umeå BHK den 12 maj.
För de beskrivare som inte haft möjlighet att närvara vid någon av konferenserna,
föreslås att en uppsamlingskonferens anordnas under hösten 2018.
c) Exteriörbeskrivarkonferens 28 april 2018
Margaretha Carlsson informerade om att exteriörbeskrivarkonferensen äger rum på
Södertälje BK den 28 april. De 20 anmälda exteriörbeskrivarna representerar
sammanlagt 14 av våra brukshundraser.
d) Valpbeskrivarkonferens 5-6 maj 2018
Helgen den 5-6 maj arrangeras en valpbeskrivarkonferens på Väsby BK. Ann Olsson
och Inga-Lill Larsson håller i arrangemanget, och det är 14 valpbeskrivare anmälda.

§ 30 RAPPORTER FRÅN UTSKOTTSGRUPPERNA
a) UGA
John Örvill informerade om det pågående arbetet med RAS i rasklubbarna. Arbetet går
framåt, och snart är alla rasernas RAS utvärderade en andra gång.
I övrigt arbetar UGA bl.a. med en hel del dispensansökningar gällande HD för
indexraserna.
b) UGE
Förelåg ingen rapport. UGE förbereder i nuläget helgens exteriörbeskrivarkonferens.
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c) UGH
Förelåg en skriftlig rapport. UGH arbetar vidare med enkäten om bruksprov och hälsa.
d) UGK
Förelåg ingen rapport.
e) UGM
Förelåg en slutrapport från nuvarande UGM, vilken även kan fungera som överlämning
till nya UGM.

§ 31 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Exteriörbeskrivning – kan rasklubb ta bort namn?
Margaretha Carlsson tog upp frågan om rasklubbar har rätt att ta bort auktoriserade
exteriörbeskrivare från sina hemsidor.
Utskottets ståndpunkt är att antingen ska man ha med alla auktoriserade
exteriörbeskrivare, som är medlemmar i SBK, eller ingen. Rasklubbarna är dock egna
juridiska personer, och utskottet kan bara lämna rekommendationer.
Utskottet bestämde att skicka med frågan till nästa FS-möte som ett diskussionsärende.
Kirsten Wretstrand förbereder ett diskussionsunderlag.
b) Mondioring för bruksklass och championat?
Margaretha Carlsson informerade om att en fråga angående om mondioring kan vara
meriterande för bruksklass och utställningschampionat har inkommit.
Utskottet bestämde att ta med frågan till de kommande regelrevideringskonferenserna
för diskussion.
c) Status film för MH
Kirsten Wretstrand informerade om att UGM nu fått besked från filmproducenten om
att arbetet med filmen har återupptagits och att den ska levereras.
d) Auktorisationer mentalbeskrivare
Utskottet diskuterade ett par inkomna ärenden gällande mentalbeskrivares
auktorisationer. Den ena frågan ska skickas vidare till FS för ställningstagande.
Utskottet uppdrog till kansliet att skicka in frågan till FS för att få klargjort vad som
gäller.
e) Samarbetsavtal naturbruksgymnasier
Kansliet informerade om att det nu finns ett samarbetsavtal med landets
naturbruksgymnasier angående att de får använda Brukshundklubbens funktionärer
vid sina inofficiella arrangemang.
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§ 32 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Skrivelse från Skåne Orosanmälan SBK-ov 2018-02-22
Protokollsutdrag SKK AK nr 1 2018 § 08a Dispensansökan schäfer I 2018-03-09
Protokollsutdrag SKK AK nr 1 2018 § 08b Dispensansökan schäfer II 2018-03-09
Från Schäferhundklubben till SKK svar ang färg 2018-03-14
Inbjudan avelskonferens SKK 10-11 november 2018 2018-03-14 + Faktablad
Skrivelse beträffande MH 2018-03-19
Svar från SKK AK ang dispens från hälsoprogram Vit herdehund I 2018-04-03
Svar från SKK AK ang dispens från hälsoprogram Vit herdehund II 2018-04-03
För kännedom ang oacceptabelt beteende 2018-04-08

Utskottet uppdrog till John Örvill att börja formulera ett svar på skrivelsen beträffande
MH och sedan skicka till övriga i utskottet för synpunkter.

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

§ 34 UPPDATERING AV MÅLLISTA
Utskottet tittade tillsammans genom listan med målaktiviteter och vad som ligger i fas.

§ 35 ÖVRIGA FRÅGOR
Inget.

§ 36 ÄRENDEN TILL FS
Ärenden att skicka in till FS-mötet den 25 maj:
-

Slutrapport från utskottet med anledning av att sammankallande Kirsten
Wretstrand slutar i samband med kongressen.
Fråga gällande auktoriserad funktionär
Funktionärslistor, hur göra med publicering på hemsidor

§ 37 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget speciellt.

§ 38 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa utskottsmöte är måndagen den 21 maj.

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

Justeras:

Vid protokollet:

Kirsten Wretstrand
Mötesordförande

Margaretha Carlsson

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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