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§ 40 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammankallande Anneli Hultman hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.
Anneli Hultman redogjorde för sina tankar kring hur utskottet kan arbeta på bästa sätt
framöver. Anneli meddelade också att Fredrik Berg kommer att vara vice
sammankallande i utskottet.

§ 41 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Kicki Östensson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 42 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning med några smärre
justeringar.

§ 43 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 2/2018 godkändes och lades till handlingarna.

§ 44 AKTUELLA DISPENSER
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en tik som blivit bortlottad vid ett
flertal tillfällen. Ägaren önskar göra MT för det framtida avelsarbetet. Utskottet har
beslutat att bevilja dispensen, vilken dock är tidsbegränsad till 20180831. Hundägaren
är meddelad.
Förelåg en ansökan om att få genomföra ett uppfödar-MT med nio hundar ur två
kullar. Ansökan är beviljad och 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 tidigare krav på kullindex. Yttrandet är
skickat till SKK/AK.
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en hund där mentaltestet äger rum fem
dagar efter hundens 4-årsdag. Utskottet har beslutat att bevilja ansökan. Hundägaren
är meddelad.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel
pga. tikens HD-resultat. Uppfödaren anger två alternativa hanhundar. UGA har
behandlat ansökan och föreslår godkännande av ansökan gällande en av hanarna då
denne medför ett preliminärt kullindex över 100 för både HD och ED. För den andra
hanen finns inte tillräckligt med information. Yttrandet är skickat till SKK/AK.

§ 45 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från Utskottsgrupp hälsa och friskvårds (UGH) möten
2018-05-08 och 2018-06-18. Utskottet tackade för informationen.
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§ 46 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2018-04-30
Utskottet gick igenom det ekonomiska utfallet per den 30 april 2018. Anneli Hultman
informerade om att det inte finns några signaler från förbundsstyrelsen (FS) om att
budgeten behöver ändras. Utskottet bedömer att ekonomin ligger i fas med planeringen.

§ 47 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Nya auktorisationer
Utskottet beslutade att godkänna auktorisationerna för åtta nya mentalbeskrivare som
blev godkända vid examination i Timrå den 9-10 juni. Ytterligare två elever vid
utbildningen uppdrogs av examinatorn att göra en extra åtgärd för att bli godkända
som mentalbeskrivare. Utskottet beslutade att godkänna även deras auktorisationer när
respektive åtgärd är genomförd.
Ytterligare en examination är inplanerad till Mönsterås den 30 juni-1 juli. Utskottet
beslutade att godkänna auktorisationerna för de mentalbeskrivare som blir godkända
vid denna examination.
Utskottet uppdrog till kansliet att skriva ut certifikat och skicka till de nya
mentalbeskrivarna.
En tredje examination av mentalbeskrivare är inplanerad till Romelanda den 21-22 juli.
Beslut om godkännande av nya auktorisationer efter denna examination tas vid
utskottets möte den 6 augusti.
Två mentalbeskrivare har utbildats och godkänts som MT2017-domare under våren.
Utskottet beslutade att godkänna de två nya domarna som MT2017-domare. Om det
inte blir en fortsättning med MT2017 så behöver de genomgå en kompletterande
utbildning för att kunna tjänstgöra som domare vid MT2007.
Utskottet uppdrog till kansliet att utfärda certifikat till de båda nya domarna där det
tydligt framgår att det enbart gäller MT2017.
Utskottet gratulerar alla nya mentalbeskrivare och MT2017-domare och önskar lycka
till.
b) Avauktorisationer
Utskottet beslutade att avauktorisera en mentalbeskrivare som bett om att få bli
avauktoriserad på egen begäran.
Utskottet uppdrog till kansliet att skicka tackbrev.
c) Nya utskottsgrupper
Utskottet diskuterade utskottsgruppernas nya sammansättning.
Utskottsgrupp avelssamordning (UGA)
John Örvill fortsätter som sammankallande i UGA. Även Viktoria Arehult och Maria
Dahlberg (Lathundsanvarig) fortsätter, och ingen utökning med fler personer behövs.
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Utskottsgrupp exteriör (UGE)
Gunilla Andersson tar över som sammankallande i UGE då Margaretha Carlsson slutar.
Ulrica Barck är tillfrågad om att fortsätta och ska återkomma med besked. Fler
personer behövs i gruppen, men beslut om vilka dessa personer blir bordlägges till nästa
möte.
Utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH)
Kicki Östensson fortsätter som sammankallande i UGH året ut. Maria Laurén kvarstår
medan Maths Lindberg slutar. Förslag på ny person till UGH är Ann Essner.
Utskottet beslutade att välja Ann Essner till ny medlem i UGH.
Utskottsgrupp mental (UGM)
Conny Borg är ny sammankallande i UGM. Förslag på nya personer till UGM är Jessica
Alenius och David Lundgren.
Utskottet beslutade att välja Jessica Alenius och David Lundgren till nya medlemmar i
UGM.
Ytterligare fler personer behövs till UGM, men beslut om vilka dessa personer blir
bordlägges till nästa möte.
Förbundsstyrelsen (FS) beslutade vid sitt sammanträde 2018-06-16 att avveckla
Utskottsgrupp kvalitet (UGK), och Jan Klerung slutar därmed.
Utskottet vill framföra sitt varma tack till Kirsten Wretstrand, Margaretha Carlsson
och Jan Klerung för allt arbete de har lagt ner under sina år i utskottet. Utskottet
tackar vidare Lorentz Ogebjer och Maths Lindberg för deras arbete i utskottsgrupperna.

§ 48 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Mentalbeskrivarutbildning 2018
Anneli Hultman informerade om att årets mentalbeskrivarutbildning är på väg att
avslutas. En av tre examinationer är genomförd. De återstående examinationerna
genomförs den 30 juni-1 juli i Mönsterås respektive den 21-22 juli i Romelanda (se § 47 a
ovan).
b) Mentalbeskrivarkonferenser 2018
Anneli Hultman informerade vidare att alla inplanerade mentalbeskrivarkonferenser nu
är genomförda, totalt nio stycken på olika platser i landet.
För det tjugotalet beskrivare som inte haft möjlighet att närvara vid någon av
konferenserna, föreslås att en uppsamlingskonferens anordnas under hösten 2018.
c) Regelrevideringskonferenser hösten 2018
Anneli Hultman informerade om att det inte blir någon RAS/RUS-konferens under
hösten 2018 utan istället inledande konferenser inför den kommande regelrevideringen.
Preliminärt äger dessa regelrevideringskonferenser rum den 10-11 november. Mer
information kommer.
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d) Mentaltestdomarutbildning hösten 2018
Anneli Hultman informerade om att Jan Gyllensten sedan tidigare är inbokad för MTdomarutbildning. Conny Borg återkommer med mer infromation.
e)

Exteriörbeskrivarutbildning och anatomikurs hösten 2018-2019

Gunilla Andersson informerade om en exteriörbeskrivarutbildning är inplanerad till
2019 med en förberedande anatomikurs under hösten 2018. Utskottet gör ett utskick till
rasklubbarna efter sommaren med en förfrågan om vilket intresse och behov som finns.
f) Lathundsutbildning
John Örvill informerade om att det är dags att genomföra utbildningar i Lathunden
under hösten 2018. Man planerar att köra på två olika platser, och ev. blir det en
nybörjar- och en fortsättningskurs. Mer information kommer.

§ 49 RAPPORTER FRÅN UTSKOTTSGRUPPERNA
a) UGA
John Örvill informerade om vad UGA arbetar med såsom RAS för de olika raserna och
olika dispensärenden. John berättade att han sitter med i HD-utredningsgruppen och i
gruppen som arbetar med colliens mentalitet.
b) UGE
Gunilla Andersson informerade om de inplanerade exteriördomarkonferenserna 2019
och 2020 och planeringen inför dessa. Gunilla informerade vidare om att ansökningar
om officiella utställningar 2020 ska skickas in av distrikt och rasklubbar senast den 1
augusti.
c) UGH
Kicki Östensson hade inget övrigt att rapportera utöver vad som sagts i ovanstående
punkter.
d) UGM
Conny Borg informerade om att arbetet med nya UGM har satts igång. En ambition är
att återinföra resursgrupperna för förankring av beslut m.m.

§ 50 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Behov mentalbeskrivning valp (MV)
Anneli Hultman rapporterade att gruppen som arbetar med mentalbeskrivning valp
(MV) har skickat in en skrivelse med de behov som finns. Utskottet tillstyrker det de
önskar gällande resultatredovisning och att bli fler i gruppen, men utskottet kan inte
tillskjuta några ekonomiska resurser i dagsläget. Mötespengar måste nu i första hand gå
till det nya utskottet och de nya utskottsgrupperna. Beslut om medel till MV får därför
avvakta.
b) Arbetsgrupper inför regelrevideringen
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Anneli Hultman informerade om att det är viktigt att vi får igång arbetet med att
tillsätta regelrevideringsgrupperna så snart som möjligt.
Kicki Östensson meddelade att arbetet med tidsplan m.m. är påbörjat, och ska
vidarebefordra den till Anneli för kännedom.

§ 51 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Presidiebeslut SKK Vit herdehund apr 2018, 2018-05-02
Beslut SKK Schäfer Dispens från hälsoprogram, 2018-05-03
Protokollsutdrag SKK AK nr 2 2018 § 44a Hälsoprogram Kelpie, 2018-05-23

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

§ 53 ÖVRIGA FRÅGOR
Conny Borg tog upp frågan om Australian kelpie och Working kelpie och
förekommande dubbelregistreringar. UGA tittar närmare på frågan, och tar det vidare
med SKK vid behov.

§ 54 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
-

Nya mentalbeskrivare
Nya MT2017-domare

§ 55 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa utskottsmöte är måndagen den 6 augusti. Utskottet behöver även boka in ett
möte när alla kan träffas. Beslut om datum får tas via mejl.

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

Justeras:

Vid protokollet:

Anneli Hultman
Mötesordförande

Kicki Östensson

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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