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§ 74 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammankallande Anneli Hultman hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

§ 75 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
John Örvill valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

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

§ 77 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 4/2018 godkändes och lades till handlingarna.

§ 78 AKTUELLA DISPENSER
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en tik som fått ej godkänt vid ett
tidigare MT. Enligt ägaren berodde resultatet troligen på sjukdom, och man önskar
därför få göra om MT efter 6 månader. Tiken är då över 4 år. Utskottsgrupp mental
(UGM) har behandlat ansökan, och beslutat att inte bevilja dispensen. UGM
rekommenderar istället att man gör MT2017 om man vill göra ett mentaltest till.
Hundägaren är meddelad.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/UKK angående en dispensansökan gällande
att få använda en tik äldre än 7 år utan tidigare kull i avel. Utskottsgrupp
avelssamordning (UGA) har tittat på tikens eventuella avelsvärde för rasen
(ledstatistik, MH, prov m.m.). UGA ser inget som starkt talar för en dispens, men
motsätter sig inte om rasklubben ser fördelar i aveln för denna tik. Yttrandet är skickat
till SKK/UKK.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel
pga. tikens HD-resultat. UGA har behandlat ansökan, och ser inga skäl att ge dispens
från kravet på fria höfter i den föreslagna parningskombinationen. Yttrandet är skickat
till SKK/AK.
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 dispensen då parningen skulle uppfyllt tidigare krav på kullindex. Yttrandet är
skickat till SKK/AK.
Förelåg en ansökan om att få registrera en valpkull trots att den utländska hanens
ögonlysningsresultat inte inkommit. UGA har behandlat ansökan, och tillstyrker
dispensen. Uppfödaren och SKK/AK är meddelade.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/UKK angående en dispensansökan gällande
att få använda en tik äldre än 7 år utan tidigare kull i avel. UGA har behandlat frågan,
och man har inget att invända mot dispensen förutsatt att tiken uppfyller övriga krav
gällande veterinärintyg för avel på tik över 7 år. Yttrandet är skickat till SKK/UKK.
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Förelåg en ansökan från en exteriördomare om att få dispens för att vara
aspirantdomare för Chodský pes vid en utställning den 22 september. Utskottsgrupp
exteriör (UGE) har behandlat ansökan, och beslutat att bevilja dispensen.
Exteriördomaren och SKK/DK är meddelade.
Förelåg en ansökan om att få genomföra ett uppfödar-MH med 9 hundar. UGM har
beslutat att bevilja dispensen. Arrangören är meddelad.

§ 79 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från Utskottsgrupp hälsa och friskvårds (UGH) möte den
2018-09-10 och Utskottsgrupp mentals (UGM) möten den 2018-08-24--25 och 2018-0912. Utskottet tackade för informationen.

§ 80 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2018-08-31
Utskottet gick igenom det ekonomiska utfallet per den 31 augusti 2018. Utfallet ligger
fortsatt i fas med planeringen. Några av årets konferenser har blivit billigare än
budgeterat, medan andra blivit dyrare, men totalt sett ligger konferenserna inom
budget.

§ 81 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Nya auktorisationer
Ytterligare en mentalbeskrivare är godkänd och klar efter komplettering. Beskrivaren
har fått sitt certifikat.
b) Avauktorisationer
Utskottet beslutade att avauktorisera tre mentalbeskrivare som bett om att få bli
avauktoriserade på egen begäran.
Utskottet uppdrog till kansliet att skicka tackbrev.
c) Nominering SKK:s förtjänsttecken
Förelåg skrivelse från Svenska Kennelklubben (SKK) angående nominering av personer
till SKK:s förtjänsttecken som kommer att delas ut vid Kennelfullmäktige 2019.
Utskottet beslutade att nomineringsförslag skickas till kansliet, som sedan får i uppdrag
att fylla i nomineringsblanketten och skicka in till organisationssekreteraren senast den
15 oktober.
d) Nominering Hamiltonplaketten
Förelåg skrivelse från Svenska Kennelklubben (SKK) angående nominering av
uppfödare till SKK:s Hamiltonplakett som kommer att delas ut vid Kennelfullmäktige
2019.
Utskottet diskuterade tänkbara kandidater och beslutade att förslag ska skickas till
kansliet, som sedan får i uppdrag att fylla i nomineringsblanketten och skicka in till
organisationssekreteraren senast den 15 oktober.
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e) HD-dispens Dobermannklubben
Förelåg skrivelse från Dobermannklubben angående att en allt större andel av de
hundar som HD-röntgas bedöms ha C-höfter. Rasklubben önskar nu ansöka om dispens
hos SKK om att få avla på en HD C hund tillsammans med en HD A hund under en 3årsperiod med start 1 januari 2019.
Utskottet diskuterade förslaget.
Utskottet beslutade att säga nej till en generell dispens för avel med dobermannhundar
med C-höfter, och föreslog istället att man vid behov ansöker om individuella dispenser.
Utskottet uppdrog till John Örvill att skriva ett svar till Dobermannklubben.
f) E-postadresser inom utskottsorganisationen
Utskottet diskuterade vilka inom Avel och hälsas utskottsorganisation som behöver ha
tillgång till en brukshundklubbsmejladress.
Utskottet beslutade att de som är med i Utskottsgrupp mental ska få varsin epostadress, inklusive tillhörande molntjänster, för att underlätta deras arbete.
Utskottet uppdrog till kansliet att kontakta kansliets IT-ansvarige för att beställa epostadresserna.
g) Dispens antal deltagare MH
Conny Borg redogjorde för att det går bra att ha en generell dispens gällande 10 hundar
från två kullar vid ett uppfödar-MH.
Utskottet beslutade att kansliet får bevilja dispensansökningar gällande 10 hundar vid
uppfödar-MH utan att kontakta UGM.
h) Regionansvariga MT2017
Utskottet beslutade att den tidigare regionindelningen för MT2017 nu upphör, och att
MT2017 faller in under samma organisation som Brukshundklubbens övriga
mentalverksamhet.
De tidigare regionansvariga blir därmed entledigade från sitt uppdrag. Utskottet för
avel och hälsa tackar så mycket för deras insatser. Utskottet uppdrog till Conny Borg
att ringa dem och tacka.
i) Överenskommelse SBK – Schäferhundklubben
John Örvill informerade kort om bakgrunden angående tidigare beslut om först krav
och sedan inte krav på HD-index för tysk schäfer. John Örvill informerade vidare att
han och Fredrik Berg haft ett telefonmöte med ordförande och avelsansvarige i
Schäferhundklubben för få till en överenskommelse gällande hur hälsoprogrammet för
höftleder ska se ut för schäfer från 2019.
Utskottet och representanter för Schäferhundklubben enades om en överenskommelse
där årets tillfälliga regelverk står fast t.o.m. 2020 där en viss andel av kullarna skall
uppfylla ett kullindex >100 för att index utan krav skall gälla 2021.
Schäferhundklubbens ordförande föreslog då ett mjukt mål om att minst 75% av
kullarna skall uppfylla kullindex under 2019 och ett slutgiltigt mål om att minst 85%
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av kullarna skall uppfylla kullindex >100 under perioden 1 januari 2020 till 31 augusti
2020. Uppfylls målet om 85% så införs index för schäfer med rekommendationer, och
uppfylls inte målet så införs index med krav.
Utskottet beslutade att gå vidare med förslaget och få till en överenskommelse med
Schäferhundklubben. Utskottet inväntar nu officiellt beslut från Schäferhundklubben
innan förslaget skickas vidare till först förbundsstyrelsen och sedan SKK.

§ 82 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Mentalbeskrivarkonferens, uppsamling
Det tjugotal mentalbeskrivare som inte haft möjlighet att närvara vid konferenserna
2017/2018 har fått en förfrågan via mejl om intresse av att vara med vid en extrainsatt
konferens under hösten 2018. Av de beskrivare som svarat är sju stycken intresserade.
UG mental ska nu ringa till de beskrivare som inte svarat, och när man fått svar från
alla ska man planera in när och var det är lämpligt att arrangera konferensen.
b) Regelrevideringskonferens hösten 2018
Utskottet diskuterade förutsättningarna (plats, ekonomi, målgrupper) för att arrangera
regelrevideringskonferenser för utskottets verksamhetsgrenar under hösten 2018.
Utskottet var eniga om att det är för tidigt att arrangera dessa konferenser redan under
hösten, och man arbetar nu istället för att förbereda dem ordentligt och arrangera dem
under februari 2019 istället.
Under hösten 2018 ska dock formulär läggas ut på hemsidan för att få in synpunkter på
MH, MT, MT2017 och UHP enligt samma modell som Utskottet för prov och tävling
gjort för sina grenar. Utskottet uppdrog till kansliet att lägga ut formulären på
hemsidan.

§ 83 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Anneli Hultman informerade om samtal hon haft med Billy Andersson, ordförande i
Smålandsdistriktet, och Stefan Larsson, RUS-ansvarig vid Mönsterås BK angående
mentalbeskrivarutbildningen som ägde rum på Mönsterås BK under sommaren.
b) Vice sammankallande för utskottet
Fredrik Berg hade inget att rapportera.
c) Kansliet
Kansliet informerade om att det nu är mycket arbete med utställningar, både ändringar
inför 2019 och ansökningar inför 2020. Kansliet informerade vidare att Barbro Olsson
har haft en genomgång av hur Lathunden fungerar. Avslutningsvis informerades om att
handläggaren på Avel och hälsa ska hjälpa handläggaren för Hundägarutbildning med
SBK Utbildning. Detta bl.a. för att sedan kunna lägga upp även Utskottet för avel och
hälsas utbildningar digitalt.
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d) UGA
John Örvill informerade om att flera rasers RAS blivit godkända av SKK med bra
utlåtanden, och fler raser är på gång.
e) UGE
Gunilla Andersson informerade om arbetet med utställningsansökningarna inför 2020.
Gunilla rapporterade vidare att det har varit många inställda utställningar under 2018,
vilket inte är bra. Gunilla informerade också om att UGE fått in flera förfrågningar från
domare som vill vidareutbilda sig på Brukshundklubbens raser, vilket är mycket
positivt.
f) UGH
Kicki Östensson har lämnat mötet.
g) UGM
Conny Borg redogjorde för att det finns många frågetecken gällande regler för
auktorisationer, och att UGM arbetar med att få fram direktiv. Conny informerade
vidare om det fortsatta arbetet med att få klart MH-filmen. Conny redogjorde också för
att UGM behöver kunna få ut statistik till bl.a. hemsidan och Brukshunden, vilket
kräver tillgång till SBK Tävling.
Conny Borg informerade om att Jessica Alenius nu är kontaktperson för
mentalbeskrivning valp (MV).
Som avslutning rapporterade Conny Borg om att det finns ett stort behov av att arbeta
fram gemensamma arvodesregler.

§ 84 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Meriter för cert/championat
Utskottet diskuterade allmänt kring det kommande regelrevideringsarbetet med
Utställnings- och championatreglerna, och hur detta arbete ska förberedas på bästa sätt
för att göra processen smidig för alla inblandade. Ärendet går vidare till FS för beslut.

b) Förtur medlem i arrangerande klubb
Inför regelrevideringen informerade Conny Borg också om att UGM vill förtydliga
reglerna angående vilken klubb man tävlar för gällande att få förtur. Utskottet
diskuterade allmänt kring konsekvenserna av olika alternativ.
c) Förtydligande gällande MH
Conny Borg informerade om att det behövs ett förtydligande gällande att det är olika
regler för ombeskrivning av hundar beroende på när de är födda. UGM ska göra ett
förslag på skrivning.
Conny Borg rapporterar också om att det finns ett behov av förtydligande gällande
skandinaviskt MH som krav för att få göra MT.
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d) Stockholmsmässan
Conny Borg informerade om att UGM blivit tillfrågade om att ansvara för att MH/MT
blir representerat i samband med presentationen av Brukshundklubbens verksamhet i
samband med årets Stockholm Hundmässa i Älvsjö den 8-9 december. Utskottet
diskuterade vilka moment ur MH/MT som vore lämpliga att ha med. UGM fortsätter
planeringsarbetet.

e) Västar
Conny Borg tog upp frågan att det vore trevligt att kunna erbjuda enhetliga västar till
de som är mentalfunktionärer. Kansliet fick i uppdrag att fråga om det finns något
motsvarande framtaget inom de andra utskotten.

§ 85 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Protokollsutdrag SKK CS § 66a Hälsoprogram för vit herdehund 2018-07-30
SKK CS Brev ang ändrade avgifter 2018-08-14
Protokollsutdrag SKK AK § 59b Dispens schäfer 2018-08-15
Protokollsutdrag SKK AK § 59e Dispens schäfer 2018-08-17
Protokollsutdrag SKK AKs AU Dispens Schäfer HD-index 2018-08-24

§ 86 UTGÅENDE SKRIVELSER
Inga skrivelser skickade sedan mötet den 6 augusti.

§ 87 ÖVRIGA FRÅGOR
Inget

§ 88 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Planeringen kring regelrevideringen.

§ 89 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa inplanerade möte är måndagen den 29 oktober, och det är ett arbetsmöte.
Utskottet har preliminärt även en arbetshelg den 10-11 november.

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

Justeras:

Vid protokollet:

Anneli Hultman
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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