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§ 89 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammankallande Fredrik Berg hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

§ 90 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Conny Borg valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

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

§ 92 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 5/2019 godkändes och lades till handlingarna.

§ 93 AKTUELLA DISPENSER
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en tik som blivit bortlottad vid två
tidigare MT. Tiken fyller 4 år under sommaren och det arrangeras inga MT i
hundägarens närområde förrän efter hundens 4-årsdag. UGM har behandlat ansökan,
och har beslutat att avslå den. Hundägaren är meddelad.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel
pga. tikens HD-resultat. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har behandlat
ansökan, och man finner inga skäl att förorda ett undantag från rasens hälsoprogram
om nivå 3. Yttrandet är skickat till SKK/AK.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel
pga. tikens HD-resultat. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har behandlat
ansökan, och man ställer sig försiktigt positiva till tiken i fråga gällande dispens. UGA
ställer sig däremot tveksamma till dispens när det gäller valet av hanar. Yttrandet är
skickat till SKK/AK.
Förelåg även en överklagan gällande ett avslag på en ansökan om åldersdispens för MT.
Utskottet diskuterade överklagan. Utskottet beslutade att avslå överklagan då inga
synnerliga skäl föreligger. Utskottet uppdrog till kansliet att meddela hundägaren.

§ 94 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg inga nya minnesanteckningar.

§ 95 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2019-05-31
Utskottet tittade gemensamt på det ekonomiska utfallet från 2019-05-31. Utskottet
konstaterade att det fortsatt inte har varit några stora kostnader under årets första
månader. De stora utgiftsposterna kommer under hösten då flera stora konferenser
arrangeras.

§ 96 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Auktorisationer och avauktorisationer
Utskottet diskuterade auktorisationen för en mentalbeskrivare som blivit ålagd att
bakbeskriva fem hundar för att bibehålla auktorisationen. Conny Borg har pratat med
beskrivaren, som då meddelade att hen inte avser att göra bakbeskrivningen.
Utskottet beslutade därför att formellt avauktorisera mentalbeskrivaren.
Utskottet uppdrog till kansliet att skicka avauktorisationsbrev och tacka för allt
beskrivaren gjort inom Brukshundklubbens mentalbeskrivarverksamhet.
Utskottet diskuterade vidare uppdateringen av årets listor med auktoriserade MHbeskrivare respektive MT-domare.
Utskottet beslutade att publicera listorna med auktoriserade MH-beskrivare respektive
MT-domare, även om inte alla bakbeskrivningar är godkända och klara.
Utskottet uppdrog till kansliet att publicera listorna på hemsidan och mejla ut dem till
alla distrikt och rasklubbar. Listorna ska då vara uppdaterade med aktuella epostadresser och mobilnummer.

b) Kvalitetssäkring mentalitetsfunktionärer och arrangörer av MH/MT
Conny Borg redogjorde för bakgrunden till ett förslag från utskottsgrupp mental (UGM)
på rutiner och regler för kvalitetssäkring av mentalitetsfunktionärer och arrangörer av
MH/MT.
Utskottet diskuterade förslaget och konstaterade att det är bra. Några redaktionella
ändringar ska dock göras som ett förtydligande.
Utskottet beslutade att Fredrik Berg nu tar förslaget vidare till FS för fortsatta
diskussioner med Anders Östling (sammankallande i utskottet för prov och tävling) och
Arne Jonsson (sammankallande i utskottet för hundägarutbildning).

§ 97 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Exteriördomarkonferens 18-20 oktober 2019 och 18-19 april 2020
Kansliet gav en lägesrapport eftersom Gunilla Andersson hade anmält förhinder.
Arbetsgruppen har under maj genomfört telefonmöten med rasklubbarna som
avstämning inför de båda konferenserna. Minnesanteckningar, uppdaterad checklista
m.m. material är mejlat till rasklubbarna samt till deltagarna vid telefonmötena.
Arbetsgruppen läser även de raskompendier som skickas in som en första genomgång
innan de skickas till SKK för granskning. Alla kompendier utom tre är nu inskickade till
SKK inför konferensen i oktober.
Anmälningar inför höstens konferens kommer in successivt, och en påminnelse till
inbjudna domare ska skickas ut innan kansliet går på semester.
b) RAS/RUS-konferens 8-10 november 2019
Fredrik Berg redogjorde för att kansliet har fått in offerter på kostnaden för att
arrangera årets RAS/RUS-konferens på några alternativa ställen. Det alternativ som är

ekonomiskt mest fördelaktigt är att vara på Scandic Norrköping Nord. Detta kommer
att bokas och information kommer att skickas ut i organisationen med nästa SBK-info.
c) Mentaltestdomarkonferens 23-24 november 2019 + 2 st under 2020
Conny Borg redogjorde för utskottsgrupp mentals (UGM) planer gällande lämpliga
datum och platser för de tre MT-domarkonferenserna, en i november 2019 och två
under början av 2020. UGM fortsätter planeringen.
d) Arbetsmöte utskottet för avel och hälsa 30 augusti-1 september 2019
Utskottet diskuterade den inplanerade arbetshelgen den 30 augusti till 1 september.
Kansliet har fått in en offert med bra priser på ett konferenshotell i Norrköping.
Anmälningarna från utskottsgrupperna måste lämnas till kansliet senast vid
utskottsmötet den 5 augusti. De sammankallande för respektive utskottsgrupp ansvarar
för att ta in anmälningar från sina gruppmedlemmar.

§ 98 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Fredrik Berg rapporterade att han blev tillsatt som sammankallande för utskottet vid
senaste FS-mötet.
Fredrik informerade vidare att David Lundgren inte längre sitter med i utskottsgrupp
mental, utan att han nu istället är statistikansvarig resursperson för hela utskottet.
b) Kansliet
Kansliet redogjorde för det fortsatta arbetet med framtagandet av ett nytt SBK
Tävling. Kansliet informerade också om kansliets semesterplanering. Utskottet önskade
få en sammanställning över vilka veckor som de olika handläggarna är lediga.
c) UGA
John Örvill rapporterade att han beställt och fått rasdatafiler. John har skickat ut dem
till berörda rasklubbar.
John rapporterade vidare att han har hjälpt forskaren Katja Nilsson vid SLU, att han
skickat in hälsoprogram för bouvier des flandres samt att några nya RAS har blivit
godkända.
d) UGE
Gunilla Andersson hade anmält förhinder.
e) UGH
Catarina Kjellerstedt rapporterade att Ann Essner och Anneli Hultman deltog vid
SKK:s presentation av HD-utredningen.
Catarina informerade om att UGH ska ha ett telefonmöte på söndag angående bl.a.
sammanställningen av hälsoenkäten.

Catarina redogjorde för att planering gällande lämpligt innehåll samt föreläsare vid
friskvårdskonferensen 2021 pågår. Ett möte med en mycket duktig föreläsare med stor
potential är inplanerat under sommaren.
f) UGM
Conny Borg gav en lägesrapport gällande de nya utförandeanvisningarna för MH. Ett
godkännande från SKK/KHM förväntas komma inom kort.

§ 99 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Avelsansvar collie
Fredrik Berg informerade om att avelsansvarsgruppen collie har haft sitt första möte.
Fredrik, som sitter som adjungerad i gruppen, ansvarar för kommunikationen med FS.
Kostnader för gruppens arbete kommer att konteras centralt under organisation, och
inte under avel och hälsa.
b) Hjälp med statistikfrågor
Conny Borg redogjorde för att utskottsgrupp mental (UGM) känner ett behov av hjälp
med statistikfrågor. Utskottet kan kontakta David Lundgren (se § 98 a).
c) Förtydligande angående påskrift i stamtavlan vid MH
Conny Borg informerade om vilka regler som gäller för påskrift i stamtavlan vid MH.
Betydelsen av denna påskrift har minskat i dagens digitala värld. Frågan ska diskuteras
vidare vid nästa möte.
d) MT2017 – en lägesrapport
Conny Borg informerade om det pågående projektet med MT2017 för rasklubbarna. Ett
telefonmöte med arrangörerna är inplanerat till den 1 juli. PP-presentationen som ska
hållas som information vid mentaltesterna är snart klar.
e) Information till rasklubbarna
Conny Borg tog upp frågan om att information behöver skickas ut till rasklubbarna om
att frågor som rör SBK-raserna ska skickas via SBK som specialklubb och inte direkt
till SKK. Det är viktigt att kommunikationen går rätt väg.
f) Mentala frågor gällande SBK-raserna
Conny Borg tog upp frågan om att UGM önskar få ta del av informationen som de båda
rasklubbarna som är med i projektet om mentalindex får. Detta så att SBK vet vad som
är på gång. Kansliet får i uppdrag att undersöka hur vi på ett smidigt sätt kan få ta del
av denna information.
g) MH-kontakter med våra nordiska grannar
Conny Borg informerade om ett pågående samarbete med danska kennelklubben
angående MH. En träff är inplanerad på Lomma BK den 18 augusti. Kontakt skall
tagas för ett eventuellt samarbete och erfarenhetsutbyte även med Norge och Finland.
Vi bör skicka information om de förändrade utförandeanvisningarna för MH till våra
nordiska grannländer när det är beslutat och klart.

h) Utskick MH anvisningar före 1 juli 2019
Conny Borg redogjorde för att det är viktigt att vi skickar ut information om de nya
utförandeanvisningarna för MH före halvårsskiftet.

§ 100 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Protokollsutdrag AG Standard 1-2019_p10 SBK, 2019-05-16
John Örvill tog upp frågan om hur utskottet ska agera om berörd rasklubb inte är
nöjd.

-

Skrivelse från rasklubbara angående rasklubbskonferens, 2019-05-31
Skrivelsen har redan behandlats och besvarats av FS. Utskottet för avel och hälsa
håller med FS i deras svar.

§ 101 UTGÅENDE SKRIVELSER
Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställningen över skickade skrivelser sedan
förra utskottsmötet.

§ 102 ÖVRIGA FRÅGOR
Inget

§ 103 ÄRENDEN TILL FS
Inget

§ 104 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget

§ 105 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att nästa möte är 5 augusti 2019.

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

Justeras:

Vid protokollet:

Fredrik Berg
Mötesordförande

Conny Borg

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).

