Svenska Brukshundklubbens utskott för
avel och hälsa
PROTOKOLL

7/2018

Datum:

2018-11-26

Tid:

Kl. 19.00 – 21.15

Plats:

Telefonmöte
Ange ev. § nedan

Närvarande:
Ordförande

Anneli Hultman
Fredrik Berg
Kicki Östensson
Gunilla Andersson
Conny Borg

Anmält förhinder:

John Örvill

Från kansliet:

Agneta Olsson
Ange ev. § nedan

Övriga deltagare:

Catarina Kjellerstedt, Utskottsgrupp hälsa och friskvård

Justerare:

Gunilla Andersson

Vid protokollet:

Agneta Olsson
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§ 109 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammankallande Anneli Hultman hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

§ 110 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Gunilla Andersson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 111 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Utskottet beslutade om ärenden till dagordning.

§ 112 BUDGET
Utskottet gick gemensamt igenom posterna i arbetsbudgeten för 2019. Utskottet
diskuterade och uppdaterade även budgeten för 2020, samt drog upp riktlinjer för
budgeten inför 2021-2022.
Utskottet uppdrog till kansliet att skicka in budgetförslaget till den ekonomiansvarige
på kansliet.

§ 113 ÖVERLÄMNING - UTSKOTTSGRUPP HÄLSA OCH
FRISKVÅRD
Då Kicki Östensson slutar som sammankallande i Utskottsgrupp hälsa och friskvård
(UGH) vid årsskiftet rapporterade hon om pågående ärenden som en överlämning till
utskottet.
Kicki Östensson redogjorde för ett förslag på förtydligande över vad som är UGH:s
uppdrag. Utskottet diskuterade förslaget.
Kicki rapporterade vidare att hon har begärt att få senaste uppdateringen av Agria
Breed Profile för alla brukshundraserna, men att det ännu inte är klart.
Kicki Östensson presenterade även UGH:s uppdaterade förslag till hälsoenkäten som
ska skickas ut. Utskottet uppdrog till Anneli Hultman och Fredrik Berg att informera
om hälsoenkäten på kommande FS-möte.
Utskottet tackade Kicki Östensson för allt arbete hon har gjort under sin tid i Utskottet
för avel och hälsa.

§ 114 KONFERENSER
Utskottet diskuterade att lokaler för regelrevideringskonferensen den 9-10 februari 2019
nu är bokade på Scandic Upplands Väsby, och att inbjudan kommer att skickas ut till
rasklubbar och distrikt under innevarande vecka.
Fortsatt planering inför konferensen kommer att göras vid kommande utskottsmöte i
december.
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§ 115 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa utskottsmöte är måndagen den 10 december, och det är ett telefonmöte.

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

Justeras:

Vid protokollet:

Anneli Hultman
Mötesordförande

Gunilla Andersson

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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