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

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

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

§ 179 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 11/2020 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 180 AKTUELLA DISPENSER
Förelåg inga nya dispensansökningar.

§ 181 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från möte med utskottsgrupp mental (UGM) 2020-10-21.
Förelåg också utskick från utskottsgrupp exteriör (UGE) gällande särbestämmelser
utställnings- och championatregler samt sammanställning av ansökningar om officiell
utställning 2022. Utskottet tackade för informationen.

§ 182 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2020-09-30
Utskottet tittade gemensamt på det ekonomiska utfallet från 2020-09-30, och kunde
konstatera att ytterst få utgifter tillkommit under september.

§ 183 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Nomineringar Hamiltonplaketten
Utskottet diskuterade de nomineringar som inkommit som kandidater till
Hamiltonplaketten.

Utskottet rangordnade dessa och uppdrog åt kansliet att skicka in det till
förbundsstyrelsen.
b) Kursplan Mera mentalkunskap M3
Carina Melanoz redogjorde för en av utskottsgrupp mental (UGM) uppdaterad version
av kursplanen för Mera mentalkunskap M3.
Utskottet diskuterade innehållet och föreslog vissa ändringar.

Utskottet uppdrog till kansliet att komplettera kursplanen för Mera mentalkunskap M3
med mer information. När kursplanen är klar ska den bifogas med utskottsprotokollet
till förbundsstyrelsen för slutgodkännande.

§ 184 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Anatomi- och exteriörbeskrivarutbildning våren 2021
Gunilla Andersson informerade om att utskottsgrupp exteriör (UGE) tillsammans med
kursledningen beslutat att grundkursen i anatomi kommer att genomföras digitalt
under januari 2021. Mer information om detta kommer att publiceras på hemsidan
samt skickas ut till berörda.
b) Exteriördomarkonferens 20-21 mars 2021
Gunilla Andersson informerade om att arbetsgruppen inför konferensen har haft ett
möte tillsammans med delar av SKK:s Domarkommitté (DK) angående
exteriördomarkonferensen. SKK/DK ställer sig mycket positiva till att SBK planerar
att livestreama konferensen, vilket möjliggör digitalt deltagande på distans. Ett nytt
möte är inplanerat med SKK/DK i december. Sista anmälningsdag till konferensen är
den 30 november.
Arbetsgruppen planerar även för ett nytt telefonmöte i början av december för
avstämning med berörda rasklubbar.
c) Mentaltestdomarkonferenser 2021
Fredrik Berg informerade om att ingen ny information har tillkommit sedan senaste
utskottsmötet.
d) Mentaltestdomarutbildning 2021
Carina Melanoz redogjorde för grundplanerna för denna utbildning. Tanken är att
deltagarna ska kunna bli utbildade och auktoriserade för både MT2007 och MT2017.
Utskottet uppdrog till Carina Melanoz och utskottsgrupp mental (UGM) att titta på
kursplanen och bedöma hur stor del av utbildningen som behöver köras fysiskt och hur
mycket kan genomföras digitalt.
e) Mentalbeskrivarkonferenser hösten 2021
Utskottet diskuterade behovet av att genomföra mentalbeskrivarkonferensen under
hösten 2021.
Utskottet uppdrog till Carina Melanoz och utskottsgrupp mental (UGM) att till
utskottets decembermöte inkomma med förslag på tid och plats för konferenserna.

§ 185 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Fredrik Berg hade inget ytterligare att informera om.
b) Anneli Hultman, adjungerad från FS

Anneli Hultman var inte närvarande vid mötet.
c) Kansliet
Handläggaren vid kansliet informerade om att hon nu får lite avlastning i några av de
dagliga arbetsuppgifterna. Detta för att det ska bli tid över till att arbeta med digitala
utbildningar inom utskottets verksamhetsområden.
Handläggaren på kansliet påminde om att remisstiden gällande SKK:s Allmänna regler
går ut den 15 november om någon har några synpunkter.
d) UGA
John Örvill hade tidigare rapporterat att utskottet arrangerar ett informationsmöte
med frågestund i samarbete med Schäferhundklubben imorgon kväll (10/11). Mötet
kommer att innehålla en kort presentation av HD-index med fokus på utländska
hundar. Sofia Malm från SKK kommer att vara med vid mötet, som är öppet för
Schäferhundklubbens medlemmar.
e) UGE
Gunilla Andersson informerade om att det nu är många frågor gällande kuperade
hundar och vad de får göra respektive inte göra när det gäller prov, tävling,
beskrivning och exteriörbeskrivning.
Gunilla informerade vidare om att UG exteriör nu ska sammanställa de svar från
rasklubbarna som inkommit gällande särbestämmelserna i utställnings- och
championatreglerna inför regelrevideringen 2022. Ett förslag gällande
särbestämmelserna ska skickas in för beslut vid förbundsstyrelsens decembermöte.
f) UGH
Catarina Kjellerstedt rapporterade att gruppen ska ha ett möte kommande vecka.
Catarina informerade vidare om att Ann Essner har lämnat in en halvårsrapport till
Agrias & Svenska Kennelklubbens Forskningsfond för fortsatt finansiering.
g) UGM
Carina Melanoz informerade om några av de frågor som utskottsgruppen arbetar med.
Carina informerade vidare om att den inplanerade mentalbeskrivarutbildningen i
Smålandsdistriktet i november blivit inställd/framflyttad pga. covid-19.

§ 186 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Digitala utbildningar och konferenser - önskemål och prioriteringar
Utskottet diskuterade vilka utbildningar man önskar att kansliet ska prioritera när det
gäller digitala utbildningar, och bestämde att det är bra om man börjar med Allmän
mentalkunskap M1.
b) Planeringshelg för utskottet och utskottsgrupperna
Utskottet beslutade vid sitt oktobermöte att preliminärt genomföra en arbetshelg för
utskottet den 23-24 januari 2021.

Utskottet uppdrog nu till de sammankallande i respektive utskottsgrupp att fråga sina
gruppmedlemmar om de kan denna helg och meddelar kansliet snarast.
c) Skrivelse från Collieklubben angående Kroppsvallarna
Förelåg en inkommen skrivelse från Collieklubben med synpunkter på hur man anser
att Kroppsvallarklubben hanterar provformerna HWT (vallanlagsprov) och HNAT
(vallanlagstest). Collieklubben upplever bl.a. att det saknas information och att det är
svårt att komma med på proven.
Utskottet uppdrog till Fredrik Berg och Gunilla Andersson att undersöka frågorna och
även ta kontakt med Kroppsvallarklubben. Gunilla Andersson ska även kontakta SKK
för att få information om vad som gäller för verksamhetsklubbar.
d) Informationsbrev från utskottet och utskottsgrupperna
Fredrik Berg påminde om att det nu är dags för alla utskottsgrupper att sammanställa
den information som ska med i det informationsbrev från utskottet som ska skickas ut i
mitten av november.

§ 187 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM
-

Protokollsutdrag SKK KHM nr 3 2020 § 54 Utförandeanvisningar MH Skott 2020-10-12
Skrivelse till SBK Avel och hälsa angående MH Skånedistriktet 2020-10-26
Protokollsutdrag SKK AK nr 4 2020 § 86 Skrivelse angående index för schäfer 2020-10-27
Skrivelse från Collieklubben angående HWT och HNAT 2020-10-28

§ 188 UTGÅENDE SKRIVELSER
Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställningen över skickade skrivelser sedan
det senaste utskottsmötet.

§ 189 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

§ 190 ÄRENDEN TILL FS
-

Nomineringar Hamiltonplaketten
Uppdaterad kursplan Mera mentalkunskap M3

§ 191 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget.

§ 192 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att genomföra nästa möte som ett planeringsmöte i Teams den 14
december.

§ 193 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Fredrik Berg
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).

