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§ 38 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammankallande Åsa Tiderman hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

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

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

§ 41 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 2/2021 och nr 3/2021 godkändes efter smärre justeringar och lades därefter
till handlingarna.

§ 42 AKTUELLA DISPENSER
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en tik som fyllde 6 år i februari 2021.
Utskottsgrupp mental (UGM) har behandlat ansökan och beslutat att avslå den.
Hunden är född 2015 och omfattas då inte heller av den generella åldersdispensen för
MT. Hundägaren är meddelad.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/UKK angående en dispensansökan om att
få använda en tik äldre är 7 år utan tidigare kull i avel. Utskottsgrupp avelssamordning
(UGA) har behandlat ansökan och beslutat att tillstyrka dispensen, förutsatt att tiken
uppfyller de veterinärmedicinska kraven för att gå i avel vid en ålder över 7 år. Tiken
kommer ur en väldokumenterad kull både gällande MH, röntgen och arbetsprov. Tiken
har även ett högt HD-index samt kryss i rätt moment på MH enligt rasklubbens
prioriteringar. Sammantaget finner UGA att skäl finns att frångå grundreglerna
gällande ålder förutsatt att hunden får klartecken av veterinär. Utskottet uppdrog till
kansliet att meddela SKK/UKK.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel
med en hane som inte gjort MH. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har behandlat
ansökan och beslutat att inte tillstyrka ansökan. Tiken har en tidigare kull född i mars
2020, där ingen utvärdering av avkommor hunnit göras avseende leder eller mentalitet.
Hanen har ingen exteriör bedömning (inklusive testikelstatus) eller några andra typer
av tävlingar genomförda enligt SKK Hunddata. Enligt SKK:s grundregler kan CS ”i
särskilda fall och då synnerliga skäl finns, bevilja dispens”. UGA finner inga sådana skäl
eller argument för att tillstyrka dispensen. Yttrandet är skickat till SKK/AK.

§ 43 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från möte med utskottsgrupp mental (UGM) 2021-02-08.
Utskottet tackade för informationen.

§ 44 EKONOMI
a) Ekonomiskt utfall 2020-12-31 och 2021-02-28

Utskottet tittade på det ekonomiska utfallet för coronaåret 2020 och kunde konstatera
att utgifterna totalt uppgick till ca 135 000 kr, vilket utgjorde 14 % av budget.
Det ekonomiska utfallet för årets första två månader visar på utgifter på ca 2 000 kr.
b) Budget 2021
Åsa Tiderman informerade om utskottets budget för 2021, och att om man ser tillbaka
på tidigare års utfall så framgår att utskottet inte alltid utnyttjar hela budgeten. Då
ekonomin nu är god finns därför möjlighet att under 2021 budgetera om för att kunna
använda pengarna till olika projekt.

§ 45 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Exteriördomarkonferens 20-21 mars 2021
Gunilla Andersson informerade om att genomförandet av konferensen gick i stort sett
bra, och att många deltagare verkar vara positiva till helheten. Vi har lärt oss mycket
inför kommande konferenser. Avstämningsmöten med mediaproduktionsbolaget och
representanter ur SKK:s Domarkommitté är inplanerade.
Enkäter som ska skickas till både presentatörerna och deltagarna håller på att
sammanställas. Utskottet ska diskutera hur det inspelade materialet kan användas och
distribueras till rasklubbar/domare/exteriörbeskrivare.
b) Exteriörbeskrivarutbildning 5-6 juni, 10-11 juli, 4-5 september 2021
Gunilla Andersson informerade om att grundkursen i anatomi har genomförts, och för
de deltagare som anmält intresse att fortsätta med exteriörbeskrivarutbildningen ska
rasklubbarna ge besked om vilka som ska fortsätta utbildningen.
Exteriörbeskrivarutbildningen planeras i nuläget att genomföras fysiskt på Södertälje
BK.
c) Mentaltestdomarutbildning
Anmälningstiden till MT-domarutbildningen har gått ut, och totalt har 25 personer
anmält sitt intresse. Utskottsgrupp mental (UGM) fortsätter utifrån det nu planeringen
av hur utbildningen ska genomföras på bästa sätt.

§ 46 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Hyra ut MH-bana på privat mark
Utskottet fortsatte att diskutera frågan från senaste mötet angående om man får hyra
ut en MH-bana som ligger på privat mark (AH nr 3 2021 § 30 a).
Utskottet ställer sig försiktigt positiva i frågan eftersom det är ett stort behov av
mentalbanor. Innan beslut kan tas måste dock ett antal krav vara uppfyllda.
Utskottet uppdrog till John Örvill att formulera en förklarande text med några frågor
som sedan ska skickas till frågeställaren för att klargöra att kraven är uppfyllda.
b) Medlemmar i utskottsgrupperna

Åsa Tiderman redogjorde för ett förslag över hur utskottet kan tillfråga/tillsätta nya
personer till utskottsgrupperna. Förslaget innebär att lämpliga personer först värvas
till olika arbetsgrupper inom utskottet, för att sedan ev. bli man invald i lämplig
utskottsgrupp.
Gunilla Andersson rapporterade att det har fungerat mycket bra med arbetsgruppen
inför exteriördomarkonferensen. Det har varit ett tydligt definierat uppdrag med ett
slutdatum.
John Örvill föreslog vidare att man skulle kunna samverka genom tvärgrupper mellan
utskottsgrupperna.
Åsa Tiderman informerade om att Fredrik Berg har föreslagit en person som önskar
hjälpa till inom utskottet för avel och hälsa. Utskottet uppdrog till Åsa att kontakta
hen.
c) Svarsrutiner
Förelåg ett förslag från Åsa Tiderman på rutin inom utskottet för att vi ska kunna
svara personer som kontaktar utskottet/utskottsgrupper/kansliet på ett tydligt sätt och
inom två veckor.
Utskottet diskuterade förslaget och bestämde att tillämpa det från och med nu.

§ 47 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att nästa möte är ett Teamsmöte den 12 april 2021.

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

Vid protokollet:
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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).

