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

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

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

§ 138 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 8/2020 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 139 AKTUELLA DISPENSER
Förelåg en ansökan om åldersdispens för uthållighetsprov (UHP). Provet äger rum en
vecka innan tiken blir 16 månader. Utskottet för avel och hälsa har behandlat
ansökan och beslutat att bevilja den. Hundägaren är meddelad.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK gällande en överklagan av ett tidigare
beslut om avslag på en ansökan om dispens för att avla på en tik med C-höfter.
Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har behandlat ansökan och beslutat att det
tidigare beslutet kvarstår eftersom ingen ny information har tillkommit i ärendet.
Yttrandet är skickat till SKK/AK.

§ 140 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från möten med utskottsgrupp hälsa och friskvård
(UGH) 2020-08-04, och med utskottsgrupp exteriör (UGE) 2020-09-06. Utskottet
tackade för informationen.

§ 141 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2020-07-31
Utskottet tittade gemensamt på det ekonomiska utfallet från 2020-07-31, och kunde
konstatera att inte mycket har hänt gällande ekonomin under sommaren. Som en
följd av många inställda arrangemang pga. covid-19 har enbart ca 10% av budgeten
använts.

§ 142 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
Avauktorisation
Förelåg ett inkommet mejl från en av Brukshundklubbens mentalbeskrivare med
besked om att hen önskar bli avauktoriserad som mentalbeskrivare på egen begäran.

Utskottet beslutade att formellt avauktorisera mentalbeskrivaren på egen begäran
fr.o.m. 2020-09-07.
Utskottet uppdrog till kansliet att skicka avauktorisationsbrev och samtidigt tacka
för allt beskrivaren gjort inom Brukshundklubbens mentalverksamhet genom åren.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 143 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Mentaltestdomarkonferenser 2021
Fredrik Berg redogjorde för att man nu inför våren 2021 planerar utifrån samma
upplägg som var inplanerat för innevarande år. Fredrik Berg har kontakt med
konferensledningen, vilken är tillfrågad om lämpliga datum.
b) Avelskonferens 17 oktober 2020
John Örvill informerade om att avelskonferensen kommer att genomföras digitalt i
Svenska Kennelklubbens lokaler. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) fortsätter
planeringsarbetet. Inbjudan och information ska skickas ut inom kort. Målgrupp för
konferensen är avelsintresserade SBK-medlemmar.
c) RAS/RUS-konferens 2020
Utskottet planerar för att årets RAS/RUS-konferens ska äga rum den 13–15
november, med start på fredagskvällen. Konferensen är tänkt att genomföras som en
fysisk konferens, men med möjlighet för föranmälda deltagare från distrikt/rasklubb
att delta digitalt. Platsen är ännu inte bestämd.
Utskottet uppdrog till kansliet att kontakta lämpliga konferensanläggningar för
bokning.
d) Exteriördomarkonferens mars 2021
Gunilla Andersson informerade om att förfrågan nu är inskickad till SKK:s Domarkommitté
om möjlighet finns för deltagare ur riskgrupp att kunna medverka digitalt. Arbetsgruppen
inväntar besked i frågan innan planeringsarbetet fortsätter.
e) Hundhälsoevent 30 januari 2022
Punkten bordlades då ingen från utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) var
närvarande.
f) Anatomi- och exteriörbeskrivarutbildning 2021
Gunilla Andersson informerade om att de nya datumen bekräftats av utbildarna och
examinatorn.
Datum för utbildningarna:
Grundkurs anatomiutbildning:
Exteriörbeskrivarutbildning:

30–31 januari 2021
27–28 mars 2021
5–6 juni 2021
4–5 september 2021 (examination)

Information och uppdaterad inbjudan ska skickas ut till rasklubbarna under hösten.

g) Mentaltestdomarutbildning 2021
Carina Melanoz informerade om att utskottsgrupp mental (UGM) håller på att
planera för en mentaltestdomarutbildning under 2021. En inbjudan med information
ska skickas ut till samtliga mentalbeskrivare under hösten.

§ 144 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Fredrik Berg hade inget ytterligare att rapportera.
b) Anneli Hultman, adjungerad från FS
Anneli Hultman hade anmält förhinder.
c) Kansliet
Handläggaren på kansliet rapporterade att uppdaterade listor med kontaktuppgifter
till samtliga auktoriserade MH-beskrivare och MT-domare nu har skickats ut till
alla distrikt och rasklubbar samt publicerats på hemsidan.
d) UGA
John Örvill hade inget ytterligare att rapportera.
e) UGE
Gunilla Andersson hade inget ytterligare att rapportera.
f) UGH
Catarina Kjellerstedt var inte närvarande.
g) UGM
Carina Melanoz rapporterade att utskottsgrupp mental (UGM) ska ha sitt nästa
möte den 17 september.

§ 145 DISKUSSIONSÄRENDEN
Verksamhetsplanering hösten 2020 och 2021
Gunilla Andersson efterlyste en gemensam plan med datum för utskottets alla
aktiviteter under hösten 2020 och 2021 för att kunna få en bättre överblick.
Utskottet uppdrog till Gunilla Andersson och kansliet att göra en översiktsplan till
nästa möte.

§ 146 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM
Inget

§ 147 UTGÅENDE SKRIVELSER

Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställningen över skickade skrivelser
sedan det senaste utskottsmötet.

§ 148 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

§ 149 ÄRENDEN TILL FS
Inga nya ärenden.

§ 150 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget.

§ 151 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att genomföra nästa möte som ett planeringsmöte i Teams den 12
oktober.

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

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Fredrik Berg
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).

