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

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

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

§ 164 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 9/2019 godkändes och lades till handlingarna.

§ 165 AKTUELLA DISPENSER
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel pga.
tikens HD-resultat. UGA har behandlat ansökan, och man anser att då ägaren tagit till
sig tidigare yttrande och nu valt en annan hane med bättre index så tillstyrker man
ansökan. Yttrandet är skickat till SKK/AK.

§ 166 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från utskottsgrupp hälsa och friskvårds (UGH) möte 201912-09. Utskottet tackade för informationen.
Maria Laurén väljer nu att kliva av UG hälsa och friskvård. Utskottet för avel och hälsa
vill rikta ett varmt tack till Maria för hennes engagemang och kunnighet som bidragit till
gruppens arbete genom åren.

§ 167 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2019-10-31
Utskottet tittade gemensamt på det ekonomiska utfallet från 2019-10-31. Den största
delen av kostnaderna för exteriördomarkonferensen är nu med i utfallet, men ännu inte
kostnaderna för RAS/RUS-konferensen. Utskottet har i och med utfallet för oktober
gjort av med ca 50% av årets budget.

§ 168 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Avauktorisation MH-beskrivare
Förelåg en skrivelse från en av Brukshundklubbens mentalbeskrivare med en önskan om
att få bli avauktoriserad på egen begäran.
Utskottet beslutade att formellt avauktorisera MH-beskrivaren på egen begäran fr.o.m.
2020-01-01.

Utskottet uppdrog till kansliet att skicka avauktorisationsbrev och tacka för allt
beskrivaren gjort inom Brukshundklubbens mentalbeskrivarverksamhet under åren.
b) NBT x NBT-parningar
Förelåg en förfrågan från SKK/AK om att man önskar Brukshundklubbens yttrande
gällande parningar mellan hundar med stubbsvansanlag av raserna australian shepherd
respektive miniature american shepherd. Begäran om yttrande har även skickats till de
berörda rasklubbarna.
Utskottet diskuterade stubbsvansanlaget allmänt. Det är inte sannolikt att en hel kull
föds med stubbsvans. Om man har misstankar om kupering så kan man genom röntgen
avgöra om svansen är kuperad eller om det är en naturlig stubbsvans.
Utskottet anser inte att det är lämpligt att avla på två hundar av ovan nämnda raser
med stubbsvansanlag innan vi har mer kunskap. Frågan som helhet är dock större och
bör utredas vidare.
Frågan ajourneras tills alla svar från involverade har inkommit.

§ 169 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Mentaltestdomarkonferenser våren 2020
Fredrik Berg rapporterade att tre mentaltestdomarkonferenser nu är inplanerade under
våren 2020. Två av tillfällena är helt klara: Romelanda 21-22 mars och Skellefteå 30-31
maj. Det tredje tillfället kommer att bli klart under veckan.
Varje konferenstillfälle blir lördag-söndag, och kommer att innehålla både praktiska
moment och diskussioner. Det kommer att vara samma konferensledning vid alla tre
tillfällena. Alla MT-domare ska få ta del av minnesanteckningarna från alla tre
tillfällena.
Kansliet får i uppdrag att informera MT-domarna om datum och plats för konferenserna
så fort alla tillfällena är bokade och klara.
b) Exteriördomarkonferens 18-19 april 2020
Gunilla Andersson rapporterade att man genomfört telefonmöten med de berörda
rasklubbarna inför vårens konferens. Hittills har två raskompendier inkommit för en
första granskning, och nästan alla rasklubbar har uppgett namn på presentatörer och
bisittare. Fredrik Berg kommer att närvara som representant för utskottet/FS.
c) Avelsmålskonferens oktober 2020
John Örvill har rapporterat att konferensen kommer att äga rum under en helg i oktober
2020. Fortsatt planering pågår.
d) Anatomi- och exteriörbeskrivarutbildning 2020
Gunilla Andersson informerar om att UGE planerar att arrangera en grundläggande
anatomiutbildning och sedan en exteriörbeskrivarutbildning under våren 2020.
Planeringen fortsätter, och mer information kommer inom kort.

§ 170 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Fredrik Berg rapporterade att förbundsstyrelsen (FS) beslutat om att ytterligare en
person ska ingå i AG collie, Alf Karlström (FS nr 11 § 250/2019). Fredrik har som
adjungerad deltagit vid ett av gruppens möten.
b) Kansliet
Handläggaren på kansliet har sedan senaste mötet huvudsakligen arbetat med
protokollet från exteriördomarkonferensen. Protokollet ska sedan, tillsammans med en
ekonomisk redogörelse, skickas in till SKK för godkännande. Därefter ska protokollet
även skickas till de deltagande domarna.
c) UGA
Förelåg ingen rapport.
d) UGE
Gunilla Andersson rapporterade att planering pågår inför både exteriördomarkonferens
och exteriörbeskrivarutbildning under våren 2020. Det är även fortsatt många
förfrågningar från exteriördomare angående utökning av rasregister.
Gunilla tar upp frågan om att det finns ett behov av att klargörande information
angående regelrevideringen av utställningsreglerna 2022, och de av FS beslutade kraven
på arbetsmeriter för certifikat och championat, skickas ut till alla medlemmar i
rasklubbarna. Vi tar upp frågan vid nästa utskottsmöte.
e) UGH
Catarina Kjellerstedt hade inget ytterligare att rapportera.

§ 171 DISKUSSIONSÄRENDEN
Inventering av tillgänglighet i utskottets verksamheter
Fredrik Berg informerade om att FS har gett alla utskott i uppdrag att se över
tillgängligheten i sina verksamheter. Inom utskottet för avel och hälsa har Fredrik gett
utskottsgrupperna i uppdrag att tänka på tillgängligheten inom sina respektive
verksamhetsområden. Detta kan gälla allt från informationsmaterial på flera språk, till
tillgänglighet vid mentalbanor och utställningar. Vi måste alltid tänka tillgänglighet för
personer med funktionsvariationer.

§ 172 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Protokollsutdrag SKK UtstK nr 5 2019 § 117 i) Höganäs BK 2019-11-14

-

Angående DNA-test för merle 2019-11-18

-

SKK AH Beslut dispens parning dobermann 2019-11-25

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 5 2019 § 143 DCM dobermann 2019-12-11

§ 173 UTGÅENDE SKRIVELSER
Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställningen över skickade skrivelser. Inga
nya skrivelser har skickats sedan förra utskottsmötet.

§ 174 ÖVRIGA FRÅGOR
Utskottet diskuterade kort de intresseanmälningar som inkommit om att arbeta inom
utskottet för avel och hälsa. Frågan diskuteras vidare vid nästa möte då sista svarsdag
har passerat.

§ 175 ÄRENDEN TILL FS
Inget

§ 176 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget

§ 177 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att nästa möte är ett telefonmöte tisdag 7 januari 2020. Vid detta
möte ska även beslutas om en årsplanering för 2020. Kansliet får i uppdrag att ta fram ett
förslag.

§ 178 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).

