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§ 53 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammankallande Anneli Hultman hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

§ 54 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Fredrik Berg valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

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

§ 56 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 3/2019 godkändes och lades till handlingarna.

§ 57 AKTUELLA DISPENSER
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel
pga. hanens ED-resultat. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har behandlat
ansökan, och kan inte stödja en dispens gällande avsteg från hälsoprogrammet för ED.
Yttrandet är skickat till SKK/AK.
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en tik som blivit bortlottad vid ett
tidigare MT. Tiken fyllde 4 år i början av året. Utskottsgrupp mental (UGM) har
behandlat ansökan, och har beslutat att avslå den. Hundägaren är meddelad.

§ 58 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från telefonmöte med Utskottsgrupp mental (UGM) 201903-19, och från Utskottsgrupp hälsa och friskvårds (UGH) möte 2019-03-21. Utskottet
tackade för informationen.

§ 59 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2019-02-28
Utskottet diskuterade det ekonomiska utfallet från 2019-02-28, och kunde konstatera
att det inte hunnit vara så många ekonomiska transaktioner än så länge under året.

§ 60 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Avauktorisationer
Ytterligare två av Brukshundklubbens mentalbeskrivare har i anslutning till
genomgången av det senaste årets tjänstgöringar bett om att få bli avauktoriserade på
egen begäran.

Utskottet beslutade att formellt avauktorisera dessa båda mentalbeskrivare.
Utskottet uppdrog till kansliet att skicka avauktorisationsbrev och tacka för allt de
gjort inom Brukshundklubbens mentalverksamhet.

b) Sponsring av anmälningsavgift till MT2017
För att få ett mer representativt urval och kunna göra en ordentlig utvärdering av
MT2017 önskar utskottet göra en satsning för att även få hundar av andra SBKraser än schäfer till start på MT2017. Tysk schäferhund står idag för ungefär 2/3 av
de drygt 200 testade hundarna.
Utskottet diskuterade ett förslag om att sponsra fem hundar per rasklubb (totalt 17
st) med anmälningsavgiften om 600 kr/hund. Den totala kostnaden för detta, ca
51 000 kr, ryms inom ramen för utskottets budget för 2019.
Utskottet beslutade att avsätta pengar i 2019 års budget för att sponsra fem
hundar/rasklubb (förutom Schäferhundklubben) med anmälningsavgiften om 600
kr/hund till MT2017.
Utskottet uppdrog till utskottsgrupp mental (UGM) och kansliet att sköta det
administrativa arbetet som krävs.
c) Arvoden
Utskottet diskuterade vad som är ett lämpligt arvode till de personer som blir
utsedda att vara examinatorer för de funktionärer som blivit ålagda att bakbeskriva
och/eller bakbedöma.
Utskottet beslutade att de personer som ställer upp som examinatorer för de
mentalbeskrivare eller mentaltestdomare som blir ålagda att bakbeskriva/
bakbedöma för att bibehålla sin auktorisation blir arvoderade med ett domararvode
om 495 kr/examinerad funktionär.
Utskottet diskuterade vidare vad som är ett lämpligt arvode till de funktionärer som
håller i presentationen/ utbildningsinsatsen i samband med den kommande
satsningen på MT2017 för våra rasklubbar.
Utskottet beslutade att den funktionär som håller i presentationen/
utbildningsinsatsen för rasklubbarna i samband med att hundarna genomför
MT2017 ska arvoderas med ett halvt domararvode om 250 kr/tillfälle.

§ 61 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
Regelrevideringskonferens 9-10 februari 2019
Presentationerna från regelrevideringskonferensen är nu utskickade via mejl till
samtliga anmälda deltagarna.
Vidare har en utvärdering har skickats till deltagarna vid regelrevideringskonferensen,
och utskottet diskuterade det inkomna resultatet. Sammantaget känns det som ett bra
resultat, men det finns en förbättringspotential inför höstens RAS/RUS-konferens.
Som en fortsättning i regelrevideringsarbetet får alla utskottsgrupper i uppgift att göra
en skriftlig sammanfattning av vad som diskuterades under konferensen, samt en plan
för hur processen ska gå vidare. Sammanfattningen ska vara klar senast den 1 maj.

§ 62 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Anneli Hultman rapporterade att det nu är bokat ett datum i maj för ett möte mellan
SBK/Utskottet för avel och hälsa och SKK/Kommittén för hundars mentalitet
angående MT2017 och MT2007. Vid mötet ska även samarbete och MH/BPH
diskuteras. För SBK deltar representanter från utskottet för avel och hälsa och
utskottsgrupp mental (UGM).
Anneli rapporterade vidare från collieklubbens årsmöte där hon deltog tillsammans med
Fredrik Bruno och Thomas Uneholt från SKK.
Anneli rapporterade avslutningsvis att SKK/Föreningskommittén nu har skrivit ett
förslag till avtal mellan SBK och berörd rasklubb vid återtagande av avelsansvaret.
b) Vice sammankallande för utskottet
Fredrik Berg rapporterade från det senaste FS-mötet där man bl.a. diskuterat lämpliga
personer till den grupp som ska handlägga de löpande avelsfrågorna gällande collie
under den period som SBK har avelsansvaret. FS hade även diskuterat förslaget om
korsavel mellan Australian shepherd och American miniature shepherd, vilket både
SBK och Australian sheperdklubben har överklagat.
c) Kansliet
Kansliet redogjorde för det pågående arbetet med inkommande frågor och olika
arbetsgrupper som handlar om t.ex. upphandling av nytt tävlingssystem, produkter till
SBK-shopen och förberedelser inför kongressen.
d) UGA
John Örvill rapporterade att han i nuläget arbetar mycket med HD-utredningen, samt
en del med RAS och hälsoprogram för några av våra bruksraser.
e) UGE
Gunilla Andersson informerade om att svar har börjat komma in på den enkät angående
exteriörbeskrivningar som skickats ut både till våra rasklubbar och exteriörbeskrivare.
Gunilla informerade vidare om det fortsatta förberedelsearbetet inför de båda
exteriördomarkonferenserna i oktober 2019 och april 2020.
f) UGH
Catarina Kjellerstedt hade anmält förhinder.
g) UGM
Conny Borg rapporterade om att mycket arbete och diskussioner pågår i
utskottsgruppen. UGM har bl.a. gjort ett förslag på kvalitetssäkringsdokument
angående auktorisationer som ska justeras centralt.
UGM har fått en fråga från collieutredningen om man kan hjälpa till. UGM ställer sig
mycket positiva till det och ska hjälpa till med det man kan.

§ 63 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Avelsansvar collie
Collieklubben har gjort en sammanställning av SRD-resultaten för 2018 som ser bra ut.
Sammanställningen ska nu skickas in till SKK av SBK centralt.
Anneli Hultman informerade om den oberoende grupp av personer som ska handlägga
de löpande avelsfrågorna gällande collie under den period som Svenska
Brukshundklubben har avelsansvaret för rasen. FS kan förhoppningsvis fatta beslut om
gruppens sammansättning vid sitt sammanträde den 17 maj.
b) Rekommendation angående hyra av bana för uppfödar-MH
Conny Borg redogjorde för problematiken med att några lokalklubbar tar mycket höga
avgifter för hyra av mentalbanor, klubbstugor, funktionärer m.m. vid t.ex. uppfödarMH. Inom SBK har vi ett ansvar för de raser som Brukshundklubben har avelsansvar
för, och uppfödarna som vill göra MH på sina kullar bör inte motarbetas genom höga
avgifter. Det är dock svårt med gemensamma rekommendationer när klubbarna är egna
juridiska enheter. Anneli Hultman och Fredrik Berg tar med frågan till FS för
diskussion.

§ 64 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Protokollsutdrag SKK AK nr 1 2019 § 06 Knäledsröntgen boxer 2019-03-18

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 1 2019 § 09 Dispens laekenois 2019-03-18

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 1 2019 § 13 Skrivelse schäfer ang HD 2019-03-18

-

Protokollsutdrag SKK PtK nr 1 2019 § 14 Sv Kroppsvallarklubbens regelverk 201904-09

Protokollsutdrag SKK AK nr 1 2019 § 17 Korsavel MAS och australian shepherd
2019-03-18

§ 65 UTGÅENDE SKRIVELSER
Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställningen över skickade skrivelser sedan
förra utskottsmötet.

§ 66 ÖVRIGA FRÅGOR
-

Nordiska MH-och HD-resultat: undersöka möjligheten att kunna få det
inregistrerat i SKK Hunddata.

-

Förslag från utskottsgrupp mental (UGM) om att samordna skramlet vid MT på
samma sätt som vid MH.

-

Den 11 maj är det presentation av HD-utredningen hos SKK. Två personer är
anmälda från SBK. Kansliet får i uppdrag att fråga om Catarina Kjellerstedt och
Ann Essner från utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) kan delta.

§ 67 ÄRENDEN TILL FS
-

Se över och uppdatera arvoden
Kvalitetssäkringsdokument auktorisationer
Rekommendationer vid hyra av klubbstuga, mentalbanor m.m.
Registrera resultat från nordisk HD-röntgen och MH-resultat
Namn på lämpliga personer till colliegruppen

§ 68 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget

§ 69 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att nästa möte är 13 maj 2019.

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

Justeras:

Vid protokollet:

Anneli Hultman
Mötesordförande

Fredrik Berg

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).

