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

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

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

§ 67 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 3/2020 och nr 4/2020 godkändes och lades till handlingarna.

§ 68 AKTUELLA DISPENSER
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel med
en tik som har C på ena höften. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har behandlat
ansökan och beslutat att inte tillstyrka ansökan då en för låg andel av tikens tidigare
avkommor utvärderats. Yttrandet är skickat till SKK/AK.
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en hane som tidigare blivit bortlottad.
Då hunden fyller 4 år i april 2020 omfattas den av den generella åldersdispens som SKK
beviljat under 2020. Enligt beslut av utskottet 2020-04-02 (§ 58) behöver hundägaren då
inte ansöka om dispens. Utskottet uppdrog till kansliet att meddela hundägaren.
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en hane som fyller 4 år under våren
2021. Det går inte att ansöka om ålderdispens så långt i förväg, utan man får återkomma
med en ansökan om hunden inte kommit med på ett MT när det börjar närma sig
hundens 4-årsdag. Hundägaren är meddelad.

§ 69 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från utskottsgrupp hälsa och friskvårds (UGH) möte 202003-25 och från utskottsgrupp exteriör (UGE) från 2020-04-19. Utskottet tackade för
informationen.

§ 70 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2020-02-29
Utskottet tittade gemensamt på det ekonomiska utfallet för årets första två månader
2020. Utskottet kunde konstatera att det inte varit några stora utgifter, och att
avbokningskostnaderna för de inställda konferenserna ännu inte framgår.

§ 71 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Auktorisationer

Carina Melanoz, utskottsgrupp mental (UGM), redogjorde för den genomgång som gjorts
av de MH-beskrivare respektive MT-domare som inte tjänstgjorde i tillräcklig
omfattning under 2019.
De beskrivare/domare som tjänstgjort i tillräcklig omfattning under åren före 2019 har
fått bibehålla auktorisationen utan åtgärd inför 2020. Under rådande restriktioner med
anledning av coronapandemin är det inte genomförbart att arrangera bakbeskrivningar/
bakbedömningar, och alla beskrivare/domare vi har kommer att behövas för att möta
den efterfrågan som kommer när restriktionerna släpper.
För två MH-beskrivare som inte tjänstgjort i tillräcklig grad är diskussioner på gång med
berörda distrikt angående lämpliga åtgärder.
Två andra MH-beskrivare/MT-domare har ännu inte svarat på tidigare utskickad
förfrågan om anledningar till att man inte tjänstgjorde under 2019, och intresse av att
fortsätta som beskrivare/domare.
Utskottet beslutade att dessa båda funktionärer som inte svarat nu ska få en skrivelse
hemskickad med möjlighet att ge besked senast den 30 april. Om man inte svarar
kommer utskottet att avauktorisera dem vid sitt kommande möte den 18 maj.
Utskottet uppdrog till kansliet att skicka skrivelsen.
b) Avauktorisationer
Förelåg ett inkommet mejl från en av Brukshundklubbens mentaltestdomare med en
önskan om att få bli avauktoriserad som MT-domare på egen begäran.
Utskottet beslutade att formellt avauktorisera MT-domaren på egen begäran fr.o.m.
2020-05-01.
Utskottet uppdrog till kansliet att skicka avauktorisationsbrev och samtidigt tacka för
allt domaren gjort inom Brukshundklubbens mentaltestverksamhet genom åren.
c) Tjänstgöra som exteriörbeskrivare
Gunilla Andersson tog upp frågan om att kunna vara både deltagare och funktionär vid
ett arrangemang samma dag. Det kan exempelvis gälla vid ett korningstillfälle där en
exteriörbeskrivare startar med en hund vid mentaltestet, och sedan skulle kunna
exteriörbeskriva andra hundar vid exteriörbeskrivningsdelen.
Utskottet uppdrog till Gunilla Andersson att ta kontakt med SKK angående några
frågor.
Frågan bordlägges till nästa möte.
d) Nya medlemmar till utskottsgrupp exteriör (UGE)
Det behövs fler personer till utskottsgrupp exteriör (UGE). Både en ny sammankallande
till gruppen och gruppmedlemmar.

Utskottet uppdrog till alla att fundera på lämpliga kandidater till nästa möte.

§ 72 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Mentaltestdomarkonferenser 2020
Anneli Hultman rapporterade att SKK:s Centralstyrelse (CS) har ett nytt möte den 29
april. Utskottet avvaktar deras beslut innan man planerar för något nytt. Utskottet
diskuterade hur konferenserna kan genomföras under olika scenarier.
b) Avelskonferens 17 oktober 2020
John Örvill informerade om att Scandic Star i Sollentuna och två föreläsare är bokade.
När den tredje föreläsaren är bokad kan vi gå ut med en inbjudan.
c) RAS/RUS-konferens 2020
Anneli Hultman redogjorde för att årets RAS/RUS-konferens blir nära kopplad till MTdomarkonferenserna, och planeringen får avvakta tills vi vet mer om förutsättningarna
(se § 72 a). Detta år blir det mer av en regelrevideringskonferens än en sedvanlig
RAS/RUS-konferens, med en sista avstämning av bl.a. MT-reglerna inför
regelrevideringen. Preliminärt borde konferensen äga rum en helg (fredag kväll till
söndag) i mitten av november.
d) Hundhälsoevent 30 januari 2021
Catarina Kjellerstedt informerade om att hon har pratat med Sanna Ameln,
kommunikationsansvarig inom Brukshundklubben, och fått besked om vad som gäller
angående sponsorer.
Programmet kommer att börja lördag morgon, men åhörarna får gärna komma fredag
kväll vid behov. Huvudföreläsare är Martin Fischer, men det kommer även att vara
föreläsning om Agria Breed Profile samt resultat från hälsoenkäten om sunda bruksprov.
Eventet äger rum i SKK:s lokaler i Rotebro, och det finns plats för 90 personer. Martin
Fischers föreläsning kommer att vara på engelska.
e) Exteriördomarkonferens mars 2021
Gunilla Andersson rapporterade att konferensen nu är ombokad till den 20-21 mars 2021.
Berörda rasklubbar har fått en uppdaterad checklista/tidsplan, och det är viktigt att vi
håller igång processen med alla förberedelser.
Från exteriördomarkonferensen som genomfördes för tolv av SBK-raserna i oktober 2019
återstår arbetet och kostnaden med att skicka ut raskompendierna till de domare som
inte var på plats.
f) Anatomi- och exteriörbeskrivarutbildning 2020
Gunilla Andersson rapporterade att utbildningarna har blivit framflyttade. Vi avvaktar
med nya datum tills vi har mer information om kommande restriktioner för
verksamheten.

§ 73 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet

Fredrik Berg rapporterade att han är med på många möten i nuläget, men det är inget
speciellt att informera om från dessa.
b) Anneli Hultman, adjungerad från FS
Anneli Hultman rapporterade om pågående uppdrag i förbundsstyrelsen samt att hon
blivit kontaktad av en rasklubb angående oro inför årsmötet.
Kansliet
Handläggaren på kansliet rapporterade att det varit många frågor de senaste veckorna
angående restriktionerna med anledning av coronaviruset, men att frågorna nu börjar
avta.
Det finns tid nu till att publicera den nya årliga statistiken på hemsidan. John Örvill ska
göra en sista kontroll, sedan är det färdigt att läggas ut.
c) UGA
John Örvill rapporterade att vi inte kommer att beställa några nya rasdatafiler förrän till
hösten eftersom inga nya resultat kommer in nu under våren. I övrigt hjälper John
rasklubbarna med RAS.
d) UGE
Gunilla Andersson rapporterade om det pågående arbetet med domarkompendierna inför
exteriördomarkonferensen.
e) UGH
Catarina Kjellerstedt rapporterade att gruppen arbetar vidare med förberedelserna inför
hälsoeventet och resultaten från hälsoenkäten. Gruppens nyaste medlem, Kristina
Svensson, håller på att sätta sig in i arbetet.
f) UGM
Carina Melanoz rapporterade att gruppen hade ett telefonmöte igår kväll, och att man
ska planera in ett fysiskt möte så snart det är möjligt. Prioriterat i gruppens arbete är
utförandeanvisningarna för MH, som behöver formuleras om/förtydligas i vissa delar.

§ 74 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Regelrevideringsprocessen: diskussion och planering
Gunilla Andersson tog upp att tidsplanen för regelrevideringen behöver göras om. För
MT-delen måste vi avvakta besluten från SKK/CS möte den 29 april.
b) Remiss till Ola Folkesson angående specialsök
Fredrik Berg och Anneli Hultman informerade om den nya grenen specialsök som
eventuellt kan bli meriterande för utställningscertifikat/-championat. Det är viktigt att
utskottet skickar in svar på den kommande remissen angående specialsök.
Utskottet uppdrog till John Örvill att skriva ett förslag till remissvar och skicka till
övriga i utskottet för synpunkter.

c) Revideringsarbetet med våra auktorisationer
Fredrik Berg informerade om att Åsa Tiderman fortsätter sitt uppdrag med att se över
auktorisationerna i hela organisationen så att det ska kunna bli mer enhetligt. Det är
inget som utskottet för avel och hälsa behöver göra i frågan just nu.
d) Uppföljning av utskottets arbete: fokusområde avelsansvar
Utskottet gick gemensamt igenom listan över utskottets fokusområde avelsansvar och
uppdaterade hur långt man kommit med de olika målen.
Utskottet uppdrog till Fredrik Berg att uppdatera listan till förbundsstyrelsen.

§ 75 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Beslut SKK KHM:s arbetsutskott Dispens BPH1 2020-03-17

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 1 2020 § 11 Dispensansökan riesenschnauzer 2020-0319

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 1 2020 § 13 Dispensansökan schäfer 2020-03-19

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 1 2020 § 16 Parning NBT x NBT 2020-03-19

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 1 2020 § 17 FCI General and breed-specific guidelines
2020-03-19 + bilaga

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 1 2020 § 23 Hälsoprogram Dobermann – DCM 2020-0319

-

Protokollsutdrag SKK DK nr 2 2020 § 26 b) Exteriördomarkonferens 2020-03-25

-

Beslut SKK AK:s AU Dispens australian shepherd 2020-04-03

-

Skrivelse från Boxerklubben angående regelrevidering av utställnings- och
championatsregler 2022 2020-04-07

-

Information från SKK till specialklubbarna angående förlängd ansökningstid för
championatsregler och särbestämmelser 2022-2026 2020-04-20

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

§ 77 ÖVRIGA FRÅGOR
Handläggaren från kansliet informerade om att resultaten från den exteriörbeskrivning
som inte rapporterats in pga. en ekonomisk tvist med uppfödaren ännu inte rapporterats
in trots den skrivelse som utskottet skickat enligt beslut vid senaste mötet (se protokoll
nr 4 § 62.
Utskottet beslutade att nu skicka en formell skarp skrivelse till styrelsen med kopia till
distriktsstyrelsen.
Utskottet uppdrog till kansliet att skicka skrivelsen.
Anneli Hultman informerade om att hon har fått många frågor angående den
rekommendation som utskottet skickat ut till distrikt och rasklubbar om att hålla 2
meters avstånd mellan människor vid MH/MT under nuvarande restriktioner på grund

av coronaviruset. Tanken med rekommendationen är att de personer som kan ska hålla 2
m avstånd, men i moment som kräver kortare avstånd ska de givetvis utföras enligt
anvisningarna.

§ 78 ÄRENDEN TILL FS
Inget

§ 79 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget

§ 80 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att nästa möte är ett Teamsmöte måndag 18 maj 2020.

§ 81 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).

