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

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

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

§ 103 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 6/2020 godkändes och lades till handlingarna efter en liten justering.

§ 104 AKTUELLA DISPENSER
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel med
en tik som har fått C vid HD-röntgen. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har
behandlat ansökan och beslutat att inte tillstyrka ansökan då utvärderingen omkring
kullen, både gällande HD/ED och MH, inte uppfyller målen i RAS. Yttrandet är skickat
till SKK/AK.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel med
en tik som inte genomfört MH. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har behandlat
ansökan och beslutat att inte tillstyrka ansökan. Tiken är ung, ännu inte ens 2 år gammal,
och inte heller något kullsyskon har gjort MH. UGA hänvisar även till SKK:s grundtanke
om avel som ska bedrivas målinriktad, långsiktig och hållbar. Yttrandet är skickat till
SKK/AK.
Förelåg en ansökan om dispens från en uppfödare om att få para en tik som ännu inte
gjort MH. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har behandlat ansökan och beslutat att
inte tillstyrka ansökan. Även denna tik är ung, under 2 år, och endast ett kullsyskon har
gjort MH. UGA hänvisar återigen till SKK:s grundtanke om avel som ska bedrivas
målinriktad, långsiktig och hållbar. Yttrandet är skickat till SKK/AK.

§ 105 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från utskottsgrupp hälsa och friskvårds (UGH) möten 202005-19 och 2020-06-09. Utskottet tackade för informationen.

§ 106 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2020-04-30
Utskottet tittade gemensamt på det ekonomiska utfallet från 2020-04-30, och kunde
konstatera att inte mycket har hänt gällande ekonomin under våren pga. Covid-19.

§ 107 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN

a) Avauktorisation
Förelåg ett inkommet mejl från en av Brukshundklubbens mentalbeskrivare med besked
om att hen avslutat sitt medlemskap i SBK och därför inte kommer att tjänstgöra som
MH-beskrivare mer.
Utskottet beslutade att formellt avauktorisera mentalbeskrivaren på egen begäran fr.o.m.
2020-07-01.
Utskottet uppdrog till kansliet att skicka avauktorisationsbrev och samtidigt tacka för allt
beskrivaren gjort inom Brukshundklubbens mentalverksamhet genom åren.
b) Tjänstgöra som exteriörbeskrivare
Frågan om en exteriörbeskrivare kan vara både deltagare och funktionär vid ett
arrangemang samma dag återupptogs efter att ha bordlagts vid senaste mötet.
Gunilla Andersson rapporterade att hon varit i kontakt med SKK, och SBK har rätt att
upprätta regler för de funktionärskategorier som vi auktoriserar. Det är dock viktigt att
sådana regler inte blir motstridiga med andra av SKK eller SBK utfärdade regler.
Utskottsgrupp exteriör (UGE) anser att vi behöver värna om våra exteriörbeskrivare och
inte försvåra möjligheten för dem att tjänstgöra vid olika arrangemang. UGE önskar
därför att utskottet fattar beslut kring regler för exteriörbeskrivare och deras medverkan
vid olika arrangemang där även exteriörbeskrivning kan arrangeras.
Utskottet beslutade att man vill utfärda regler för detta en gång för alla, för
exteriörbeskrivarna och för tydligheten i organisationen.
Utskottet uppdrog till Gunilla Andersson att skriva ett beslutsunderlag till
förbundsstyrelsens augustimöte.

§ 108 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Mentaltestdomarkonferenser 2020
Fredrik Berg rapporterade att man har börjat diskutera alternativa lösningar på hur man
kan genomföra konferenserna under rådande omständigheter med Covid-19.
b) Avelskonferens 17 oktober 2020
John Örvill informerade om att årets avelskonferens kommer att genomföras digitalt, och
att han nu arbetar vidare med planering för detta.
Utskottet uppdrog till kansliet att avboka konferensanläggningen.
c) RAS/RUS-konferens 2020
Fredrik Berg rapporterade att utskottet fortsatt planerar för att genomföra årets
RAS/RUS-konferens i mitten av november. Utskottet planerar även för att ha
dialogmöten inför konferensen ett par veckor före konferenshelgen. Definitiva beslut
kommer att tas, och inbjudan skickas ut, i slutet av sommaren/början av hösten.

d) Hundhälsoevent 30 januari 2021
Catarina Kjellerstedt, utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH), har informerat om att
hela hundhälsoeventet blivit framflyttat ett helt år till sista helgen i januari 2022. Detta
enligt önskemål från föreläsaren Martin Fischer. Eventet blir även då ett samarrangemang
med veterinärorganisationen NoVOS.
Catarina Kjellerstedt och John Örvill undersöker möjligheten att få den inbokade
genomgången av Agria Breed Profile vid avelskonferensen den 17 oktober 2020 istället.
e) Exteriördomarkonferens mars 2021
Gunilla Andersson informerade om att arbetsgruppen fortsatt hoppas att det kommer att
gå att genomföra konferensen i mars. Arbetet med förberedelserna fortsätter i samarbete
med berörda rasklubbar.
f) Anatomi- och exteriörbeskrivarutbildning 2020
Gunilla Andersson rapporterade att hela utbildningsblocket skjuts på framtiden,
preliminärt till 2021, pga. rådande omständigheter gällande Covid-19.

§ 109 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Samarbete inom mentalitet mellan tre lokalklubbar – kan utskottet stötta?
Frågan bordlades då Carina Melanoz såsom kontaktperson inte var närvarande.
b) Vad kan utskottet göra för att underlätta så att fler mentala prov ska kunna genomföras
under året?
Utskottet diskuterade de olika behov som finns och inte minst det enorma
utbildningsbehovet av fler funktionärer.
Utskottet uppdrog till utskottsgrupp mental (UGM) att diskutera frågan vidare och
komma med förslag på åtgärder.
c) Digitala utbildningar
Utskottet fortsatte att diskutera möjligheterna att börja lägga upp digitala utbildningar
inom utskottets ansvarsområden. John Örvill planerar för att genomföra en digital
Lathundsutbildning under hösten 2020. Preliminärt skulle man kunna ha en dag för
nybörjare och en dag med fördjupning.

§ 110 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Skrivelse från Svenska Rottweilerklubben angående MH-anvisningar 2020-05-23
Respons: Problemet är identifierat och utskottsgrupp mental (UGM) kommer att
arbeta med dessa.

-

Beslut SKK AK:s AU Dispens schäfer 2020-05-25

-

Skrivelse från uppfödare angående mentalverksamhet 2020-05-27
Respons: Fredrik Berg har tackat uppfödaren för skrivelsen och input. Utskottet
arbetar på med flera av frågorna.

-

Förslag till mottagare av SKK:s Hamiltonplakett och förtjänsttecken 2021 2020-06-05

-

Mejl från mentalfunktionär angående MT2017 2020-06-09
Respons: Utskottet tackar för skrivelsen och input.

-

Beslut SKK AK:s AU Dispens hollandse herdershond 2020-06-12

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

§ 112 ÖVRIGA FRÅGOR
Inget

§ 113 ÄRENDEN TILL FS
Inget till nästa möte.

§ 114 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget

§ 115 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att nästa möte är ett Teamsmöte måndag 3 augusti 2020.

§ 116 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).

