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

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

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

§ 146 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 8/2019 godkändes och lades till handlingarna.

§ 147 AKTUELLA DISPENSER
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en tik som blev avbruten av domarna
vid sitt första MT. Ägaren önskar få starta igen, men när 6 månader förflutit har tiken
hunnit fylla 4 år. Utskottet för avel och hälsa har behandlat ansökan, och beslutat att
avslå den. Hundägaren är meddelad.
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en tik som nyligen genomfört ett BPH.
När sex veckor passerat efter BPH:t har tiken hunnit fylla 4 år. Utskottet för avel och
hälsa har behandlat ansökan, och beslutat att avslå den. Hundägaren är meddelad.
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 rasen har tillgång
till index ska ett kullindex för kombinationen >100 vara uppfyllt för att en dispens ska
komma på fråga, om den ena parten har HD-C. Man finner inga skäl eller motiveringar i
dispensansökan som kan medföra ett annat ställningstagande i dagsläget. Yttrandet är
skickat till SKK/AK.
Förelåg en ansökan om dispens för att få stambokföra resultatet från en
exteriörbeskrivning av en hund även om det är gjort med en felaktig arrangör.
Utskottsgrupp exteriör (UGE) har behandlat ansökan, och då exteriörbeskrivaren är
godkänd så har UGE beslutat att bevilja ansöka. Hundägaren är meddelad. Kansliet får i
uppdrag att kontakta SKK.
Förelåg en ansökan om dispens att få gå M2:an även om personen i fråga ännu inte gått
M1:an. Utskottet för avel och hälsa har behandlat frågan, och har beslutat att bevilja
ansökan. Personen besitter mycket kunskap inom mentalitet och behöver inte heller gå
M1:an senare. Kansliet får i uppdrag att meddela den sökande.

§ 148 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från utskottsgrupp hälsa och friskvårds (UGH) möte 201909-12. Utskottet tackade för informationen.

§ 149 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2019-09-30
Utskottet tittade gemensamt på det ekonomiska utfallet från 2019-09-30. Utskottet
konstaterade att man hittills inte gjort av med mer än 25% av årets budget. De stora
utgiftsposterna kommer fortsatt i samband med höstens konferenser.

§ 150 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
Förelåg inga beslutsärenden.

§ 151 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Exteriördomarkonferens 18-20 oktober 2019
Gunilla Andersson rapporterade att ca 65 domare var anmälda till årets konferens, vilket
var fler än någonsin. Konferensen flöt på bra. Det var positiv stämning, bra information
hade skickats ut i förväg och många var nöjda. Det finns dock några punkter där vi kan
bli bättre till nästa konferens. Det finns många bra synpunkter i den utvärdering som
gjorts.
b) RAS/RUS-konferens 8-10 november 2019
Fredrik Berg rapporterade från den gångna helgens RAS/RUS-konferens. Distrikt och
rasklubbar hade egna möten på fredagskvällen. Lördagen inleddes med allmän
information från utskottet och därefter var det gruppvisa diskussioner om mentaltest
respektive utställnings- och championatregler. På söndagen fortsatte diskussionerna och
deltagarna fick själva välja om man ville byta grupp eller fortsätta i samma grupp där
man varit under lördagen. Det var överlag bra och konstruktiva diskussioner, och alla
som ville fick komma till tals.
Alla får nu i uppdrag att förbereda sina presentationer och övrigt material för utskick till
deltagarna.
c) Mentaltestdomarkonferenser
Fredrik Berg rapporterade att tre mentaltestdomarkonferenser på tre olika platser
kommer att planeras in under våren 2020. Varje konferens blir över två dagar, och för ca
15 personer/tillfälle. Datum och plats ska beslutas under december och information sedan
skickas till berörda. Fredrik Berg och Anneli Hultman arbetar vidare med planeringen.
d) Exteriördomarkonferens 18-19 april 2020
Gunilla Andersson informerade om att ett första telefonmöte med rasklubbarna ägde rum
i maj. Ytterligare ett telefonmöte ska bokas in före jul för att göra en avstämning om hur
arbetet fortskrider. Inbjudan till domarna är klar och kommer att skickas ut inom kort.

§ 152 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Fredrik Berg hade inget ytterligare att rapportera utöver från RAS/RUS- konferensen
(se § 151 b ovan).

b) Kansliet
Handläggaren på kansliet har under hösten prioriterat förberedelsearbetet inför
exteriördomarkonferensen respektive RAS/RUS-konferensen. Utöver det har ansökan
om officiella utställningar 2021 sammanställts och skickats in till SKK. Vi inväntar nu
besked om de ansökta utställningarna blir godkända av SKK:s utställningskommitté.
De kommande veckorna måste minnesanteckningarna från exteriördomarkonferensen i
oktober prioriteras för att kunna skickas in till SKK och sedan även till de deltagande
domarna.
Något som också måste göras är att översätta de nya utförandeanvisningarna för MH,
och MH-nyckeln, till engelska och tyska.
c) UGA
John Örvill rapporterade att UGA diskuterat avelskonferensen 2020. Man har gjort ett
preliminärt program och förbereder en inbjudan som ska skickas till rasklubbarna.
Utöver avelskonferensen arbetar UGA med att få in exteriörprotokollen digitalt och man
planerar även för en Lathundsutbildning under våren 2020.
d) UGE
Gunilla Andersson rapporterade att exteriördomarkonferensen i oktober tagit den mesta
tiden. Det har också inkommit många förfrågningar från exteriördomare som önskar
utöka sina rasregister med fler bruksraser.
Gunilla Andersson rapporterade vidare att ansökan till SKK om utställningar 2021 gick
mycket smidigare i år. Det kan ev. berott på att mycket information hade skickats ut till
rasklubbar och distrikt inför ansökningsförfarandet.
Gunilla Andersson informerade avslutningsvis om att hon arbetar med en folder om
exteriörbeskrivning.
e) UGH
Catarina Kjellerstedt rapporterade att man kommer att arbeta vidare med hälsoenkäten,
och att man ansökt om pengar för enkätresultaten. Utöver hälsoenkäten arbetar UGH
vidare med den inplanerade friskvårdskonferensen 2021.

§ 153 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Utskottets verksamhetsplan 2019
Utskottet diskuterade verksamhetsplanen för 2019, och Fredrik Berg informerade om att
alla utskottsgrupper nu ska fylla i årets aktiviteter i uppföljningen. Alla sammankallande
fyller i sina aktiviteter och mejlar till kansliet. Kansliet sammanställer sedan och skickar
in det till nästa FS-möte (senast den 15/11).
b) Aktivitetsplaner
Fredrik Berg informerade om att alla utskottsgrupper måste göra sina aktivitetsplaner
för 2020. Dessa ska skickas in till kansliet som sammanställer i en fil.

c) Tillgänglighet i utskottets verksamheter
Fredrik Berg informerade om att utskottet måste tänka igenom ökad tillgänglighet inom
alla våra verksamheter. Detta kan gälla t.ex. MH-banor, utställningar och
konferensplatser. Vi måste alltid tänka tillgänglighet för personer med
funktionsvariationer.
d) Representationskläder
Fredrik Berg informerade om att frågan om representationskläder för medlemmar i
utskott och utskottsgrupper har tagits upp i FS. En kollektion håller på att tas fram.

§ 154 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Svar AG Standard_sporrar briard 2019-09-24, 3 bilagor

-

Protokollsutdrag SKK DK nr 4 2019 § 70a Godkända domarkompendier 2019-10-08

-

Mentalbrev SBK Skånedistriktet 2019-10-09

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 4 2019 § 106 Dobermann dispensansökan 2019-10-17

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 4 2019 § 107 Kelpie - spermaimport 2019-10-17

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 4 2019 § 109 Möte dobermann DCM 2019-10-17

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

§ 156 ÖVRIGA FRÅGOR
Inget

§ 157 ÄRENDEN TILL FS
-

Uppföljning utskottets verksamhetsplan 2019
Aktivitetsplanerna inlagda i budgeten för 2020

§ 158 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget

§ 159 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att nästa möte är ett planeringsmöte den 16 december.

§ 160 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).

