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

§ 20 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Conny Borg valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

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

§ 22 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 1/2019 godkändes och lades till handlingarna.

§ 23 AKTUELLA DISPENSER
Förelåg en begäran om yttrande från SKK/AK angående en dispensansökan för avel
pga. tikens HD-resultat. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har behandlat
ansökan, och står inte bakom ett beviljande av dispens då det är alldeles för lite
utvärderat både gällande tiken och den tilltänkta hanens kullsyskon. Yttrandet är
skickat till SKK/AK.
Förelåg en ansökan från en exteriördomare som vidareutbildar sig på flera SBK-raser
om att en exteriördomare ska få tillfällig aspirantdomarstatus retroaktivt för två raser.
Utskottsgrupp exteriör (UGE) har behandlat ansökan och tillstyrker tillfällig
aspirantdomarstatus i det aktuella fallet. Exteriördomaren och SKK/DK är meddelade.

§ 24 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från Utskottsgrupp exteriör (UGE) 2019-02-03. Utskottet
tackade för informationen.

§ 25 EKONOMI
Ekonomiskt utfall
Förelåg inget nytt ekonomiskt utfall.

§ 26 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Rutin för bakbeskrivning/bakbedömning
Utskottet diskuterade ett förslag från Utskottsgrupp mental (UGM) på rutiner för
bakbeskrivningar/ bakbedömningar för mentalbeskrivare respektive mentaltestdomare.

Utskottet beslutade att godkänna rutinen.
Utskottet uppdrog till kansliet att göra några mindre redaktionella ändringar.
b) Delegering av ansvar att utse bakbeskrivare respektive bakdomare

Conny Borg redogjorde för att UGM behöver ha mandat för att vid behov kunna
utse bakbeskrivare respektive bakdomare.
Utskottet beslutade att delegera ansvaret att utse bakbeskrivare respektive
bakdomare till UGM. Denna delegering ska även läggas till i utskottets
delegeringsordning.

§ 27 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
Regelrevideringskonferens 9-10 februari 2019
Utskottet fortsatte att detaljplanera programmet till helgens regelrevideringskonferens.
Deltagarlista och program har skickats ut till deltagarna.
Utskottet planerar redan nu med att arrangera en regelrevideringskonferens till under
2020.

§ 28 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Anneli Hultman rapporterade från Organisationskonferensen.
b) Vice sammankallande för utskottet
Fredrik Berg var ej närvarande
c) Kansliet
Kansliet redogjorde för de nya rutinerna som gäller angående deltagande vid mässor och
andra större evenemang.
Kansliet rapporterade också om att det finns ett nybildat produktråd på kansliet som
planerar vilka produkter som ska säljas i SBK-shopen. Utskottet får gärna komma med
förslag på produkter via handläggaren på kansliet.
d) UGA
John Örvill rapporterade att han arbetar med RAS för flera raser, och även med
hälsoprogram för några raser. Det är också dags för UGA att börja planera för en ny
Lathundsutbildning.
e) UGE
Gunilla Andersson informerade om förberedelserna inför exteriördomarkonferensen i
oktober. Det börjar nu komma in raskompendier för de aktuella raserna. Den utsedda
moderatorn för konferensen har fått förhinder att närvara, så vi måste hitta en ny
lösning.
f) UGH
Catarina Kjellerstedt informerade om att hälsoenkäten nu är färdig och publicerad på
hemsidan och Facebook.
g) UGM

Conny Borg informerade om att man arbetar vidare med auktorisationerna för
mentalbeskrivare respektive mentaltestdomare.

§ 29 DISKUSSIONSÄRENDEN
Rapporteringskod A, oacceptabelt beteende, RAS
John Örvill redogjorde för att han pratat med några av våra rasklubbar om att det ska
stå med om oacceptabelt beteende i deras RAS-dokument. Alla rasklubbar ska adressera
denna fråga, och ha en rubrik med om detta nästa gång de uppdaterar sitt RAS.

§ 30 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
Skrivelse från ett distrikt gällande av- och återauktorisationer av MH-beskrivare och
MT-domare

§ 31 UTGÅENDE SKRIVELSER
Utskottet tittade gemensamt igenom listan över skickade skrivelser sedan förra mötet.

§ 32 ÖVRIGA FRÅGOR
Inget

§ 33 ÄRENDEN TILL FS
Inget

§ 34 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget

§ 35 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att nästa möte är 11 mars 2019.

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

Justeras:

Vid protokollet:

Anneli Hultman
Mötesordförande

Conny Borg

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).

