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

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

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

§ 22 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 1/2020 godkändes och lades till handlingarna.

§ 23 AKTUELLA DISPENSER
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel pga.
föräldradjurens HD-resultat. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har behandlat ansökan
och instämmer i rasklubbens utlåtande över dispensen. UGA ser positivt på uppfödarens vilja
att bredda avelsbasen, men den tilltänkta hanen medför att man inte kan tillstyrka
dispensansökan. Yttrandet är skickat till SKK/AK.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel pga.
tikens HD-resultat. UGA har behandlat ansökan och har beslutat att tillstyrka då
kombinationens förväntade kullindex blir > 100 för både HD och ED. Yttrandet är skickat till
SKK/AK.
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en tik som fick ej godkänt vid sitt första MT.
Ägaren önskar starta igen, men tiken fyller 4 år samma dag som det nya MT:t äger rum.
Utskottet för avel och hälsa diskuterade ansökan, och beslutade att bevilja den.
Utskottet uppdrog till kansliet att meddela hundägaren.
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en hane som fick ej godkänt vid sitt första MT.
Ägaren önskar starta igen, men hunden hinner fylla 4 år ett par veckor innan det finns ett
lämpligt nytt MT att anmäla till. Utskottet för avel och hälsa diskuterade ansökan, och
beslutade att bevilja den med en tidsbegränsning till den 30 juni 2020.
Utskottet uppdrog till kansliet att meddela hundägaren.

§ 24 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från utskottsgrupp hälsa och friskvårds (UGH) möte 202001-13. Catarina Kjellerstedt informerade om att man har blivit beviljade pengar för den
fortsatta bearbetningen av resultaten från hälsoenkäten. Pengarna utbetalas till Uppsala
Universitet, som betalar ut lön till Ann Essner för bearbetningsarbetet.

Catarina Kjellerstedt informerade vidare om att Hälsokonferensen nu är inbokad den 3031 januari 2021. Det blir en föreläsning av professor Martin Fischer den 30/1 i SKK:s
lokaler i Rotebro. Under helgen planeras även för genomgångar av hälsoenkäten och
Agria Breed Profile. Utskottet tackade för informationen.

§ 25 EKONOMI
a) Ekonomiskt utfall
Utskottet tittade gemensamt på det ekonomiska utfallet från 2019-12-31. Utskottet
kunde konstatera att man gjort av med knappt 60 % av de budgeterade medlen för 2019.
Detta medför att man kommer att dra ner lite i budgeten för de kommande åren.
b) Budget 2020-2022
Utskottet tittade gemensamt igenom den inlämnade budgeten för åren 2020-2022.
Utskottet kunde konstatera att det inte finns några avvikelser än så länge, utan man
följer plan.

§ 26 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) 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.
2020-02-03.
Utskottet uppdrog till kansliet att skicka avauktorisationsbrev och samtidigt tacka för
allt domaren gjort inom Brukshundklubbens mentaltestverksamhet genom åren.
b) Nya medlemmar till utskottsgrupp mental (UGM)
Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde (2020-01-24) att tillsätta
Carina Melanoz som ny sammankallande för utskottsgrupp mental (UGM). Utskottet
diskuterade ytterligare intresseanmälningar som inkommit om att vara med i UGM.
Fredrik Berg har pratat med berörda och föreslog utskottet att välja Hans Eklund och
Veronica Nilsson att ingå i UGM tillsammans med Carina Melanoz.
Utskottet beslutade att välja Hans Eklund och Veronica Nilsson till nya medlemmar i
UG mental.
Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 27 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Mentaltestdomarkonferenser våren 2020
Kansliet informerade om att anmälningarna kommer in löpande till alla tre
konferenserna. Hittills är det totalt 27 anmälda MT-domare.

b) Exteriördomarkonferens 18-19 april 2020
Gunilla Andersson informerade att vi är på gång att skicka ut en påminnelse till de
domare som ännu inte anmält sig till konferensen. Ett raskompendium är godkänt och
klart, ytterligare ett är inskickat till SKK:s granskare och ett är på gång att skickas in.
Två raskompendier har inte inkommit alls till arbetsgruppen än.
Senare under våren blir det fler telefonmöten med berörda rasklubbar med planering vad
gäller hundar m.m.
c) Avelsmålskonferens oktober 2020
John Örvill rapporterade att man nu är på gång att boka helgen den 17-18 oktober för
konferensen. En föreläsare är preliminärbokad och ytterligare en är på gång att bokas in.
Man söker även efter en tredje föreläsare.
Eventuellt blir det ett samarrangemang med årets RAS/RUS-konferens och
konferenserna kommer då att ligga varsin dag. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA)
fortsätter med planeringsarbetet.
d) Hundhälsa 30-31 januari 2021
Catarina Kjellerstedt informerade om att utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH)
diskuterar lämpligt namn på hälsokonferensen i januari 2021. Arbetsnamnet är nu
”Hundhälsa”. UGH fortsätter att diskutera och planera konferensen.
e) Anatomi- och exteriörbeskrivarutbildning våren 2020
Gunilla Andersson informerade om att inbjudan till utbildningarna nu har skickats ut till
samtliga rasklubbar. Utbildningarna kommer att arrangeras på Södertälje BK,
anatomiutbildningen först den 25-26 april, och sedan exteriörbeskrivarutbildningen i
maj/juni och augusti.

§ 28 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Fredrik Berg rapporterade att han hade deltagit vid årets organisationskonferens.
b) Kansliet
Handläggaren på kansliet rapporterade att protokollet och den ekonomiska redogörelsen
från höstens exteriördomarkonferens nu blivit godkända av SKK:s Domarkommitté, och
att ekonomiskt bidrag kommer att betalas ut till Brukshundklubben.
Anmälningsformulären till vårens konferenser, för exteriör- respektive MT-domare, ligger
ute och anmälningar kommer in kontinuerligt. På gång under första kvartalet är att
uppdatera statistiken på hemsidan.
c) UGA
John Örvill rapporterade att man har fått in RAS för några raser. John rapporterade
vidare att Collieutredningen blivit publicerad på SKK:s hemsida idag. Information och
länk till SKK:s sida finns även på Brukshundklubbens hemsida. Det kommer att bli ett
remissförfarande om utredningen innan SKK/CS ska fatta beslut.

d) UGE
Gunilla Andersson rapporterade att hon lägger mycket tid på höstens och vårens
exteriördomarkonferenser. Gunilla informerade vidare att hon hjälper till med att hitta
alternativa lösningar till att Brukshundklubben ska kunna genomföra en officiell
utställning på en lokalklubb under 2020, vilken inte fick sin ansökan om att ställa in
beviljad. Den inplanerade inofficiella utställningsdelen hos samma arrangör ställs dock
in.
Gunilla informerade om att det fortsätter att inkomma förfrågningar från
exteriördomare som är intresserade av att utöka sina rasregister med SBK-raserna.
Gunilla föreslår avslutningsvis att det vore bra om vi kan publicera tidsplanen och
processen för regelrevideringen på hemsidan, så att den finns tillgänglig för alla
medlemmar.
e) UGH
Catarina Kjellerstedt meddelade att UGH har ett nytt möte på söndag. Eventuellt har
man en ny medlem till gruppen på gång. Utskottet hälsar att hen är välkommen.
f) UGM
Carina Melanoz hade anmält förhinder att närvara.

§ 29 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Regelrevidering 2022: arbetsrutiner och tidsplan
Gunilla Andersson tog upp den utskickade rutinen gällande revideringen av utställningsoch championatreglerna. Utskottet diskuterade tänkbara scenarier utifrån vilka olika
förslag som kan tänkas inkomma från rasklubbarna.
b) Uppföljning från organisationskonferensen: samordning av auktorisationer,
utbildningar
Fredrik Berg informerade om uppföljningspunkter från organisationskonferensen. Ett
arbete om samordning av auktorisationer pågår centralt under ledning av Åsa Tiderman.
Gunilla Andersson tar upp att vi bör gå igenom och kontrollera så att alla utskottets
funktionärskategorier finns med.
Kansliet informerade om det de frågor gällande samordning av utbildningar inom
organisationen som ska besvaras senast den 29 februari. Utskottet uppdrog till kansliet
att sammanställa frågeställningarna och mejlar till alla i utskottet. Utskottet behöver
sedan planera in ett möte där frågorna diskuteras och besvaras.
c) Skrivelse angående rasklubb
Förelåg en inkommen skrivelse från medlemmar i en rasklubb där man är orolig för
rasklubbens framtid. Utskottet diskuterar skrivelsen och poängterar att det är viktigt att
man som medlem känner till hur de demokratiska processerna fungerar, hur beslut tas
och hur man kan påverka. Utskottet uppdrog till kansliet att kontakta utskottet för
organisation och fråga om de har någon bra information angående detta att delge.

d) Mentalindex
Förelåg en förfrågan från SKK:s Kommitté för hundars mentalitet (KHM) om att få
bjuda in representanter för briard till att vara med i SKK/KHM:s pilotprojekt om
mentalindex. Utskottet uppdrog till kansliet att svara SKK/KHM att SBK ställer sig
positiva till det. Utskottet ber även om att man ska få ta del av lite information
efterhand om hur projektet går.

§ 30 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Ansökan om ändring av championatregler och särbestämmelser, SKK 2020-01-27

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

§ 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 ett planeringsmöte måndag 9 mars 2020.

§ 36 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).

