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

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

§ 39 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning med några
kompletteringar.

§ 40 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 2/2019 godkändes och lades till handlingarna.

§ 41 AKTUELLA DISPENSER
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en tik som fyllt 4 år i februari. Tiken
har tidigare inte kunnat delta pga. flera olyckliga omständigheter, bl.a. skada.
Utskottsgrupp mental (UGM) har behandlat ansökan, och har beslutat att bevilja en
tidsbegränsad åldersdispens. Hundägaren är meddelad.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/UKK angående en dispensansökan om att få
använda en tik äldre än 7 år utan tidigare kull i avel. Utskottsgrupp avelssamordning
(UGA) har behandlat ansökan, och sammantaget de angivna skälen och de
röntgenresultat som finns kan UGA inte förorda en dispens från SKK:s regelverk
gällande ålder. Yttrandet är skickat till SKK/UKK.
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en tik som fyller 4 år i mars. Tiken har
tidigare inte kunnat delta pga. sjukdom med lång konvalescens. UGM har behandlat
ansökan, och har beslutat att bevilja dispensen. Hundägaren är meddelad.
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en tik som blivit bortlottad vid ett
tidigare MT. Tiken fyller 4 år i mars. UGM har behandlat ansökan, och har beslutat att
avslå den. Hundägaren är meddelad.

§ 42 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från Utskottsgrupp exteriör (UGE) 2019-03-11. Utskottet
tackade för informationen.

§ 43 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2018-12-31
Utskottet diskuterade det ekonomiska utfallet för 2018. Utskottet gjorde bara av med
ungefär hälften av de budgeterade medlen, vilket delvis förklaras av att
regelrevideringskonferensen flyttades från 2018 till 2019.

§ 44 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Avauktorisationer
Några av Brukshundklubbens mentalbeskrivare har i anslutning till genomgången av
det senaste årets tjänstgöringar bett om att få bli avauktoriserade på egen begäran.

Utskottet beslutade att formellt avauktorisera dessa mentalbeskrivare.
Utskottet uppdrog till kansliet att skicka avauktorisationsbrev och tacka för allt de
gjort inom Brukshundklubbens mentalverksamhet.
b) Ny MH-nyckel
Förelåg ett förslag från Utskottsgrupp mental (UGM) om smärre redaktionella
justeringar i MH-nyckeln för att bättre passa de av förbundsstyrelsen beslutade
förändringarna i Utförandeanvisningarna (FS nr 2 § 44/2019).
Utskottet beslutade i enlighet med de föreslagna ändringarna, och att den nya MHnyckeln ska börja gälla samtidigt med de nya Utförandeanvisningarna 2019-07-01.

§ 45 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
Regelrevideringskonferens 9-10 februari 2019
Utskottet diskuterade och utvärderade den genomförda regelrevideringskonferensen,
samt vilket material som ska skickas ut till deltagarna respektive läggas ut på
hemsidan.
I samband med att materialet mejlas ut till deltagarna ska vi även skicka med en länk
för utvärdering. Det är viktigt att vi får in deltagarnas synpunkter inför det fortsatta
regelrevideringsarbetet.
Utskottet för avel och hälsa planerar att arrangera ytterligare en regelrevideringskonferens under 2020.

§ 46 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Anneli Hultman rapporterade från det senaste förbundsstyrelsemötet. Anneli
rapporterade vidare om en del förändringar som blivit i rasklubbarnas styrelser i
samband med årsmötena.
b) Vice sammankallande för utskottet
Fredrik Berg rapporterade från SKK:s Specialklubbskonferens den 2-3 februari 2019.
Fredrik rapporterade vidare från ett möte med Schäferhundklubben angående RAS,
och ett telefonmöte med Utskottsgrupp mental (UGM) angående MT2017.
c) Kansliet
Kansliet redogjorde för att det nu åter kommer in mycket frågor gällande MH och MT,
så det märks att säsongen börjar komma igång igen. Kansliet rapporterade vidare att de
nya anmälnings- och redovisningsrutinerna gällande mentalbeskrivning valp (MV)

börjar sätta sig, och att domarkompendierna för raserna som ska vara med vid höstens
exteriördomarkonferens börjar komma in.
d) UGA
John Örvill rapporterade att han arbetar med RAS och hälsoprogram för flera av
brukshundraserna. John rapporterade vidare att HD-utredningen, som han deltar i, ska
vara klar och lämnas in till SKK/CS nu under våren 2019.
e) UGE
Gunilla Andersson informerade om förberedelserna inför exteriördomarkonferensen i
oktober, och de domarkompendier som börjar komma in. Arbetsgruppen för
konferensen funderar över lämplig moderator till konferensen, eftersom de tidigare
tillfrågade har fått förhinder att närvara.
Gunilla rapporterade vidare om att planering pågår inför den kommande
ansökningsperioden för utställningar 2021.
f) UGH
Catarina Kjellerstedt hade anmält förhinder.
g) UGM
Conny Borg rapporterade om det pågående arbetet i samarbete med kansliet gällande
auktorisationer för mentalbeskrivare och mentaltestdomare. Conny rapporterade vidare
från mötet med Fredrik Berg och UGM angående MT2017.

§ 47 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Grupp för collies löpande avelsansvar
Anneli Hultman informerade om att Svenska Brukshundklubben har återtagit
avelsansvaret för collie från rasklubben. Det ska tillsättas en oberoende grupp av
personer som ska hantera de löpande avelsfrågorna gällande collie under den period som
Svenska Brukshundklubben har avelsansvaret för rasen.
Anneli Hultman har fått in några namnförslag, men hela utskottet får nu i uppdrag att
fundera på lämpliga personer till gruppen.
b) MT2017
Anneli Hultman redogjorde för det beslut om avslag som SKK:s Kommitté för hundars
mentalitet (KHM) fattat gällande SBK:s förfrågan om att få tillskriva MT2017 officiell
status under en provperiod med möjlighet till titeln korad.
Utskottet diskuterade hur Brukshundklubben på bästa sätt ska arbeta vidare med
frågan.
c) Utskottets verksamhetsplan
Anneli Hultman presenterade hur den centrala mallen för SBK:s verksamhetsplan för
2019-2021 ser ut. Anneli kommer att skriva en första version som hon sedan diskuterar

med kansliet. Därefter kommer den att skickas ut till alla utskottsgrupper för att fyllas
på med mer information.

§ 48 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Information från SKK/Avel och hälsa angående SRD Ambassadörer 2019-02-19

-

Protokollsutdrag SKK KHM nr 1 2019 § 6a MT2017 2019-02-19

§ 49 ÖVRIGA FRÅGOR
Inget

§ 50 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget

§ 51 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att nästa möte är 17 april 2019.

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

Justeras:

Vid protokollet:

Anneli Hultman
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).

