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

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

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

§ 60 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 3/2018 godkändes och lades till handlingarna.

§ 61 AKTUELLA DISPENSER
Inga nya till detta möte.

§ 62 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från Utskottsgrupp hälsa och friskvårds (UGH) möte den
2018-07-18, Utskottsgrupp exteriörs (UGE) möte den 2018-07-24 och Utskottsgrupp
mentals (UGM) möte den 2018-07-31. Utskottet tackade för informationen.

§ 63 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2018-05-31
Utskottet gick igenom det ekonomiska utfallet per den 31 maj 2018. Utfallet ligger
fortsatt i fas med planeringen.

§ 64 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Utskottsgrupperna, ev. utökning
Utskottet diskuterade utskottsgruppernas nya sammansättning.
Utskottsgrupp avelssamordning (UGA)
Inga förändringar sedan förra mötet.
Utskottsgrupp exteriör (UGE)
Ulrica Barck har meddelat att hon fortsätter i UGE. På sikt behövs fler personer i
gruppen, men beslut om vilka det blir får avvakta lite.
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Utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH)
Kicki Östensson är sammankallande i UGH året ut. I gruppen är även Maria Laurén
och Ann Essner med. Gruppen behöver utökas och man letar efter fler lämpliga
personer.
Utskottsgrupp mental (UGM)
Conny Borg, sammankallande, presenterade att förslag på arbetsordning för UGM.
Jessica Alenius är föreslagen att vara kurs- och utbildningsansvarig, medan David
Lundgren är föreslagen som Lathunds- och statistikansvarig i gruppen.
Utskottet beslutade enligt denna arbetsordning för UGM.
Ytterligare personer behövs till UGM på sikt, men beslut om vilka dessa personer blir
kommer senare.
b) Mentaltestdomarutbildning
Conny Borg föreslog, efter samråd med den tilltänkta läraren, att den sedan tidigare
preliminärt inplanerade MT-domarutbildningen under hösten 2018 skjuts på framtiden.
Det är nu för kort om tid för att få till en bra utbildning.
Utskottet beslutade i enlighet med förslaget att skjuta på mentaltestdomarutbildningen
till ett senare tillfälle.
c) Arvoden
Utskottet diskuterade ett par aktuella ärenden gällande arvoden. En större diskussion
kring arvoden tas upp vid utskottets arbetsmöte i november.
Kansliet fick i uppdrag att ta fram underlag kring arvoden till arbetsmötet.
d) Arbetskonferens i november
Utskottet diskuterade datum för det gemensamma arbetsmötet.
Utskottet beslutade att förlägga arbetsmötet den 11-12 november 2018.
e) MH-filmen
Utskottet diskuterade en inkommen skrivelse angående den beställda MH-filmen. UGM
tillsammans med de ansvariga från SBK och kansliet måste ha ett möte och fatta beslut
om hur man ska gå vidare.
f) Nya auktorisationer
Utskottet beslutade att godkänna auktorisationerna för fem nya mentalbeskrivare som
blev godkända vid examination i Romelanda den 21-22 juli 2018.
Utskottet uppdrog till kansliet att skriva ut certifikat och skicka till de nya
mentalbeskrivarna.
Utskottet gratulerar alla nya mentalbeskrivare och önskar lycka till.
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§ 65 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Mentalbeskrivarkonferens, uppsamling
Det är ett tjugotal mentalbeskrivare som inte haft möjlighet att närvara vid
konferenserna 2017/2018, och för dessa ska det under hösten 2018 anordnas en
avslutande konferens.
Kansliet fick i uppdrag att skicka en lista till Conny Borg med namn på de beskrivare
det berör.
b) Regelrevideringskonferens 10-11 november 2018
Utskottet diskuterade förutsättningarna (plats, ekonomi, målgrupp) för att arrangera
regelrevideringskonferenser för utskottets verksamhetsgrenar den 10-11 november 2018.

§ 66 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Anneli Hultman informerade om att det kommer att arrangeras en kompletteringsdag i
samband med SM i Ronneby för några av deltagarna vid beskrivarutbildningen i
Mönsterås. Anneli Hultman och UGM håller i denna dag. UGM kommer även att ha sitt
uppstartsmöte i samband med SM.
b) Vice sammankallande för utskottet
Fredrik Berg har anmält förhinder att närvara.
c) Kansliet
Kansliet informerade om att det nu efter sommaren är många inkomna mejl som väntar
på svar. Det brukar ta en dryg vecka innan allt är besvarat. Det har även inkommit
ansökningar från distrikt och rasklubbar om utställningar 2020 som ska sammanställas
tillsammans med UGE.
d) UGA
John Örvill informerade om att det varit lugnt under sommaren. UGA har arbetat med
RAS för olika raser, och yttrat sig gällande en del dispensansökningar som kommit från
SKK.
e) UGE
Gunilla Andersson informerade om att det har kommit in några ansökningar om att få
ställa in utställningar, och Gunilla har pratat med SKK angående detta. I övrigt är
planeringen för hösten på gång i samarbete med kansliet.
f) UGH
Kicki Östensson rapporterade att UGH börjat arbeta med regelrevideringen av
Uthållighetsprov (UHP). Vidare har Ann Essner gjort en enkät om sunda bruksprov skador under träning och tävling, som man vill att utskottsmedlemmarna fyller i under
augusti som hjälp inför UGH:s fortsatta arbete med enkäten.
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UGH har även börjat diskutera den kommande friskvårdskonferensen, vilken troligen
kommer att flyttas fram så att den tidigast kommer att arrangeras under 2020.
g) UGM
Förelåg en skriftlig rapport från UGM.
Conny Borg informerade vidare att han pratat med Ingrid Tapper i MH-gruppen.
Conny kommer att sitta med i gruppen, liksom Bodo Bäckmo som är med sedan
tidigare.
Conny Borg redogjorde för att det behövs hjälp att marknadsföra MT2017. Det vore bra
med ett utskick till alla distrikt och rasklubbar, och be dem vidarebefordra, så att vi
kan få ihop 200 hundar som gjort MT2017 innan årets slut. Detta för att kunna göra en
ordentlig analys och utvärdering.
Conny Borg framför avslutningsvis ett önskemål om att hela UGM får tillgång till
Lathunden. John Örvill fick i uppdrag att ombesörja det.

§ 67 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Meriter för cert/championat
Utskottet diskuterade allmänt kring det kommande regelrevideringsarbetet med
Utställnings- och championatreglerna.
b) Publicering av mentalindex
Utskottet diskuterade kring publicering av mentalindex.
c) Frågor att diskutera på arbetsmötet
Anneli Hultman önskar få in förslag från utskottsgrupperna på viktiga frågor att ta upp
vid utskottets arbetsmöte i november.

§ 68 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
Inget nytt.

§ 69 UTGÅENDE SKRIVELSER
Inga skrivelser skickade sedan mötet den 25 juni.

§ 70 ÖVRIGA FRÅGOR
Inget

§ 71 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Utskottet planerar att göra ett riktat utskick med information om vilka personer som är
nya i utskottsgrupperna, och vilka som blivit godkända som mentalbeskrivare
respektive domare för MT2017.
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§ 72 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa utskottsmöte är måndagen den 17 september. Utskottet har även ett arbetsmöte
den 12 november.

§ 73 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).
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