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§ 71 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammankallande Anneli Hultman hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat. Med anledning av att mötet troligtvis var Annelis sista såsom
sammankallande, inledde hon med att tacka alla för ett väl genomfört arbete i utskottet
under det senaste året.
Jessica Alenius ersatte Conny Borg i utskottsgrupp mental.

§ 72 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Gunilla Andersson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 73 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning med ett par tillägg.

§ 74 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 4/2019 godkändes och lades till handlingarna.

§ 75 AKTUELLA DISPENSER
Förelåg inga nya dispensansökningar.

§ 76 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från utskottsgrupp hälsa och friskvårds (UGH) möte 201904-23 och från utskottsgrupp exteriör (UGE) 2019-05-13. Utskottet tackade för
informationen.

§ 77 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2019-04-30
Utskottet diskuterade det ekonomiska utfallet från 2019-04-30, och kunde konstatera
att det inte varit så många ekonomiska transaktioner än så länge under året. De flesta
stora kostnaderna kommer under andra halvan av året.

§ 78 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Auktorisationer och avauktorisationer
Utskottet diskuterade den pågående uppdateringen av årets listor med auktoriserade
MH-beskrivare respektive MT-domare. Listan för MT-domare är klar medan några av
MH-beskrivarna har kvar att göra en bakbeskrivning för att bibehålla auktorisationen
2019.
Utskottet beslutade att avvakta med att publicera listorna med auktoriserade MHbeskrivare respektive MT-domare tills alla bakbeskrivningar är godkända och klara.
Listorna ska då publiceras på hemsidan och skickas ut till alla distrikt och rasklubbar.

Listorna ska då vara uppdaterade med aktuella e-postadresser och mobilnummer till
mentalbeskrivarna och mentaltestdomarna.

b) Utökning av UGA
John Örvill redogjorde för att arbetsbördan börjar bli för stor i utskottsgrupp
avelssamordning (UGA) och fler personer behövs. John föreslår därför att Sofia
Dunder, som är både kunnig inom området och intresserad, ska ingå i UGA.
Utskottet beslutade att välja Sofia Dunder till ny medlem i UGA. Utskottet hälsar
henne varmt välkommen.
c) Aspirantdomare/examinatorer
Förelåg en inkommen skrivelse från Riesenschnauzerklubben om att uppdatera
listan över aspirantdomare/examinatorer för riesenschnauzer.
Utskottet beslutade att gå på rasklubbens förslag.
Utskottet uppdrog till kansliet att kontakta SKK om ändringarna.

§ 79 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Exteriördomarkonferens 18-20 oktober 2019 och 18-19 april 2020
Gunilla Andersson gav en lägesrapport om det pågående förberedelsearbetet. Under maj
ska arbetsgruppen genomföra telefonmöten med alla rasklubbarna som avstämning
inför de båda konferenserna. Utöver telefonmötena är det mycket arbete med att få in
alla domarkompendier och sedan läsa dem och vid behov komma med
förbättringsförslag. Gunilla erbjuder hjälp till de rasklubbar som känner behov av det.
b) RAS/RUS-konferens (8)9-10 november 2019
Anneli Hultman redogjorde för att årets RAS/RUS-konferens är tänkt att vara en
fortsättning på den regelrevideringskonferens som genomfördes i februari. Inför höstens
konferens ska utskottet, efter inkomna önskemål, skicka ut frågeställningar i förväg.
Utskottet uppdrog till kansliet att leta efter lämpligt konferenshotell.
c) Mentaltestdomarkonferens 23-24 november 2019
Jessica Alenius redogjorde för utskottsgrupp mentals (UGM) tankar kring lämpligt
innehåll på de kommande mentaltestdomarkonferenserna. Det är planerat att vara tre
konferenser med samma innehåll på olika platser i landet, en i november 2019 och två
under början av 2020.
Utskottet uppdrog till UGM att till nästa möte ha en plan för var och när konferenserna
ska äga rum.
d) Arbetsmöte utskottet 30/31 aug-1 sep 2019
Utskottet diskuterade den inplanerade arbetshelgen den 31 augusti till 1 september.
Utskottet bestämde att alla utskottsgrupperna också ska vara med vid arbetshelgen,
och uppdrog till de sammankallande att informera och bjuda in sina gruppmedlemmar.

Utskottet uppdrog till kansliet att boka konferenshotell.

§ 80 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Anneli Hultman rapporterade att hon och Ann Essner, från utskottsgrupp hälsa och
friskvård (UGH), varit på presentationen av HD-utredningen hos SKK.
Anneli rapporterade vidare att förslaget på nya Utförandeanvisningar för MH är
inskickat till SKK. Förslaget ska diskuteras vid det kommande mötet med SKK:s
Kommitté för hundars mentalitet (KHM).
b) Vice sammankallande för utskottet
Fredrik Berg rapporterade från olika möten som han deltagit vid i den sydöstra delen av
Sverige.
c) Kansliet
Kansliet redogjorde för det pågående arbetet med framtagandet av ett nytt SBK
Tävling. I inledningsskedet är det personal på kansliet som deltar i arbetet tillsammans
med konsulterna, men efterhand som arbetet fortskrider kommer experter på olika
områden att involveras på olika sätt.
Kansliet informerade också om ett förslag om att Brukshundklubben ska kunna erbjuda
hundägare att tillsammans med sina hundar genomföra en ”SBK-klassiker” med olika
fysiska grenar (som en motsvarighet till den svenska klassikern för människor).
Utskottet diskuterade lämpliga grenar att kunna ingå i en ”SBK-klassiker”.
d) UGA
John Örvill rapporterade att det har varit ett omfattande och intensivt arbete med HDutredningen. Utöver arbetet med utredningen så informerade John om att flera RAS är
på gång att bli klara, liksom några nya hälsoprogram.
e) UGE
Gunilla Andersson rapporterade att information om ansökan om officiella utställningar
inför 2021 håller på att sammanställas och kommer att skickas ut till distrikt och
rasklubbar under maj månad.
Gunilla informerade vidare att de inkomna svaren från inventeringen av
exteriörbeskrivare från respektive rasklubb nu ska ligga till grund för planeringen av
kommande utbildningar.
f) UGH
Catarina Kjellerstedt rapporterade om hälsoenkäten som nu är avslutad. Man ansöker
om bidrag för uppföljning och forskning av resultaten, och med tanke på datamängden
kan det bli hur stort som helst.
Catarina informerade vidare om att man arbetar med planeringen inför en kommande
friskvårdskonferens 2021. Det finns idag ett stort intresse för friskvård ute i landet, och
det är bra att kunna bidra med information/utbildning till hundägare.

g) UGM
Jessica Alenius rapporterade om det pågående arbetet med dokumentet om
kvalitetssäkring av funktionärer. Utskottsgrupp mental (UGM) ska presentera sitt
arbete vid nästa utskottsmöte.
Jessica rapporterade vidare att en uppdaterad lista över material till mentalbanor har
färdigställts och publicerats på hemsidan.

§ 81 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Avelsansvar collie
Anneli Hultman informerade om den oberoende grupp av personer som ska handlägga
de löpande avelsfrågorna gällande collie under den period som Svenska
Brukshundklubben har avelsansvaret för rasen. Anneli har arbetat hårt med att få fram
namn på personer till denna grupp, och det finns nu ett förslag för förbundsstyrelsen
(FS) att besluta om vid sitt sammanträde den 17 maj.
b) HD-utredningen
John Örvill rapporterade om arbetet med HD-utredningen, vilket har varit krävande.
Utskottet diskuterade det fortsatta arbetet med HD-frågorna.
c) Meriter för certifikat och championat
Förelåg en skrivelse från en rasklubb gällande de föreslagna meriterna för certifikat och
utställningschampionat. Utskottet tackade för skrivelsen. Det kommer att bli fortsatta
diskussioner om detta vid RAS/RUS-konferensen i november.
d) Reportage i Brukshunden
Jessica Alenius redogjorde för behovet av att nå ut med information till hundägare om
vad MT2017 är.
Utskottet uppdrog till kansliet att undersöka vilka möjligheter som finns att få med ett
reportage om MT2017 i tidningen Brukshunden.
e) Redaktionell ändring av skrammel MT2007 och MT2017
Jessica Alenius redogjorde för att bilderna i utförandeanvisningarna för MT2007 och
MT2017 gällande skramlet är felaktiga. Det är viktigt att det inte är någon synlig
rörelse för hunden i momentet. Utskottet tar med frågan till det inplanerade mötet med
SKK/KHM.
f) MT2017 – en lägesrapport
Jessica Alenius informerade om att det saknas en person som kan skriva den
informationstext om MT2017 som ska vara med vid de rasvisa utbildningstillfällena.
Gunilla Andersson erbjöd sig att göra presentationsmaterialet i from av en powerpoint i
samarbete med UGM.
g) Mentaltester
Kansliet väckte frågan om att antalet arrangerade officiella mentaltester (MT2007) i
nuläget verkar vara för litet i förhållande till efterfrågan. Detta att döma utifrån

antalet inkomna frågor till kansliet. Jessica Alenius informerade om att det stora
problemet är brist på funktionärer. Utskottet ska fortsätta att diskutera frågan vid
nästa möte.

§ 82 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Protokollsutdrag SKK CS nr 2 2019 § 32b Korsavel MAS och aussie 2019-04-29

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 2 2019 § 52 Hälsoprogram dobermann 2019-05-08

Protokollsutdrag SKK AK nr 2 2019 § 47 Överklagan korsavel MAS och aussie
2019-05-08

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

§ 84 ÖVRIGA FRÅGOR
Inget

§ 85 ÄRENDEN TILL FS
Inget

§ 86 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget

§ 87 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att nästa möte är 17 juni 2019.

§ 88 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Anneli Hultman
Mötesordförande

Gunilla Andersson

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).

