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Svenska Brukshundklubben – Utskottet för avel och hälsa Protokoll 6/2018

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

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

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

§ 94 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 5/2018 godkändes och lades till handlingarna.

§ 95 AKTUELLA DISPENSER
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel
pga. tikens HD-resultat. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har behandlat
ansökan, och motsätter sig inte ett beviljande förutsatt att den tilltänkta avelshannen
uppfyller rasklubbens rekommendationer när det gäller avel. Yttrandet är skickat till
SKK/AK.
Förelåg ytterligare en begäran om yttrande från SKK/AK angående en dispensansökan
för avel pga. tikens HD-resultat. UGA har behandlat ansökan, och motsätter sig inte
heller i detta fall ett beviljande förutsatt att den tilltänkta avelshannen uppfyller
rasklubbens rekommendationer när det gäller avel. Yttrandet är skickat till SKK/AK.
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en tik som enligt hundägaren blivit
bortlottad. Utskottsgrupp mental (UGM) har behandlat ansökan, men på grund av
felaktiga uppgifter kunde ansökan inte behandlas vidare och ingen dispens beviljas.
Hundägaren är meddelad.
Förelåg en ansökan om dispens att få göra om ett MT två dagar innan det har gått 6
månader sedan förra starten då hunden tvingades bryta pga. av en olyckshändelse.
UGM har behandlat ansökan, och har beslutat att bevilja dispensen. Hundägaren är
meddelad.
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en tik. UGM har behandlat ansökan,
och har beslutat att avslå den. Hundägaren är meddelad.

§ 96 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från Utskottsgrupp exteriörs (UGE) möte 2018-11-08,
Utskottsgrupp hälsa och friskvårds (UGH) möte den 2018-10-25 och Utskottsgrupp
mentals (UGM) möten den 2018-09-17, 2018-10-01, 2018-10-16 och 2018-11-05.
Utskottet tackade för informationen.
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§ 97 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2018-10-31
Utskottet gick igenom det preliminära ekonomiska utfallet per den 31 oktober 2018.
Utfallet ligger fortsatt i fas med planeringen, och med god marginal inom utskottets
årsbudget.

§ 98 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Nya auktorisationer
Utskottet beslutade att godkänna auktorisationen för en ny domare för
Uthållighetsprov (UHP), som blev godkänd vid examination den 22 oktober.
Utskottet uppdrog till kansliet att skriva ut certifikat och skicka till den nya UHPdomaren. Utskottet gratulerar och önskar lycka till.
b) Auktorisationer MH-MT
Conny Borg redogjorde för hur tjänstgöringen har sett ut för MH-beskrivare respektive
MT-domare de senaste åren, och behovet av att beskrivar-/domarlistorna blir
uppdaterade och att de som inte tjänstgjort tillräckligt blir avauktoriserade.
Conny Borg redogjorde även för att auktorisationsreglerna behöver uppdateras.
Utskottet uppdrog till Utskottsgrupp mental (UGM) att föreslå vilka beskrivare
respektive domare som ska avauktoriseras inför 2019, och sedan skicka förslaget till
utskottet för formellt beslut.
Utskottet uppdrog också till UGM att arbeta fram ett förslag på uppdaterade
auktorisationsregler, vilka sedan ska presenteras för utskottet.
c) Avauktorisationer
Förelåg inga.
d) Nominering Hamiltonplaketten
Utskottet diskuterade de nomineringar som inkommit som kandidater till
Hamiltonplaketten.

Utskottet rangordnade dessa och uppdrog åt kansliet att skicka in det till
förbundsstyrelsen.
e) MT2017 - uppdrag
Conny Borg redogjorde för att Utskottsgrupp mental (UGM) arbetar för att MT2017
ska bli officiellt. En utvärdering av de 200 hundar som gjort MT2017 kommer att
påbörjas under december-januari. I detta arbeta vill UGM även att Owe Andersson och
Ingrid Tapper får i uppdrag att se över texten i protokollet.
Utskottet beslutade enligt UGM:s förslag att uppdra till Owe Andersson och Ingrid
Tapper att se över protokollstexten. Uppdraget ska vara avslutat vecka 1 2019.
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f) MH-verktyg
Conny Borg förevisade den MH-statistik som finns framtagen för tysk schäferhund och
som presenteras både per kennel och för olika tikar. Denna typ av officiell statistik
önskar UGM sammanställa och publicera på Brukshundklubbens hemsida för samtliga
brukshundraser.
Utskottet beslutade att denna officiella MH-statistik ska sammanställas för alla
brukshundraser, och publiceras på Brukshundklubbens hemsida.
g) Ny medlem i UG hälsa och friskvård
Utskottet beslutade att välja in Catharina Kjellerstedt som ny medlem i Utskottsgrupp
hälsa och friskvård.
h) Rasdatafiler
Conny Borg redogjorde för behovet av att rasdatafilerna skickas direkt från SKK till
kansliet. Detta för att underlätta den vidare distribueringen ut till utskottsgrupper och
rasklubbar.
Utskottet beslutade att ändra rutinen så att rasdatafilerna skickas från SKK till SBK:s
kansli.

§ 99 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Mentalbeskrivarkonferens, uppsamling
Av det tjugotal mentalbeskrivare som inte haft möjlighet att närvara vid konferenserna
2017/2018 har sju personer uttryckt önskemål om av att vara med vid en
extrakonferens.
Detta extra tillfälle kommer att arrangeras under början av 2019, och på tre olika
platser utifrån beskrivarnas geografiska hemvist. Mer information kommer att skickas
ut till berörda.
b) Regelrevideringskonferens 9-10 februari 2019
Utskottet diskuterade lämpligt upplägg för den kommande regelrevideringskonferensen.
c) MT-domarkonferenser 2019/2020
Conny Borg informerade om att dessa är planerade till sen höst 2019 och 2020. Frågan
bordlägges tillsvidare.

§ 100 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Anneli Hultman informerade om pågående arbeten och kommande inplanerade möten.
b) Vice sammankallande för utskottet
Ingen rapport.
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c) Kansliet
Kansliet informerade om att det nu går mot en lite lugnare period, då olika former av
utvecklingsarbeten är inplanerade att hinnas med.
d) UGA
Ingen rapport.
e) UGE
Gunilla Andersson informerade om att en förfrågan ska skickas ut till rasklubbarna där
man ombeds att sammanställa hur mycket deras exteriörbeskrivare har tjänstgjort de
senaste åren. Sammanställningen kommer sedan att ligga som underlag för att bedöma
behovet av en anatomiutbildning och en exteriörbeskrivarutbildning under 2019.
f) UGH
Kicki Östensson rapporterade att hon uppdaterat funktionärslistorna för UHP. Kicki
rapporterade vidare att hälsoenkäten nu är ute för synpunkter i andra utskott. Därefter
är den klar att skickas ut.
g) UGM
Conny Borg redogjorde för att UGM har tagit in Elisabeth Malm som resursperson i
utskottsgruppen. Conny informerade vidare att UGM håller på att arbeta med
kvalitetssäkring inom mentalitetsområdet.

Ajournering av mötet klockan 19:00
Återupptagning av mötet söndag morgon 09:00

§ 101 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Konflikter i rasklubbar
Anneli Hultman informerade om Projektgrupp tvist och konflikts pågående arbete.
Utskottet diskuterade vilka olika typer av konflikter som finns i rasklubbarna, och hur
vi kan arbeta förebyggande för att undvika att meningsskiljaktigheter eskalerar till
konflikter.
b) Stockholm Hundmässa
Conny Borg informerade om att det inte blir någon uppvisning av mentalmoment vid
årets Stockholm Hundmässa. Det går inte att genomföra på ett sätt som är rätt mot
närvarande hundar på mässan, varken de som deltar vid utställningen eller de som
skulle göra ett mentalmoment.
c) MH-enkät
Conny Borg informerade om att Ingrid Tapper och Bodo Bäckmo sammanställt
resultaten från den MH-enkät som mentalbeskrivare fick svara på under vintern
2017/2018. Totalt hade 36 svar kommit in.
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Utskottet diskuterade svaren. Sammanställningen ska skickas till de mentalbeskrivare
som svarat, samt presenteras vid regelrevideringskonferensen i februari 2019.
d) Hund som blir skadad vid mentalprov
Utskottet diskuterade om man ska föreslå en ändring inför nästa regelrevidering, så att
ett mentalprov då en hund blir skadad inte ska räknas. Frågan ska diskuteras vidare.
e) Utskick MT017
Conny Borg informerade om att ett utskick om MT2017 är förberett att skickas ut till
arrangörer, rasklubbar och distrikt. Informationen ska också publiceras på hemsidan.
f) Funktionärslistor: hur gör vi med tanke på GDPR?
Utskottet diskuterade hur vi ska göra med publicering av funktionärslistor med
kontaktuppgifter med tanke på GDPR.
Utskottet uppdrog till kansliet att kolla upp frågan.
g) MH-filmen
Conny Borg informerade om att UGM arbetar med den förslagna manustexten till MHfilmen. UGM kommer att skicka sina synpunkter till kansliet för vidarebefordran till
filmproducenten.

§ 102 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Brev till SBK ang MV-deltagande på mässor 2018-09-24

-

Info nr 1 collieutredningen 2018-09-26

-

Protokollsutdrag SKK UtstK nr 4 2018 § 72 Atibox 2018-10-02

-

Protokollsutdrag SKK UtstK nr 4 2018 § 74a Inställd utställning
Beauceronklubben 2018-10-03

-

Protokollsutdrag SKK UtstK nr 4 2018 § 75a Prissättning inoff utst 2018-10-03

-

Protokollsutdrag SKK KHM nr 3 2018 § 45 Konferenser och bidrag 2018-10-10

-

Utlåtande från SKK ang RAS boxer 2018-10-20

-

Från Schäferhundklubben ang. framtida indexregler tysk schäfer 2018-10-26

-

SKK PtK nr 2 2018. SBK IGP regler 190101 2018-11-01

-

Protokollsutdrag SKK AK:s möte 181026 § 104 RAS för collie 2018-11-08

§ 103 UTGÅENDE SKRIVELSER
Utskottet tittade gemensamt igenom listan över de skrivelser som skickats ut sedan
mötet i september.

§ 104 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga frågor.
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§ 105 ÄRENDEN TILL FS
-

Nomineringar Hamiltonplaketten

-

Arbets- och delegeringsordning

-

Fokusområden

-

Ny sammankallande till Utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH)

§ 106 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget

§ 107 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa inplanerade möte är måndagen den 26 november, vilket är ett telefonmöte om
budgeten 2019-2022.

§ 108 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).
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