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

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

§ 109 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 110 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 6/2019 godkändes och lades till handlingarna.

§ 111 AKTUELLA DISPENSER
Förelåg en ansökan från en exteriördomare om att få göra aspiranttjänstgöring för en
utländsk domare. Utskottsgrupp exteriör (UGE) har behandlat ansökan och beslutat att
tillstyrka aspiranttjänstgöringen. Exteriördomaren är meddelad.

§ 112 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från utskottsgrupp hälsa och friskvårds (UGH) möte 201906-30. UGH har nu börjat analysera svaren från hälsoenkäten gällande bruksprov.
Utskottet tackade för informationen.

§ 113 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2019-06-30
Utskottet tittade gemensamt på det ekonomiska utfallet från 2019-06-30. Utskottet
konstaterade att det inte har varit några stora kostnader sedan förra mötet. De stora
utgiftsposterna kommer i samband med höstens konferenser.

§ 114 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Nya personer till utskottsgrupperna
Fredrik Berg redogjorde för att han som sammankallande i utskottet ser ett behov av
att få in fler personer i utskottsgrupperna. Representanterna för de olika grupperna
redogjorde för hur man arbetar med att hitta fler medlemmar.
Utskottet beslutade att man ska annonsera på hemsidan om att man har behov av fler
intresserade personer inom utskottets ansvarsområden.
Utskottet uppdrog till Gunilla Andersson att formulera en annons.

b) MH-film, behov av kompletteringar

Med anledning av de nya utförandeanvisningarna för MH som träder i kraft från 202001-01 behöver några kompletterande filmningar göras till de kommande MH-filmerna.
Förelåg en offert från filmproducenten på den totala kostnaden för de kompletteringar
som behöver göras.
Utskottet diskuterade offerten och bedömde att kostnaderna var skäliga.
Utskottet beslutade att tacka ja till offerten, och uppdrog till kansliet att stämma av
med GS innan vi meddelar filmproducenten.

§ 115 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Exteriördomarkonferens 18-20 oktober 2019 och 18-19 april 2020
Gunilla Andersson rapporterade att nya telefonmöten är inplanerade med rasklubbarna
och presentatörerna inför höstens konferens. Ett utskick till domarna planeras med
information om Svenska Brukshundklubbens syn på exteriör och funktion.
b) RAS/RUS-konferens 8-10 november 2019
Fredrik Berg redogjorde för att kort förhandsinformation om RAS/RUS-konferensen
har skickats ut i organisationen med SBK-info. Det börjar dock bli dags att skicka ut
mer detaljerad information. Konferensen ska diskuteras vidare vid utskottets arbetshelg
i slutet av augusti.
c) Mentaltestdomarkonferens 23-24 november 2019 + 2 st under 2020
Jessica Alenius redogjorde för utskottsgrupp mentals (UGM) planer gällande datum och
platser för de tre MT-domarkonferenserna. En konferens blir i november 2019, och två
under första halvåret av 2020. Alla platserna är ännu inte definitivt bestämda, men
UGM fortsätter planeringen. Tanken är att det ska vara en konferenshelg med fokus på
beteende.
d) Arbetsmöte utskottet för avel och hälsa 30 augusti-1 september 2019
Utskottet diskuterade den inplanerade arbetshelgen i Norrköping den 30 augusti till 1
september. De sammankallande för respektive utskottsgrupp ansvarar för att ta in
anmälningar från sina gruppmedlemmar och meddela kansliet.

§ 116 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Fredrik Berg rapporterade att Anneli Hultman haft ett konstruktivt telefonmöte med
SKK/KHM angående fortsatta diskussioner gällande mentaltester.
b) Kansliet
Handläggaren på kansliet har precis kommit tillbaka från semestern och håller nu på
att gå igenom alla ärenden som inkommit under bortavaron.
c) UGA

John Örvill rapporterade att det varit lugnt med ärenden inom utskottsgruppens
ansvarsområde under sommaren.
d) UGE
Gunilla Andersson rapporterade att det inkommit flera förfrågningar från
exteriördomare som vill utöka sina rasregister med SBK:s raser, vilket är positivt.
e) UGH
Catarina Kjellerstedt rapporterade att analysen av hälsoenkäten tar upp det mesta av
utskottsgruppens arbetstid. Positivt är att både SKK och Agria har sagt ja till att ge
bidrag för fortsatt analys av resultaten.
f) UGM
Jessica Alenius rapporterade om att PP-presentationen om MT2017 är utskickad till
arrangörerna.
Jessica rapporterade vidare att de nya utförandeanvisningarna för MH nu blivit
godkända av SKK, och att information om detta skickats ut i organisationen.
Jessica tog också upp frågan om att vi bör informera våra nordiska grannländer om de
nya utförandeanvisningarna för MH. Jessica och kansliet fick i uppdrag att kolla upp
lämpliga kontaktpersoner hos respektive lands kennelklubb.

§ 117 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Rutiner för statistik
Utskottet diskuterade behovet av att få fram tydliga rutiner för hur vi får fram
uppdaterad statistik gällande MH, MT, HD och ED för att hela tiden kunna uppdatera
informationen på hemsidan. Detta kommer att diskuteras vidare under utskottets
gemensamma arbetshelg.
Utskottet uppdrog till kansliet att be Barbro Olsson om hjälp med att ta fram
uppdaterade tjänstgöringslistor för MH-beskrivare och MT-domare fram t.o.m. juni
2019.
b) MT2017 – en lägesrapport
Jessica Alenius redogjorde för att verksamheten rullar på. Några rasklubbar har tyvärr
meddelat att man inte vill delta. Flera personer som varit med vid ett MT2017, både
deltagare och publik, har varit nyfikna och positiva. Tidningen Brukshunden var med
vid ett MT2017 i juli, och ett reportage kommer i nästa nummer av tidningen.
c) Förtydligande angående påskrift i stamtavlan vid MH
Jessica Alenius informerade om vilka regler som gäller för påskrift i stamtavlan vid MH.
Betydelsen av denna påskrift har minskat idag när informationen finns digitalt i SKK
Hunddata. Beslut om ev. ändring i rutinerna bordlägges till nästa möte.

§ 118 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
Förelåg inga nya skrivelser eller protokollsutdrag.

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

§ 120 ÖVRIGA FRÅGOR
Inget

§ 121 ÄRENDEN TILL FS
-

Skrivelse från utskottsgrupp mental (UGM) angående problemen med att SBK
arrangerar två olika mentaltester (MT2007 resp. MT2017)

§ 122 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget

§ 123 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att nästa möte är vid arbetshelgen 31 augusti – 1 september.

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

Justeras:

Vid protokollet:

Fredrik Berg
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).

