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

§ 126 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Catarina Kjellerstedt valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

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

§ 128 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 7/2019 godkändes och lades till handlingarna.

§ 129 AKTUELLA DISPENSER
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en hund som inte kunnat starta före sin 4årsdag pga. ägarens sjukdom. Utskottsgrupp mentalitet (UGM) har behandlat ansökan, men
då hunden nu hunnit bli nästan 5 år avslås ansökan. Hundägaren är meddelad.
Förelåg en ansökan om dispens från en hundägare om att få inseminera med fryst importerad
sperma. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har behandlat ansökan och man tillstyrker
ansökan förutsatt att tikarna uppfyller alla sedvanliga avelskrav och rekommendationer
gällande AI. Yttrandet är skickat till hundägaren och SKK/Avel och hälsa.
Förelåg en ansökan om dispens från 6-månadersregeln för att få göra om MT för en hund som
inte fick godkänt vid det första tillfället. Det saknas en vecka tills det har gått 6 månader
mellan provtillfällena. UGM har behandlat ansökan, och beslutat att bevilja den. Hundägaren
är meddelad.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel pga.
tikens HD-resultat. UGA har behandlat ansökan, och man ställer sig positiva till tiken i fråga
gällande dispens. UGA ställer sig däremot tveksamma till att det saknas information om
kullsyskon och även resultat från tidigare avkommor efter de tilltänkta hanarna. Yttrandet är
skickat till SKK/AK.
Förelåg en ansökan om dispens från 6-veckorsregeln för att få anmäla en hund till MT. Det
saknas en dag tills det har gått 6 veckor sedan hunden gjorde MH. Utskottet för avel och
hälsa diskuterade ansökan, och beslutade att bevilja den. Utskottet uppdrog till kansliet att
meddela hundägaren.

§ 130 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg inga nya minnesanteckningar.

§ 131 EKONOMI
a) Ekonomiskt utfall 2019-07-31
Utskottet tittade gemensamt på det ekonomiska utfallet från 2019-07-31. Utskottet
konstaterade att det inte har varit några stora kostnader under sommaren. De stora
utgiftsposterna kommer i samband med höstens konferenser.
Utskottet diskuterade utfallet och gjorde en reviderad prognos för året. Fredrik Berg
fick i uppdrag att delge förbundsstyrelsen (FS) den nya prognosen.
b) Budget 2020-2023
Utskottet har fått i uppdrag från FS att periodisera budgeten för 2020, göra en budget
för 2021 samt dra upp riktlinjer för 2022-2023. Detta ska skickas in till FS oktobermöte.
Utskottet diskuterade budgetunderlaget, och beslutade att boka in ett separat möte för
budgetarbetet.

§ 132 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
Mentalbeskrivarutbildning i distrikt
Kansliet har blivit kontaktat av ett av våra distrikt som är intresserade av att
arrangera en mentalbeskrivarutbildning.
Ett distrikt som har för avsikt att arrangera en mentalbeskrivarutbildning ska ansöka
om det till utskottet för avel och hälsa minst sex månader före kursstart. Det är sedan
utskottet som ska utse en extern examinator vid kursens slut.
Utskottet uppdrog till kansliet att informera det aktuella distriktet om rutinerna.

§ 133 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Exteriördomarkonferens 18-20 oktober 2019 och 18-19 april 2020
Gunilla Andersson rapporterade att ett mejl inom kort ska skickas till de anmälda
exteriördomarna till konferensen i oktober. Mejlet ska innehålla information från
Brukshundklubben och de raskompendier som är färdiga.
Gunilla rapporterade vidare att hon, tillsammans med Sanna Ameln på kansliet, jobbar
med att få alla kompendier färdiga för att kunna skickas till tryckeriet.
b) RAS/RUS-konferens 8-10 november 2019
En inbjudan till RAS/RUS-konferensen med en länk till anmälningsformuläret har
skickats ut till alla distrikt och rasklubbar. Utskottet ska sedan komplettera
informationen med ett diskussionsunderlag, vilket måste skickas ut i så god tid att det
hinner diskuteras ute i organisationen före konferensen.
c) Mentaltestdomarkonferenser
Fredrik Berg redogjorde för att han och Anneli Hultman håller på med planeringen
inför dessa.

§ 134 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Fredrik Berg rapporterade att inget nytt har hänt sedan utskottets arbetshelg för en
dryg vecka sedan.
b) Kansliet
Handläggaren på kansliet prioriterar nu förberedelsearbetet inför
exteriördomarkonferensen i oktober och RAS/RUS-konferensen i november.
c) UGA
John Örvill hade uppgett förhinder.
d) UGE
Gunilla Andersson rapporterade att fokus nu ligger på förberedelserna inför
exteriördomarkonferensen.
e) UGH
Catarina Kjellerstedt rapporterade att gruppen ska ha ett telefonmöte på torsdag kväll.
f) UGM
Det finns ingen representant.

§ 135 DISKUSSIONSÄRENDEN
Utskottets verksamhetsplan och budget
Utskottet diskuterade verksamhetsplanen för 2020-2022, vilken man arbetade
gemensamt med vid arbetsmötet förra helgen.
Utskottet planerade in ett budgetmöte till kommande vecka. Till mötet ska alla ha
förberett sina respektive ansvarsområden.

§ 136 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Information från SKK:s tävlingsavdelning angående annullering av resultat då
hunden deltagit vid utställning under rådande karenstid efter behandling. 2019-0724

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 3 2018 § 79 Dispens dobermann 2. 2019-07-31

-

Protokollsutdrag SKK AG Standard nr 2 2019 § 27 Rysk svart terrier. 2019-08-07

Protokollsutdrag SKK AK nr 3 2019 § 85 Hälsoprogram bouvier des flandres. 201907-31

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

§ 138 ÖVRIGA FRÅGOR
Inget

§ 139 ÄRENDEN TILL FS
-

Utskottets verksamhetsplan 2020-2022
Periodiserad budget 2020, budget 2021 och riktlinjer 2022-2023

§ 140 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget

§ 141 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att nästa möte är ett planeringsmöte den 14 oktober.

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

Justeras:

Vid protokollet:

Fredrik Berg
Mötesordförande

Catarina Kjellerstedt

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).

