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

§ 118 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Carina Melanoz valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

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

§ 120 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 7/2020 godkändes efter mindre justering och lades därefter till
handlingarna.

§ 121 AKTUELLA DISPENSER
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en tik som fyllde 4 år i februari 2020,
dvs. ett par veckor före den generella åldersdispens som gäller under 2020 för de
hundar som fyller fyra år från 2020-03-01 och året ut. Utskottsgrupp mental (UGM)
har behandlat ansökan och beslutat att bevilja en tidsbegränsad dispens. Hundägaren
är meddelad.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel
med en tik som har fått C vid HD-röntgen. Utskottsgrupp avelssamordning
(UGA) har behandlat ansökan och beslutat att inte tillstyrka ansökan. Rasen som
helhet har idag mellan 85–90% fria höfter, och utskottet bedömer att det därför
inte finns någon anledning att avla vidare med en tik med HD C. Yttrandet är skickat
till SKK/AK.
Förelåg en ansökan om att få starta med en hund på MT innan det har gått sex veckor
sedan hunden genomförde MH. Utskottsgrupp mental (UGM) har behandlat ansökan
och beslutat att inte bevilja dispensen. De sex veckorna som enligt reglerna ska
förflyta mellan MH och MT är satta av hänsyn till hunden. Hundägaren är meddelad.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/registreringsavdelningen om att få
registrera en valp efter en hane som är röntgad med motsvarande ett HD B i
England (som inte har FCI-avläsning). Utskottet för avel och hälsa har behandlat
ansökan och beslutat att tillstyrka ansökan. Yttrandet är skickat till SKK.

§ 122 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från möte den 2020-06-26 utskottsgrupp exteriör (UGE).
Utskottet tackade för informationen.

§ 123 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2020-05-31

Utskottet tittade gemensamt på det ekonomiska utfallet från 2020-05-31, och kunde
åter konstatera att inte mycket har hänt gällande ekonomin under våren pga. Covid19.

§ 124 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
Förelåg inga beslutsärenden.

§ 125 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Mentaltestdomarkonferenser 2020
Fredrik Berg bad om att få återkomma med information kring förfarandet till
utskottsmötet den 7 september. Alternativa lösningar har diskuterats.
Utskottet uppdrog till utskottsgrupp mental (UGM) att inför 2021 planera för en
utbildning av mentaltestdomare som senare även kan utbildas i ett reviderat MT.
b) Avelskonferens 17 oktober 2020
John Örvill informerade om att avelskonferensen som kommer att genomföras digitalt
planeras att hållas i Svenska Kennelklubbens lokaler. Det har varit svårt att få
definitiva besked från SKK pga. semestrar. Planeringen fortskrider i övrigt enligt
plan.
c) RAS/RUS-konferens 2020
Utskottet planerar för att årets RAS/RUS-konferens kommer att äga rum den 13–15
november, med start fredag kväll. Konferensen är tänkt att genomföras som en fysisk
konferens men också med möjlighet för föranmälda deltagare (medlem i styrelse eller
kommitté) att delta digitalt. Platsen är ännu inte klart.
d) Exteriördomarkonferens mars 2021
Gunilla Andersson informerade om att arbetsgruppen kommer att undersöka möjlighet till
alternativ medverkan för deltagare ur riskgrupp. En avstämning angående status har gjorts
med SKK.
e) Hundhälsoevent 30 januari 2022
Punkten bordlades då ingen från utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) var
närvarande.
f) Anatomi- och exteriörbeskrivarutbildning 2021
Gunilla Andersson har kontaktat vidtalade utbildare om nya datum för
utbildningarna. Preliminär start är första kvartalet 2021.

§ 126 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Fredrik Berg rapporterade att det inkommit en del frågor via telefonsamtal och e-post
under semestern vilka fördelats inom utskottet.

Fredrik rapporterade också från det telefonmöte som hölls den 24 juni, med delar av
utskottet prov och tävling, gällande fråga kring championat. Gunilla Andersson och
John Örvill deltog från UGE respektive UGA. Även Anneli Hultman, 1:e vice
ordförande i FS, deltog vid mötet. Samtliga deltagare fann mötet mycket positivt och
ett fortsatt samarbete mellan utskotten önskas.
b) Anneli Hultman, adjungerad från FS
Anneli Hultman hade anmält förhinder.
c) Kansliet
Handläggaren på kansliet har semester till den 10/8.
d) UGA
Information från John Örvill om att det föreligger en bugg i Lathunden som
behöver åtgärdas innan utbildning kan genomföras.
John rapporterade vidare att han har kontakt med Rottweilerklubben angående ett
nytt RAS, eventuellt kommer någon från SKK att närvara vid framtida möten.
e) UGE
Gunilla Andersson rapporterade att utskottsgruppen har skickat en sommarhälsning
med information till rasklubbar och distrikt om vad som är på gång, nya datum
etcetera.
En ny tidsplan för revidering av utställnings- och championatsbestämmelserna har
skickats till samtliga rasklubbar. Inga nya förslag kring meriteringskrav har
inkommit utöver de tidigare inskickade förslagen. Även remiss 2 gällande särskilda
bestämmelser och bedömningsordning har skickats till rasklubbarna – 4 av 14
rasklubbar har hittills svarat (nytt svarsdatum 1 september 2020): kelpie, bouvier,
cattledog och riesen.
Ett utskick har gjorts med information till distrikt och rasklubbar inför ansökan
om officiella utställningar 2022.
Gunilla Andersson redogjorde för förslag kring sammanfattning och publicering av
exteriörbeskrivningsprotokoll för respektive ras. Utskottet ger utskottsgruppen
tillsammans med UGA i uppgift att arbeta vidare förslaget.
f) UGH
Catarina Kjellerstedt hade anmält förhinder.
g) UGM
Carina Melanoz rapporterade från utskottsgruppens möte. Ett antal frågor hade
kommit upp, vilka Carina redogjorde för. Svaren tas tillbaka till utskottsgruppen.
Utskottet uppdrog till UGM att arbeta med att uppdatera ”Lathund för beskrivare”
utifrån nuvarande regler.

§ 127 DISKUSSIONSÄRENDEN

Förelåg två bordlagda diskussionspunkter från föregående utskottsmöte.
a) Samarbete inom mentalitet mellan tre lokalklubbar – kan utskottet stötta?
Carina Melanoz informerade om att hon har kontakt med dem och nu väntar på
återkoppling.
b) Vad kan utskottet göra för att underlätta så att fler mentala prov ska kunna
genomföras under året?
Carina Melanoz informerade om att både MH och MT nu är på gång igen inom
flera distrikt, men det kan variera hur det ser ut runt om i landet. UGM finns till
hands för klubbarna och verksamheten vid behov. Underlaget som tagits fram
kring inställda MH/MT kan vara vägledande för ytterligare insatser.

§ 128 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM
-

Protokollsutdrag SKK UtstK nr 3 2020 § 69 c) Flytt utställning Briard och
picardklubben 2020-06-27

-

Protokollsutdrag SKK UtstK nr 3 2020 § 69 c) Specialklubbar ändra
utställningar 2020-06-17

-

Protokollsutdrag SKK UtstK nr 3 2020 § 69 f) Inställd utställning Uppsala
BK 2020-06-17

-

Protokollsutdrag SKK UtstK nr 3 2020 § 73 b) Specialklubbar framflyttat
seminarium 2020-06-17

-

Protokollsutdrag SKK DK nr 3 2020 § 48 a) Domarlista Atibox 2020-06-18

-

Protokollsutdrag SKK UtstK nr 3 2020 § 76 Inkomna skrivelser Boxerklubben
2020-06-18

-

Protokollsutdrag SBK FS § 156 Regelrevideringsprocessen 2020-06-23

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 3 2020 § 62 Dispensansökan HD schäfer 2020-07-03

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 3 2020 § 63 Dispensansökan MH schäfer 2020-07-03

-

Protokollsutdrag SKK KSS nr 3 2020 § 45 a) Inkomna SRD-sammanställningar
2020-07-07

-

Skrivelse angående rasklubbssamarbete med Svenska Kroppsvallarklubben från
Svenska Kelpieklubben, 2020-06-28

§ 129 UTGÅENDE SKRIVELSER
Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställning över skickade skrivelser sedan
det senaste utskottsmötet.

§ 130 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

§ 131 ÄRENDEN TILL FS
Inga nya ärenden.

§ 132 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget.

§ 133 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att genomföra nästa sammanträde den 7 september via Teams.

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

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Fredrik Berg
Mötesordförande

Carina Melanoz

Gunilla Andersson

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som
fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens
förbundsstyrelse (FS).

