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

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

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

§ 156 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 9/2020 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 157 AKTUELLA DISPENSER
Förelåg inga nya dispensansökningar.

§ 158 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg inga nya minnesanteckningar från utskottsgrupperna.

§ 159 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2020-08-31
Utskottet tittade gemensamt på det ekonomiska utfallet från 2020-08-31, och kunde
konstatera att inte mycket hänt under augusti månad.

§ 160 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Återauktorisation
Förelåg underlag till återauktorisation av en av Brukshundklubbens MH-beskrivare
och MT-domare. Funktionären har både bakbeskrivit och bakbedömt, även för
MT2017, med godkänt resultat.
Utskottet beslutade att formellt återauktorisera funktionären som både
mentalbeskrivare och mentaltestdomare, samt även auktorisera som domare för
MT2017, fr.o.m. dagens datum 2020-10-12.
Utskottet uppdrog till kansliet att skicka återauktorisationsbrev och hälsa
funktionären välkommen tillbaka, samt lägga till personens namn och
kontaktuppgifter på listorna över aktuella MH-beskrivare och MT-domare.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

b) Mentalbeskrivarutbildning Smålandsdistriktet
Förelåg en ansökan från Smålandsdistriktet om att få arrangera en
mentalbeskrivarutbildning i november. Utbildningen har planerats sedan i våras, och
alla förberedelser är klara. Eftersom distriktet missat att ansöka centralt om att få
arrangera utbildningen har Fredrik Berg rådfrågat verkställande utskottet (VU) om
hur utskottet för avel och hälsa bör agera i frågan. VU rekommenderade utskottet att
godkänna ansökan denna gång då behovet av nya mentalbeskrivare är stort.
Utbildningen blir för ca 5-7 personer. Det centrala ska utse en examinator, och står
för kostnaderna för denna samt för lärararvodet.

§ 161 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Avelskonferens 17 oktober 2020
John Örvill informerade om att alla förberedelser inför föreläsningarna nu är ordnat.
Föreläsningarna kommer inte att spelas in, men kommer ev. att genomföras
ytterligare en gång. Upp till 300 personer kan delta. Länkar och information kommer
att mejlas ut till alla anmälda under torsdagen (15/10).
Under föreläsningarna kommer John Örvill att fungera som moderator och hålla koll
på inkommande frågor i chatten.
b) RAS/RUS-konferens 14-15 november 2020
Utskottet diskuterade genomförandet av årets RAS/RUS-konferens. Med tanke på
den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället är det inte lämpligt att deltagare
ska resa från olika delar av landet och träffas fysiskt.
Utskottet diskuterade vidare alternativet att arrangera en digital RAS/RUSkonferens. Med tanke på att det varit svårt att hålla uppe tempot i många processer,
t.ex. gällande reviderat MT, upplevde utskottet att det skulle bli svårt att få ihop ett
tillräckligt bra program och innehåll.
Utskottet beslutade därför sammantaget att ställa in årets RAS/RUS-konferens.
Utskottet ska istället skriva ihop ett informationsbrev från utskottets där man
beskriver vad som hänt under året och vad som är på gång inom utskottets olika
verksamhetsområden. Informationen planeras att skickas ut i mitten av november.
c) Mentaltestdomarkonferenser 2021
Fredrik Berg informerade om att fortsatt planering pågår för att kunna genomföra
MT-domarkonferenserna under våren 2021 enligt samma upplägg som var inplanerat
för våren 2020.

§ 162 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Verksamhetsplanering hösten 2020 och 2021
Fredrik Berg informerade om att de inplanerade konferenserna och utbildningarna
under våren 2021 i princip blir så som de var inplanerade under våren 2020. Utöver
dessa aktiviteter är det önskvärt att även arrangera ytterligare ett webbinarium med
någon/några intressanta föreläsare.

b) Brukschampionat och meriter
Gunilla Andersson informerade från ytterligare ett möte tillsammans med
representanter från prov och tävling gällande championatregler och särbestämmelser
2022–2026. Utskottet för avel och hälsa stödjer framlagda förslag från UG Bruks.
c) Planeringshelg för utskottet och utskottsgrupperna
Utskottet diskuterade lämpliga datum för en arbetshelg för hela utskottet och
utskottsgrupperna. Preliminärt blir det helgen den 23-24 januari 2021. Alla får i
uppdrag att fundera på en lämplig plats för mötet.
d) Digitala utbildningar och konferenser - önskemål och prioriteringar
Agneta Olsson från kansliet informerade om att hon som en del av tjänsten ska börja
skapa digitala utbildningar inom utskottets verksamhetsområden. Inför detta arbete
behöver hon veta vad som ska prioriteras. Alla får i uppdrag att tänka till inför nästa
möte (9/11) då beslut ska fattas.
f) Hamiltonplaketten
Utskottet diskuterade lämpliga kandidater att nominera till årets Hamiltonplakett.

§ 163 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM
-

Ansökan om beskrivarkurs Smålandsdistriktet 2020-09-10
Protokollsutdrag SKK KSS nr 4 2020 § 63 SRD 2020-09-22
Presidiebeslut SKK Överklagan dispensbeslut schäfer 2020-09-30
Protokollsutdrag SKK CS nr 6 2020 § 121 Förskjutning av regelrevidering 2020-10-02
Protokollsutdrag SKK UtstK nr 6 2020 § 114 b) Specialklubbar och avtalsanslutna
rasklubbar 2020-10-05
Protokollsutdrag SKK UtstK nr 6 2020 § 114 b) Specialklubbar och avtalsanslutna
rasklubbar – Bilaga 2020-10-05

§ 164 UTGÅENDE SKRIVELSER
Utskottet tittade gemensamt igenom sammanställningen över skickade skrivelser
sedan det senaste utskottsmötet.

§ 165 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

§ 166 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget.

§ 167 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att genomföra nästa möte som ett Teamsmöte den 9 november.

§ 168 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).

