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

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

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

§ 172 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 10/2020 godkändes efter smärre justeringar och lades därefter till
handlingarna.

§ 173 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Reviderad budget 2021
Många av de budgeterade aktiviteterna under 2020 har inte kunnat genomföras pga.
covid-19. Aktiviteterna behöver nu genomföras under 2021, men det inte är
budgeterat för detta. Budgeten för år 2021, som är beslutad av kongressen, går inte
att ändra. Utskottet måste därför göra en reviderad budget för 2021.
Utskottet gick igenom budgeten för 2021 och gjorde en reviderad budget där man la
till, och periodiserade, kostnaderna för de aktiviteter som är planerade att flyttas från
2020 till 2021.
b) Generell åldersdispens MT 2021
Som en följd av covid-19 blev många mentaltester (MT) inställda under framförallt
våren 2020. Detta har medfört att många hundar som fyllt 4 år under året inte fått
möjlighet att göra MT innan de passerat åldersstrecket. SKK har beviljat en generell
åldersdispens för MT som gäller året ut. Det finns dock fortfarande många hundar
som ännu inte kommit med på MT, så frågan är hur dispensförfarandet ska se ut efter
årsskiftet.
Utskottet diskuterade av utskottsgrupp mental (UGM) framlagt förslag gällande en
förlängning av den generella åldersdispensen för MT.
Utskottet beslutade att föreslå förbundsstyrelsen (FS) att ansöka hos SKK om en
förlängd generell åldersdispens för MT att gälla t.o.m. 30 juni 2021. Utskottets förslag
är att denna dispens då ska omfatta samma kategori hundar som under 2020, dvs. de
som fyllt 4 år fr.o.m. 1 mars 2020.
Utskottet beslutade vidare att föreslå för FS att MT-arrangörer under första halvåret
2021 ska ha möjlighet att få arrangera speciella MT där de 4-åriga hundarna
prioriteras. Det är då viktigt att detta annonseras tydligt i inbjudan. Vid övriga MT
ska det vara prioriteringsordningen enligt korningsreglerna som gäller.

c) Nominering Hamiltonplaketten
Utskottet diskuterade de inkomna nomineringarna till Hamiltonplaketten.
Till nästa utskottsmöte ska mer statistik och information tas fram så att ett väl
underbyggt rangordningsförslag kan skickas in till förbundsstyrelsen.

§ 174 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att genomföra nästa möte som ett Teamsmöte den 9 november i
enlighet med tidigare beslut.

§ 175 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.
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Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som
fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens
förbundsstyrelse (FS).

