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§ 194 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammankallande Åsa Tiderman hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

§ 195 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
John Örvill valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

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

§ 197 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 12/2020 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 198 AKTUELLA DISPENSER
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel
med en tik som har fått C på ena höften vid HD-röntgen. Utskottsgrupp
avelssamordning (UGA) har behandlat ansökan och ställer sig lite tveksamt positiva
till att bevilja ansökan. Det är en numerärt lite ras med få registrerade individer och få
som utvärderats för leder och mentalitet. På sikt vore en ökad utvärdering av de
registrerade hundarna önskvärd, tillsammans med en eventuell ändring av nivå för
hälsoprogram HD så att fler individer finns att tillgå för avel. Yttrandet är skickat till
SKK/AK.
Förelåg en ansökan om dispens för att få para en importerad tik som inte gjort MH.
Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har behandlat ansökan, och begärde in några
kompletterande uppgifter. Uppfödaren återkom aldrig med svar, så ärendet är
avslutat.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel
med en importerad hane som inte gjort MH. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA)
har behandlat ansökan, och beslutat att inte bevilja den. Både hanen och den tilltänkta
tiken är relativt unga, och har väldigt osäker bakgrund gällande leder och mentalitet.
Det finns heller inget som visar att ägaren försökt anmäla hunden till MH och inte
kommit med. Yttrandet är skickat till SKK/AK.

§ 199 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från möte med utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH)
2020-11-16, och från möte med utskottsgrupp mental (UGM) 2020-08-02 och 2020-1119. Utskottet tackade för informationen.

§ 200 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2020-10-31
Utskottet tittade gemensamt på det ekonomiska utfallet från 2020-10-31, och kunde
konstatera att endast 12% av årets budget förbrukats som en följd av coronapandemin.

§ 201 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Datum för utskottsmöten 2021
Förelåg ett förslag från kansliet på en årsplan för utskottets möten under 2021.
Utskottet diskuterade förslaget och beslutade att 2021 års utskottsmöten ska äga rum
följande datum: 11/1, 23-24/1 (arbetshelg), 1/2, 15/3, 12/4, 17/5, 7/6, 2/8, 6/9, 18/10, 8/11
och 13/12.
b) Felaktigt stambokfört resultat
Gunilla Andersson redogjorde för att en hund med utställningsförbud felaktigt blivit
godkänd vid en exteriörbeskrivning och fått titeln korad. Resultatet är stambokfört
hos SKK.
Utskottet diskuterade frågan och beslutade att det felaktiga resultatet ska annulleras.
Utskottet beslutade vidare att hundägaren ska få anmälningsavgiften återbetald av
centrala medel.
Utskottet uppdrog till John Örvill att kontakta hundägaren och beskrivaren. Därefter
uppdrogs till kansliet att kontakta SKK och begära att resultatet annulleras.

§ 202 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Anatomi- och exteriörbeskrivarutbildning våren 2021
Gunilla Andersson informerade om att grundutbildningen i anatomi i januari kommer
att genomföras helt digitalt. Sista anmälningsdag är idag (15/12), och i nuläget är det
ca 20 personer anmälda.
b) Exteriördomarkonferens 20-21 mars 2021
Gunilla Andersson informerade om att SBK:s arbetsgrupp nu har haft två möten
tillsammans med representanter från SKK:s Domarkommitté (DK) angående
exteriördomarkonferensen. SKK/DK är mycket positiva till möjligheten att erbjuda
livestreaming av konferensen, och har erbjudit sig att hjälpa till på olika sätt. Vid
gårdagens möte med SKK/DK fastslogs att konferensen kommer att genomföras helt
digitalt. Den fortsatta planeringen kommer nu att fortgå utifrån detta beslut, och
uppdaterad information ska skickas ut till berörda.
c) Mentaltestdomarkonferenser 2021
Anneli Hultman informerade om att man nu planerar för att genomföra två MTdomarkonferenser under juli-augusti, och sedan en digital konferens för de domare som
inte har möjlighet att närvara. Vid den digitala konferensen ska man titta på och
diskutera filmer som spelas in vid de båda fysiska konferenserna.
d) Mentaltestdomarutbildning 2021
Carina Melanoz informerade om att utskottsgrupp mental (UGM) arbetar vidare med
att klargöra hur utbildningen ska genomföras med de olika krav som måste uppfyllas.
Det är behov av att ha ett nytt möte i UGM snarast för att sätta stommen för
utbildningen och sedan kunna skicka ut en intresseanmälan. Carina ska meddela Åsa

Tiderman datum för detta möte. UGM tar gärna också emot hjälp av någon extra
person i arbetet med MT-domarutbildningen.
Utskottet uttrycker att det är mycket viktigt att vi kan gå ut med information och en
intresseanmälan så snart som möjligt.
e) Mentalbeskrivarkonferenser hösten 2021
Carina Melanoz informerade om att utskottsgrupp mental (UGM) diskuterat
mentalbeskrivarkonferenserna, och föreslår att de genomförs på nio olika platser i
landet under perioden mars till september 2021. Med nio tillfällen skulle det bli ca 10-15
deltagare per konferens. UGM fortsätter planeringsarbetet.
f) Valpbeskrivarkonferens 2021
Frågan bordlägges till nästa möte.

§ 203 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Presentation – lära känna samtal
Åsa Tiderman informerade om att hon såsom ny utskottssammankallande önskar ha
individuella möten i Teams med alla i utskottet. Alla ställde sig positiva till detta, och
Åsa kommer att kalla till mötena.
b) Arbetsmeriter för certifikat på utställning
Åsa Tiderman informerade om att förbundsstyrelsen (FS) har gett utskottet för avel
och hälsa i uppdrag att snarast bjuda in rasklubbarna till dialog angående krav på
arbetsmerit för att tävla om certifikat på utställning. De svar som inkommer ska sedan
sammanställas och beslutas av FS innan det skickas in till SKK senast den 31 januari
2021.
Utskottet diskuterade strukturen för hur dessa samtal ska genomföras på bästa sätt.
c) Enkätsvar till valberedning SKK
Åsa Tiderman informerade om att FS beslutat att samtliga utskott ska svara på frågor
gällande SKK:s Centralstyrelse (CS) på uppdrag av SKK:s valberedning. Utskottens
svar skickas till GS, och FS/VU sammanställer slutligen svaren och skickar in enkäten.
Utskottet besvarade gemensamt frågorna i enkäten och uppdrog till kansliet att skicka
in till GS.
d) Motioner till Kennelfullmäktige
Åsa Tiderman meddelade att om utskottet önskar få med någon motion till
Kennefullmäktige 2021, så måste förslagen inkomma till nästa utskottsmöte (11
januari 2021).
e) Förslag till kongressen
Åsa Tiderman meddela att om utskottet önskar komma med något förslag till 2021 års
kongress, så måste de inkomma till nästa utskottsmöte (11 januari 2021).
f) Uppdragsbeskrivning avelsråd alt. utökning av uppdrag och befogenheter för UGA

Åsa Tiderman informerade om att utskottet för avel och hälsa har fått i uppdrag av FS
att ta fram ett förslag till en uppdragsbeskrivning för ett avelsråd. Alternativt skulle
man kunna göra en utökning av uppdrag och befogenheter för utskottsgrupp
avelssamordning (UGA). Det är viktigt att detta görs i samråd med rasklubbarna.
Utskottet diskuterade uppdraget och vilka som skulle vara lämpliga att utföra det.
Frågan kommer att diskuteras vidare vid kommande möten.
g) Material vid mentalbeskrivning
Förelåg en utvärdering efter användande av en alternativ spökhuva i form av en 20
liters plastdunk i samband med en funktionärsutbildning för MH. De ansvariga för
utbildningen var nöjda med resultatet, och anser att plastdunken har fördelar då den är
lättare att desinficera i pandemitider. Utskottsgrupp mental (UGM) har tidigare
uttryckt att personliga huvor är bättre att använda än plastdunkar.
Utskottet remitterar frågan tillbaka till UGM för diskussion om plastdunk kan
godkännas som komplement till personliga huvor under coronapandemin enligt
utvärderingens förslag. UGM ska återkomma med besked till nästa utskottsmöte, då
beslut i frågan ska fattas.
h) Planeringshelg för utskottet och utskottsgrupperna 23-24 januari 2021
Åsa Tiderman informerade om att utskottets arbetshelg kommer att genomföras
digitalt. Det kommer att bli tid avsatt under helgen både för utskottet och för
utskottsgrupperna att arbeta tillsammans. Alla uppmanas nu att kontakta sina
gruppmedlemmar och be dem boka in helgen.
i) Informationsbrev från utskottet och utskottsgrupperna
Kansliet påminde om det informationsbrev från utskottet som skulle ha skickats ut
under november. Nu är det hög tid att inkomma med material så att det kan skickas ut
före julhelgen. Utskottet bestämde att alla ska skicka in respektive grupps bidrag
senast söndag, för utskick kommande vecka.

§ 204 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM
-

Svar från RUS/Skåne till utskottssammankallande ang. MH-anvisningar 2020-11-10
Protokollsutdrag SKK PtK Beslut per capsulam – ang. generella dispenser pga. corona
2021 2020-11-12
Beslut SKK KHM gällande generella dispenser pga. corona 2021 2020-11-17
Från SKK UtstK Uppdaterade anvisningar gällande exteriörbedömning 2020-11-25
Protokollsutdrag SKK UtstK nr 7 2020 § 141 regelrevidering 2020-11-27
Protokollsutdrag SKK DK nr 5 2020 § 91 Domarutbildning 2020-12-11

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

§ 206 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

§ 207 ÄRENDEN TILL FS
Inga ärenden.

§ 208 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget.

§ 209 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att genomföra nästa möte i Teams den 11 januari 2021.

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

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Åsa Tiderman
Mötesordförande

John Örvill

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).

