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

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

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

§ 23 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 1/2021 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 24 AKTUELLA DISPENSER
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 stödja rasklubben i deras yttrande gällande att
inte tillstyrka ansökan. Yttrandet är skickat till SKK/AK.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/UKK angående en dispensansökan om att
få använda en tik äldre är 7 år utan tidigare kull i avel. Utskottsgrupp avelssamordning
(UGA) har behandlat ansökan och beslutat att inte tillstyrka dispensen. Tiken har ett
brutet MH som ifall hunden varit född efter 2016 skulle innebära att tiken inte får gå i
avel. Sammantaget finner UGA inga skäl till att tillstyrka undantag från
grundreglerna. Utskottet uppdrog till kansliet att meddela SKK/UKK.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel
med en tik som inte gjort MH. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har behandlat
ansökan och beslutat att inte tillstyrka ansökan. Tiken har ännu inte fyllt 5 år och
UGA anser att det är bättre att hon genomför MH under våren, så att minst en individ
i parningen har känd mental status enlig regelverket. Tiken kommer att vara ca 5,5 år
vid nästa parningstillfälle, så det är gott om tid för att uppfylla SKK:s grundstadgor
om förstagångsparning före 7 års ålder. Yttrandet är skickat till SKK/AK.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel
med en fodertik som inte gjort MH. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har
behandlat ansökan och beslutat att inte tillstyrka ansökan. UGA anser att en dispens
för avel utan MH endast kan ges i väldigt speciella fall och under speciella
omständigheter, och denna ansökan uppfyller inte dessa omständigheter. Tiken fyller 5
år sommaren 2022, och uppfödaren hinner göra både MH och minst en parning innan
fodervärdsavtalet går ut. När det gäller HD skulle beräknat kullindex hamna under
100. Sammanfattningsvis finns inget som talar för ett tillstyrkande av dispensen.
Yttrandet är skickat till SKK/AK.

§ 25 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA

Förelåg minnesanteckningar från möte med utskottsgrupp mental (UGM) 2021-01-19
och 2021-01-23. Utskottet tackade för informationen.

§ 26 EKONOMI
Ekonomiskt utfall
Förelåg inget nytt ekonomiskt utfall sedan senaste mötet.
Åsa Tiderman informerade om att hon har skickat in utskottets budget för 2022 och
riktlinjer för 2023-2024.

§ 27 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Avauktorisation
Förelåg ett inkommet mejl från en av Brukshundklubbens mentalbeskrivare med en
önskan om att få bli avauktoriserad som MH-beskrivare på egen begäran.
Utskottet beslutade att formellt avauktorisera MH-beskrivaren på egen begäran fr.o.m.
2021-02-01.
Utskottet uppdrog till kansliet att skicka avauktorisationsbrev och samtidigt tacka för
allt MH-beskrivaren gjort inom Brukshundklubbens mentalverksamhet genom åren.
b) Förfrågan från Svenska VEO-rasklubben om att få tillhöra Brukshundklubben
Förelåg en ansökan från Svenska VEO-rasklubben om att Svenska Brukshundklubben
ska ta över avelsansvaret för rasen Vostotjnoevropejskaja ovtjarka (VEO). Med
ansökan har rasklubben bifogat statistik gällande bl.a. hälsa, tävlingsresultat och
mentalitet. Internationellt sett betraktas rasen som en brukshundras där den bland
annat tävlar i IGP och arbetar som räddningshund, militär patrullhund och polishund.
Utskottet diskuterade ansökan och alla ställde sig positiva till att Brukshundklubben
tar över avelsansvaret för VEO.
Utskottet beslutade att John Örvill ska kontakta rasklubben och förklara vad det
innebär med olika krav om rasen tillhör Brukshundklubben. Om VEO-klubben är
fortsatt positiva till att tillhöra Brukshundklubben, ska frågan vidare till
förbundsstyrelsen (FS) för beslut om vi ska ansöka hos SKK om att ta över
avelsansvaret för rasen.
c) Motioner till Kennelfullmäktige 2021
Förelåg förslag på fyra motioner att skicka till Kennelfullmäktige (KF) 2021.
Två av motionerna handlar om röntgenresultat. I den första yrkar SBK på att KF
beslutar att SKK ska godkänna och föra in utländska (FCI) röntgenresultat för svenska
hundar. I den andra motionen yrkar SBK på att KF beslutar att SKK ska godkänna
och föra in FCI-resultat avlästa av godkänd avläsare utsedd av specialklubben,
förutsatt att den svenska hunden har röntgats enligt SKK:s/FCI:s nuvarande regler.
I den tredje motionen yrkar SBK på att KF beslutar att SKK ska följa de
grundstadgor som finns så att specialklubbarna kan utforma de regelverk gällande
prov/tävling/beskrivningar/tester/arbetsmeriter certifikat/championat som medför

främjande av avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört
fullgoda rashundar. Detta förutsatt att reglerna inte strider mot Djurskyddslagen och
uppfyller SKK:s anvisningar gällande deltagande som står med i alla regelverk.
I den fjärde motionen yrkar SBK på att KF beslutar att SKK ska inrätta en ny
kommitté där hundägarnas perspektiv tas tillvara i högre grad. Medlemmar i
kommittén bör tillsättas med bl.a. representanter från svensk hundungdom och
hundägare (ej uppfödare/domare) från arbetande raser och från sällskapshundgruppen.
Utskottet diskuterade motionerna.
Utskottet beslutade att man står bakom motionerna och att de ska tas vidare till
förbundsstyrelsen (FS) för beslut om de ska skickas in till Kennelfullmäktige 2021.

§ 28 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
a) Anatomi- och exteriörbeskrivarutbildning våren 2021
Gunilla Andersson informerade om att grundkursen i anatomi genomförts digitalt den
gångna helgen med totalt 20 deltagare. Utbildningen verkar ha gått bra, och en
utvärderingsenkät ska nu skickas till deltagarna.
Kursledningen ska nu gå igenom skrivningsresultat m.m. för att kunna anta
intresserade, lämpliga deltagare till den påföljande exteriörbeskrivarutbildningen.
Denna utbildning måste genomföras fysiskt, och datumen för utbildningen är i nuläget
framflyttade till den 5-6 juni, 10-11 juli samt examination den 4-5 september, med
hopp om att det ska gå att genomföra då.
b) Exteriördomarkonferens 20-21 mars 2021
Gunilla Andersson informerade om att det varit mycket svårt att få in
domarkompendier och andra nödvändiga uppgifter från flera av de berörda
rasklubbarna, men att det nu åter har börjat röra sig framåt.
Arbetsgruppen håller på att undersöka möjligheten att flytta konferensen till en större
lokal, och vilka teknikmöjligheter som finns för livestreaming där.
c) Mentaltestdomarkonferenser 2021
Inget nytt att rapportera.
d) Mentaltestdomarutbildning 2021
Kansliet informerade om att inbjudan med möjlighet till intresseanmälan till MTdomarutbildningen har skickats ut till alla MH-beskrivare som inte redan är MTdomare. Till dagens datum har 14 intresseanmälningar inkommit. Anmälningarna
kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringen av utbildningen, som är tänkt
att genomföras under sen sommar/hösten 2021.
e) Mentalbeskrivarkonferenser hösten 2021
Carina Melanoz informerade om att utskottsgrupp mental (UGM) planerar för att
genomföra mentalbeskrivarkonferenserna digitalt denna gång med anledning av
coronapandemin. UGM ska fortsätta planeringen vid sitt februarimöte.

f) Valpbeskrivarkonferens 2021
Inget nytt att rapportera.

§ 29 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Åsa Tiderman rapporterade att hon ännu inte hunnit sammanställa utskottets
aktivitetsplan, men det kommer.
Åsa informerade vidare att hon blivit kontaktad angående att det skulle behöva göras
en översyn av anmälningsavgifterna till MH, MT och exteriörbeskrivningar. I många
fall räcker avgifterna inte för att täcka arrangörens kostnader.
b) Anneli Hultman, adjungerad från FS
Anneli Hultman var inte närvarande vid mötet.
c) Kansliet
Handläggaren vid kansliet informerade om att det varit en rivstart på året med mycket
arbete och förberedelser runt kommande aktiviteter, och hon har därför inte hunnit
med så mycket arbete med de digitala utbildningarna som planerat.
d) UGA
John Örvill rapporterade att han huvudsakligen arbetar med uppdateringen av
Lathunden, påminner om RAS samt hanterar många inkommande
dispensansökningar.
e) UGE
Gunilla Andersson informerade om att Brukshundklubbens förslag till
championatregler och särbestämmelser inför regellåsningen 2022-2026 nu är klart att
skickas in till SKK.
Gunilla informerade vidare om att Karin Kärnhagen är adjungerad till UGE, och det är
dags för utskottet att fatta beslut om hon ska ingå eller inte. Beslut angående UGE:s
sammansättning ska tas vid nästa utskottsmöte.
f) UGH
Catarina Kjellerstedt rapporterade att UGH har fortsatt att arbeta med hälsoenkäten.
Gruppen planerar att ha ett möte kommande vecka.
Åsa Tiderman tog upp frågan att det vore önskvärt om vi kunde lyfta hälsofrågorna
mer i organisationen. Diskussion kring hur vi kan göra det ska tas upp på nästa
utskottsmöte.
g) UGM
Carina Melanoz informerade om att gruppen fick mycket arbete gjort i samband med
utskottets arbetshelg den 23-24 januari. UGM har nya möten inplanerade den 8
februari (digitalt) och den 21 februari (fysiskt).

§ 30 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Hyra ut MH-bana på privat mark
Förelåg en fråga om man får hyra ut en MH-bana som ligger på privat mark. Frågan
var uppe för några år sedan och hanterades då av förbundsstyrelsen (FS nr 2 2016 § 60).
Utskottet diskuterade frågan och kom fram till att frågan behöver ses över igen.
Utskottet behöver göra en kartläggning över befintliga mentalbanor, se över juridiska
aspekter och möjligheten att ta fram en mall för ett ev. kontrakt. När detta är klart
behöver frågan åter upp till FS för beslut.
Utskottet uppdrog till handläggaren på kansliet att meddela frågeställaren att frågan
måste utredas vidare innan besked kan ges.
b) Regelrevidering MH, MT och exteriörbeskrivning
Gunilla Andersson tog upp frågan att utskottet måste göra en planering för hur
regelrevideringsarbetet av MH, MT och exteriörbeskrivning ska genomföras under
2021. Förslag på nya regler ska skickas in till SKK senast den 31 december 2021.
Frågan ska diskuteras vid nästa utskottsmöte.

§ 31 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM
-

Protokollsutdrag SKK AK nr 5 2020 § 131 Dispens HD riesenschnauzer 2021-01-19
Beslut SKK AK:s VU - Dobermann dispensansökan 2021-01-22

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

§ 33 ÖVRIGA FRÅGOR
Inget.

§ 34 ÄRENDEN TILL FS
- Ansökan från Svenska VEO-klubben om att få tillhöra SBK

§ 35 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget.

§ 36 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att nästa möte är ett planeringsmöte den 15 mars 2021.

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

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Åsa Tiderman
Mötesordförande

Carina Melanoz

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).

