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§1

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Rolf Weiffert hälsade de närvarande välkomna och förklarade årets
första sammanträdet öppnat, ett sammanträde med efterföljande organisationskonferens.
Rolf Weiffert konstaterade vidare att Svenska Brukshundklubben nu lämnat de första 100
åren bakom sig och nu siktar på de framtida 100 åren.
Då Stefan Dahlhielm hade anmält senare ankomst klev Bengt Blomqvist upp som ordinarie
ledamot under sammanträdets inledning.

§2

VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Anders Östling valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

FS beslutade att efter smärre justeringar godkänna framlagt förslag på dagordning.

§4

PROTOKOLL

Förelåg FS-protokoll nr 12 från sammanträdet den 7–8 december.
FS beslutade att godkänna protokollet och lägga dem till handlingarna.

Förelåg VU-protokoll nr 1 och nr 2 2019.
FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Inga underhandsbeslut förelåg.

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:
a) Utskottet för organisation nr 1 2019
b) Utskottet för prov och tävling nr 11 2018
c) Utskottet för avel och hälsa nr 7 och 8 2018
FS beslutade att godkänna protokollen och därefter lägga dem till handlingarna.

§5

SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTTECKEN

Förelåg ansökningar om förtjänsttecken i guld.
FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld till 40 personer.

Anmäldes vidare att GS och förbundsordföranden beslutat om 50 förtjänsttecken i silver och
106 förtjänsttecken i brons.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§6

SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTMEDALJ

Barbro Olsson lämnade sammanträdet.
Förelåg ansökningar samt förslag från BG förtjänstmedalj om personer att tilldelas Svenska
Brukshundklubbens förtjänstmedalj vid kongressen 2019.
BG förtjänstmedalj föreslår att Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj tilldelas:
Birgitta Hoflin (Strängnäs), Ingrid Jansson (Åstorp) och Barbro Olsson (Kopparberg).
FS beslutade i enlighet med förslaget.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Barbro Olsson återkom till sammanträdet.

§7

ORGANISATIONSKONFERENS 2019 (JFR FS NR 12 § 203/2018)

Bengt Blomqvist redogjorde för program och upplägg för helgens organisationskonferens för
distriktens och rasklubbarnas ordförande. Programmet börjar på fredag kväll och avslutas
på söndag eftermiddag. Fredag kväll innehåller även rasklubbsträff och distriktsforum.
FS beslutade att fastställa programmet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§8

FÖRSLAG PÅ REVIDERING AV SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS GRUNDSTADGAR

Anders Dahlstedt presenterade av utskottet för organisation framlagt förslag på revidering
av Svenska Brukshundklubbens grundstadgar.
FS diskuterade förslaget på reviderade grundstadgar och beslutade om mindre justeringar.
FS uppdrog åt utskottet för organisation att till FS-sammanträdet i mars presentera ett
uppdaterat förslag i enlighet med justeringarna.

§9

KONGRESSEN 2019

Den 18–19 maj genomför Svenska Brukshundklubben sin årliga kongress. Inför denna fattar
FS beslut om program, föredragshållare, workshop och gäster. FS diskuterar även ev.
förslag till hedersledamöter samt fredagens program (distriktsforum/ rasklubbsträff).

FS diskuterade kongressens upplägg och beslutade att kongressen 2019 ska genomföras lite
annorlunda med start av förhandlingarna kl. 12:30 lördagen den 18 maj. Kongressen
beräknas avslutas kl. 15:00 söndagen den 19 maj.

FS diskuterade lämpliga programpunkter, föredragshållare samt hedersledamöter.
FS uppdrog åt förbundskansliet att enligt förslag arbeta vidare med programmet.

Förbundskansliet presenterade förslag på gästlista till kongressen.
FS diskuterade av framlagt förslag på gäster vilka ska inbjudas till kongressen.
FS beslutade att, efter mindre justeringar, bjuda in gäster i enlighet med förslaget (bilaga 1).

FS noterade att antalet röster vid kongressen blir 237, fördelade på 199 röster till distrikten
och 38 röster till rasklubbarna. Maximalt antal delegater blir 110 stycken.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 10 MOTIONER TILL KONGRESSEN 2019
Anmäldes att det till förbundet inkommit fyra motioner vilka kommer att behandlas på
kongressen 2019. Motionerna har varit ute på remiss i utskottsorganisationen och remissyttranden har inkommit. Konstaterades att LET Andersson inte deltagit i utskottet för
organisations diskussion och remissyttrande över motionerna om kongress vartannat år.
FS beslutade efter att ha tagit del av yttranden över inkomna motioner att föreslå
kongressen följande:

Nr Motion

Ställningstagande

1

Hedersmedlemskap

Avslag

2

Kongress vartannat år

Avslag

3

Kongress vartannat år

Avslag

4

Översyn av rasklubbarnas uppdrag och verksamhet

Inväntar yttrande

Vidare uppdrog FS åt utskottet för avel och hälsa att inkomma med remissyttrande om
motion nr 4 till förbundskansliet inför framtagning av de slutliga motionsyttrandena.
FS beslutade vidare att, som föredragande vid kongressen, vad gäller FS:s motionsyttranden, utse:

Nr Motion
1

Hedersmedlemskap

Föredragande

Utskottet för organisation

2

Kongress vartannat år

Utskottet för organisation

3

Kongress vartannat år

Utskottet för organisation

4

Översyn av rasklubbarnas uppdrag och verksamhet

Utskottet för avel och hälsa

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 11 FS:S FÖRSLAG TILL KONGRESSEN 2019
FS diskuterade förslag, vilka FS kommer att föreslå kongressen 2019.

FS beslutade att föreslå kongressen om kommande medlemsavgift enligt:

Förbundsstyrelsens förslag enligt grundstadgarna § 4 gällande medlemsavgift för år 2020
samt preliminär medlemsavgift för år 2021 och 2022.

Förbundsavgift 2020
Ordinarie förbundsavgift:
Förbundsavgift utlandsmedlem:
Familjemedlem:

400 kr
530 kr
0 kr

Preliminär förbundsavgift 2021
Ordinarie förbundsavgift:
Förbundsavgift utlandsmedlem:
Familjemedlem:

400 kr
530 kr
0 kr

Preliminär förbundsavgift 2022
Ordinarie förbundsavgift:
Förbundsavgift utlandsmedlem:
Familjemedlem:

400 kr
530 kr
0 kr

FS beslutade att föreslå kongressen den pågående revideringen av Svenska Brukshundklubbens grundstadgar som FS:s förslag nr 2a, 2b och 2c.
Stefan Dahlhielm anlände till sammanträdet och gick in som ordinarie ledamot.

§ 12 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FOKUSOMRÅDEN
HANDLINGSPLAN/MÅL
FS diskuterade utvecklingen av Svenska Brukshundklubbens fokusområden, handlingsplan
och mål, vilka FS kommer att förelägga kongressen i maj. Vid kongressen 2018 antogs fem
fokusområden vilka organisationen arbetat vidare efter.

Therese Palm (GS) föreslog komplettering av de fem fokusområdena med ett sjätte fokusområde, Svenska Brukshundklubben - en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar
organisation.
FS diskuterade förslaget och uppdrog åt GS att till sammanträdet i mars ta fram förslag på
fokusområde om en hållbar organisation.
FS uppdrog vidare åt samtliga utskott att se över texterna i gällande fokusområden samt
bearbeta mål/uppföljning mm.

§ 13 FÖRBUNDSSTYRELSENS REPRESENTATION VID SM I
LYDNAD OCH RALLYLYDNAD
Årets upplaga av de svenska mästerskapen i lydnad och rallylydnad genomförs den 6–9 juni
i Hallsberg.
FS beslutade att som FS-representant vid SM i lydnad och rallylydnad den 6–9 juni i
Hallsberg utse förbundsordföranden.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 14 SVENSKA KENNELKLUBBENS FULLMÄKTIGE 2019 MOTIONER
Svenska Kennelklubbens (SKK) Kennelfullmäktige (KF) genomförs den 27–29 september i
Västerås.
FS diskuterade motioner att förelägga Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige och
beslutade att förelägga och besluta om motioner till KF vid FS-sammanträdet i mars.

§ 15 SBK-CERTIFIERAD UTBILDARE
Arne Jonsson redogjorde för utskottet för hundägarutbildnings framtagna förslag om SBKcertifierade utbildare.
FS diskuterade förslaget och uppdrog åt utskottet för hundägarutbildning att fortsätta
arbetet med att ta fram och utveckla konceptet ”SBK-certifierad utbildare”.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 16 BEVARANDE ARKIVERING KRING SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS 100-ÅRSJUBILEUM
Rolf Weiffert presenterade och tryckte på behovet av att dokumentera, arkivera samt
publicera det arbete och material som tagits fram med anledning av Svenska Brukshundklubbens 100-årsjubileum under 2019.
FS diskuterade frågan och uppdrog åt GS att formulera uppdrag och ta fram förslag på
behov av resursförstärkning på förbundskansliet för bevarande arkivering samt möjliggörande av att publicera materialet för att göra det tillgängligt för Svenska Brukshundklubbens medlemmar i framtiden.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 17 BESLUT FRÅN SVENSKA KENNELKLUBBENS DISCIPLINNÄMND
Anmäldes att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat:
a)
b)
c)
d)
e)

att tillstyrka medlemskap för en (1) person
att ett (1) ärende inte föranleder någon disciplinär åtgärd
att tilldela en (1) person en erinran
att tilldela åtta (8) personer varning samt visstids registreringsförbud
att tre (3) personer utesluts ur SKK-organisationen. Disciplinnämnden erinrar om
att de uteslutna personerna inte får anas som medlemmar i någon av SKK:s
medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om
medlemskap
att sex (6) anmälningar inte upptas till prövning i sak. Disciplinnämnden erinrar om
att de anmälda personerna inte får antas som medlemmar i någon av SKK:s
medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om
medlemskap.

f)

FS noterade informationen samt att ett (1) ärenden direkt rör en (1) personer inom Svenska
Brukshundklubbens organisation.

§ 18 INFORMATION OCH RAPPORTER

Förbundsordförande Rolf Weiffert meddelade att han inte hade något att rapportera.

Anneli Hultman meddelade att hon deltagit i ett trevligt och intressant möte på Svenska
Kennelklubben om mentalindex.
Barbro Olsson meddelade att hon deltagit vid Agrias Skadeprövningsnämnd.
Inget övrigt att rapportera från ledamöterna.

GS rapporterade från verksamheten och förbundskansliet. Bl.a. informerades det om att:
•

GS deltog på Folk och försvar i Sälen där Svenska Brukshundklubben bl.a. på ett
uppskattat sätt visade upp sin verksamhet.

•

Förbundskansliet har en väldigt hård arbetsbelastning. Inledningsvis måste den
ekonomiska avdelningen avlastas från sin extrema situation.

•

Förbundskansliet har påbörjat arbetet med en ny hemsida för Svenska Brukshundklubben.

•

Förstudien för framtida SBK Tävling är utskickad och förbundskansliet inväntar nu
anbud.

•

Svenska Brukshundklubben får fortsatt förtroende från Myndigheten för
delaktighet att driva vidare assistanshundverksamheten.

•

Arbetet med den nya leverantören av medlemstidningen Brukshunden fortskrider.
Det första numret kommer att levereras den 14 februari.

FS diskuterade kring de dialogerna som förs med distrikt och rasklubbar. Dessa telefonmöten med representanter för organisationens olika delar är viktiga för att föra ut
information samt inhämta information och synpunkter från organisationen. Det är dock
ibland problem med närvaron på mötena vilket ibland beror på att kontaktuppgifterna inte
är uppdaterade. Det finns ett önskemål att FS ska vara mer synliga med information om
vad som är på gång.

Förelåg rapporter, muntliga och skriftliga från utskotten enligt följande.
Utskottet för organisation
Förelåg en sammanställning över antal ärenden och typ av ärenden som hanteras av
föreningscoacherna. Det är en bra sammanställning som visar att det är en mycket
omfattande verksamhet.
Anders Dahlstedt redogjorde för den rekrytering till utskottet för organisation som pågår.
Utskottet behöver större bemanning och har rekryterat efter personer med bred kompetens
inom ledarskap och värdegrund.
Utskottet för avel och hälsa
Rapportering från ett möte som utskottet haft med Svenska Kennelklubbens Kommitté för
hundars mentalitet om bl.a. mentalindex samt relationsbyggande och samarbetsformer
mellan Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben inom området mentalitet.
Anneli Hultman redogjorde vidare för utskottet för avel och hälsas kommande publicering
av statistik på Svenska Brukshundklubbens hemsida.
FS konstaterade att statistiken bl.a. kommer att bli en väldigt bra konsumentvägledning för
valpköpare.

Svenska Brukshundklubben har fått fortsatt förtroende från Myndigheten för delaktighet
att driva vidare assistanshundverksamheten.
Sedan 2016 har Svenska Brukshundklubben uppdrag från Myndigheten för delaktighet
(MFD) att kvalitetssäkra assistanshundverksamheten genom att godkänna instruktörer,
skapa regelverk och genomföra lämplighetstester, examinationer och årsprov för assistanshundekipage. Då tidigare uppdragsperiod löpte ut 2018 har en ny offentlig upphandling
gjorts som Brukshundklubben deltog i och vann.

FS konstaterade att Ola Folkesson, sammankallande för PG specialsök, finns på plats och
kommer att redogöra för projektgruppens pågående arbete under helgens organisationskonferens.
Projektet fortsätter med hög fart och det fortsätter med positivt mottagande. Det är stort
intresse för instruktörsutbildningar och en lärarutbildning är på gång. Britta Agardh
arbetar nu heltid i projektet och har flyttat in i lokalerna på förbundskansliet i Farsta.
FS konstaterade att helgens organisationskonferens kommer att innehålla information om
konflikthantering och diskussioner om värdegrundsfrågor mm.
FS har stora förhoppningar på att de dokument och diskussioner som kommer från PG tvist
och konflikthantering samt de arbeten som ska genomföras på organisationskonferensen
kommer att gynna verksamheten och minska antalet konfliktärenden.
FS tackade för rapporteringarna.

Då Stefan Dahlhielm inte var på plats gick Bengt Blomqvist upp som ordinarie ledamot.

§ 19 PLANERING OCH UPPFÖLJNINGSPROCESS
FS gick igenom det gällande arbetssättet för att sammanställa aktiviteter och uppföljning
av mål samt handlingsplaner och strategiska mål med koppling till våra fokusområden som
Sanna Ameln presenterade på FS-sammanträdet i december.
Barbro Olsson presenterade förslag på aktivitetsblad i Excel för utskottens aktiviteter.
FS uppdrog åt samtliga sammankallande i utskotten att till FS-sammanträdet i mars
presentera ett ifyllt aktivitetsblad för en aktivitet och dess kostnader i den nya aktivitetsmallen. FS kommer därefter diskutera aktivitetsmallen vidare på FS-sammanträdet i mars.

§ 20 EKONOMISK REDOVISNING
Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för det preliminära resultatet för 2018.
Stefan Dahlhielm återvände till sammanträdet och gick upp som ordinarie ledamot.
FS diskuterade det preliminära resultatet för 2018 och konstaterade ett positivt resultat och
att likviditeten är god.

§ 21 ARBETSBUDGET 2019
FS diskuterade arbetsbudget för 2019 och uppdrog åt skattmästare Lars Carlborg att ta fram
ett bearbetat förslag på arbetsbudget för 2019 att presentera för VU.

§ 22 BUDGET FÖR 2020 SAMT RIKTLINJER FÖR 2021–2022
FS diskuterade budget för 2020 samt riktlinjer 2021–2022 och uppdrog åt skattmästaren och
VU att arbeta vidare med budgeten samt presentera bearbetat förslag till FS-sammanträdet
i mars.

§ 23 MEDLEMSSTATISTIK
Den preliminära medlemsstatistiken per den sista december 2018 visar att det totala antalet
medlemskap var 66 197 stycken (2017: 65 880 stycken). Antal individer som var medlemmar
var 54 195 stycken (2017: 54 485 stycken) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 42 466 stycken (2017: 42 662 stycken), familjemedlemmar 6 870 stycken (2017: 6
943 stycken) och 4 209 stycken ungdomsmedlemmar (2017: 4 318 stycken).
Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 40 stycken.
FS tackade för rapporten.

§ 24 INKOMNA SKRIVELSER
a) Protokoll från Svenska Kennelklubbens centralstyrelse nr 5 2018
b) Skrivelse med information från Svenska Kennelklubbens valberedning hösten 2018
c) Skrivelse från Svenska Kennelklubben angående specialklubbskonferensens program

§ 24 INKOMNA SKRIVELSER FORTS.
d) Skrivelse från Svenskt Friluftslivs valberedning
e) Skrivelse gällande remissvar läroplan US1. FS konstaterade att efter Barbro Olssons
genomläsning har Svenska Brukshundklubben inga synpunkter.
f) Öppet brev till förbundsstyrelsen från rasklubbarna. FS noterade skrivelsen och
konstaterade att skrivelsen kommer att hanteras på kommande regelkonferens. FS
uppdrog vidare åt GS att besvara skrivelsen.
g) Skrivelse från Vit Herdehundklubb. FS noterade skrivelsen och konstaterade att den
kommer att hanteras av berörda parter inom den centrala organisationen. FS uppdrog
åt GS att besvara skrivelsen.
h) Skrivelse från Jordbruksverket med föreskriften SJVFS 2018:45.
FS tackade för skrivelserna, noterade de synpunkter som diskuterats och lade dem sedan till
handlingarna.

§ 25 UTGÅENDE SKRIVELSER
a) Framställan till Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet angående
provperiod för MT2017. FS konstaterade att ingen återkoppling skett ännu.

§ 26

OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA BESLUT

I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation av
tagna beslut konstaterade FS att det utöver de beslut med omedelbar justering som ska
effektueras inte fanns behov av omedelbar kommunikation i andra ärenden.
Ett flertal informationspunkter noterades dock inför kommande dialogmöten.

§ 27 NÄSTA SAMMANTRÄDE
FS beslutade att genomföra nästa FS-sammanträde fredagen den 1 mars 12:00-17:00 med
efterföljande arbetsdagar den 2–3 mars, med avslut kl. 15:00 på söndagen. Sammanträdet
kommer att genomföras på Turinge Hotel i Nykvarn.

§ 28 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Rolf Weiffert tackade de närvarande för ett mycket givande och
effektivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat den 25 januari kl. 16:40.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Rolf Weiffert
Mötesordförande

Anders Östling

Katarina Swahn

Bilaga 1
Gäster vid kongressen 2019
Hedersordföranden
Hedersledamöter
Revisorer
Ordförande i utskott (=FS, inte utskottsledamöter)
Mottagare av SBK:s förtjänstmedalj
Mottagare av SBK:s och Agrias stipendium
Valberedningen
Valberedningens förslag

Peter Hultqvist, Försvarsminister, Försvarsdepartementet
Micael Bydén, Överbefälhavare, FM
Stefan Hallén, FM HKV, C PROD FRIV
Stefan Sandborg, Rikshemvärnschef, FM HKV PROD RIKSHV
Mats Helgesson, Flygvapenchef, Flygvapenavdelningen, FM
Gabor Nagy, Chef LEDS TF, FM
Dan Eliasson, Generaldirektör, MSB
Pernilla Hultén, Samordnare, Enheten för inriktning och planering, MSB
Katarina Norén, Generaldirektör, Sjöfartsverket
Samtliga inbjuds med sina respektive.

Sveriges Hundungdom ordförande, Natalie Johansson med respektive
Förbundskansliets medarbetare

Svenska Kennelklubben; Pekka Olsson, Ulf Uddman, Kjell Svensson, Annika Klang samt
Brith Andersson
Svenska Draghundsportförbundet
Studiefrämjandet
Myndigheten för delaktighet
Jordbruksverket: Christina Lindgren
Agria: Patrik Olsson
Royal Canin
Andra sponsorer
Sveriges Hundungdoms ungdomsråd
Brukshunden
Hundsport
Förbundsstyrelsens utskott: utskottens ledamöter bjuds in att på respektive utskotts budget
delta.

