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§ 29 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Rolf Weiffert hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

§ 30 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Stefan Dahlhielm valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 31 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
FS beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 32 PROTOKOLL
Förelåg FS-protokoll nr 1 2019 från sammanträdet den 25 januari.
FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Förelåg VU-protokoll nr 3 2019.
FS beslutade att godkänna protokollet och lägga dem till handlingarna.

Inga underhandsbeslut förelåg.

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:
•

•
•

Utskottet för prov och tävling nr 1 och 2 2019 – FS konstaterade att diskussion och
beslut om SM-arrangemangens framtida framtoning är av sådan art att det beslutas
av FS. FS konstaterade därför att utskottet för prov och tävling ska återta sina
beslut i frågan.
Utskottet för samhällsnytta nr 5 2018
Utskottet för avel och hälsa nr 1 2019

FS beslutade att godkänna protokollen och därefter lägga dem till handlingarna.

§ 33 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTTECKEN
FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld till 1 person.
Anmäldes vidare att GS och förbundsordföranden beslutat om 2 förtjänsttecken i silver och
2 förtjänsttecken i brons.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 34 UPPFÖLJNING ORGANISATIONSKONFERENS 2019
Anki Stareborn redovisade sammanställning av diskussioner och åtgärder som framkom på
organisationskonferens 2019.
FS konstaterade att deltagarna genomfört konstruktiva och givande diskussioner på
konferensen.
FS diskuterade sammanställningen av organisationskonferensens genomförande och uppdrog
åt Anne-Christine Stareborn och Bengt Blomqvist att rapportera och följa upp konferensens
diskussioner för FS:s kommande arbete och för kongressen.

§ 35 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Förelåg ett utkast på verksamhetsberättelse för 2018, vilken ska presenteras på kongressen.
FS har haft möjlighet att korrekturläsa och sista möjligheten att lämna kommentarer är
under denna sammanträdeshelg.
FS uppdrog till ledamöterna att koncentrera sig på avgränsade avsnitt och lämna korrektur
till GS vid sammanträdets avslutande.
FS beslutade att bordlägga fastställandet av verksamhetsberättelse 2018 till sammanträdets
fortsättning på söndagen.

§ 36 MOTIONER TILL KONGRESSEN 2019 (JFR FS NR 1 § 10/2019)
Förelåg förslag till formuleringar på motionsyttranden över tre av de fyra inkomna
motionerna samt vilka som ska föredra dessa på kongressen.
FS beslutade att bordlägga motionsyttrandet över motion nr 4 gällande översyn av
rasklubbarnas uppdrag och verksamhet till FS-sammanträdets fortsättning på söndagen.
FS beslutade efter diskussion att fastställa yttrandena samt listan på föredragande enligt
nedan.
a) Hedersledamotskap

Avslag

Utskottet för organisation

b) Kongress vartannat år

Avslag

Utskottet för organisation

c)

Avslag

Utskottet för organisation

Kongress vartannat år

d) Översyn av rasklubbarnas uppdrag och
verksamhet

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Utskottet för avel och hälsa

§ 37 FÖRSLAG TILL KONGRESSEN 2019 (JFR FS NR 1 § 11/2019)
Förbundsstyrelsen gick igenom de förslag, vilka FS kommer att föreslå kongressen 2019.
1.

Medlemsavgift 2020–2022

Lars Carlborg

2a, 2b, 2c

Revidering av Svenska Brukshundklubbens grundstadgar

Utskottet för organisation

Förelåg korrigerat förslag på revidering av Svenska Brukshundklubbens grundstadgar från
utskottet för organisation, jfr FS nr 1 § 8 och § 11/2019.
FS beslutade att föreslå kongressen det korrigerade förslaget.
Samtliga förslag kommer att presenteras utförligt i kongresshandlingarna. Förslaget med
nya grundstadgar i sin helhet kommer att presenteras på hemsidan.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 38 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FOKUSOMRÅDEN
HANDLINGSPLAN/MÅL (JFR FS NR 1 § 12/2019)
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.
Förelåg förslag på ett sjätte fokusområde från GS, Svenska Brukshundklubben - en socialt,
ekonomiskt och ekologiskt hållbar organisation.
FS beslutade att bordlägga fokusområdena för diskussion och beslut till sammanträdets
fortsättning på söndagen.

§ 39 UPPHÖRANDE AV LOKAL BRUKSHUNDKLUBB
Förelåg skrivelse från Bollebygds Brukshundklubb med hemställan om att förbundsstyrelsen beslutar om klubbens upphörande. Klubben har sedan 2015, då Bollebygds
kommun sade upp arrendeavtalet, intensivt arbetat med att hitta ny plats att bedriva
klubbens verksamhet på. Då detta inte lyckades kontaktades Borås Brukshundklubb 2017
för samarbete. Detta föll så väl ut att klubbarna 2018 enades om att slå samman de två
klubbarna i en brukshundklubb, Borås Brukshundklubb.
Bollebygds Brukshundklubb hemställer om klubbens upphörande från den 1 maj 2019 och
att dess medlemmar, banktillgångar och inventerat material övergår till Borås Brukshundklubb. En arbetsgrupp för planering och genomförandet av sammanslagning har utsetts.
Västra distriktet inom Svenska Brukshundklubben har varit delaktigt i processen och ställer
sig positivt till Bollebygds Brukshundklubbs begäran om upphörande och sammanslagning
med Borås Brukshundklubb.
FS beslutade i enlighet med förslaget att Bollebygds Brukshundklubb upphör.

FS beslutade vidare att klubbens tillgångar och medlemmar övergår till Borås Brukshundklubb.
FS konstaterade vidare att antal lokalklubbar inom Brukshundklubben nu är 281 st.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 40 NY SAMMANKALLANDE I UTSKOTTSGRUPPEN FÖR IPO-R
FS diskuterade av utskottet för prov och tävling framlagt förslag på ny sammankallande till
utskottsgruppen för IPO-R (UG IPO-R).
FS beslutade att tillsätta Maria Johnsson Thorén som ny sammankallande i UG IPO-R.
FS framförde samtidigt ett stort tack till Martin Lönn för hans arbete och insatser som
sammankallande för UG IPO-R.
Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 41 NY SAMMANKALLANDE I UTSKOTTSGRUPPEN FÖR RALLYLYDNAD
FS diskuterade av utskottet för prov och tävling framlagt förslag på ny sammankallande till
utskottsgruppen för rallylydnad (UG Rallylydnad).
FS beslutade att tillsätta Yvonne Andersson som ny sammankallande i UG Rallylydnad.
FS framförde samtidigt ett stort tack till Lisa Sandström för hennes arbete och insatser som
sammankallande för UG Rallylydnad.
Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 42 AVGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV DIGITAL UTBILDNING
TILL TÄVLINGSSEKRETERARE I LYDNAD, RALLYLYDNAD,
BRUKS OCH MONDIORING
Anders Östling redogjorde för det, av utskottet för prov och tävling, framlagda förslag på
avgifter för genomförande av digital utbildning för tävlingssekreterare i lydnad, rallylydnad, bruks och mondioring.
FS diskuterade förslaget och beslutade att för den obligatoriska, digitala/webbaserade, delen i
den nya tävlingssekreterarutbildningen ta ut en kostnad enligt:
•

Person som vill gå hela utbildningen från start till färdig tävlingssekreterare i
en gren: 400 kronor.

•

Auktoriserad tävlingssekreterare som vill utöka sin auktorisation med
ytterligare gren/grenar: 200 kr/gren.

•

Auktoriserad tävlingssekreterare som vill göra om del 1 och 2
(organisationskunskap och allmän tävlingskunskap): 100 kr.

FS konstaterade att för distriktens praktiska del kan kostnaderna komma att variera då de
genomförs av distrikt med olika förutsättningar.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 43 ÄNDRING AV ANMÄLNINGSAVGIFTEN SAMT DE
ADMINISTRATIVA KOSTNADERNA FÖR MONDIORINGENS
LYDNADSKLASS OCH HOPPKLASS
FS diskuterade av utskottet för prov och tävlings framlagt förslag på ändrad anmälningsavgift för lydnadsklass och hoppklass i mondioring, från dagens 350 kr till 250 kr.
FS beslutade att godkänna förslaget samt beslutade även att sänka de administrativa
kostnaderna för desamma till 35 kr, detta att gälla från och med 2019-04-01.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 44 NYA UTFÖRANDEANVISNINGAR MENTALBESKRIVNING
(MH)
FS diskuterade av utskottet för avel och hälsa framlagt förslag på nya utförandeanvisningar
för mentalbeskrivning (MH).
FS beslutade att godkänna det nya förslaget på utförandeanvisningar för MH att börja gälla
fr.o.m. 2019-07-01.
FS uppdrog till handläggaren för utskottet för avel och hälsa att se till att tydlig information om förändringen skickas ut till alla berörda inklusive Svenska Kennelklubben för
kännedom.

§ 45 ÖVERSYN AV SM-ARRANGEMANG
Anders Östling redogjorde för de diskussioner som förs inom organisationen gällande
framtida SM-arrangemangs utförande.
FS uttalade att det inom Svenska Brukshundklubben är FS som beslutar om utförandet av
organisationens SM-arrangemang. FS uttalade vidare att man anser att SM-arrangemangen
inte ska delas upp i fler enskilda och mindre arrangemang än vad som redan gäller idag.
Barbro Olsson föreslog att FS tillsätter en projektgrupp för att utreda Svenska Brukshundklubbens framtida SM-arrangemangs utförande.
FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet som fortsätter på söndagen.

§ 46 SVENSKA KENNELKLUBBENS KENNELFULLMÄKTIGE 2019
Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF) 2019 genomförs den 27 - 29 september i
Västerås. Anmälan av delegater samt motioner ska lämnas till Svenska Kennelklubben
senast den 31 mars.

FS beslutade att använda sig av rätten att använda fullmaktsröstning på Kennelfullmäktige
2019.
Svenska Brukshundklubben har, enligt Svenska Kennelklubbens grundstadga, att fördela 15
röster på sina fullmäktigedelegater vid KF. Begäran om fullmaktsröstning gör att Brukshundklubben kan skicka 7 delegater (med 2 röster vardera) samt 1 delegat (med 1 röst).
FS beslutade att utse 8 delegater samt suppleanter för dessa (se bilaga 1), att under en
tvåårsperiod vara Svenska Brukshundklubbens delegater vid Svenska Kennelklubbens
Kennelfullmäktige 2019.
FS uppdrog åt förbundskansliet att anmäla delegaterna.

FS diskuterade ev. motioner att skicka in till Kennelfullmäktige att insända senast den 31
mars till Svenska Kennelklubben.

§ 47 REMISS – FÖRSLAG TILL NYA DJURSKYDDSFÖRESKRIFTER
OCH ALLMÄNNA RÅD OM HÅLLANDE AV HUNDAR OCH
KATTER, FÖRESKRIFTSFÖRSLAG L102
Förelåg förslag till nya djurskyddsföreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och
katter från Jordbruksverket. Remissvar ska vara Jordbruksverket tillhanda senast den 4
april.
FS uppdrog åt GS, Anneli Hultman och Barbro Olsson att läsa igenom remissen och ta fram
remissvar. FS uppdrog vidare åt GS att besvara remissen.

§ 48 ÅTERTAGANDE AV AVELSANSVAR AVSEENDE COLLIE
Med anledning av de interna stridigheter som råder inom Svenska Collieklubben (SCK)
övertar Svenska Brukshundklubben tillsvidare hela avelsansvaret för collie.
FS diskuterade framlagt förslag avseende återtagande av avelsansvaret för collie.
FS beslutade att:
- Återta avelsansvaret för collie tillsvidare. Beslutet är fattat efter samråd med Svenska
Kennelklubbens Föreningskommitté.
- Beslutet omprövas tre månader efter att Collieutredningen avslutats.
- Uppdra åt Svenska Collieklubben att fortsätta med övrig verksamhet samt föreningsarbete. Detta innebär att SCK ska fortsätta att arrangera utställningar, prov, tävlingar,
MH samt mentaltest.
- Svenska Collieklubbens styrelse inte kommer att ha ansvar för avelsrelaterade frågor.
- Uppdra åt Svenska Collieklubbens styrelse att arbeta för att ena klubben och bygga ett
samtalsklimat där diskussioner kring rasens utveckling kan föras med respekt för olika
åsikter.

FS understryker att personliga påhopp strider mot Svenska Brukshundklubbens värdegrund
och de policys som styr vår verksamhet och att vi tillämpar nolltolerans avseende hot samt
smutskastning på sociala medier.
- Uppdra åt utskottet för avel och hälsa att föreslå FS namn på neutrala personer att ingå i
en gruppering som sköter Svenska Collieklubbens löpande avelsrelaterade frågor.
Grupperingen ska arbeta till dess FS beslutat att avelsansvaret ska återgå till Svenska
Collieklubben. Sammankallande eller vice sammankallande i utskottet för avel och hälsa är
adjungerad till gruppen. Gruppen ska rapportera till utskottet för avel och hälsa samt, i
förekommande fall, informera Svenska Collieklubbens om sitt arbete.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 49 ÄSKANDE AV MEDEL TILL OMSTARTAD KLUBB
Förelåg äskande av medel för omstart av lokalklubb från Oxie Brukshundklubb.
Oxie Brukshundklubb blev 2017-12-31 uppsagd från sina befintliga lokaler i Oxie kommun.
Klubben fick 2018-09-01 erbjudande om en ny klubblokal i Tygelsjö och gjorde en omstart i
november 2018 då verksamheten kunde erbjuda kurser. Klubben äskar nu medel för omstart
av den ”nya” klubben.
FS beslutade efter diskussion att avslå äskandet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 50 LATHUND FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM SVENSKA
BRUKSHUNDKLUBBEN
Förelåg förslag från GS på lathund för förtroendevalda inom Svenska Brukshundklubben.
Tanken är att liknande lathund ska tas fram för alla nivåer inom Svenska Brukshundklubbens organisation.
FS beslutade, efter mindre justeringar, om lathund för förtroendevalda inom Svenska
Brukshundklubben att gälla för den centrala organisationen (FS, utskott, utskottsgrupper
samt arbets- och projektgrupper).
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 51 AV- OCH ÅTERAUKTORISATIONER
FS diskuterade av- och återauktorisationer inom Svenska Brukshundklubbens organisation.
FS diskuterade även behovet av kunskap om samt begreppsanvändning och enhetlighet
kring auktorisationer inom Svenska Brukshundklubbens verksamhet.
Barbro Olsson redogjorde för en påbörjad sammanställning med åtgärdsplan för av- och
återauktorisationer inom Svenska Brukshundklubbens centrala verksamheter.

FS beslutade att samtliga utskott, till FS-sammanträdet i juni, ska komplettera sammanställningen över åtgärdsplan för av- och återauktorisationer för respektive verksamhetsområden. Därefter ska en översyn av samtliga begrepp och ordalydelser i sammanhanget ses
över och göras så enhetliga som det går.

§ 52 INFORMATION OCH RAPPORTER

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

Fredrik Berg meddelade att han deltagit på Svenska Kennelklubbens specialklubbskonferens tillsammans med övriga deltagare från Svenska Brukshundklubben. Fredrik Berg
meddelade vidare att han även deltagit i möte med Svenska Collieklubben.
Piia Nora och Lars Carlborg meddelade att de deltagit vid Svenska Kennelklubbens
specialklubbskonferens.
Anders Dahlstedt meddelade att han varit delaktig i frågor kring Svenska Collieklubben
samt mycket frågor inför organisationens årsmöten.
Arne Jonsson meddelade att han varit årsmötesordföranden på tre årsmöten.
Anneli Hultman meddelade att hon deltagit i möte med Svenska Collieklubben.
Förelåg inget övrigt att rapportera från ledamöterna.

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

Deltagit vid Svenska Kennelklubbens specialklubbskonferens
Deltagit vid Tjänstehunds utbildningsdagar
Deltagit vid SVO-möte
Deltagit vid funktionsmöte hund på FM, med uppdatering om vilka som blir
ansvariga för hundtjänst
Deltagit vid möte med FHTE, bra samarbete. Ny chef för FHTE Håkan Aldén
kommer snart.
Deltagit vid möte med Svenska Agilityklubben som önskar samarbete gällande
utbildningar och är intresserade av att vara del av SBK Utbildning.
Prod Friv på FM finns inte längre, SBK kommer få ny samtalspart på FM
Deltagit vid möte gällande hemsidans utveckling
Deltagit i möte med Staffan Thorman och Staffan Nordin angående dokumentation
om Brukshundklubbens 100-årsjubileum.
Påbörjat arbete för förbundskansliets arkiveringsplan
Upp och hoppa-projektet önskar GS ska ligga under utskottet för hundägarutbildning. FS beslutade i enlighet med förslaget.

FS diskuterade uppslutningen på dialogmötena inför FS-sammanträdet i mars. I flera av
dessa deltog endast 1 person från distrikt/rasklubb.
Dessa telefonmöten med representanter för organisationens olika delar är viktiga för att föra
ut information samt inhämta information och synpunkter från organisationen, något som
organisationen efterfrågat, en möjlighet som FS upplever inte tas vara på då organisationen
önskar att FS ska vara tillgängliga med information om vad som är på gång.

Förelåg rapporter, muntliga och skriftliga från utskotten enligt följande:
Utskottet för organisation
Konstaterar glädjande att vår huvudorganisation Svenska Kennelklubben berömmer och
önskar följa upp Svenska Brukshundklubbens föreningscoacher med föreningskonsulenter
inom Svenska Kennelklubben. Samarbete påbörjat.
Utskottet för avel och hälsa
Anneli Hultman och Fredrik Berg konstaterade att utskottets regelkonferensen blev en
mycket bra konferens.

Utskottet för hundägarutbildning
Hade utskottsmöte den 10–12 januari. Har påbörjat översyn av sin representation på
mässor samt arbete att vara en inkluderande förening med bland annat material på i första
steget engelska.
Utskottet för samhällsnytta
Den nya utskottsorganisationen med de ca 15 arbetsgrupperna har börjat sätta sig. En träff
genomfördes i februari i samband med utbildningsdagarna och en ny träff genomförs den 6
april i Jönköping.
Utskottet för prov och tävling
Arbetar mycket gällande SM och regelrevideringen som är ute på remiss.

Förelåg inget övrigt att rapportera.
Förelåg inget övrigt att rapportera.
Förelåg inget övrigt att rapportera.

Förelåg inget övrigt att rapportera.
FS tackade för rapporterna.

§ 53 PLANERING OCH UPPFÖLJNINGSPROCESS
(JFR FS NR 1 § 19/2019)
En halvdag med förbundskansliets handläggare för de centrala utskotten planeras för
genomgång av mallar och dokument för att sätta och kunna stötta utskotten i planeringsoch uppföljningsprocessen.

§ 54 EKONOMISK REDOVISNING
Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för resultatet för 2018.
FS diskuterade resultatet för 2018 och konstaterade ett positivt resultat.
FS diskuterade vidare hur resultatet ska disponiseras och beslutade att föreslå kongressen att
1 miljon kronor av 2018 års resultat avsätts till IT-satsningar och resterande vinst
disponeras i ny löpande räkning.
FS konstaterade vidare att likviditeten är god.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 55 ARBETSBUDGET 2019
FS diskuterade den arbetsbudget för 2019 som skattmästare Lars Carlborg tagit fram och
VU diskuterat.
FS beslutade att ta beslut om arbetsbudget för 2019 på FS-sammanträdet i april.

§ 56 BUDGET 2020 SAMT RIKTLINJER 2021 – 2022
FS diskuterade den budget för 2020 samt riktlinjer för 2021 och 2022 som ska presenteras för
kongressen i maj.

§ 56 FORTS. BUDGET 2020 SAMT RIKTLINJER 2021 – 2022
FS diskuterade vidare samt beslutade om budget för 2020 samt riktlinjer för 2021 och 2022
att presentera för kongressen 2019.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 57 MEDLEMSSTATISTIK
Medlemsstatistiken per den sista januari 2019 visar att det totala antalet medlemskap var
67 020 stycken (2018: 66 651 stycken). Antal individer som var medlemmar var 54 791
stycken (2018: 54 985 stycken) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 42
996 stycken (2018: 43 083 stycken), familjemedlemmar 6 945 stycken (2018: 6 994 stycken)
och 4 224 stycken ungdomsmedlemmar (2018: 4 343 stycken). Hedersmedlemmar och
ständiga medlemmar var 40 stycken.
FS tackade för rapporten.

§ 58 INKOMNA SKRIVELSER
a) Skrivelse från Svenska Kennelklubben med minnesanteckningar från Kennelklubbens
specialklubbskonferens i februari.
b) Skrivelse från medlem angående tjänstgöring som MT-domare – FS noterade skrivelsen
och uppdrog åt GS och Anneli Hultman att besvara skrivelsen efter behandling på
utskottsmöte i utskottet för avel och hälsa.
c) Skrivelse från medlem angående reflektioner från Svenska Kennelklubbens
specialklubbskonferens – FS tackade för den informativa skrivelsen och tar med sig
medlemmens tankar in i framtiden.
d) Skrivelse från medlem angående öppet brev till Svenska Kennelklubben och Svenska
Brukshundklubben – FS noterade skrivelsen och konstaterade att anonyma skrivelser
inte behandlas varför skrivelsen lämnas utan åtgärd.
e) Skrivelse från Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet (KHM)
angående MT2017 – FS noterade besviket beslutet och ställde sig fundersamt till KHM:s
formulering. Utskottet för avel och hälsa planerar ett lunch-lunch-möte med KHM
innan kongressen för att bl.a. diskutera den inkomna skrivelsen.
FS uppdrog åt utskottet för avel och hälsa att ta fram en handlingsplan för det fortsatta
arbetet kring MT2007 och MT2017.
f) Valberedningens förslag på förbundsstyrelse inför val vid Svenska Brukshundklubbens
kongress 2019
g) Kallelse Svenskt Friluftsliv årsstämma 2019 – FS utsåg GS att representera Svenska
Brukshundklubben
FS tackade för skrivelserna, noterade de synpunkter som diskuterats och lade dem sedan till
handlingarna.

§ 36 FORTS. MOTIONER TILL KONGRESSEN 2019
Förelåg förslag till formulering för motionsyttrandet över motion nr 4 gällande översyn av
rasklubbarnas uppdrag och verksamhet.

FS konstaterade att motionen är besvarad och beslutade att fastställa motionsyttrandet.
Utskottet för avel och hälsa är föredragande på kongressen.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 35 FORTS. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
FS hade till söndagen korrekturläst verksamhetsberättelsen för 2018.
FS beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen efter genomförda korrigeringar.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 45 FORTS. ÖVERSYN AV SM-ARRANGEMANG
FS diskuterade och översyn av och framtida utveckling av SM-arangemang inom
organisationen.
FS beslutade att vid FS-sammanträdet den 10 april tillsätta en projektgrupp (projektgrupp
SM-arrangemang) för att se över framtida SM-arrangemang och dess utformningar över tid.
FS uppdrog åt Anders Östling att ta fram förslag på uppdragsbeskrivning samt förslag på
personer att ingå i PG SM-arrangemang. Projektgruppen ska presentera sitt resultat vid FSsammanträdet i oktober 2019.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 38 FORTS. SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FOKUSOMRÅDEN
HANDLINGSPLAN/MÅL
FS fortsatte diskussion och genomgång av de fokusområden som ska presenteras vid
kongressen i maj.
Gällande det nya fokusområdet om hållbarhet beslutade FS att tillsätta en projektgrupp
under VU, inledningsvis, att leda detta arbete vidare.
Om kongressen beslutar i enlighet med FS förslag om det nya fokusområdet ska FS vid det
konstituerande sammanträdet i maj besluta om projektgrupp hållbarhet.
FS uppdrog åt GS att ta fram projektbeskrivning för projektgrupp hållbarhet i vilken även
GS och en representant från FS ska ingå.

§ 38 FORTS. SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FOKUSOMRÅDEN
HANDLINGSPLAN/MÅL
FS beslutade om verksamhetsplan och fokusområden vilka ska presenteras för kongressen
2019.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 46 FORTS. SVENSKA KENNELKLUBBENS KENNELFULLMÄKTIGE 2019
FS beslutade efter kontakt med Svenska Schnauzer och Pinscherklubben (SSPK) och
Svenska Spaniel och retrieverklubben att ställa sig bakom motion en gemensam motion om
HD.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 59

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 ska organisationen informeras om att det är på gång en ny upphandling ang
utvecklingen av SBK Tävling.
Ett flertal informationspunkter noterades inför kommande dialogmöten.

§ 60 NÄSTA SAMMANTRÄDE
FS beslutade att genomföra nästa FS-sammanträde via Teams onsdagen den 10 april 19:0021:00.

§ 61 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Rolf Weiffert tackade de närvarande för ett mycket givande och
effektivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat den 3 mars kl. 11:50.
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Katarina Swahn
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