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§ 62 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Rolf Weiffert hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.
Då Piia Nora, Anneli Hultman och Arne Jonsson hade meddelat förhinder gick Bengt
Blomqvist, Fredrik Berg och Anki Stareborn upp som ordinarie ledamöter under
sammanträdet.

§ 63 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Anders Dahlstedt valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 64 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
FS beslutade efter mindre justeringar att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 65 NYUTVECKLING AV ETT DIGITALISERAT TÄVLINGSSYSTEM
Då det föreligger behov av ett flertal förbättringsåtgärder i befintligt tävlingssystem, ”SBK
Tävling” samt att avtalet med befintlig leverantör sagts upp genomförde förbundskansliet,
tillsammans med en extern partner, under den senare delen av 2018 en omfattande förstudie
avseende ett nytt digitalt tävlingssystem för Svenska Brukshundklubben. Resultatet av
förstudien kom att ligga som grund i den upphandling som genomfördes under första
kvartalet 2019 där en anbudsförfrågan skickades ut.
Anbudsgivarna ombads i sitt anbud presentera lösningförslag, estimerad tid och kostnad och
så vidare vartefter en internt tillsatt projektgrupp analyserade och viktade anbuden samt
anbudsgivarna i sin helhet när det gäller företagsstruktur, ekonomi, lösningsförslag, projektmetoder etc. Därefter kallades tre anbudsgivare till ett möte/intervju med projektgruppen
för en slutlig bedömning.
FS diskuterade det av förbundskansliet framlagda förslag på leverantör och nyuveckling av
ett nytt digitalt tävlingssystem. Kostnaden ska ses som ett budgetavsteg.
FS beslutade enhälligt enligt förbundskansliets förslag att avsätta medel för nyutveckling av
ett nytt digitalt tävlingssystem.
FS framförde ett varmt tack till projektgruppen på förbundskansliet för ett väl förberett och
väl presenterat arbete.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 66 PROTOKOLL

Noterades att FS beslutat att som förbundsstyrelsens representant vid Svenska Briardklubbens årsmöte utsett Roffa Asplund.

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:
•
•

Utskottet för organisation nr 2 2019
Utskottet för samhällsnytta nr 1 2019

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

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

§ 68 GRUPP FÖR HANTERING AV AVELSANSVAR AVSEENDE
COLLIE (JFR FS NR 2 § 48/2019)
Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse återtog i mars, tillsvidare, hela avelsansvaret
för collie från Svenska Collieklubben.
Förelåg förslag på personer till den grupp med neutrala personer att ingå i en gruppering
som under tiden sköter Svenska Collieklubbens löpande avelsrelaterade frågor.
Grupperingen ska arbeta till dess att 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.
FS uppdrog åt utskottet för avel och hälsa att arbeta vidare med namnförslagen.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 69 NAMNBYTE PÅ LOKAL BRUKSHUNDKLUBB
Förelåg hemställan från Oxie Brukshundklubb om att få byta namn till Tygelsjö
Brukshundklubb. Den lokala brukshundklubben ligger inte längre belägen i Oxie
varför stadgeändring/namnbyte önskas så att lokalklubbens namn speglar och
förankras till den nya orten Tygelsjö. Beslut har fattats vid medlemsmöte 2018-12-12
samt årsmötet 2019-02-13.
Skånedistriktets verkställande utskott har 2019-01-18 beslutat att ställa sig bakom
klubbens önskemål om namnbyte/stadgeändring.
FS beslutade att godkänna namnbytet från Oxie Brukshundklubb till Tygelsjö
Brukshundklubb.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 70 SAMMANKALLANDE FÖR UG UTVECKLINGSARBETE
FS tog del av förslag från utskottet för organisation gällande ny sammankallande till
utskottsgrupp utvecklingsarbete.
FS beslutade att utse Emelie Hörman som sammankallande för utskottsgrupp
utvecklingsarbete.
FS framförde samtidigt ett stort tack till Sanna Ameln för hennes arbete och insatser
som sammankallande för UG utvecklingsarbete.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 71 TILLSÄTTANDE AV PG SM-ARRANGEMANG
(JFR FS NR 2 § 45/2019)
Förelåg förslag på uppdragsbeskrivning för projektgrupp SM-arrangemang från Anders
Östling.
FS diskuterade och beslutade i enlighet med förslaget.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 72 BESLUT TAGNA AV SKK:S DISCIPLINNÄMND
Anmäldes att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

att tillstyrka medlemskap för en (1) person
att tilldela tre (3) personer en varning
att sex (6) ärenden inte upptas till prövning i sak. Disciplinnämnden erinrar om att
de aktuella personerna inte får antas som medlemmar i någon av SKK:s
medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om
medlemskap
att tilldela elva (11) personer varning samt visstids registreringsförbud
att tilldela en (1) person varning samt visstids registreringsförbud och för andra
hundar visstids förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning,
prov, tävling eller beskrivning
att en (1) person utesluts ur SKK-organisationen. Disciplinnämnden erinrar om att
uteslutna personer inte får antas som medlemmar i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap.

FS noterade informationen samt att ett (1) ärenden direkt rör två (2) personer inom Svenska
Brukshundklubbens organisation.

§ 73 UTSKOTTSRAPPORTER
Förelåg skriftlig rapport från utskottet för organisation.
FS tackade för rapporten.

§ 74 UPPFÖLJNING – ORGANISATIONSKONFERENS 2019
Anki Stareborn redogjorde för det fortsatta arbetet med uppföljningen av organisationskonferensen 2019, vilket ska presenteras på kongressen.
FS diskuterade det pågående arbetet och tackade Anki Stareborn och Bengt Blomqvist för
en bra sammanställning och ett bra pågående arbete med uppföljningen.

§ 75 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT
Skattmästare Lars Carlborg redogjorde kort för utfallet till och med februari 2019. På årets
två inledande månader har inget stort skett, det som är intressant är att medlemsavgifterna
i stort följer budget och ligger i paritet med 2018 års februariresultat.
FS tackade för informationen och konstaterade även att likviditeten är god.

§ 76 ARBETSBUDGET 2019
Periodiserad arbetsbudget för 2019 presenterades med ett operativt resultat på minus 476
tkr.
FS beslutade att fastställa presenterad arbetsbudget.

§ 77 MEDLEMSSTATISTIK
Medlemsstatistiken per den sista mars 2019 visar att det totala antalet medlemskap var 68
012 stycken (2018: 67 284 stycken). Antal individer som var medlemmar var 55 652 stycken
(2018: 55 575 stycken) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 43 680
stycken (2018: 43 537 stycken), familjemedlemmar 6 996 stycken (2018: 7 084 stycken) och 4
334 stycken ungdomsmedlemmar (2018: 4 382 stycken). Hedersmedlemmar och ständiga
medlemmar var 40 stycken.
FS tackade för rapporten.

§ 78 INKOMNA SKRIVELSER
a) Skrivelse från Svenska Kennelklubben med remiss om SKK:s Värdegrund – FS noterade
remissen och uppdrog åt utskottet för organisation och UG värdegrund att till FSsammanträdet i maj lämna förslag på synpunkter på remissen.
b) Protokoll från Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse nr 1 2019
c) Skrivelse med inbjudan till FS inför FS-sammanträde och närvaro vid SM i lydnad och
rallylydnad i juni, Närke
d) Skrivelse från Jordbruksverket med ändring i två föreskrifter - en ny djurskyddslag och
ny djurskyddsförordning
e) Skrivelse med information om Studiefrämjandet Västmanland till medlemsorganisationer
f) Skrivelse med kallelse till Studiefrämjandets årsstämma.

FS tackade för skrivelserna, noterade de synpunkter som diskuterats och lade dem sedan till
handlingarna.

§ 79 UTGÅENDE SKRIVELSER
a) Anmälningar till Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2019
b) Svenska Brukshundklubbens remissvar gällande remiss 5.2.17-7727/17 till
Jordbruksverket
c) Bestridande gällande korsravel - Miniature American Shepard (MAS) med Australian
Shepard
d) Motion gällande HD tillsammans med Svenska Schnauzer Pinscherklubben, Svenska
Stövarklubben och Svenska Spaniel och retrieverklubben inför Svenska Kennelklubbens
Kennelfullmäktige.

§ 80

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.

§ 81 NÄSTA SAMMANTRÄDE
FS beslutade att genomföra nästa FS-sammanträde fredagen den 17 maj kl. 09:00 – 17:00
med efter följande kongress i Sollentuna. Därefter kommer det konstituerande FS-sammanträdet att genomföras i direkt anslutning till avslutad kongress söndagen dagen den 19 maj.

§ 82 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Rolf Weiffert tackade de närvarande för ett bra sammanträde med
spännande beslut och förklarade sammanträdet avslutat den 10 april kl. 20:50.
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