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§ 276 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna till sammanträde och
förklarade detsamma öppnat. Då Bengt Blomqvist ej närvarar går Åsa Tiderman upp
som ordinarie ledamot under sammanträdet och då Anders Östling anmält förhinder
går även Peter Jakob upp som ordinarie ledamot under sammanträdet.

§ 277 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Fredrik Berg valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 278 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
FS beslutade att efter smärre justeringar godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 279 PROTOKOLL
Förelåg följande FS-protokoll
•

Nr 16 från den 2 – 4 oktober 2020

•

Nr 17 från 23 oktober 2020

•

Nr 18 från 24 oktober 2020 konstituerande

•

Nr 19 från 6 november 2020 per capsulam

•

Nr 20 från 14 november 2020 per capsulam

•

Nr 21 från 16 november 2020 per capsulam

•

Nr 22 från 18 november 2020 per capsulam

Förelåg följande VU-protokoll
•

Nr 16 från den 13 september 2020

•

Nr 17 från den 25 - 27 september 2020

•

Nr 18 från den 19 oktober 2020

•

Nr 19 från den 1 november 2020

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:
a) Utskottet för prov och tävling nr 9 och 10 2020
b) Utskottet för avel och hälsa nr 9 och 10 2020

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Därefter rapporterades kort om statusläget i utskotten.

§ 280 DISCIPLINÄRENDE 2020.04
Med de underlag som inkommit bedömer disciplingruppen att det inte går att bevisa
vad som hänt. Ord står mot ord både när det gäller den handling som ska ha utförts
och vad som ska ha sagts. Det finns också olika bild presenterad kring hur långt
avståndet varit till vittnena.
FS diskuterade disciplingruppens förslag på fortsatt hantering av anmälan kring brott
mot SBK:s policy för hundhållning, aga av hund, misshandel.
FS beslutade att lämna ärendet utan åtgärd. Dock vill FS tydligt uttala att även om
ärendet lämnas utan åtgärd är det viktigt att alla medlemmar efterföljer de policys
som finns fastställda inom Svenska Brukshundklubben samt lagar och förordningar
som stiftas av myndigheter.

§ 281 PROBLEM I LOKALKLUBB
FS har mottagit en skrivelse från ett distrikt där man vill ha hjälp med komplicerade
frågeställningar rörande en lokalklubb.
FS diskuterade fortsatt hantering där det inledningsvis ska bjudas in till ett samtal
tillsammans med en FS-representant och en föreningscoach.
FS uppdrar till Lars Carlborg att initiera dessa kontakter.

§ 282 GENERELL ÅLDERSDISPENS OCH RIKTADE MT
Svenska Brukshundklubben har fått förlängda generella åldersdispenser för MT vilka
ska gälla under första halvåret 2021.
FS konstaterar att det är många hundar som fyllt 4 år under 2020. Det finns även
hundar som kommer att fylla 4 år under första halvåret 2021 och som inte har haft
möjlighet att komma ut på MT. Det innebär en försämrad möjlighet att inhämta
viktig information för avelsutvärdering inom mentalitetsområdet.
FS beslutade med anledning av ovan förda resonemang och givna dispenser att ge
arrangörer möjlighet att arrangera MT vikta för hundar som passerat eller kommer
att passera 4-årsgränsen innan sista juni 2021.
FS uppdrar vidare till Utskottet för avel och hälsa att se över hur man kan göra för att
ytterliga stötta MT-verksamheten under 2021.

§ 283 ORGANISATIONSKONFERENS 2021
(JFR FS NR 10 § 125/2020, NR 13 § 197/2020, NR 14 § 219/2020,
NR 16 § 229/2020)
FS diskuterade genomförandet av organisationskonferensen 2021 under nu gällande
läge med coronapandemin.
FS beslutade att denna konferens ska genomföras digitalt samt att ingen ändring sker
ifråga om konferensledning.
Punkten förklarades omedelbart justerad

§ 284 COLLIEUTREDNINGEN
FS diskuterade fortsatt hantering med anledning av beslut från SKK/CS avseende
collieutredningen samt de skrivelser som inkommit från Svenska collieklubben.
FS konstaterar att frågan är viktig och det är av stor vikt att den processas grundligt
för att den handlingsplan som läggs är realistisk, attraktiv för alla parter samt
genomförbar.
FS beslutade att bordlägga ärendet för att ha gott om tid för fortsatt resonemang på
sammanträdet i december.
FS uppdrar vidare till Fredrik Berg att översända relevanta och aktuella dokument till
AG collie.

§ 285 DISPENSANSÖKAN FRÅN VALBEREDNING SCHÄFER
FS diskuterade framlagt önskemål från den nytillträdda valberedningen i Svenska
schäferklubben om en dispens från valordningen med att få nyttja tid fram till 27
december istället för den i stadgan angivna datumet 15 december. Detta med
anledning av att det extra medlemsmötet avhölls den 18 november och
valberedningen blev invald vid det tillfället. Dock är det så att den pågående
pandemin ger ett osäkert läge för möjligheten att avhålla fysiska årsmöten eller
fullmäktigemöten under 2021. SKK har gett dispens för klubbar som avhållit sitt
årsmöte eller fullmäktige under 2020 att skjuta fram sitt årsmöte till 2022.
FS beslutade att godkänna önskad dispens att gälla fram till den 27 december.
Dispensen blir annullerad i det fall Svenska schäferhundklubben beslutar att inte
genomföra ett fullmäktigemöte 2021.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 286 ZOOMLICENSER TILL LOKALA BRUKSHUNDKLUBBAR
FS diskuterade framlagt förslag på inköp av zoomlicenser till lokala brukshundklubbar
för år 2021. Kostnaden för varje licens kommer ligga på 500 kr. I detta ingår en
licenstid fram till och med 2022-03-31. Detta är ungefär halva priset av ordinarie
kostnad. Från och med 2022 kommer klubbar som anslutit sig till erbjudandet att
debiteras ordinarie pris om de önskar ha kvar sin licens och inget nytt beslut om
reducerat pris fattas.
FS beslutade att köpa in zoomlicenser till de lokalklubbar som önskar en sådan för att
kunna hålla digitala möten, utbildningar och föreläsningar.
FS beslutade att erbjudande om detta ska gå ut under sista veckan i november och att
erbjudandet gäller till 17 januari. Det kommer att vara tre datum för leverans av
licenser under tiden från erbjudandets start till sista datum.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 287 UPPFÖLJNING CORONALÄGET
FS tog beslut i ett per capsulam beslut (se ovan) att all prov- och tävlingsverksamhet
ställs in på grund av den ökade smittspridningen, de utfärdade lokala allmänna råden
samt att Regeringen begränsat antalet deltagare till 8 personer vid allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar. Rekommendationer och restriktioner
förändras snabbt och FS bevakar kontinuerligt utvecklingen för att kunna anpassa
råd, stöd och rekommendationer för vår verksamhet.

§ 288 BESLUT TAGNA AV SKK:S DISCIPLINNÄMND
Anmäldes att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

att fem (5) ärenden inte tas upp i sak
att en (1) persons del i ett ärende resulterar i ingen åtgärd
att tre (3) personer tilldelas varning
att en (1) person tilldelas varning samt visstids registreringsförbud i tre år
att tilldela två (2) personer varning samt visstids registreringsförbud i två år
att fyra (4) personer utesluts ur SKK-organisationen. Disciplinnämnden
erinrar om att de uteslutna personerna 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) ärende direkt rör två (2) personer inom vår
organisation.

§ 289 DIALOGMÖTEN
FS diskuterade kontaktpersoner för de olika dialoggrupperna.
FS beslutade att tillsätta Gunilla Andersson som kontaktperson för dialoggrupp blå.

§ 290 ARBETS OCH PROJEKTGRUPPER
Nya medel har beviljats till projektet som därav kan fortgå under 2021.
Gruppen har påbörjat sitt arbete och hittills haft två inledande möten. En rapport
kommer till nästkommande FS-sammanträde.

§ 291 MEDLEMSSTATISTIK
Medlemsstatistiken per den sista oktober 2020 visar att det totala antalet medlemskap var
71 496 (2019: 69 069). Antal individer som var medlemmar var 58 147 (2019: 56 101) och
antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 46 130 (2019: 44 033), familjemedlemmar
6 820 (2019: 6 909) och 4 659 ungdomsmedlemmar (2019: 4 677). Hedersmedlemmar och
ständiga medlemmar var 38.
FS konstaterade att vi fortfarande ligger högre i den senaste redovisade månaden jämfört
med samma månad bakåt i tiden i alla kategorier förutom familjemedlemmar.

Den procentuella ökningen sett över den senaste 12-månadersperioden ligger på 5 % i flera
kategorier.
FS tackade för rapporten och framför även ett stort tack till alla klubbar på alla nivåer som
gör ett utmärkt arbete för våra medlemmar.

§ 292 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT
Skattmästaren redogjorde för det ekonomiska läget till och med oktober månad. Intäkterna
och då speciellt medlemsintäkterna ligger över budget. Gemensamma kostnader ligger lite
över budget. Utskottens kostnader ligger långt under budget av förklarliga skäl på grund av
den pågående pandemin. Detta medför att det i dagsläget finns en prognos på ett kraftigt
överskott. En del av överskottet kommer att överföras till 2021 då utskotten planerar att
kunna genomföra extra aktiviteter under 2021 om coronapandemin så tillåter.
FS konstaterade därefter att likviditeten är fortsatt mycket god vilket har gett utrymme för
lite satsningar som vi inte kunnat genomföra annars. Till exempel så har försäkringsavgiften
till klubbarna efterskänkts samt att vi kan erbjuda lokalklubbarna en rabatterad Zoomlicens.
FS noterade att beslut som rör ekonomin finns under paragrafen § 287 ovan.
FS tackade för informationen.

§ 293 INKOMNA SKRIVELSER
a) Protokoll nummer 6/2020 från SKK/CS
b) Protokollsutdrag nr 6/2020 § 121 från SKK/CS
c) Protokollsutdrag nr 6/2020 § 127 från SKK/CS
d) Kallelse nummer 1 till Kennelfullmäktige 2021 med information om motioner
e) Information från SKK avseende coronaåtgärder 26 oktober
f) Information från SKK avseende coronaåtgärder 29 oktober
g) Information från SKK/FK avseende årsmöten 2021
h) Andra remiss från SKK avseende Allmänna regler
i)

Synpunkter på Allmänna regler från Svenska collieklubben

j) Synpunkter på Allmänna regler från Svenska riesenschnauzerklubben
k) Inkommen skrivelse avseende HD-index
l)

Information från SKK avseende coronaåtgärder 12 november

m) Beslut per capsulam från SKK/PtK avseende generella dispenser
n) Information från SKK avseende coronaåtgärder 17 november
o) Inkommen skrivelse från regioner inom Svenska schäferhundklubben

p) Beslut från SKK avseende generella dispenser för mentalverksamheten 2021
FS tackade för skrivelserna, noterade de synpunkter som diskuterats och lade dem sedan till
handlingarna.

§ 294 UTGÅENDE SKRIVELSER
a) Skrivelse till SKK /CS avseende kompletterande synpunkter avseende
collieutredningen
b) Utskick till SBK:s rasklubbar och distrikt avseende SKK:s remiss gällande
Allmänna regler
c) Yttrande till SKK/FK gällande beredning och beslut i disciplinärende
d) Remissvar till SKK avseende Allmänna regler
e) Begäran hos SKK avseende dispenser 2021 med anledning av Covid-19

§ 295 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN
FS bordlade hanteringen av pågående, återremitterade och bordlagda ärenden till FSsammanträdet i december, Bilaga 1.

§ 296 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation
av tagna beslut konstaterade FS att inga beslut är tagna som kräver omedelbar
kommunikation. Det finns dock beslut med omedelbar justering som ska effektueras.

§ 297 NÄSTA SAMMANTRÄDE
FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 4 – 6 december via Teams . Start
13:00 den 4 december och avslut senast 12:00 den 6 december

§ 298 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket givande
sammanträde samt tackade dem för uthålligheten och förklarade sammanträdet
avslutat klockan 22:10
Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Piia Nora
Mötesordförande

Fredrik Berg

Barbro Olsson

Bilaga 1
Ärenden som avslutats under aktuellt möte noteras och avförs sedan från nedanstående tabell
Ärendemening

Status

Tidigare
behandlat

Tidsplan

Arbete med strategi och
vision

Pågående
överfört från
översynen

Översynsarbete

Arbetet pågår under
minst hela året 2020

Uppdrag till utskott
utifrån uppföljning från
organisationskonferensen

Pågående

Ja

Återkoppling på FSsammanträdet i augusti
Framskjutet till FSsammanträdet i
december

