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§ 299 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna till årets sista
planerade sammanträde. Då Bengt Blomqvist ej närvarar går Åsa Tiderman upp som
ordinarie ledamot under sammanträdet. Piia Nora hälsade även Sanna Ameln och
Ulrika Norell välkomna till mötet då de ska presentera arbetet med strategiska
dokument och verksamhetsuppföljning.

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

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

§ 302 STRATEGISKA DOKUMENT FÖR KOMMUNIKATION
FS diskuterade av kommunikationsavdelningens framlagda förslag på strategiska
dokument för kommunikation.
FS uppdrar till Sanna Ameln och Anneli Hultman att genomföra de korrigeringar som
diskuterades under sammanträdet för att därefter kunna publicera dokumenten vid
årsskiftet.
FS beslutade att efter ovanstående uppdrag:
• Fastställa kommunikationspolicy enligt förslag och korrigeringar
• Fastställa mall för kommunikationsplan att gälla för centralorganisationens olika
instanser, att använda vid planering av kommunikationsinsatser efter de
korrigeringar som diskuterats.
FS beslutade vidare att:
• Uppdra till kommunikationsavdelningen på förbundskansliet att jobba enligt
föreslagen kommunikationsstrategi och anpassa den utifrån organisationsförändringar
och behov.

§ 303 VERKSAMHETSPLANERING OCH UPPFÖLJNING
FS diskuterade framlagt diskussionsunderlag från Sanna Ameln om arbetet med
verksamhetsplanering och uppföljning.
FS fastställde att det är sammankallande i utskottet som har yttersta ansvaret för att
planering och uppföljning genomförs, dock genom tätt samarbetet med respektive
handläggare på kansliet.
FS tackade Sanna Ameln och Ulrika Norell för bra arbete med
kommunikationspolicyn samt information kring planering och uppföljning.

Anneli Hultman avviker från mötet på grund av tappad internetåtkomst.
Gunilla Andersson går upp som ordinarie ledamot.

§ 304 PROTOKOLL
Förelåg följande FS-protokoll

•

Nr 23 från den 25 november 2020

Förelåg följande VU-protokoll
•

Nr 20 från den 10 november 2020

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:
a) Utskottet för organisation nr 5 2020
b) Utskottet för avel och hälsa nr 11 2020

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.
Därefter rapporterades kort om statusläget i utskotten.
Anneli Hultman återkommer till sammanträdet

§ 305 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTTECKEN
Förelåg ansökningar om förtjänsttecken i guld.
FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld till 9 personer.
GS har utöver det beslutat om 12 förtjänsttecken i silver och 25 förtjänsttecken i
brons.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 306 FS-SAMMANTRÄDEN 2021
(JFR FS NR 16 § 1233/2020)
FS beslutade i oktober om sammanträdesdatum samt datum för konferenser 2021.
Förbundskansliet uppdrogs återkomma med förslag på platser för FS-sammanträden
för februari, oktober och december 2021.
FS diskuterade av förbundskansliet framlagda förslag på platser och beslutade enligt
nedan.
26 – 28 februari
1 – 3 oktober
3 – 5 december

Digitalt via Teams
Älvkarleö Herrgård
ansvariga Anneli Hultman och Lars Carlborg
Förbundskansliet (3/12) och Nordic Choice Handen (4–5/12)

§ 307 ORGANISATIONSKONFERENS 2021
(JFR FS NR 10 § 125/2020, NR 13 § 197/2020, NR 14 § 219/2020,
NR 23 § 283/2020)
Anders Östling och Åsa Tiderman rapporterade om den pågående planeringen för
organisationskonferensen 2021.
Konferensledningen har haft ett par möten där man diskuterat upplägg och
tidsramar. Rasklubbar och distrikt kommer att ha egen tid för överläggningar under
konferensen motsvarande upplägget på organisationskonferensen 2020.
Mer information kommer inom kort att skickas ut till organisationen samt att
information kommer att publiceras i SBK Info.

§ 308 KONGRESS UPPFÖLJNING
FS tog del av den utvärdering som deltagarna lämnat in efter kongressen. Deltagarna
uttrycker stor nöjdhet med arrangemanget. Tekniken fungerade i stort sett bra,
endast några små problem med ljud och tappad nätåtkomst för några. Man var också
mycket nöjd med de förberedande diskussionsforumen vilket föranleder FS att bära
med sig det upplägget till kommande år oavsett om kongressen genomförs digitalt
eller fysiskt.
Deltagarna har blivit inbjudna till en ”After kongress” den 17 december för att de
tillsammans med FS summera upp tankar och funderingar.

§ 309 KONGRESS 2021
(JFR FS NR 10 § 118/2020, NR 13 § 198/2020)
Kongressen är planerad till 8-9 maj 2021 och en konferensanläggning är
preliminärbokad men beroende på läget med Covid-19 så kan kongressen bli digital.
FS diskuterade mötesformen för nästa års kongress. Det är fortfarande ett mycket
osäkert läge på grund av den pågående pandemin vilket innebär att osäkerheten om
verksamheten är stor inom hela vår organisation.
FS beslutade att avvakta med slutgiltigt besked till efter nyår.

§ 310 PG UTSKOTTSÖVERSYN
Barbro Olsson rapporterade kort om arbetet i PG utskottsöversyn och föredrog den
uppdaterade uppdragsbeskrivningen. Arbetet flyter på enligt plan och det preliminära
slutdatumet för projektgruppens arbete är satt till sista juni 2021.
FS beslutade i enlighet med förslaget i den uppdaterade uppdragsbeskrivningen.

§ 311 LEDAMÖTER I UTSKOTTET FÖR
HUNDÄGARUTBILDNING
FS diskuterade framlagt förslag från Arne Jonsson på nya ledamöter i Utskottet för
hundägarutbildning.
FS beslutade i enlighet med förslaget vilket innebär följande:
Lena Funseth med utpekat ansvar för UG specialsök utbildning
Annelie Damberg med utpekat ansvar för UG avtalsinstruktörer
Johanna Jervgren med utpekat ansvar för UG allmänlydnad
Carina Norberg med utpekat ansvar för UG rallylydnad utbildning
FS uppdrar till utskottet att inkomma med uppdragsbeskrivningar för
utskottsgrupperna till FS-sammanträdet i februari.
FS framför sitt tack till Monique Wrambeck, Susanne Linderos samt Helen Gifting för
deras tid i utskottet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 312 SAMORDNING AV AUKTORISATIONER
(JFR FS NR 10 § 125/2020, NR 13 § 197/2020)
FS diskuterade framlagt förslag från Åsa Tiderman avseende det fortsatta arbetet med
samordning av auktorisationer.
Förslaget innebär att tillsätta en arbetsgrupp med namnet AG samordning.
Uppdraget blir i sammanfattning att ta fram underlag för beslut om samordning av
nivåer för kompetensutveckling och ersättning för auktoriserade funktionärer. Det är
viktigt att förslaget ger likvärdiga möjligheter för organisationen i hela landet, även
med hänsyn taget till t.ex. geografiska avstånd och andra förhållanden.
FS beslutade enligt förslaget. Tillsättande av sammankallande och ingående personer i
gruppen bordlägges till nästkommande sammanträde.

§ 313 SLUTRAPPORT AG UNG MED HUND I SBK
FS tog del av den slutrapport som sammanställts av Åsa Tiderman utifrån arbetet
med AG ung med hund i SBK.
Rapporten identifierar några saker som behöver fattas beslut om:
1. Avsluta arbetsgruppen Ung med hund i SBK
2. Uppdra åt Utskottet för Organisation att arbeta vidare på de punkter som
framkommit i arbetsgruppens rapport genom förslagsvis tillsätta en
utskottsgrupp som ska hantera frågorna.
a. I samråd med SHU och SBK förtydliga samarbetsavtalet.
b. Översyn av medlemskap och fördelning av medlemsavgifter, i samråd med
SKK, SHU och SBK.

c. Framtagande av kommunikationsplan för;
i. Information om grundavtal och fördelar med samarbete med
lokala gymnasieskolor med hundinriktning
ii. Informationsbroschyr för att inspirera och stötta lokala SBK
klubbar som vill utveckla sin ungdomsverksamhet
iii. SKKs ställningstagande gällande ungdomsmedlemskap och
fördelning av medlemsavgifter
FS beslutade fastställa rapporten.
FS beslutade därmed att arbetsgruppen upplöses och FS tackar gruppen för deras
arbete.

§ 314 ANMÄLNINGSSÄTT I SBK TÄVLING
FS diskuterade av Utskottet för prov och tävlings framlagt förslag på betalningssätt
för anmälan till tävling.
FS uttalar att det är önskvärt att alla klubbar och tävlande använder sig av Stripe
som betallösning då den lösningen innebär minst arbete för klubbarnas kassörer,
tävlingssekreterare och kansliet samt att det är ett enkelt sätt för de tävlande att
erhålla eventuella återbetalningar.
För att inte diskriminera någon tävlande ska klubbarna kunna erbjuda alternativa
betalningssätt.
FS beslutade enligt ovan.

§ 315 PROBLEM MED LOKALKLUBB
FS diskuterade en inkommen skrivelse rörande en lokalklubb. Innehållet i skrivelsen
anknyter till andra skrivelser och kontakter som hanterats kring samma lokalklubb.
FS uppdrar till Katarina Swahn att besvara skriftställaren att FS behandlar frågan i
samarbete med föreningscoacher samt berört distrikt.

§ 316 COLLIEUTREDNINGEN
FS hälsar Kirsten Silow Örnberg, sammankallande i AG collie, välkommen till
sammanträdet.
FS tog del av minnesanteckningar från arbetsgruppen, presenterades för olika tankar
som kommit fram under gruppens arbete och fick möjlighet att ställa frågor.
FS tackar gruppen för deras gedigna arbete.
Kirsten Silow Örnberg lämnade sammanträdet.
FS diskuterade därefter ingående hur arbetet ska hanteras vidare och kom fram till
följande.

1. FS konstaterar att utifrån det beslut som fanns att läsa i SKK/CS protokoll
frångås till viss del de förslag som lämnas av collieutredningen, vilket medför
att de föreslagna åtgärderna kan upplevas som uddlösa.
2. FS kommer att initiera en kontakt med collieklubben angående nedanstående
åtgärder:
a. Andelen mentalbeskrivna hundar av rasen collie behöver öka för att
mentalindex ska kunna utvärderas optimalt.
i. Stöd från Utskottet avel och hälsa med att arrangera MH över
landet
ii. Omarbetad information om vikten av en god mentalitet hos
hundar utifrån såväl djurskydd som det vardagliga livet
b. Hälsoprogram avseende mentalindex nivå 2 ska införas med
rekommendation om värde över 100 på kullindex. Kostnaden för att
ta fram mentalindexet bör bäras av SKK då detta också gynnar andra
raser såväl inom som utanför SBK.
Index för rasen som helhet ska förbättras årsvis med avrapportering
till FS i februari varje år.
c. Uppdra till Svenska collieklubben att inrätta samtalsgrupper med
representation från olika delar inom collieklubben i avsikt att komma
fram till konsensus i övergripande frågor.
i. FS bistår med moderator.
d. FS uppdrar till Piia Nora att kontakta collieklubben
3. FS kommer att undersöka kostnaden för att ta fram släktskapsindex. Frågan
ska ställas till SLU och möjligheten att få dessa indexberäkningar utförda.
I det fall kostnaden blir för hög bollas denna åtgärd tillbaka till SKK för
hantering och åtgärd. Sådana beräkningar kan även bli aktuella för ett stort
antal andra raser.
FS uppdrar till Utskottet för avel och hälsa att ta den kontakten.
4. FS kommer att initiera diskussioner med SKK/CS presidie i avsikt att tydligt
fastställa såväl tågordning som ansvarsfördelning mellan och inom
organisationerna.
FS uppdrar till GS att hantera detta.
5. FS uppdrar till Utskottet för avel och hälsa att se över möjligheten att utöka
ansvar och befogenheter för UG avelssamordning alternativt att inrätta ett
avelsråd. Detta ska ske i dialog med rasklubbarna.

§ 317 INFORMATION FRÅN SKK:S VALBEREDNING
Barbro Olsson, sammankallande i SKK:s centrala valberedning, presenterade kort hur
arbetet bedrivs i valberedningsarbetet.
FS diskuterade sedan det informationsbrev som kommit från valberedningen och
hanteringen av de frågor som ställts.
FS beslutade att utskotten tar med sig frågorna till sina ledamöter och återkopplar till
GS varefter FS/VU sammanställer svaren och svarar på enkäten.
Barbro Olsson deltog inte i diskussion och beslut.

§ 318 KENNELFULLMÄKTIGE
Svenska Kennelklubbens (SKK) Kennelfullmäktige (KF) genomförs den 25–26
september 2021.
FS diskuterade Svenska Brukshundklubbens deltagande på SKK:s Kennelfullmäktige
och beslutade att vid FS-sammanträdet den 26 februari 2021 besluta om delegater vid
KF 2021.
FS beslutade vidare att bjuda in specialklubbar för arbetande raser/verksamhet,
verksamhetsklubbar och Sveriges Hundungdom till det möte som Svenska
Brukshundklubben arrangerar i samband med Kennelfullmäktige fredagen den 24
september kl. 15:00 – 17:30. Syftet med mötet är att diskutera gemensamma
frågeställningar inför KF.
FS uppdrog åt förbundskansliet att meddela Svenska Kennelklubben behov av
konferenslokal samt information om inbjudan till fredagens möte inför kallelsen till
Kennelfullmäktige.
Förelåg vidare skrivelse från Svenska Kennelklubben med information om att
motioner till Kennelfullmäktige ska vara SKK:s centralstyrelse tillhanda senast den
31 mars 2021 enligt SKK:s stadgar.
FS diskuterade eventuella motioner till KF och uppdrog åt alla utskott att meddela
ev. förslag på motionsärenden till Kennelfullmäktige inför FS-sammanträdet den 5
februari 2021.
Vidare uppdrog FS till ledamöterna att ta upp frågan vid kommande dialogmöten
med distrikt och rasklubbar.

§ 319 HAMILTONPLAKETTEN
Svenska Kennelklubbens (SKK) Hamiltonplakett delas ut vid Kennelfullmäktige
(KF). Förslag på mottagare av SKK:s Hamiltonplakett från special- och
länsklubbarna ska vara SKK tillhanda senast den 31 december året före KF.
Förelåg förslag på mottagare av Svenska Kennelklubbens Hamiltonplakett 2021.
Förelåg vidare yttrande över inlämnade nomineringarna från utskottet för avel och
hälsa.

FS beslutade, efter att ha tagit del av inkomna nomineringar och yttranden, att hos
Svenska Kennelklubben nominera medlemmar (med prioriteringsordning) till
Hamiltonplaketten 2021 enligt bilaga (inte här).
FS uppdrog åt förbundskansliet att skicka in nomineringen till Svenska
Kennelklubben.
Svenska Brukshundklubben offentliggör inte vilka nomineringar som kommit in till
Brukshundklubben eller vilka nomineringar som skickas vidare till Svenska Kennelklubben, detta i enlighet med Svenska Kennelklubbens praxis.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 320 SKK:S FÖRTJÄNSTTECKEN
Svenska Kennelklubbens (SKK) Förtjänsttecken delas ut vid Kennelfullmäktige
(KF). Förslag på mottagare av SKK:s Förtjänsttecken från specialklubb ska vara
SKK tillhanda senast den 31 december året före KF.
FS diskuterade personer att nominera till SKK:s Förtjänsttecken 2021 och beslutade,
att till Svenska Kennelklubben föreslå mottagare av SKK:s Förtjänsttecken 2021
enligt bilaga (inte här).
FS uppdrog åt förbundskansliet att skicka in förslag på mottagare till Svenska
Kennelklubben.
Svenska Brukshundklubben offentliggör inte vilka nomineringar som kommit in till
Brukshundklubben eller vilka förslag på mottagare som skickas vidare till Svenska
Kennelklubben, detta i enlighet med Svenska Kennelklubbens praxis.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 321 SÄRBESTÄMMELSER
FS diskuterade framlagt förslag gällande hantering av framställan av svar till SKK
angående krav på arbetsmeriter för att tävla om certifikat på utställning.
FS uppfattar att det råder osäkerhet kring vilka beslut som gäller, varför FS har
önskat en månads respit av SKK för inlämnande av SBK:s förslag till
särbestämmelser. Denna önskan har blivit beviljad.
FS beslutade att ge Utskottet för avel och hälsa uppdraget att snarast bjuda in till
dialog och samtal med rasklubbarna. Svaret till SKK färdigställs efter att man fört
dessa samtal och beslutas av FS innan 31 januari 2021.

§ 322 UTÖKNING AV CHAMPIONATTITLAR
FS diskuterade av Utskotten för avel och hälsa samt prov och tävling framlagt förslag
på inrättande av nya championat inom provformer där SBK är huvudman. Det gäller
grenarna IPO Nordic Style samt skyddsdisciplinen inom bruksproven.
FS beslutade att bifalla förslaget om att ansöka om dessa titlar hos SKK, se bilaga 2.

§ 323 CORONASTÖD
FS diskuterade av skattmästaren framlagt förslag till ekonomiskt stöd till klubbar som
till följd av Coronarestriktioner hamnat i akut likviditetsbrist. Stödet ska avse
täckning för kostnader för till exempel hyra och el.
FS konstaterar att lokalklubbarna ska ansöka om stöd hos distrikt eller överordnad
rasklubb. Dessa bereder ansökan då de har kunskap om och närhet till lokalklubben.
Distrikt och rasklubbar kan sedan i sin tur ansöka om bidrag från centrala medel.
FS beslutade att avsätta 500 000 kr under 2021 för stöd till klubbar med akut
likviditetsbrist. Ansökan och beviljandet av medel ska ske utifrån fastställda kriterier,
vilka kommer att meddelas distrikt och rasklubbar.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 324 ANSÖKAN EKONOMISKT BIDRAG
FS diskuterade en inkommen ansökan från en lokal brukshundklubb avseende
ekonomiskt bidrag på grund av utebliven kommersiell verksamhet under pågående
pandemi. Önskemålet avser bidrag för att kunna betala anställd personal.
FS beklagar den uppkomna situationen för lokalklubben men med koppling till
diskussion och beslut i paragrafen ovan har förbundet inga möjligheter att stötta i
situationer som gäller personal eller uteblivna intäkter för kommersiell verksamhet
samt verksamhet som inte faller under vår kärnverksamhet.

§ 325 UPPFÖLJNING CORONALÄGET
Smittspridningen har tagit fart igen i Sverige och alla regioner har lokala allmänna
råd samt att Regeringen har fattat beslut om att det är förbjudet att anordna
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.
SKK har fattat beslut om att regeln om åtta personer ska gälla fram till den 31
december vilket även SBK har anammat.
FS följer utvecklingen noga för att snabbt kunna ställa om eller eventuellt ställa in
verksamhet beroende på rekommendationer och råd från Folkhälsomyndigheten och
Regeringen.
FS har genom GS varit drivande inom Svenskt Friluftsliv i frågan om att lämna in en
hemställan till Regeringen om ekonomisk kompensation till friluftsörelsen med
anledning av coronapandemin. Regeringen har tidigare betalat ut kompensation till
Riksidrottsförbundet men organisationerna inom Svensk Friluftsliv bidrar till lika
stor del till folks hälsa och välbefinnande vilket borde innebära att dessa
organisationer också skulle kunna erhålla kompensation.
FS bevakar med stort intresse utfallet av denna hemställan.

SKK:s Föreningskommitté har fastställt rekommendationer inför års- och
fullmäktigemöten under 2021. De uttalar att årsmötessäsongen kommer att ställa
krav på flexibilitet när det gäller genomförande av års- och fullmäktigemöten. De
klubbar som samlar fler än 3 000 medlemmar måste avhålla sina års- eller
fullmäktigemöten medan övriga klubbar har möjlighet att skjuta upp sina års- eller
fullmäktigemöten förutsatt att ett årsmöte avhållits under år 2020 samt att klubbens
revisorer har genomfört en revision utan anmärkning för verksamhetsåret 2020.
Det som finns inskrivet i stadgarna om kriterierna för möjligheten att begära års- eller
fullmäktigemöten måste dock följas.
SKK/FK har vidare uttalat att den senaste tidpunkten för att avhålla års- eller
fullmäktigemöten är den 30 juni men att specialklubbarna, där SBK är en, har rätt
att fatta beslut om att underordnade klubbar ska hålla mötena vid en tidigare
tidpunkt. Samordningen av dessa datum ska göras av specialklubben. Detta datum är
inte förenligt med de datum som finns inskrivet i våra stadgar.
FS kommer att vidtala Utskottet för organisation för att inhämta synpunkter.
FS återkommer med beslut i frågan per capsulam inom en vecka.
FS har genom erbjudandet om en rabatterad Zoom-licens till lokalklubbarna samt att
distrikt och rasklubbar förfogar över varsin Zoom-licens möjliggjort för distrikt, rasoch lokalklubbar inom SBK att avhålla års- eller fullmäktigemöten under 2021.
Information om hur man genomför digitala möten finns beskrivet via denna länk
Det är också viktigt att klubbarna i tid sätter sig in funktionerna med det digitala
verktyget Zoom. Länk till introduktionsfilm
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 326 KURSPLAN SUND MED HUND
FS diskuterade av projektet Sund med hund framlagt förslag gällande ny utbildning
av SBK Sund med hund lärare.
FS beslutade att fastställa kursplanen att gälla från och med 2021-01-01. att uppdra
till projektledaren i samarbete med utskottet för hundägarutbildning att genomföra
en första utbildningsomgång enligt utbildningsplan.

§ 327 INFORMATION OCH RAPPORTER
Piia Nora rapporterade om hon deltagit på ett distriktsmöte hos Värmland-Dal,
deltagit på diskussionsmöte och extra årsmöte hos Svenska Schäferhundklubben,
samt möte med MSB tillsammans med GS.
Anneli Hultman har deltagit på Övre norrlandsdistriktets samordningskonferens,
närvarat vid Gävle BK:s styrelsemöte samt haft ett möte med SKK/KHM angående
mentalindex.
Barbro Olsson rapporterade att hon deltagit på Agrias Skadeprövningsnämnd, att
hon tackat ja till att delta i en arbetsgrupp under SKK/FK vilken ska hantera
”Samverkan mellan alla klubbar inom SKK” samt deltagit på diskussionsmöten samt
extra årsmöte hos Svenska Schäferhundklubben.

Åsa Tiderman har deltagit på diskussionsmöten samt extra årsmöte hos Svenska
Schäferhundklubben.
Fredrik Berg har deltagit på ett möte med SKK/ KHM om mentalindex.
Inget att rapportera från övriga FS-ledamöter.
GS informerade om att det har varit en mycket intensiv period på kansliet både vad
gäller avtalsskrivningar, upphandlingar samt många externa möten med
samarbetspartners och myndigheter
GS informerade vidare om att kansliet också blir hårt ansatta kring frågor om
kommande årsmöten, upplägg av Stripekonton och ett antal nytillkomna frågor med
anledning av coronapandemin.
FS-ledamöterna avrapporterade kort och i övrigt hänvisas till de rapporter som finns
på anvisad plats i Teams samt det uppföljningsdokument som finns där.

§ 328 ARBETS OCH PROJEKTGRUPPER
Förelåg en gedigen och utförlig rapport från projektet Upp och hoppa Sund med
hund. GS rapporterade också att intresset för den digitala hundmarschen är mycket
stort.
Styrgruppen för PG specialsök har haft ett möte där man diskuterat hur man går
vidare på ett konstruktivt sätt för alla parter. Styrgruppen upplever att den
information man har önskat delge SKK/PtK inte nått fram på ett tydligt och
informativt sätt. För att inte tappa fart i detta arbetet vill styrgruppen bjuda in sig
själva till ett möte med hela SKK/PtK för att presentera och beskriva det pågående
arbetet.

§ 329 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT
Skattmästaren redogjorde för det ekonomiska läget till och med november månad.
Intäkterna ligger nära budget med en prognos på ett par procent över. De gemensamma
kostnaderna ligger också nära budget fast med en prognos på ett par procent under budget.
Det tillsammans med att utskotten inte haft möjlighet att genomföra den planerade
verksamhetens och följaktligen inte nyttjat budgeten så är prognosen för helåret ett starkt
positivt resultat.
FS konstaterade därefter att likviditeten är ”all-time high” vilket borgar för att de
satsningar och avsättningar vi gjort för att gynna klubbarna och förbättra IT-system inte
sätter förbundet i prekärt ekonomiskt läge.
FS noterade att beslut som rör ekonomin finns under paragrafen § 323 ovan.
FS tackade för informationen.

§ 330 BUDGET 2021, REVIDERINGAR
Skattmästaren föredrog en reviderad budget för år 2021. Revideringen är gjord då budgeten
som föredrogs vid kongressen var lagd före all påverkan av Covid-19 och FS valde att inte
göra några revideringar inför kongressen då alla handlingar var publicerade och utskickade.
Skattmästaren, kansliet och utskotten har sedan sett över verksamheten inför 2021 med
vidhängande kostnader. FS har förhoppningar om att verksamheten ska komma igång
under 2021 och att konferenser och utbildningar ska kunna genomföras fysiskt. Detta gäller
även de aktiviteter som flyttats fram från 2020. Dessa extra aktiviteter renderar dock i den
reviderade budgeten ett kraftigt underskott. Underskottet kommer till viss del att
balanseras av det prognosticerade överskottet från år 2020.
FS konstaterar samtidigt att osäkerheten är fortsatt mycket stor kring restriktioner och
riktlinjer vilket medför att FS kommer att behöva göra fler uppföljningar av ekonomin
jämfört med ett normalår för att kunna diskutera eventuella ytterligare revideringar.
FS beslutade fastställa den reviderade budgeten.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 331 VERKSAMHETSPLAN OCH VERKSAMHETSBETÄTTELSE
FS diskuterade, med grund i det som Sanna Ameln och Ulrika Norell gick igenom under
sammanträdets inledning, vikten av att färdigställa uppföljningen av verksamhetsplanen
inför sammanställningen av verksamhetsberättelsen.
FS konstaterade att då det inte är några verksamheter kvar, förutom eventuella FSsammanträden och utskottsmöten, att uppföljningen skulle kunna göras snarast.

§ 332 MÅLUPPFÖLJNING
Måluppföljning genomförs kontinuerligt i Teams där avsedda dokument finns att följa för
FS.

§ 333 INKOMNA SKRIVELSER
a) Protokollsutdrag från SKK/CS angående collieutredningen
b) Protokollsutdrag från SKK/CS angående protest från schäferuppfödare kopplat till HDindex
c) Protokollsutdrag från SKK/UtstK angående regelrevidering
d) Protokollsutdrag från SKK/PtK angående frågor SBK och SNWK
e) Skrivelse från Svenska australian cattledogklubben angående återkallande av inskickat
önskemål om provmerit för erhållande av certifikat på utställning.

f) Skrivelse angående protest och besvär.
FS uppdrar till Utskottet för samhällsnytta att bereda ärendet.
g) Protokoll nummer 7/2020 från SKK/CS
h) Inbjudan till SKK:s digitala specialklubbskonferens
i)

Skrivelse från SKK/FK inför årsmöten 2021

j) Skrivelse från SKK:s valberedning

§ 334 UTGÅENDE SKRIVELSER
a) Begäran om generella dispenser hos SKK/FK inför årsmöten 2021
b) Inbjudan till ”After kongress” till delegater vid 2020 års kongress

§ 335 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN
FS diskuterade kort pågående, återremitterade och bordlagda ärenden samt
uppdaterade listan, Bilaga 1.

§ 336 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.
Ett flertal informationspunkter noterades även inför kommande dialogmöten.

§ 337 NÄSTA SAMMANTRÄDE
FS beslutade att genomföra nästa sammanträden den 12 januari klockan 18:30 via
Teams sedan den 5 februari via Teams 17:00 med efterföljande organisationskonferens
6-7 februari via Zoom.
FS beslutade vidare om att snarast hantera ärendet kring årsmöten med ett per
capsulam beslut.

§ 338 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket givande
sammanträde samt tackade dem för uthålligheten och förklarade sammanträdet
avslutat söndag 6 december klockan 13:00

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Piia Nora
Mötesordförande

Stefan Dahlhielm

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

Bilaga 2
Raser tillhörande Svenska Brukshundklubben
Tre certifikat på Svenska Brukshundklubbens bruksprov, kategori Skydds.
Intyg om godkänd testikelstatus.
Samma poängnivåer som för det internationella certifikatet (CACIT) föreslås, med
anpassning till bruksprov när det gäller cert och ”släpcert”.
Vid provet uppnått i skyddshundsgruppen minst 400 poäng, varav 216 poäng i
huvudmomentet, och i de övriga grupperna minst 544 poäng, varav minst 416 poäng i
huvudmomentet.
Raser tillhörande Svenska Brukshundklubben
a) Tre certifikat på IPO Nordic Style-prov arrangerat av SBK
Lägst Good eller2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på officiell
utställning.
b) Två certifikat på SBK:s IPO Nordic Style-prov. Ett certifikat efter 15 månaders
ålder på utställning.

Raser tillhörande Svenska Brukshundklubben.
Tre certifikat på IPO Nordic Style-prov arrangerat av SBK, grupp Skyddshund.
Intyg om godkänd testikelstatus.

Samtliga raser
Tre certifikat på IPO Nordic Style-prov arrangerat av SBK, grupp Spårhund.
Intyg om godkänd testikelstatus.

Samtliga raser
Tre certifikat på IPO Nordic Style-prov arrangerat av SBK, grupp Rapporthund.
Intyg om godkänd testikelstatus.
Samtliga raser
Tre certifikat på IPO Nordic Style-prov arrangerat av SBK, grupp Sökhund.
Intyg om godkänd testikelstatus.

I analogi med kompetenbeteckningar som stambokförs, t ex IGP1–3 och Skh / Sph /
Rph / Sökh I–III, även införa kompetensbeteckningar för godkänt resultat i Nordic
Style:
IPO NS Skh, IPO NS Sph, IPO NS Rph och IPO NS Sökh

