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§ 112 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

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

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

§ 115 PROTOKOLL
Förelåg följande FS-protokoll
• Nr 9 från den 15 april 2020
FS beslutade per capsulam den 5 maj via e-post om inställt Försvarsmaktsmästerskap
samt SM för räddningshundar
FS beslutade per capsulam den 6 maj via e-post om inställt SM i lydnad och
rallylydnad.

FS beslutade att godkänna protokollen samt besluten per capsulam och lägga dem
till handlingarna. Riskbedömningsprotokoll för mästerskapen i bilaga 2.

Förelåg följande VU-protokoll
•

Nr 8 från den 6 april 2020

•

Nr 9 från den 28 april 2020
I protokollet noteras att fel namn finns vid underskriften för justeraren, vilket
ska korrigeras.

FS beslutade att med denna notering godkänna protokollen och lägga dem till
handlingarna.

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:
a) Utskottet för prov och tävling nr 4 2020
b) Utskottet för samhällsnytta nummer 1 och 2 2020
Vissa frågeställningar finns vilket medför att GS tar med sig frågan tillbaka
till kansliet för klargörande.
c) Utskottet för avel och hälsa nr 3 och 4 2020
d) Utskottet för hundägarutbildning nummer 2 2020

FS beslutade att, efter några övriga klargöranden, godkänna protokollen och
därefter lägga dem till handlingarna.

§ 116 NY LEDAMOT I UTSKOTTET FÖR ORGANISATION
FS diskuterade av Utskottet för organisation framlagt förslag på att tillsätta AnneChristine Stareborn som ny ledamot i Utskottet för organisation med rollen som
sammankallande i UG utveckling.
FS beslutade i enlighet med utskottets förslag att tillsätta Anne-Christine Stareborn
som ny ledamot i Utskottet för organisation med ett utpekat ansvar som
sammankallande i UG utveckling och önskar henne lycka till med arbetet.
FS uttalade samtidigt ett stort tack till Emelie Hörman för hennes tid i utskottet och
allt arbete hon lagt ner.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 117 RUTINER FÖR DELTAGANDE OCH DEBITERING AV
KOSTNADER
FS diskuterade av förbundskansliet framlagt förslag på reviderad rutin avseende
deltagande och debitering av kostnader vid kongressen. Det finns ett behov av
tydliggörande så att informationen stämmer överens med den tidigare justerade
texten i stadgarna.
FS beslutade i enlighet med förslaget.

§ 118 KONGRESSEN 2020
Med anledning av coronapandemin har FS tidigare beslutat att skjuta upp 2020 års
kongress från det ursprungliga datumet i maj till den 24–25 oktober.
FS diskuterade möjligheterna för genomförandet av kongressen den 24–25 oktober.
I dagsläget gäller förbud för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
med fler än 50 deltagande personer. En väldigt nedbantad kongress skulle ev. precis
kunna nå ned till under 50 deltagande personer. Kongressen innebär representation
från hela Sverige och skulle innebära resande från i stort sett alla regioner.
FS beslutade, med anledning av ovan angivna förutsättningar, att genomföra 2020 års
kongress som ett digitalt fullmäktigemöte på distans via Svenska Kennelklubbens
ombesörjande. Den digitala kongressen kommer att genomföras den 24–25 oktober
2020.
FS uppdrog åt förbundskansliet att informera organisationen och kalla berörda
personer enligt ovan med de ändrade förutsättningarna samt att påbörja arbetet med
det digitala fullmäktigemötet på distans tillsammans med Svenska Kennelklubben.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 119 REVIDERING AV NORMALSTADGAR
FS diskuterade det beslut som VU tagit avseende av UG stadgars inlämnat önskemål
om uppskov med att lämna in det reviderade stadgeförslaget, detta på grund av ökad
privat arbetsbelastning med anledning av pågående pandemi. Nytt datum för
inlämning sattes till 13 juni.
FS har inget att erinra avseende VU:s beslut vilket även är godkänt i § 115 ovan.

§ 120 SAMORDNING AV AUKTORISATIONER
FS diskuterade av Åsa Tiderman framlagt förslag på samordning av vokabulär och
hantering av funktionärsauktorisationer inom SBK:s organisation.
FS beslutade att:
• Från och med 2020-07-01 samordnas organisationens olika former av
auktorisation på så sätt att avauktorisation endast kan beslutas av
förbundsstyrelsen alternativt på personens egen begäran. En auktorisation
upphör också om SKK:s Disciplinnämnd fattar beslut om uteslutning av
medlemmen. Om en funktionär inte har rätt att tjänstgöra förrän kompetens
säkerställts på det sätt och nivåer som ansvarigt utskott beslutat om, skall denne
istället inneha en ”vilande auktorisation”.
•

Hantering och administration av vilande auktorisationer om möjligt skall stödjas
av nytt tävlingsadministrationssystem.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 121 UPPFÖLJNING AV ORGANISATIONSKONFERENSEN
Anneli Hultman informerade om statusläget kring uppföljning av
organisationskonferensen. Det har varit mycket arbete kring riktlinjer och åtgärder
med anledning av coronapandemin så arbetet har dragit ut på tiden.
Materialet från presentationerna under konferensen är klara att skickas ut och
sammanställningen som gjorts av Anneli Hultman och GS och hanterats i ett första
steg av VU kommer att tillställas övriga ledamöter i FS. Åtgärder och uppdrag
kommer att hanteras på junisammanträdet.

§ 122 REMISS COLLIEUTREDNINGEN
FS har haft möjlighet att ta del av diverse skrivelser från collieägare och
collieuppfödare där en del framhäver sitt missnöje över utredningen och att inga
åtgärder ska vidtas och den andra delen är mycket nöjda med utredningen och att de
ser fram emot att förslagen i utredningen ska verkställas. Vidare har FS även kunnat
ta del av remissvar från Svenska collieklubben.
Dessa synpunkter och svar har inte utgjort en grund till det remissvar som SBK
ämnar lämna in. Däremot så finns även ett remissvar från AG collie vilket beaktas
mer i vårt svar då det är en oberoende grupp som har haft till uppgift att hantera
avelsansvaret från det att SBK återtog detta.
Anneli Hultman och Barbro Olsson har påbörjat sammanställning av ett remissvar
från SBK och cirkulerar det i FS innan det skickas in till SKK. Sista svarsdatum är
den 20 maj.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 123 TILL MINNE AV CURT BLIXT
FS har mottagit det sorgliga beskedet att Curt Blixt gått ur tiden. Curt har betytt
mycket för SBK:s arbete med mentalitetsfrågor och har under lång tid varit en
naturlig del i vår verksamhet.
FS noterade vidare att en minnesfond, vilken förvaltas av SKK, har bildats i Curts
namn, Curt Blixts minnesfond för hundars mentalitet.

§ 124 NAMNBYTE PÅ LOKALKLUBB
Förelåg hemställan från Olandstraktens Brukshundklubb om stadgeändring/
namnbyte till Alunda Brukshundklubb.
Lokalklubben har i laga ordning vid årsmötet 2020 enhälligt beslutat att ansöka om
stadgeändring/namnbyte. Upplandsdistriktet har i ett yttrande ställt sig bakom
lokalklubbens önskemål att byta namn till Alunda Brukshundklubb.
FS beslutade att godkänna namnbytet från Olandstraktens Brukshundklubb till
Alunda Brukshundklubb.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 125 FS SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER 2021
Förelåg förslag på datum och förutsättningar för förbundsstyrelsens sammanträden
och konferenser 2021 från förbundskansliet.
FS beslutade, med anledning av utvecklingen av coronapandemin, att den inplanerade
gemensamma konferensen för Organisationskonferens och Tjänstehunds
utbildningsdagar 2021 delas upp till två separata konferenser den 6–7 februari 2021.
FS beslutade vidare att ambitionen ska vara att organisationskonferensen ska kunna
genomföras fysiskt men då i form av en nedbantad konferens där endast en (1) person
per distrikt och rasklubb bjuds in samt att utskotten och utskottsgrupper inte deltar.
FS beslutade vidare att den gemensamma konferensen skjuts upp till 2022 och att den
då behåller det planerade upplägget med två parallella konferenser på samma plats
med några gemensamma programpunkter samt gemensamma sociala kontaktytor.
FS beslutade att 2021 års FS-sammanträden och konferenser i övrigt genomförs enligt
bilaga.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 126 ANSÖKNINGAR UR MINNESFONDEN
a) Ansökan från Vännäs Brukshundklubb
FS diskuterade framlagt förslag på äskande av medel ur Minnesfonden till utvecklade
samarbete mellan lokalklubbar för mentalverksamheten i Övre norrland.
FS beslutade att bevilja 15,000: - ur Minnesfonden till denna framställan då den visar
på ett nytänk för utvecklandet av mentalverksamheten i distriktet. Nytänket är att
det tydligt framgår en plan för hur man ska utveckla samarbetet mellan lokalklubbar

inom ett specifikt område.
Beviljandet ska ses som ett bidrag till ett 3-årigt projekt där återrapportering för den
första fasen skall ske till FS inom 6 månader. Beviljade medel ska användas till
beskrivet ändamål i ansökans fas 1.
b) Ansökan från Linköpings Brukshundklubb
FS diskuterade framlagt förslag på äskande av medel ur Minnesfonden till uppstart av
mentalverksamhet på en lokalklubb där verksamheten funnits tidigare.
FS beslutade att avslå ansökan på medel ur Minnesfonden till denna framställan då
den inte uppfyller de beskrivna statuterna.
c) Ansökan från Överkalix Brukshundklubb
FS diskuterade framlagt förslag på äskande av medel ur Minnesfonden till inköp av en
agilitypark.
FS beslutade att avslå ansökan på medel ur Minnesfonden till denna framställan då
den inte uppfyller de beskrivna statuterna.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 127 HUNDTJÄNSTSKOLAN PÅ MARMA
FS diskuterade de nya direktiven som kommit från Försvarsmakten där de informerar
om att hemvärnets övnings- och utbildningsverksamhet är inställd fram till 30
augusti. Detta påverkar Hundtjänstskolan på Marma vilket innebär att denna blir
inställd 2020.
Beslut om detta är redan kommunicerat till berörda parter för att information och
avbokningar skulle kunna genomföras.

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

e)

f)

att lämna ett (1) ärende utan åtgärd
att tilldela en (1) person en varning
att tilldela två (2) personer varning samt visstids registreringsförbud i ett år
att sex (6) 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
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.
att en (1) person tillstyrks återinträde i SKK.

FS noterade informationen samt att tre (3) ärenden direkt rör fyra (4) personer inom
vår organisation.

§ 129 INFORMATION OCH RAPPORTER
Piia Nora har deltagit på möten med SKK/CS.
Barbro Olsson informerade om att hon fått frågan om att ingå i en grupp inom SKK
som ska handla om ”Samverkan mellan alla klubbar inom SKK”. Det är ju en idé som
SBK redan drivit så det känns bra att SBK blir inbjudna.
Inget övrigt att rapportera från ledamöterna.
GS rapporterade om att det varit en hektisk tid med anledning av coronapandemin.
Många frågeställningar från medlemmar och omställningar till hemarbete för
personalen. Arbetet fungerar dock bra under rådande omständigheter.
FS-ledamöterna avrapporterade kort om dialogmöten och i övrigt hänvisas till de
rapporter som finns på anvisad plats i Teams.

§ 130 ARBETS OCH PROJEKTGRUPPER
Mycket av verksamheten ligger vilande på grund av coronapandemin då en stor del av
brukarna befinner sig i olika riskgrupper.
Assistanshundsrådet har haft sammanträde för att hantera löpande frågor.
Förelåg en skriftlig rapport från Britta Agardh. Projektet fortgår med hög fart och
presenterar ett flertal olika utmaningar och aktiviteter som genomförs trots de
begränsningar i möten och sammankomster som nu föreligger.
GS rapporterade kort om det pågående arbetet i projektgruppen. Enkäten har gått ut
till 10 000 medlemmar och när svaren är sammanställda återkommer gruppen med en
rapport.
Ola Folkesson ansluter efter lunch för en rapportering

§ 131 MEDLEMSSTATISTIK
Medlemsstatistiken per den sista april 2020 visar att det totala antalet medlemskap var
69 480 (2019: 68 303). Antal individer som var medlemmar var 56 345 (2019: 55 900) och
antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 44 245 (2019: 43 831), familjemedlemmar
6 777 (2019: 6 996) och 4 852 ungdomsmedlemmar (2019: 4 440). Hedersmedlemmar och
ständiga medlemmar var 39.
FS konstaterade att vi glädjande ser den högsta medlemssiffran för april på flera år. All
heder till alla ras- och lokalklubbar som både bibehåller och ökar medlemsantalet.

Vi ligger fortfarande i en bra ökningstakt, 1 - 2 % beroende på kategori, sett över 12
månader.
FS konstaterade att ännu syns ingen coronaeffekt men det kan vara juni-siffrorna som ger en
fingervisning om vi får någon effekt. Dock kan det bli så att det minskade resandet samt
ökade registreringar på valpar möjligtvis kan ge effekten på att det blir en ökad
kursverksamhet under sommaren.
FS tackade för rapporten.

§ 132 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT
Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för det ekonomiska läget och precis som vid förra
sammanträdet är det för tidigt att uttala sig om någon coronaeffekt.
FS konstaterade att likviditeten är fortsatt god vilket ger en viss trygghet för att kunna
klara en eventuell avmattning med anledning av coronapandemin.
FS tackade för informationen.

§ 130 ÅTERUPPTAGNING AV PUNKTEN
Ola Folkesson anslöt till mötet och presenterade arbetet som pågår inom
projektgruppen för specialsök

§ 133 VERKSAMHETSPLANER OCH UPPFÖLJNING
FS diskuterade ingående arbetet med verksamhetsplaner och förskjutningarna i
måluppfyllelse som dokumenteras i den gemensamma excelboken. Det är viktigt att det
avsätts tid till detta hos utskott och FS-ledamöter för att arbetet inför
verksamhetsberättelsen och tillkommande verksamhetsplaner ska underlättas.

§ 134 INKOMNA SKRIVELSER
a) Sju skrivelser gällande collierasen och collieutredningen.
b) Protokoll nr 4/2020 från SKK/CS
c) Effektuering i SKK/CS protokoll nr 4/2020 avseende flytt av kongress 2020
d) Effektuering i SKK/CS protokoll nr 4/2020 avseende generella dispenser
FS tackade för skrivelserna, noterade de synpunkter som diskuterats och lade dem sedan till
handlingarna.

§ 135 UTGÅENDE SKRIVELSER
a) Skrivelse till Svenskt Friluftsliv gällande stöd med anledning av Covid-19
b) Svar på skrivelse från Svenska boxerklubben. Uppdrogs till GS att effektuera
svaret och tillsända detta till de som mottagit den ursprungliga skrivelsen.

FS företog under eftermiddagen ett digitalt arbetsmöte där diskussioner kring
coronapandemin genomfördes samt fortsatta diskussioner om arbets- och
delegeringsordningen.

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

§ 137 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.

§ 138 NÄSTA SAMMANTRÄDE
FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 13 juni klockan 10:00 via Teams.

§ 139 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket givande
sammanträde samt tackade dem för uthålligheten och förklarade sammanträdet
avslutat klockan 16:15

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

Uppföljning av
organisationskonferensen
2020

Pågående

Nej

GS och Anneli
Hultman gör en
sammanställning och
fördelar uppdrag
som ska skickas till
utskotten innan
sammanträdet i maj

Underlag för fortsatta
diskussioner kring Vote-IT

Pågående

Nej

GS klart till
sammanträdet juni

Revidering av
normalstadgar

Bordläggning

Nej

Tas upp på
sammanträdet i maj

Auktorisationer inom
Svenska Brukshundklubben

Återremittering Ja

Åsa Tiderman
återkommer till
sammanträdet i maj
med en uppdaterad
version

Remiss collieutredningen

Svar

Anneli Hultman och
Barbro Olsson
förbereder svar till
12 april.
Förlängs till FSsammanträdet i maj

Nej

Bilaga 2

Om svaren är ja på många av frågorna nedan, överväg att ställa in eller skjuta upp evenemanget eller
sammankomsten. Om svaret är nej på alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras
utan ytterligare riskbedömning. För varje fråga som besvaras med ”ja” ska riskreducerande åtgärder
identifieras och en handlingsplan skapas för detta.
Riskfaktorer
Stort antal deltagande

Ja

X
X

Går troligtvis ej att undvika då
vård och omsorg sysselsätter en
stor del av Sveriges befolkning

X

Många av våra aktiva såväl
funktionärer som tävlande är
över 70 år. I ett stort antal
personer som kan komma ifråga
finns säkerligen personer i andra
riskgrupper.

Deltagare som riskerar allvarligare
sjukdom (äldre)

Inomhusevenemang
Förutsättningarna för evenemanget leder
till nära kontakt mellan deltagarna
(storlek på lokal, typ av aktivet etc.)

X
Kan gå att undvika då
momenten sker utomhus

X

Hygienåtgärder är inte tillräckliga
(tillgång till handtvätt, handdesinfektion
och städning)

X

Antalet toaletter är inte tillräckliga

X

Långvarigt (mer än några timmar)
evenemang

Riskreducerande åtgärder som
kan vidtas
Ej genomförbart, fastställt i
regelverk

X

Internationellt deltagande
Deltagare med samhällsviktiga arbeten
(t.ex. personal från vård och omsorg)

Nej

X

Arrangemanget i sin utformning
är förlagt över tre dagar.

Bilaga 3, FS-sammanträden 2021

.

