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§ 170 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat. Då Arne Jonsson meddelat förhinder går Åsa Tiderman upp
som ordinarie ledamot.

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

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

§ 173 PROTOKOLL
Förelåg följande FS-protokoll
•

Nr 11 från den 13 juni 2020
I protokollet finns en notering om fel justeringsperson i försättsbladet. Rätt
namn där ska vara Bengt Blomqvist.

Förelåg följande VU-protokoll
•

Nr 12 från den 9 juni 2020

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:
a) Utskottet för prov och tävling nr 6 2020
b) Utskottet för samhällsnytta nr 3 2020
c) Utskottet för avel och hälsa nr 6 2020
d) Utskottet för hundägarutbildning nr 3 2020

§ 174 FÖRTYDLIGANDE KRING PER CAPSULAM BESLUT
FS konstaterar att protokollstext kring per capsulam beslut avseende inställande av
SM i lydnad och rallylydnad i Helsingborg varit knapphändig. Följande förtydligande
gäller.
FS har konstaterat, utifrån rapportering från möte med berörda parter samt en
genomgång av den riskbedömning som föreslås av Folkhälsomyndigheten samt beslut
från SKK att det inte funnits alternativa möjligheter för ett SM i lydnad och
rallylydnad i år.
FS beslutade den 6 maj att ställa in SM i lydnad och rallylydnad 2020 i Helsingborg.

FS beslutade vid samma tillfälle, efter inrådan av berörda utskottsgrupper, att
kvalperioden inför nästkommande SM löper vidare så att den kommer att omfatta två
år. Slutdatum för kvalperioden annonseras på Svenska Brukshundklubbens hemsida.
Erhållna direktplatser till vinnande ekipage 2019 behålls.
FS beslutade vidare att fastställa Skånedistriktet såsom arrangörer för SM i lydnad
och rallylydnad 2021 samt att Smålandsdistriktet fastställs såsom arrangörer 2022.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 175 MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGET OCH
ASSISTANSHUNDSVERKSAMHETEN
GS och Barbro Olsson rapporterade om en del skriftväxlingar samt avvikelser i
tolkningen av den upphandling kring assistanshundsverksamheten som förekommit
mellan Svenska brukshundklubben och Myndigheten för delaktighet, MFD.
Otydligheterna från MFD har medfört begränsningar i tillgänglighet till såväl
kollektivtrafik som till det offentliga rummet för de personer som har en
assistanshund. Kontakt har även tagits med Socialdepartementet för att hitta en
lösning på detta och då med brukarens rättigheter satt i första rummet.
Om dessa otydligheter inte får en lösning kan effekten bli att Svenska
Brukshundklubben inte ställer sig villiga till en förlängning av avtalet.
FS uppdrar till GS och Barbro Olsson att författa en skrivelse till MFD för att belysa
detta.
FS ges möjlighet att ha synpunkter på denna skrivelse på FS-sammanträdet i augusti.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 176 SKRIVELSE ANGÅENDE UPPDRAG MOT
FÖRSVARSMAKTEN
FS diskuterade framlagt förslag från Utskottet för samhällsnytta avseende en skrivelse
om huvudmannaskapet för sakområdet tjänstehund. Skrivelsen innehåller en önskan
om en samrådsprocess kring tydlighet för uppdraget.
FS uppdrar till GS att effektuera skrivelsen efter en kontroll med utskottet avseende
sändlistan.
Punkten förklarades omedelbart justerad

§ 177 UTFÖRANDEANVISNINGAR I MENTALBESKRIVNING
HUND
Fredrik Berg informerade om inkomna synpunkter från beskrivare och diskussioner
inom utskottet för avel och hälsa avseende nyligen införda ändringar i
utförandeanvisningar för MH vilket gett missvisande effekt i bedömningen för
moment 10.

Dessa justeringar har varit i kraft sedan 2020-01-01 och då det visat sig att
justeringen som gjordes i moment 10 inte fallit ut så bra som det var väntat så
behöver utförandet återgå till genomförandet som gällde innan justeringen.
Diskussioner har förts med SKK/KHM i ärendet och de ska även fastställa detta på
sitt nästkommande sammanträde.
FS beslutade att denna återgång till tidigare utförandeanvisningar för moment 10
införs med omedelbar verkan när återkoppling skett från SKK/KHM.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 178 REGELREVIDERINGSPROCESSEN
JFR FS NR 11 § 156/2020
GS informerade om svaret från SKK på den hemställan som gjorts avseende en
förskjutning av processen ett år framåt på grund av det rådande läget med
coronapandemin.
Svaret från SKK innebär att vi ges möjlighet att skjuta på processen ett år framåt.
Dock är det inte fastställt i nuläget om den kommande låsningsperioden kommer att
löpa över fyra eller fem år. Det beror på hur övriga specialklubbar önskar hantera
processen. Besked om detta kommer senare i höst.
FS uppdrar till Emelie Hörman via GS att förmedla denna information till berörda
delar i vår organisation
FS tackade för den informationen och att i övrigt avvakta om den kommande
perioden kommer att gälla för fyra eller fem år.

§ 179 UPPFÖLJNING CORONALÄGET
Läget är för närvarande lugnt, inkomna frågor till Förbundskansliet har minskat och
FS tolkning av detta är att de åtgärder och den information som sprids har nått fram
och landat förhållandevis väl.
VU har ställt en fråga till SKK/CS angående svar från Polisen till
Riksidrottsförbundet, RF, gällande tolkning av antal personer vid arrangemang.
FS avvaktar svar i frågan från SKK/CS innan eventuella korrigeringar görs.
FS konstaterade glädjande att den skrivelse som FS ställde till SKK/CS resulterade i
vissa lättnader för såväl resor och vistelseort samt deltagande för personer ur
riskgrupp. Skrivelsen grundade sig i de bedömningar och riktlinjer som kommuniceras
från Folkhälsomyndigheten

§ 180 BESLUT TAGNA AV SKK:S DISCIPLINNÄMND
Anmäldes att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat:
a)
att tilldela en (2) personer en varning
b)
att tilldela en (1) person varning samt visstids registreringsförbud i ett år
c)
att tilldela en (1) person varning samt visstids registreringsförbud i 18
månader

d)
e)
f)

g)

att tilldela en (2) personer varning samt visstids registreringsförbud i två år
att tilldela en (1) person varning samt visstids registreringsförbud i tre år
att sju (7) 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 en (1) person tillstyrks återinträde i SKK.

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

§ 181 INFORMATION OCH RAPPORTER
Piia Nora har inget att rapportera.
Anneli Hultman rapporterade om att hon har varit ordförande på
Gävleborgsdistriktets digitala årsmöte.
Barbro Olsson rapporterade om att hon varit oberoende rösträknare på Övre
norrlandsdistriktets digitala årsmöte.
Anders Östling rapporterade om att han varit ordförande på Daladistriktets digitala
årsmöte.
Åsa Tiderman rapporterade om att hon kommer att delta på SHU:s digitala
representantskapsmöte.
I övrigt inget ytterligare att rapportera från FS-ledamöterna.
GS meddelade att en grundligare rapport avges vid sammanträdet i augusti. Större
delen av personalen på kansliet har nu gått på sommarsemester
FS-ledamöterna avrapporterade kort och i övrigt hänvisas till de rapporter som finns
på anvisad plats i Teams samt det uppföljningsdokument som finns där.

§ 182 ARBETS OCH PROJEKTGRUPPER
Förelåg en skriftlig rapport från Britta Agardh. Det är en fantastisk aktivitet inom
projektet och de utmaningar som annonserats till klubbar har rönt stort gensvar.
Ytterligare nyheter planeras inför hösten.
Fredrik Berg rapporterade kort om arbetet och hänvisade även till den skriftliga
redovisning han delgett.

Gunilla Andersson rapporterade kort om arbetet och hänvisade även till den skriftliga
redovisning hon delgett.
Åsa Tiderman rapporterade kort om arbetet och hänvisade även till den skriftliga
redovisning hon delgett.

§ 183 MEDLEMSSTATISTIK
Till detta sammanträde har det inte hunnit inkomma några medlemssiffror för juni månad.

§ 184 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT
Skattmästare Lars Carlborg redogjorde muntligt för det ekonomiska läget och i vissa delar
kan man se en coronaeffekt som ger lägre intäkter men likväl effekter som ger lägre
kostnader och som helhet balanserar det bra och ger vid juni månads utgång en prognos på
ett starkt positivt resultat.
FS konstaterade därefter att likviditeten är fortsatt mycket god vilket ger en trygghet för att
kunna klara en eventuell kommande avmattning med anledning av coronapandemin.
FS tackade för informationen.

§ 185 INKOMNA SKRIVELSER
a) Skrivelse från medlem angående reserestriktion på grund av coronapandemin, daterad
2020-06-16
Svar har avgivits av GS 2020-06-17
b) Skrivelse från Övre norrlands distrikt angående reserestriktioner på grund av
coronapandemin, daterad 2020-06-18
Svar har avgivits av GS 2020-06-18
c) Information från SKK/CS angående förnyade riktlinjer, daterad 2020-06-23
d) Skrivelser från distrikt inom Svenska schäferhundklubben avseende medlemsavgifter,
daterad 2020-06-26
Yttrande har inkommit från Svenska schäferhundklubbens CS daterad 2020-07-06
FS avvaktar återkoppling från Svenska schäferhundklubbens planerade telefonmöte med
schäferdistrikten.
FS tackade för skrivelserna, noterade de synpunkter som diskuterats och lade dem sedan till
handlingarna.

§ 186 UTGÅENDE SKRIVELSER
a) Skrivelse till SKK angående verksamhet samhällsnytta, daterad 2020-06-17
b) Skrivelse till Myndigheten för delaktighet, MFD, daterad 2020-06-16
c) Skrivelse till SKK angående konsekvenser av restriktioner kring coronapandemin,
daterad 2020-06-18

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

§ 188 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.

§ 189 NÄSTA SAMMANTRÄDE
FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 29 augusti klockan 10:00 – 17:00
samt den 30 augusti klockan 10:00 – 15:00, allt via Teams.

§ 190 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket givande
sammanträde samt tackade dem för uthålligheten och förklarade sammanträdet
avslutat klockan 21:50

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

Genomgång av inställda
alternativt framflyttade
aktiviteter med budget

Pågående

Nej

Utskottssammankallande
ska ha fyllt i till FSsammanträdet i juli för
vidare analys till FSsammanträdet i augusti

Ny mall för uppföljning
med avseende på
fokusområden och mål

Pågående

Ja

Kontinuerligt arbete
men kontroll och
avstämning av den nya
mallen görs på FSsammanträdet i augusti

