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

§ 192 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Arne Jonsson valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

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

§ 194 PROTOKOLL
Förelåg följande FS-protokoll
•

Nr 12 från den 8 juli 2020

FS har mottagit ett erbjudande om förlikning från den motpart som Svenska
Brukshundklubben har en tvist med avseende det upphandlade tävlingssystemet.
FS diskuterade innehållet i erbjudandet och de nivåer som motpartens juridiska
ombud givit samt de råd och tankar som givits av vår anlitade advokat.
FS beslutade att ge advokaten ett förhandlingsutrymme enligt särskild bilaga
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

FS har mottagit en begäran av omprövning av ett beslut tagit av utskottet för
samhällsnytta gällande ett nekande till deltagande på ett omprov. Ekipaget ifråga
blev inte godkänd vid det första tillfället och har olika angivna skäl till varför
ekipaget ska beviljas att göra ett omprov innan det inplanerade omprovet.
FS har tagit del av yttrande från domare, utskottet för samhällsnytta samt några
andra personer som på olika sätt är involverade i verksamheten.
FS beslutade att utskottet för samhällsnyttas beslut om att inte bevilja ekipaget ett
omprov står fast. Skälen som anges i ekipagets begäran är inte tillräckliga för att
ändra fattat beslut.
FS uppdrog till förbundskansliet att meddela ekipaget om beslutet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Förelåg följande VU-protokoll
•

Nr 13 från den 30 juni 2020

•

Nr 14 från den 11 augusti 2020

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:
a) Utskottet för avel och hälsa nr 7 2020
b) Utskottet för hundägarutbildning nr 4 2020

§ 195 ÖVERKLAGAN PÅ BESLUT I DISCIPLINÄRENDE 2020.02
(JFR FS NR 11 § 145/2020)
FS diskuterade en inkommen överklagan avseende beslut tagit i disciplinärende
2020.02.
FS har återigen läst igenom anmälan, vårt beslut samt framläggandet i överklagan.
FS konstaterar att inget nytt framkommit och att beslutet att lämna ärendet utan
åtgärd kvarstår.
FS påminner vidare om att alla medlemmar inom Svenska Brukshundklubben har att
efterleva de policydokument som finns och att tvister av enklare karaktär bör lösas
inom respektive klubb.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 196 UPPFÖLJNING AV ORGANISATIONSKONFERENSEN 2020
(JFR FS NR 3 § 45/202, NR 10 § 121/2020, NR 11 § 151/2020)
Responsen från organisationen har varit positiv efter årets organisationskonferens.
Utifrån uppkomna önskemål under konferensen och i utvärderingsenkäten har FS
tagit fram några områden och specifika punkter att arbeta vidare med. Dessa punkter
har tilldelats utskott eller personer inom den centrala organisationen.
FS beslutade att en avstämning avseende status på dessa punkter görs på
decembersammanträdet.

§ 197 ORGANISATIONSKONFERENS 2021
(JFR FS NR 10 § 125/2020)
FS diskuterade planeringen inför organisationskonferensen 2021.
FS har vid sitt sammanträde i maj, med anledning av covid-19, beslutat att den
inplanerade gemensamma konferensen för organisationskonferens och tjänstehunds
utbildningsdagar 2021 delas upp till två separata konferenser den 5–7 februari 2021.
FS har ambitionen att organisationskonferensen ska kunna genomföras fysiskt 2021

men då, med anledning av covid-19, i form av en nedbantad konferens där endast en
(1) person per distrikt och rasklubb bjuds in att delta samt att utskotten och
utskottsgrupper inte deltar.
FS diskuterade utvärdering och utfall av 2020 års organisationskonferens vilken hade
ett nytt upplägg med utökade separata konferensdelar för rasklubbar, distrikt och
förbundsstyrelsens organisation (FS och utskott) som kompletterades med
gemensamma konferensdelar. Respektive instans ansvarade för upplägg och innehåll
för de separata konferensdelarna. Utfallet av utvärderingen har varit mycket positivt.
FS beslutade att genomföra 2021 års organisationskonferens 2021 på Scandic
Upplands Väsby Hotel med start den 5 februari kl. 18:00 och avslut den 7 februari kl.
15:00.
FS beslutade att organisationskonferensen genomförs med samma upplägg som 2020
års konferens, dock med en nedbantad form till vilken en (1) person från respektive
distrikt och rasklubb bjuds in och utskotten och utskottsgrupper inte deltar.
FS diskuterade bemanning av organisationskonferensen konferensledning och behovet
av uppföljning och kontinuitet i konferensens upplägg och innehåll.
FS beslutade att så snart som möjligt utse en konferensledning som ska bestå av
representanter från såväl distrikt och rasklubbar.
Punkten förklarades omedelbart justerad

§ 198 DIGITAL KONGRESS
(JFR FS NR 10 § 118/2020)
Förbundsstyrelsen har tidigare i år beslutat att skjuta upp kongressen med anledning
av covid-19 och genomföra den som ett digitalt fullmäktigemöte på distans den 24–25
oktober 2020. Det kommer att bli den första digitala kongressen i organisationens
historia. Kongressen följer Svenska Kennelklubbens riktlinjer och kommer att
genomföras enligt de förutsättningar som godkänns av Svenska Kennelklubben.
Dialog har förts med Svenska Kennelklubben i planeringen av det digitala
fullmäktigemötet. Förelåg förslag på upplägg och preliminärt tidsprogram för
kongressen.
FS diskuterade kongressens upplägg, genomförande och tidsprogram och beslutade att
genomföra kongressen i enlighet med förslaget. FS beslutade vidare att genomföra den
digitala kongressen i de digitala verktygen Zoom och VoteIT. Det senare används vid
ev. voteringar.
FS noterade att Svenska Kennelklubbens Föreningskommittés sekreterare Fredrik
Bruno samt Moa Källström kommer att agera rösträknare och mötesstöd i det digitala
mötet.
FS diskuterade vidare upplägg, föredragande och datum för tre diskussionsforum till
vilka distrikt och rasklubbar bjuds in till förberedande diskussioner för att underlätta
förhandlingar och beslut på den digitala kongressen.
FS beslutade om upplägg, datum och föredragande för tre, inför kongressen,
förberedande diskussionsforum vilka kommer att genomföras den 24 september,
1 oktober samt 8 oktober. Alla med start klockan 19:00.

FS uppdrog åt ansvariga FS-ledamöter att inom kort genomföra dialogmöten med
distrikt och rasklubbar och i dessa informera om kongressens upplägg och
förutsättningar.
FS uppdrar vidare till tidningen Brukshunden att föra referat under kongressen.
FS noterade att antalet röster vid kongressen blir 245, fördelade på 208 röster till
distrikten och 37 röster till rasklubbarna. Maximalt antal delegater blir 36 stycken då
distrikt och rasklubbar, i enlighet med Kennelklubbens regler, i år representeras av en
delegat per instans.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 199 REVIDERING AV POLICYDOKUMENT
FS diskuterade de revideringar av våra policydokument som bearbetats av Utskottet
för organisation enligt följande:
a) Policy för medlemskultur
Policyn har genomgått en översyn gällande språk och förtydligande avseende
rubriker
b) Policy gällande kränkande särbehandling och trakasserier
Policyn har genomgått en översyn gällande språk och ett nytt avsnitt om
förebyggande åtgärder
c) Policy gällande alkohol och droger
Policyn har genomgått en översyn gällande rubriker och språkformuleringar.
FS beslutade att fastställa de reviderade dokumenten att börja gälla från och med 1
oktober 2020.
FS diskuterade därefter omfattningen på våra policys och hur lätt de är att ta till sig
och relatera till.
FS beslutade att uppdra till utskottet för organisation att göra en grundligare
genomlysning av alla policys med ambitionen att göra dem lite förkortade och
komplettera med handlingsplaner.

§ 200 ÖVERSYN AV FÖRBUNDSSTYRELSENS
UTSKOTTSORGANISATION
FS diskuterade framlagt förslag angående översyn av utskottsorganisationen.
Översynen genomförs för att säkerställa att den organisation vi har är optimal och att
vi har hållit oss i takt med samhällsutvecklingen.
FS beslutade att:
- En översyn av utskottsorganisationen skall genomföras
- Översynen inleds med en översyn av Utskottet för samhällsnytta

- Godkänna uppdragsbeskrivningen för PG Utskottsöversyn samhällsnytta
- Att tilltänkt projektledare tillsammans med ingående personer i gruppen utformar
en mer detaljerad projektplan för PG Utskottsöversyn samhällsnytta
FS diskuterade förslag på olika personer att ingå i projektgruppen vilka sedan tas upp
för ett per capsulambeslut snarast möjligt.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad
Anders Östling lämnade mötet och Gunilla Andersson går upp som ordinarie ledamot

§ 201 BILDANDE AV LOKAL BRUKSHUNDKLUBB
(JFR FS NR 6 § 154 2015)
Förelåg ansökan om att bilda en lokal brukshundklubb i Storuman. Ansökan har
godkänts och skickats in till förbundet av Övre Norrlandsdistriktet.
Storumans Brukshundklubb upphörde 2015 genom beslut av förbundsstyrelsen 201508-28. FS beslutade då, i enlighet med förslag från ÖND, att eventuella tillgångar
övergick till distriktet om ingen ny klubb bildades i Storuman inom fem år.
FS beslutade att bifalla ansökan om bildandet av den lokala brukshundklubben och
beslutade att godkänna det föreslagna namnet Storumans Brukshundklubb.
FS framförde att eventuella tillgångar från den förening som upphörde 2015 ska
tillföras den nya föreningen.
FS hälsade den nya lokalklubben varmt välkommen till förbundet.
FS konstaterade att antalet lokala brukshundklubbar därmed är 281 stycken.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 202 BILDANDE AV LOKAL BRUKSHUNDKLUBB
Förelåg ansökan om att bilda en lokal brukshundklubb i Brännebacka. Ansökan har
godkänts och skickats in till förbundet av Skaraborgsdistriktet.
FS beslutade att bifalla ansökan om bildandet av den lokala brukshundklubben och
beslutade att godkänna det föreslagna namnet Brännebacka Brukshundklubb.
FS hälsade den nya lokalklubben varmt välkommen till förbundet.
FS konstaterade att antalet lokala brukshundklubbar därmed är 282 stycken.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 203 NAMNBYTE OCH STADGEÄNDRING PÅ LOKAL
BRUKSHUNDKLUBB
Förelåg hemställan från Emådalens Brukshundklubb om att få genomföra
stadgeändring/namnbyte till Högsby Brukshundklubb. Detta med anledning av att
föreningen kommer att flytta sin verksamhet till centrala Högsby under hösten 2020 /
våren 2021.
Smålandsdistriktet har i yttrande över hemställan godkänt namnbyte från Emådalens
Brukshundklubb till Högsby Brukshundklubb.
Ett beslut om stadgeändring, i det här fallet namnbyte, ska fattas antingen enhälligt
vid ett årsmöte eller genom att likalydande beslut fattas med minst 2/3 majoritet vid
två på varandra följande omröstningar, varav minst en ska vara vid ordinarie
årsmöte.
FS konstaterade att beslut om stadgeändring/namnbyte vid Emådalens Brukshundklubbs årsmöte 2017 dessvärre inte är fattat i enlighet med normalstadgarna för lokal
brukshundklubb inom Svenska Brukshundklubben.
FS beslutade med anledning av ovan att avslå inkommen hemställan om namnbyte för
Emådalens Brukshundklubb.
FS uppmanade Emådalens Brukshundklubb att till årsmötet 2021, i kallelse och
dagordning, ta upp frågan om stadgeändring/namnbyte på nytt för ett ev. beslut med
kvalificerad majoritet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 204 PROVLEDARUTBILDNING SBK SPECIALSÖK
FS diskuterade av PG specialsök framlagt förslag gällande utbildning av provledare i
SBK Specialsök.
FS beslutade att fastställa framlagt förslag på kursplanen för utbildning av provledare
i SBK Specialsök.
FS uppdrog vidare till PG specialsök att genomföra en första utbildningsomgång i
enlighet med framtaget förslag

Anders Östling återansluter till mötet och Gunilla återgår till sin suppleantpost

§ 205 HD-AVLÄSNING
FS diskuterade framlagt förslag angående HD-avläsning – godkännande av utländsk
avläsning samt förslag till protokoll.
FS beslutade att tillsammans med andra berörda specialklubbar som varit involverade
i motionerna avseende HD till KF författa en skrivelse med följande innebörd:

- Föreslå till SKK att linje med det arbete som nu genomförs av Erling Strandberg
godkänna HD-/ED-röntgenbilder avlästa i våra nordiska grannländer
- Föreslå till SKK att använda sig av GRSK-protokollet för redogörande av
bedömning av leder
- Begäran om en återkoppling från SKK/CS avseende statusläget i arbetet med
HD-motionerna
FS beslutade utöver detta att återkoppla till övriga berörda specialklubbar att frågan
om att tillämpa den praxis och det arbetssätt som finns i Danmark avseende HD-/EDröntgenbilder avlästa i utomnordiska länder utreds vidare.
FS uppdrar till Anneli Hultman att fortsätta detta arbete.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 206 REMISSOMGÅNG NR 2 AVSEENDE ALLMÄNNA REGLER
FS diskuterade den andra remissomgången avseende SKK:s allmänna regler för
utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar. Den andra omgången har resulterat i
några konkreta förslag till revideringar.
FS beslutade att skicka remissen vidare till distrikt och rasklubbar med sista
svarsdatum 1 november. Remissvaret ska sedan vara SKK tillhanda senast 15
november.
FS uppdrar till Katarina Swahn att effektuera beslutet.

§ 207 UPPFÖLJNING CORONALÄGET
Läget är för närvarande relativt lugnt och inkomna frågor till Förbundskansliet har
minskat. Dock är det så att i takt med att vissa restriktioner revideras samt att kurser
och tävlingar ökar så uppkommer nya frågor.
FS diskuterade tre skrivelser som inkommit avseende klubbverksamhet och då mer
specifikt gällande resor och deltagande av personer i riskgrupper. Dessa besvaras med
förtydliganden under punkterna a och b nedan.
a) Myndighetsuppdrag
I de fall där vår verksamhet lyder under andra myndigheter har vi även att
förhålla oss till de beslut och riktlinjer som de ger ut.
Information delgavs SBK från Försvarsmakten (FM) den 14 augusti med
innebörden att personer i riskgrupp inte skulle delta på verksamhet som kan
kopplas till FM. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anslöt sig
till samma riktlinjer. Muntlig dialog med såväl FM som MSB fördes under den
efterkommande veckan, vecka 34, där ett förtydligande gavs av myndigheterna
om tolkning av riskgrupp. Svaret blev att de betraktar personer 70+ som varande
riskgrupp varför effekten blev att dessa personer inte får delta i verksamhet
finansierad av FM eller MSB. Detta gäller oavsett om den inledande delen i
eventuella kurser inte direkt finansieras av FM eller MSB utan berör uppdragen
som helhet.

b) Klubbverksamhet
SKK/CS har från den 15 augusti lättat på riktlinjerna gällande antalet samtidiga
personer vid arrangemang i enlighet med det som Riksidrottsförbundet(RF) och
Polisen överenskommit om. Information om detta finns på SKK:s hemsida från
beslut taget 20 juli. Det är fortsatt så att det personliga ansvaret är viktigt samt
att klubbarna ska vara noga med att genomföra riskanalyser inför olika
arrangemang. Det gäller även resandet där man som enskild person noga
överväger nödvändigheten i att resa och att man använder sitt goda omdöme och
gör kloka val. Det finns fortsatt en generell dispens för klubbarna att utfärda
geografiska begränsningar men det är av största vikt att det framgår vid
utannonsering av verksamheten och att man som arrangör också tar hänsyn till
personers hemvist vilket inte behöver betyda samma som folkbokföringsadress.
c) Kvarvarande årsmöten
En genomgång av årsmöten visar att det i dagsläget endast är 2 årsmöten som
inte avhållits. Det handlar om en (1) rasklubb som skjuter på sitt årsmöte till
nästa år samt en (1) rasklubb som ska avhålla årsmötet digitalt under september.

§ 208 SBK-SHOPEN
FS tog del av information från GS avseende diskussioner kring framtida SBK-shop.
FS beslutade att återremittera ärendet för komplettering av underlaget

§ 209 INFORMATION OCH RAPPORTER
Piia Nora har inget att rapportera.
Inget att rapportera från FS-ledamöterna.
GS informerade om att det är färre möten än normalt men det kommer en hel del
skrivelser som måste hanteras. En strategigrupp är bildad på kansliet för att kunna
hantera större övergripande frågor. Många medarbetare på kansliet arbetar hemifrån
på grund av pandemin och det har i stort sett fungerat bra.
FS-ledamöterna avrapporterade kort och i övrigt hänvisas till de rapporter som finns
på anvisad plats i Teams samt det uppföljningsdokument som finns där.

§ 210 ARBETS OCH PROJEKTGRUPPER
Förelåg en skriftlig rapport från Britta Agardh. Det är fortsatt en fantastisk aktivitet
inom projektet och de utmaningar som annonserats till klubbar har rönt stort
gensvar. Ytterligare nya aktiviteter planeras inför hösten och vintern. På grund av
den pågående pandemin så är det en del av aktiviteterna som inte kunnat genomföras
men förhoppningen är att dessa ska kunna genomföras längre fram.

Åsa Tiderman rapporterade kort om arbetet och informerade om att en grundligare
rapportering kommer till nästa sammanträde.
GS informerade om resultatet av den enkät som genomförts angående hållbarhet samt
den Väsentlighetsanalys som sammanställts. En mindre workshop ska avhållas under
nästkommande vecka och en mer genomgripande genomgång med grund i
Väsentlighetsanalysen och workshopen sker vid ett framtida sammanträde.
Förelåg en skriftlig rapport från PG specialsök. Arbetet fortskrider i bra takt, dock
önskar projektgruppen att det tillsätts en styrgrupp som ska hantera de strategiska
frågor som uppkommer.
FS beslutade tillsätta en styrgrupp där Anneli Hultman och Anders Östling ingår från
FS och Ola Folkesson samt Dag Brück från projektgruppen.
Beslutet förklarades omedelbart justerad

§ 211 MEDLEMSSTATISTIK
Medlemsstatistiken per den sista juli 2020 visar att det totala antalet medlemskap var
69 848 (2019: 68 268). Antal individer som var medlemmar var 56 815 (2019: 55 720) och
antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 44 631 (2019: 43 847), familjemedlemmar
6 732 (2019: 6 918) och 4 952 ungdomsmedlemmar (2019: 4 362). Hedersmedlemmar och
ständiga medlemmar var 39.
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 2 %.
FS konstaterade att det inte finns någon tydlig coronaeffekt och det kan ha sin grund i att
kursverksamheten har pågått och att många nyblivna hundägare har sökt sig till Svenska
Brukshundklubben.
FS tackade för rapporten och framför även ett stort tack till alla klubbar som gör ett
utmärkt arbete för våra medlemmar.

§ 212 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT
Skattmästaren redogjorde för det ekonomiska läget till och med juli månad. Intäkterna når
inte budget och då framförallt på tävlingsintäkterna men å andra sidan så finns stora
kostnadsbesparingar då många aktiviteter är inställda eller skjutna på framtiden. Där är det
mästerskapen som står för merparten. Sammantaget resulterar det i en prognos på ett starkt
positivt resultat. Det är dock lite för tidigt att sia om slutresultaten då höstens
medlemssiffror samt tävlandet har stor påverkan på det slutliga resultatet.

Skattmästaren presenterade därefter en genomgång av de prognoser och uppdateringar som
utskotten genomfört avseende inställda och framskjutna arrangemang. Det är viktigt att
utskotten tar i beaktande att det ska finnas såväl personella resurser och intresse i
organisationen för att i vissa fall genomföra dubbla arrangemang.
FS uppdrar till utskotten att inkomma med en redogörelse för planlagd verksamhet under
2021 senast den 25 september.
FS konstaterade därefter att likviditeten är fortsatt mycket god vilket ger en trygghet för att
eventuella sena effekter av coronapandemin.
FS tackade för informationen.

§ 213 INKOMNA SKRIVELSER
a) Skrivelse från Svenska kelpieklubben angående samarbete med kroppsvallarna
FS uppdrar till Fredrik Berg och Gunilla Andersson att hantera ärendet
b) Skrivelse från SKK:s utställningskommitté
c) Skrivelse från medlem angående validering av förkunskapskrav
FS uppdrar till GS att besvara skrivelsen.
d) Yttrande från motpart avseende Svenska Brukshundklubbens svaromål på stämning
e) Inkommen skrivelse från SKK gällande specialklubbskonferens
FS uppdrar till Katarina Swahn att besvara skrivelsen.
FS tackade för skrivelserna, noterade de synpunkter som diskuterats och lade dem sedan till
handlingarna.

§ 214 UTGÅENDE SKRIVELSER
a) Skrivelse till Försvarsmakten angående huvudmannaskapet för sakområdet
tjänstehund
c) Yttrande över stämningsansökan

FS företog under söndagen ett digitalt arbetsmöte där diskussioner fördes kring bland
annat kontrollbaserat vs tillitsbaserat ledarskap samt lokalkubbars ekonomiska
utmaningar.
Stefan Dahlhielm lämnade mötet och Gunilla Andersson går upp som ordinarie ledamot

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

§ 216 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.

§ 217 NÄSTA SAMMANTRÄDE
FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 2 – 4 oktober på Wanbo Herrgård
med start lunch på fredag och avslut med lunch på söndag. Därefter 23 oktober
klockan 17:00 via Teams, 18 november via Teams samt en plan för att kunna ha ett
fysiskt möte första helgen i december i Stockholmstrakten.

§ 218 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket givande
sammanträde samt tackade dem för uthålligheten och förklarade sammanträdet
avslutat klockan 15:00

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Piia Nora
Mötesordförande

Arne Jonsson

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

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.
Genomgång av rutiner
gjordes.
Uppföljning i oktober

Information om planlagd
verksamhet 2021

Pågående

Nej

Utskotten ska inkomma
med information senast
25 september

