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§ 224 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna till detta
efterlängtade fysiska sammanträde och förklarade detsamma öppnat. Då Bengt
Blomqvist meddelat förhinder går Åsa Tiderman upp som ordinarie ledamot under
sammanträdet och då Anders Östling ansluter senare går Peter Jakob upp som
ordinarie ledamot tills dess.

§ 225 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Åsa Tiderman valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

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

Anders Östling ansluter via Teams till mötet. Peter Jakob återgår därmed till sin
suppleantpost.

§ 227 PROTOKOLL
Förelåg följande FS-protokoll
•

Nr 13 från den 29-30 augusti 2020

•

Nr 14 från 2 september 2020
Notering att ett extra paragrafnummer felaktigt kommit med bakom § 219.
Den ska bortses ifrån.

•

Nr 15 från 12 september 2020

Förelåg följande VU-protokoll
•

Nr 15 från den 28 augusti 2020

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:
a) Utskottet för organisation nr 4 2020, med bilaga
b) Utskottet för prov och tävling nr 7 och 8 2020
c) Utskottet för samhällsnytta nr 4 2020
d) Utskottet för avel och hälsa nr 8 2020
e) Utskottet för hundägarutbildning nr 5 2020

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Därefter rapporterades kort om statusläget i utskotten. På förekommen anledning
klargjorde GS om verktygen för digitala möten och digital hantering. Teams är
det centrala verktyget för att lagra dokument och kan även användas för digitala
möten. Zoom är enbart för digitala möten om så önskas.

§ 228 BESLUT FRÅN SKK:S DISCIPLINNÄMND
(JFR FS NR 2 § 32C 2020)
Förelåg beslut från SKK/DN på anmälning inskickad av SBK med diarienummer
2019.18.
SKK/DN har beslutat att i ärendet utdela en varning i en del av två noterade
händelserna i anmälan.
FS noterade beslutet och lade den delen till handlingarna.
FS diskuterade i anslutning till ärendet de vilande auktorisationer som personen
belagts med under utredningstiden och som är kopplat till den andra delen i anmälan.
FS beslutade att lyfta bort de vilande auktorisationerna.
FS beslutade dock att tillställa personen ett skarpt brev med uppmaning och
information om vikten att följa fastställda policyer och styrdokument som finns inom
Svenska Brukshundklubben.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 229 ORGANISATIONSKONFERENS 2021
(JFR FS NR 10 § 125/2020, NR 13 § 197/2020, NR 14 § 219/2020)
FS diskuterade av förbundskansliet framlagt förslag på ny konferensanläggning för
organisationskonferensen 2021.
FS beslutade att ändra konferensanläggning till Radisson SAS Arlandia Hotel.
Datumet är oförändrat, 5–7 februari 2021.
FS beslutade vidare att Anders Östling och Åsa Tiderman från förbundsstyrelsen ska
ingå i konferensledningen tillsammans med de redan utsedda personerna.
Punkten förklarades omedelbart justerad

§ 230 DIGITAL KONGRESS
(JFR FS NR 10 § 118/2020, NR 13 § 198/2020)
Den digitala kongressen den 24–25 oktober närmar sig och arbetet inför kongressen
går in i en ny fas. Två av tre förberedande diskussionsforum har genomförts. Det sista
diskussionsforumet genomförs den 8 oktober.
FS diskuterade utfallet av de hittills genomförda diskussionsforumen som genomförts
inför kongressen och konstaterade att de efter omständigheterna fungerat väl.

Föredrogs en förteckning över anmälda delegater med reserver samt övriga deltagare.
FS noterade deltagarlistan.

FS beslutade att till protokollförare under kongressen utse Katarina Swahn.

§ 231 UTDELNING AV SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS
FÖRTJÄNSTMEDALJ 2020
(JFR FS NR 1 § 6/2020)
Förbundsstyrelsen har sedan tidigare beslutat att 2020 utdela Svenska
Brukshundklubbens förtjänstmedalj till Åsa Lind, Klas Widén och Claes von
Gegerfelt.
Med anledning av att 2020 års kongress genomförs digitalt förelåg förslag från
förbundskansliet att mottagarna av Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj
2020 bjuds in till kongressen 2021 istället. Detta så att dessa uppmärksammas på ett
vederbörligt sätt.
FS beslutade i enlighet med förslaget.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 232 INKÖP AV PRESENTKORT
FS diskuterade framlagt förslag på en gåva till distrikt, rasklubbar samt övriga
deltagare på den digitala kongressen 2020 som en kompensation för komplicerande
omständigheter och uteblivna fysiska möten. Presentkortet syftar till att bidra till en
gemensam middag för rasklubbarnas och distriktens delegater.
FS beslutade att ge införskaffa presentkort att distribuera till inbjudna rasklubbar,
och distrikt.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 233 FÖRBUNDSSTYRELSENS SAMMANTRÄDEN OCH
KONFERENSER 2021
(JFR FS NR 10 § 125/2020, NR 13 § 197/2020)
FS beslutade i maj om sammanträdesdatum samt datum för konferenser 2021.
Förbundskansliet uppdrogs återkomma med förslag på platser för FS-sammanträden
för februari, oktober, december samt förslag på plats för kongressen. Datum för 2021
års SM-arrangemang var inte alla klara vid denna tidpunkt och plats för FSsammanträden som genomförs i samband med dem kunde inte fastställas.
FS beslutade vid sitt sammanträde i augusti att organisationskonferensen 2021
genomförs den 5–7 februari 2021 på Scandic Upplands Väsby. Konferensanläggningen
behöver bytas och FS har beslutat att genomföra konferensen på Radisson Blu
Arlandia Hotel.

2021 års SM arrangemang, vid vilka förbundsstyrelsen sammanträder, genomförs
enligt följande:
SM i lydnad och rallylydnad den 1–4 juli på Olympiaområdet i Helsingborg
SM i bruks, IGP och mondioring den 27–29 augusti på Vaggeryds IP.
Förelåg förslag från förbundskansliet att 2021 års kongress genomförs den 8–9 maj på
Radisson Blu Arlandia Hotel.
FS diskuterade av förbundskansliet framlagda förslag på platser och datum för FSsammanträden och konferenser 2021.
FS beslutade med anledning av bytet av konferensanläggning för organisationskonferensen 2021 att FS-sammanträdet som genomförs i samband med konferensen
även det ska genomföras på Radisson Blu Arlandia Hotel.
FS beslutade att 2021 års kongress genomförs den 8–9 maj på Radisson Blu Arlandia
Hotel.
FS uppdrog åt förbundskansliet att till FS-sammanträdet i december inkomma med
platser för kvarvarande sammanträden, februari, oktober och december 2021.
FS uppdrog åt förbundskansliet att uppdatera datum på hemsidans kalender och den
sammanställning av sammanträden och konferenser som biläggs detta protokoll.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 234 ARVODERING FÖR FÖRTROENDEVALDA I
UTSKOTTSGRUPPER
FS diskuterade av VU framlagt förslag på att ersätta utskottsgruppsledamöter med
500 kr per år som kompensation för att den digitala tillgängligheten behöver vara hög.
FS diskuterade vidare att hög digital mognad samt tillgänglighet också medför
reducerade resekostnader i förlängningen.
FS beslutade att fr.o.m. den 1 november 2020 arvodera utskottsgruppsledamöter med
500 kr per år. Arvoderingen ska ske inom ramen för utskottens budget. Arvodet
utbetalas efter genomförd kongress och ledamoten ska ha fullgjort sitt uppdrag under
hela året.
FS beslutade vidare att utbetalningen ska åtföljas av ett informationsbrev till
ledamöterna i utskottsgrupperna samt att beslutet kommer att omprövas varje år i
anslutning till det konstituerande FS-sammanträdet efter kongressen.

§ 235 UNGDOMSMEDLEMSKAP
FS diskuterade fördelningen av den medlemsavgift, som beslutas av
Kennelfullmäktige och vidare utbetalas till Svenska Brukshundklubben för de
medlemmar som genom Sveriges Hundungdom kopplar sitt medlemskap till en
rasklubb eller lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.
FS beslutade att den del som tillfaller Svenska brukshundkubben ska utbetalas till
respektive ras- eller loklaklubb till vilken medlemskapet är kopplat. Medlen utbetalas
i anslutning till verksamhetsårets slut.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 236 PG UTSKOTTSÖVERSYN
Barbro Olsson informerade om att, utöver Ionie Oskarson (sammankallande) och
Barbro Olsson, ingår nu även Tobias den Braver (Smålandsdistriktet) och Pia Löf
Westergren (Svenska Bouvierklubben) i projektgruppen.
Ett första möte kommer att avhållas under oktober månad och ett förslag till
uppdaterad uppdragsbeskrivning samt tidsplan föreläggs FS efter detta möte.

§ 237 FÖRÄNDRING I UTSKOTTET FÖR ORGANISATION
Förelåg information från Utskottet för organisation att Ragnar Bergståhl avgått som
ledamot i utskottet.
FS framför sitt varma tack till Ragnar Bergståhl för den tid han varit verksam i
utskottet.

§ 238 OMVANDLING AV UTSKOTTSGRUPP INOM UTSKOTTET
FÖR ORGANISATION
FS diskuterade av utskottet för organisation framlagt förslag gällande att omvandla
utskottsgruppen UG ledarutveckling till UG utbildning för förtroendevalda.
FS beslutade att omvandla UG ledarutveckling till UG utbildning för förtroendevalda,
inom utskottet för organisation.
FS uppdrar till utskottet för organisation att återkomma med en uppdragsbeskrivning
för utskottsgruppen samt förslag till sammankallande.

§ 239 FÖRFRÅGAN FRÅN ÖVRE NORRLANDSDISTRIKTET
FS har mottagit en förfrågan från Övre norrlandsdistriktet om representation från FS
under deras konferens 31 oktober till 1 november.
FS beslutade att utse Anneli Hultman som representant vid denna konferens.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 240 FÖRSÄKRINGSAVGIFT
Skattmästaren informerade om den kollektiva försäkringsavgiften för
olycksfallsförsäkringar som gäller för alla våra klubbar. Denna avgift vidarefaktureras
till klubbarna utifrån antal medlemmar. Med anledning av coronapandemin och de
ekonomiska svårigheter som en del klubbar kan ha hamnat i föreslås att denna
försäkringsavgift ej vidarefaktureras detta år.
FS beslutade att ej debitera klubbarna för den kollektiva olycksfallsförsäkringen detta
år. Denna betalas således med centrala medel.
FS uppdrar till GS att denna information går ut till organisationen så snart som
möjligt.

§ 241 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 ett (1) ärende föranleder inte någon åtgärd
att två (2) personer tilldelas erinran
att en (1) person tilldelas varning
att tilldela fyra (4) 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
att två (2) personer tillstyrks återinträde i SKK.

g)

FS noterade informationen samt att ett (1) ärenden direkt rör en (1) person inom vår
organisation.

§ 242 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 kontinuerligt revideras
samt att kurser och tävlingar ökar så uppkommer nya frågor som behöver klargöras.
FS diskuterade frågor som inkommit avseende klubbverksamhet och kommande
årsmöten samt frågor kring verksamhet och personer i riskgrupper.
a) Kommande årsmöten
Frågor har börjat inkomma angående nästa års årsmöten och om de ska kunna
avhållas fysiskt eller digitalt.
Beroende på hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens
beslut kan formen för mötena variera, digitalt eller fysiskt beroende på storlek på
klubb.
FS har dialog med SKK:s Föreningskommitté och bevakar frågan för att kunna
ge rätt stöd och svar till våra rasklubbar, distrikt och lokalklubbar.
b) Myndighetsuppdrag
i.

Förtydligande från Försvarsmakten har inkommit där de avlämnat svar i
koppling till tidigare avlämnat svar från Förbundsstyrelsen.
Citat från Försvarsmakten

”Frivilliga försvarsorganisationer som genomför verksamhet på Försvarsmaktens
beställning ska vidta åtgärderna som fattades i Beslut FM2020-1525:1 (max 50
personer, närområdesprincipen, social distans m.m.) samt följa
Folkhälsomyndighetens (FoHM) rekommendationer. Individer ska inte deltaga i
FFO verksamheten om man är sjuk, har symptom eller tillhör en riskgrupp enligt
FoHM https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rad-och-information-till-riskgrupper/ i syfte att
begränsa smittspridning av covid-19 och inte utsätta kurschef/instruktör/kurs deltagare
för onödig risk. Återupptagandet av verksamheten kräver stort personligt ansvar att
följa. FFO ska ta fram en riskanalys och åtgärdsplan vid planering och genomförande
på alla nivåer som följer FoHM:s direktiv. FoHM:s rekommendationer avseende

covid-19 fortsätter att utgöra grunden för beslut och verksamhet. Med anledning av
ovanstående stödjer Försvarsmakten det av SBK fattade beslutet.”
ii.

Stefan Dahlhielm och Ingrid Jansson har deltagit på ett möte med
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, för att prata om
riktlinjer och förhållningssätt i verksamhet knuten till MSB och
coronapandemin.

c) Klubbverksamhet
Omfattningen på aktiviteter varierar över landet. Utskottet för prov och tävling
har blivit uppmärksammad på att det råder oklarheter hur man ska hantera
deltagande och anmälningar på tävlingarna.
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. Om man som
klubb vill nyttja den generella dispensen att utfärda geografiska begränsningar
ska detta tydligt framgå innan anmälningstiden går ut och i inbjudan. Det
innebär att man som arrangör kan behöva ta hänsyn till personers hemvist vilket
inte behöver betyda samma som folkbokföringsadress. Det är också viktigt att
inte göra åverkan på prioriteringsordningen inom bruksproven. De som ingår i
den slutliga anmälningslistan ska också ingå i prioriteringen och därefter är
startlistan fastställd.
d) Kvarvarande årsmöten
Alla aviserade årsmöten är nu avhållna och det är bara en (1) rasklubb som
skjuter på sitt årsmöte till nästa år.

§ 243 INFORMATION OCH RAPPORTER
Piia Nora rapporterade om ett möte som hon och GS haft tillsammans med Sveriges
Hundungdom och representanter från SKK. Hon rapporterade vidare om att hon
deltagit tillsammans med VU på ett möte med SKK:s presidium samt deltagit på ett
möte med Svenskt Friluftslivs där ämnet för mötet var värdegrund.
Anneli Hultman har deltagit på ett möte med en lokalklubbsstyrelse.
Barbro Olsson har deltagit på Agrias Skadeprövningsnämnd.
Åsa Tiderman har deltagit på Sveriges Hundungdoms Representantskapsmöte. Hon
och Barbro Olsson har även haft några dialogmöten med en rasklubb som har vissa
problem.
Stefan Dahlhielm har deltagit på ett möte med MSB.
Peter Jakob har deltagit på ett möte med Försvarsmakten om huvudmannaskapet.
Fredrik Berg har ett påbörjat ett arbete med några av våra rasklubbar, vilket handlar
om samarbete med och frågor till Kroppsvallarna.
Inget att rapportera från övriga FS-ledamöter.

GS informerade om att hon i enlighet med sitt delegerade ansvar inhandlat Zoomlicenser till alla rasklubbar.
Perioden efter semestern har varit fylld av förhandlingar och förnyelser av avtal,
vilket har tagit stor del av arbetstiden.
GS informerade vidare om hur arbetet på kansliet läggs upp 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.

§ 244 ARBETS OCH PROJEKTGRUPPER
Ny ansökan är inskickad om en förlängning av projektet. Svar inväntas under
oktober.
Åsa Tiderman rapporterade om det grundmaterial som tagits fram. Denna skrift kan
komma att kompletteras utifrån de diskussioner som kommer att företas under
diskussionsforumen och kongressen.
VU rapporterade om den workshop som genomförts och FS genomförde motsvarande
workshop under gårdagen.
Anneli Hultman och Anders Östling rapporterade om det första mötet som genomförts
i styrgruppen för PG specialsök.

§ 245 MEDLEMSSTATISTIK
Medlemsstatistiken per den sista augusti 2020 visar att det totala antalet medlemskap var
71 615 (2019: 70 015). Antal individer som var medlemmar var 58 409 (2019: 57 110) och
antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 46 038 (2019: 44 991), familjemedlemmar
6 904 (2019: 7 103) och 4 932 ungdomsmedlemmar (2019: 4 499). 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. Det är de
högsta medlemssiffrorna sedan 2013.
Den procentuella ökningen sett över den senaste 12-månadersperioden ligger på 2 % i de
flesta kategorierna.
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 på alla nivåer som
gör ett utmärkt arbete för våra medlemmar.

§ 246 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT
Skattmästaren redogjorde för det ekonomiska läget till och med augusti månad. Intäkterna
och gemensamma kostnader ligger nära den lagda och beslutade budgeten dock så ligger
utskottens kostnader långt under budget av förklarliga skäl på grund av den pågående
pandemin. Stora delar av dessa beror på inställda mästerskap. Sammantaget ger detta i
nuläget ett positivt överskott jämfört med det budgeterade negativa resultatet.
FS diskuterade därefter grundligt en genomgång av utfall och resterande kostnader för året
såväl gemensamma som utskottens.
FS konstaterar att medlemsavgifterna överstiger förväntan, de administrativa
tävlingsavgifterna är lägre än budget samt att utskotten gör besparingar på cirka 2,7
miljoner kronor, på grund av inställda aktiviteter beroende på pandemin. Dock är det så att
ett antal aktiviteter är framflyttade till år 2021 vilket innebär att medel kommer att behöva
reserveras för dessa ändamål.
FS konstaterade därefter att likviditeten är fortsatt mycket god vilket ger en trygghet för att
eventuella sena effekter av coronapandemin samt de verksamheter som skjuts på framtiden.
FS noterade att beslut som rör ekonomin finns under paragraferna §§ 232, 234, 235 och 240
ovan.
FS tackade för informationen.

§ 247 INKOMNA SKRIVELSER
a) Skrivelse från Svenska Kennelklubben angående effekter av Covid-19
b) Skrivelse för kännedom angående collieutredningen.
c) Skrivelse med kritik mot bildande av ny lokalklubb
d) Skrivelse från schäferuppfödare angående HD-index, inklusive resultat från en enkät
FS uppdrar till GS att besvara skrivelsen
e) Brev om kränkning
FS uppdrar till GS att besvara skrivelsen

f) Inkommen skrivelse om åldersdiskriminering
FS noterar skrivelsen och vill hänvisa till redan avgivet svar från
Tjänstehundsavdelningen samt uttalande från Försvarsmakten noterat i § 242b ovan.
FS tackade för skrivelserna, noterade de synpunkter som diskuterats och lade dem sedan till
handlingarna.

§ 248 UTGÅENDE SKRIVELSER
a) Skrivelse till Myndigheter för delaktighet och Socialdepartementet avseende
assistanshundar

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

§ 250 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.

§ 251 NÄSTA SAMMANTRÄDE
FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 23 oktober via Teams 17:00 med
efterföljande kongress 24 – 25 oktober via Zoom. Nästkommande sammanträde 18
november via Teams samt en plan för att kunna ha ett fysiskt möte första helgen i
december i Stockholmstrakten.

§ 252 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket givande
sammanträde samt tackade dem för uthålligheten och förklarade sammanträdet
avslutat klockan 12:40

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Piia Nora
Mötesordförande

Åsa Tiderman

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

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

