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§ 253 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna till detta inför
kongressen förberedande sammanträdet och förklarade detsamma öppnat.
Då Bengt Blomqvist ej närvarar vid sammanträdet går Åsa Tiderman upp som
ordinarie ledamot.

§ 254 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Anders Östling valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 255 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
FS beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 256 DIGITAL KONGRESS (JFR FS NR 17 § 230/2020)
Den digitala kongressen 2020 genomförs i morgon den 24 oktober (med reservdag 25
oktober).
FS diskuterade kongressens upplägg och genomförande.

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

§ 257 ANSÖKAN OM EXTRA NOMINERINGSPERIOD ENLIGT
DEN NYA VALORDNINGEN
Svenska Schäferhundklubben har till förbundsstyrelsen inkommit med en ansökan om
en extra nomineringsperiod, på 14 dagar, enligt den nya valordningen i
normalstadgarnas § 10.
Rasklubben ansöker om den extra nomineringen och åberopar synnerliga skäl med
anledning av att det i dagsläget inte finns någon valberedning samt att ett extra
fullmäktige planeras.
FS beslutade att bevilja Svenska Schäferhundklubben en extra nomineringsperiod, på
14 dagar, som öppnar senast 17 dagar innan det extra fullmäktigemötet.
Den extra nomineringsperioden ska ha en start- och sluttid och meddelas regionerna
senast tre dagar före starttiden. Den extra nomineringsperioden ska avslutas senast
tre dagar före fullmäktige.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 258 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation
av tagna beslut konstaterade FS att beslutet om Svenska Schäferhundklubbens
ansöka hos förbundsstyrelsen om en extra nomineringsperiod enlighet med den nya
valordningen kräver omedelbar kommunikation till rasklubben.

§ 259 NÄSTA SAMMANTRÄDE
FS beslutade att genomföra nästa FS-sammanträde, ett konstituerande, i direkt anslutning
efter genomförd kongress.

§ 260 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket givande
sammanträde samt tackade dem och förklarade sammanträdet avslutat klockan
18:35.
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