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

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

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

§ 32 DISCIPLINÄRENDEN
a) 2019.03
FS har mottagit information från SKK/DN avseende beslut mot en medlem
som blivit avstängd från att föra hund vid prov och tävling under tre år.
FS beslutade att samtliga auktorisationer inom utbildning, prov och tävling
som personen innehar förklaras vilande under motsvarande tidsintervall.
FS uppdrar till Katarina Swahn att meddela personen om beslutet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
b) 2019.17
FS har mottagit en fråga från SKK/DN om vi har önskemål att komplettera
uppgifter till ett inskickat ärende.
FS beslutar att avböja komplettering.
c) 2019.18
FS diskuterade framlagt förslag från BG disciplin om ett ärende där det
handlar om ekonomiska oegentligheter och där ärendet också är polisanmält.
FS beslutade att anmäla ärendet till SKK/DN och att även lägga personens
auktorisationer inom utbildning, prov och tävling vilande under
utredningstiden.
FS uppdrar till Katarina Swahn att meddela personen om beslutet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 33 MOTIONER TILL KONGRESSEN 2020
FS diskuterade en föreliggande sammanställning med motioner, förslag till FS
ställningstagande och FS förslag på hantering. Sammanställningen är baserad på
yttrande från utskott och arbetsgrupper samt inlägg på ytan i Teams.
FS beslutade fastställa föreslagna hanteringar.
FS uppdrog till GS och Barbro Olsson att korrigera och förtydliga texterna kring FS
ställningstagande enligt ovan nämnda diskussioner för att sedan göra det slutliga
korrekturet tillsammans med utsedda personer på kansliet.

§ 34 FS FÖRSLAG TILL KONGRESSEN 2020
FS tog del av de framtagna förslag som FS ska förelägga kongressen.
FS beslutade fastställa förslagen.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 35 FÖRBUNDSSTYRELSENS NÄRVARO PÅ ÅRSMÖTEN I
ORGANISATIONEN
FS diskuterade möjligheten för ledamöter i förbundsstyrelsen att närvara på årsmöten
hos distrikt, ras- och lokalklubbar i organisationen. Frågan är initierad utifrån
inkomna önskemål såväl utifrån att man tycker att det är trevligt med vår närvaro
men kanske mer bekymmersamt när närvaron önskas utifrån att det finns farhågor
om konfliktfyllda möten.
FS uttalade att det finns en ambition att bistå vid möten men att vi omöjligtvis kan
tillgodose alla behov.
FS beslutade att vid förfrågningar i första hand prioritera de klubbar där man har
farhågor om att det ska bli oegentligheter.
FS uttalade vidare att klubbar och distrikt i första hand ska använda sig av
möjligheten att använda våra föreningscoacher.

§ 36 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation
av tagna beslut konstaterade FS att inget beslut har tagits som behöver kommuniceras
omedelbart. Utöver det finns dock beslut med omedelbar justering som ska
effektueras. Ett flertal informationspunkter noterades dock inför kommande
dialogmöten.

§ 37 NÄSTA SAMMANTRÄDE
FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 28 februari klockan 12:00 på
Turinge Hotell, Nykvarn med efterföljande arbetshelg den 29 februari – 1 mars och
avslutas klockan 12:20 söndagen den 1 mars 2020.

§ 38 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket givande och
effektivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat den 12 februari kl.
20:45.
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