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§ 38-69

Ange ev. § nedan
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Arne Jonsson
Peter Jakob
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Från kansliet:
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Stefan Dahlhielm

Vid protokollet:

Barbro Olsson
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Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen Protokoll 3/2020

§ 38 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

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

§ 40 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
FS beslutade att efter smärre justeringar och omflyttningar i punkterna godkänna
framlagt förslag på dagordning.

§ 41 PROTOKOLL
Förelåg FS-protokoll nr 1 från den 24 januari 2020 samt nummer 2 från den 12
februari 2020.

FS beslutade att godkänna protokollet och lägga dem till handlingarna.

Protokoll från verkställande utskottet
Förelåg VU-protokoll nr 3 från den 3 februari 2020.

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga det till handlingarna.

Underhandsbeslut
VU har beslutat att utse Tomas Knuutila som representant för Förbundet vid
Vit herdehunds årsmöte.

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott
Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:
a) Utskottet för prov och tävling nr 1 och 2 2020
b) Utskottet för avel och hälsa nr 1 2020

FS beslutade att efter några få synpunkter, som korrigeras i kommande protokoll
för berörda utskott, godkänna protokollen och därefter lägga dem till
handlingarna.

§ 42 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTTECKEN
Förelåg ansökningar om förtjänsttecken i guld.
FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld till 3 personer.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 43 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTMEDALJ
FS diskuterade av utskottet för samhällsnytta framlagt förslag till mottagare av
Svenska Brukshundklubbens Förtjänsttecken i band till en (1) person
Svenska Brukshundklubbens Förtjänstmedalj i guld till en (1) person
Svenska Brukshundklubbens Förtjänstmedalj i silver till en (1) person.
FS beslutade att bifalla förslaget

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 44 DISCIPLINÄRA ÄRENDEN
a) Disciplinärenden nummer 2019.11 – 2019.14
FS diskuterade framlagt förslag till beslut från BG disciplin avseende ett antal
ärenden som i grunden hör samman.
FS beslutade att lämna ärendena utan åtgärd.
FS uppdrar till GS att effektuera beslutet.
b) Disciplinärende 2019.15
FS diskuterade framlagt förslag till beslut från BG disciplin.
FS beslutade att lämna ärendet utan åtgärd.
FS uppdrar till GS att effektuera beslutet
c) Disciplinärende 2019.16
FS diskuterade framlagt förslag till beslut från BG disciplin.
FS beslutade att lämna ärendet utan åtgärd.
FS uppdrar till GS att effektuera beslutet.
d) Disciplinärende 2019.18
FS diskuterade kompletteringar som inkommit i rubricerat ärende
Inkommen dokumentation ger inte underlag för att göra avsteg från den rutin FS
har hantering av disciplinärenden.
FS beslutade att lämna ärendet utan åtgärd.
FS uppdrar till GS att effektuera beslutet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad
FS uttalar dock, med emfas och med koppling till alla inkomna disciplinanmälningar,
vikten av att;
i uttalanden, inlägg på sociala medier, uppträdanden vid olika händelser agera korrekt
och att man som medlem i Svenska Brukshundklubb tar del av material som tagits
fram kring konfliktärenden.
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/klubb/slippkonflikt/

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 45 UPPFÖLJNING AV ORGANISATIONSKONFERENSEN 2020
FS diskuterade utvärderingen från organisationskonferensen samt de kommentarer
som lämnades under den pågående konferensen.
FS konstaterade att det var ett lyckat koncept och var uppskattat bland deltagarna.
FS uppdrar till GS samt Anneli Hultman att sammanställa de anteckningar som gjorts
från distrikt, rasklubbar samt de noteringar som gjorts från den centrala
organisationens sittningar. Utifrån den sammanställningen kommer uppdrag att
fördelas ut till utskotten för vidare beredning.

§ 46 ANMÄLNINGSAVGIFTER FÖR NYA PROVFORMER I IGP
OCH IPO-R
FS diskuterade av Utskottet för prov och tävling framlagt förslag på
anmälningsavgifter för de nya grenarna inom IGP och IPO-R.
Prov som omfattar en avdelning (IFH-V, StPr, FPr, UPr och SPr) föreslås kosta 300
kr, och prov som omfattar två avdelningar (GPr) föreslås kosta 350 kr.
I IPO-R:s klass V är förslaget att den ska kosta 300 kr
FS beslutade i enlighet med utskottets förslag

Ajournering av sammanträdet 17:00
Återupptagning av sammanträdet lördag 08:30
Gunilla Andersson ansluter till mötet

§ 47 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH KONGRESSHANDLINGAR
Förelåg korrektur på verksamhetsberättelse och kongresshandlingar.
FS diskuterade ingående avsnitten om motioner med vidhängande yttranden, FS
förslag samt verksamhetsplanen kopplat till fokusområdena.
FS fastställde noterade några redaktionella korrigeringar som ska införas innan
handlingarna går till tryck.
FS uppdrar till GS och Barbro Olsson att med hjälp av Sanna Ameln korrigera utifrån
ovan nämnda diskussioner och ett sista korrektur finns för FS att läsa igenom på
onsdag i nästa vecka.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 48 FÖREDRAGANDE AV MOTIONER TILL KONGRESSEN 2020
b) Föredragande av motioner
FS diskuterade vilka personer i FS som ska vara föredragande av motionerna under
kongressen.
FS beslutade enligt nedan
Motion 1 – Lars Carlborg
Motion 2 – Åsa Tiderman

Justeras: ordförande

Justerare:
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Motion 3 – Arne Jonsson och Sanna Ameln
Motion 4 – Åsa Tiderman
Motion 5 – Anders Östling
Motion 6 – Anders Östling
Motion 7 och 8 – Piia Nora
Punkten förklarades omedelbart justerad

Ajournering av sammanträdet 13:00
Återupptagning av sammanträdet 14:00

§ 49 FÖREDRAGANDE AV FS FÖRSLAG TILL KONGRESSEN
2020
FS diskuterade vilka personer i FS som ska vara föredragande av motionerna under
kongressen.
FS förslag nummer 1 – Lars Carlborg
FS förslag nummer 2 – Bengt Blomqvist
FS förslag nummer 3 – Bengt Blomqvist
FS förslag nummer 4 – GS Therese Palm
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 50 PRESENTATION AV VOTE-IT
FS välkomnade Moa Källström som genomförde en presentation av verktyget VoteIT
vilket kan användas som ett mötesstöd eller för genomförande av digitala möten på
distans. FS har idag att ta ställning till om detta kan vara användbart på kongressen.
FS tackade Moa Källström för en mycket bra genomgång.
FS diskuterade för- och nackdelar med att använda verktyget och vilka svårigheter
kontra underlättande det medför.
FS beslutade att det inte är aktuellt att till detta år införa verktyget på årets kongress.
Däremot kan det vara av värde att titta vidare på detta som ett stöd för övriga delar i
organisationen.
FS uppdrar till GS att sammanställa ett underlag för vidare diskussion och beslut på
sammanträdet i juni.

§ 51 FASTSTÄLLANDE AV ARKIVPLAN
FS diskuterade framlagt förslag på arkivplan för Svenska Brukshundklubben.
FS beslutade fastställa arkivplanen enligt framlagt förslag.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 52 REVIDERING AV SAMTLIGA NORMALSTADGAR INOM
SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
FS diskuterade de förslag till revideringar tagits fram för samtliga normalstadgar inom
Svenska Brukshundklubben. Detta till följd av de förändringar som införts i vår
grundstadga. Det finns dock vissa redaktionella ändringar som inte är slutförda.
FS beslutade bordlägga ärendet till sammanträdet i maj.

§ 53 AUKTORISATIONER INOM SVENSKA
BRUKSHUNDKLUBBEN
FS diskuterade framlagt förslag från Åsa Tiderman på hantering och struktur kring
auktorisationer med koppling till vokabulär och instans som har rätt att fatta beslut.
FS återremitterar dokumentet till Åsa Tiderman för komplettering utifrån förd
diskussion.

§ 54 ÄNDRING AV CERT-BESTÄMMELSER FÖR IGP-FH
Förelåg ett beslutsunderlag från utskottet prov och tävling avseende förändring av
erhållande av cert i IGP-FH. Förslaget handlar om en förändring av
poängberäkningen mellan de båda tävlingsdagarna för att kunna erhålla cert.
FS diskuterade ingående frågan och gjorde jämförelser med den struktur som finns
inom de svenska bruksgrenarna där man ska uppnå en viss poängnivå i specialdel och
lydnadsdel för att cert ska utdelas.
FS beslutade att avslå utskottets begäran med motiveringen att ett IGP-FH prov ska
visa hundens kapacitet att uppnå omdömet lägst mycket god, SG, under två på
varandra följande provdagar.

§ 55 INFÖRANDE AV CERT I STPR
Förelåg ett beslutsunderlag från utskottet prov och tävling avseende införande av
möjligheten att erhålla cert i tävlingsformen StPr, uppletande.
FS diskuterade ingående frågan och gjorde jämförelser med andra grenar inom våra
verksamhetsområden.
FS beslutade att avslå utskottets begäran med motiveringen att tävlingsformen är ny
och att resultaten från denna måste utvärderas innan möjligheten att införa ett
nationellt cert diskuteras. Det är dessutom så att det kan vara olämpligt att söka om
nya certbestämmelser under innevarande låsningsperiod.

§ 56 PERSONER I AG DIGITALISERING
Förelåg ett förslag på ingående personer i AG digitalisering
FS beslutade att sammansättningen i arbetsgruppen är enligt följande
Gunilla Andersson – sammankallande
Kirsten Wretstrand (rasklubb)
Fredrik Olsson (distrikt)
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 57 PERSONER I AG UNG MED HUND
Förelåg ett förslag på ingående personer i AG digitalisering
FS beslutade att sammansättningen i arbetsgruppen är enligt följande
Åsa Tiderman – sammankallande
Sofia Österdahl, Elin Brodin, Roksana Jurenczyk, Linda Widebeck
(Sveriges hundungdom)
Lisa Malmgren (Studiefrämjandet)
Elin Johnsson (utskottet för samhällsnytta)
Hanna Casell (Realgymnasiet)
Therese Strate (Förbundskansliet)
Åsa Almgren (utskottet för hundägarutbildning)
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 58 INFORMATION OCH RAPPORTER
Förbundsordförande
Piia Nora har tillsammans med GS deltagit möte med Ulf Uddman och Pekka Olson
för dialog och samverkan samt deltagit på Tjänstehund utbildningsdagarna i
egenskap av förbundsordförande.

FS-ledamöter
Anders Östling har varit anlitad som årsmötesordförande på några klubbar och som
föreningscoach och FS representant på en klubb med problem.
Peter Jacob har varit anlitad som årsmötesordförande på två lokalklubbsmöten.
Anneli Hultman har varit anlitad som årsmötesordförande på en lokal
schäferhundklubb och ett schäferdistrikt.
Barbro har varit anlitad som årsmötesordförande på en lokalklubb.
Inget övrigt att rapportera från ledamöterna.

Generalsekreterare
GS rapporterade från de externa möten hon deltagit i sedan förra FS-mötet. Möten har
bl.a. hållits med MSB, FM och Sjöfartsverket i syfte att förtydliga och hitta bra vägar
i arbete framåt med att tydliggöra frivilliga försvarsorganisationers roll och funktion
inom Sveriges totalförsvar samt hitta former för administration och nivåer för
uppdragmedel.
På årets utbildningsdagar för tjänstehund representerades försvarsmakten av
Flygvapenchefen och Rikshemvärnschefen. Tillsammans med dessa framfördes
budskapet att värdegrund är något man lever, inte bara läser samt att tillsammans är
hur man når ett fullgott totalförsvar.
Bokslutsarbetet är över och revisionen i stort sett klar liksom handlingar till
kongressen som kommer att gå i tryck inom kort. Årsskiftet och årsmötestider innebär
alltid en hård belastning på kansliet.

Justeras: ordförande

Justerare:
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GS konstaterar att det är mycket positiva projekt och verksamheter på gång i vår
förening men att det också ligger en del utmaningar i t.ex. arbetet med det nya
tävlingssystemet samt fortfarande en del utmaningar med disciplinära ärenden.
Arbetet med fokusområdet Hållbarhet fortsätter som planerat och GS redogjorde för
processen under våren där klubbar, distrikt och medlemmar kommer ha en central roll
för det fortsatta arbetet

§ 59 ARBETS OCH PROJEKTGRUPPER
PG specialsök
Arne Jonsson rapporterade att projektgruppen har en dialog med utskottet för
hundägarutbildning angående utbildningsmaterial kring specialsök.

AG ung med hund i SBK
Åsa Tiderman rapporterade om det uppstartade arbetet i gruppen. Det är en trevlig
grupp där alla deltagare tar en aktiv del.

AG digitalisering
Förelåg en skriftlig rapport från arbetsgruppen. Gruppen har påbörjat arbetet med
att se över olika möjligheter till digital justering samt inventera vilka olika
nyhetsbrev och kommunikationsvägar som används.

Ajournering för fika 15:30

ARBETSMÖTE MED STRATEGIDISKUSSIONER
FS genomförde under eftermiddagen ett arbetsmöte med inriktning på strategi-och
visionsfrågor som uppföljning utifrån diskussioner vid tidigare sammanträden.

Ajournering av sammanträdet 18:00
Återupptagning av sammanträdet söndag 08:30

§ 60 MEDLEMSSTATISTIK
Medlemsstatistiken per den sista januari 2020 visar att det totala antalet medlemskap var
70 038 stycken (2018: 67 020 stycken). Antal individer som var medlemmar var 56 759
stycken (2018: 54 791 stycken) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var
44 517 stycken (2018: 42 996 stycken), familjemedlemmar 6 903 stycken (2018: 6 945
stycken) och 4 888 stycken ungdomsmedlemmar (2018: 4 224 stycken). Hedersmedlemmar
och ständiga medlemmar var 40 stycken.
FS konstaterade att vi fortfarande ligger bra till avseende medlemssiffror. Vi ligger
fortfarande i en bättre ökningstakt sett över 12 månader på många år och oktober månad är
bästa oktobermånad sedan 2013.
FS tackade för rapporten.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 61 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT
Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för utfallet för helåret 2019 samt efter revision.
Resultatet visar ett överskott på 2 908 866 kronor.
FS tog sedan del av förslag till vinstdispostion av överskottet. Förslaget är att fördela del av
vinsten enligt följande;
800 000 kronor till utbildningar och konferenser
500 000 kronor till IT-satsningar
600 000 kronor till digital utbildning
FS beslutade att ovanstående vinstdisposition föreslås till kongressen.
FS tackade i övrigt för informationen och konstaterade även att likviditeten är god.

§ 62 BUDGET 2021 RIKTLINJER 2022-2023
FS tog del förslag till budget för 2021 samt de riktlinjer som är framtagna för åren
2022 och 2023.
FS diskuterade ingående de olika avsnitten och posterna i förslaget och genomförde
vissa revideringar. Dels utifrån en uppskattning om fler starter på våra prov och
tävlingar i linje med den uppgång vi redan skönjer men även utifrån intäkter kopplat
till SBK utbildning i linje med de satsningar och efterfrågan som finns på
utbildningar. FS diskuterade även noga utskottens budgetförslag och konstaterade att
de kommande årens mer frekventa konferenser kopplat till regellåsningen medför
ökade nivåer.
FS beslutade därefter att fastställa förslag på budget 2021 och riktlinjer 2022 – 2023.

Ajournering av sammanträdet för fika 10:00

§ 63 INKOMMEN REMISS, COLLIEUTREDNING
Förelåg en remiss från collieutredningen där svar önskas åter senast 20 maj.
FS diskuterade denna remiss ingående och gjorde också reflektioner tillbaka till den
presentation som gavs tidigare under sammanträdet samt de skrivelser som inkommit
och som omnämns nedan.
FS beslutade att även inhämta synpunkter från AG collie.
FS beslutade att Anneli Hultman och Barbro Olsson förbereder svar på remissen vilket
sedan föreläggs FS innan svaret skickas in. Förslaget ska tillställas FS till nästa
sammanträde.

§ 64 INKOMNA SKRIVELSER
a) Valberedningens förslag till kongressen
b) Skrivelser från ett antal collieägare
FS tackade för skrivelserna, noterade de synpunkter som diskuterats och lade dem sedan till
handlingarna.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 65 UTGÅENDE SKRIVELSER
a) Kallelse till distrikt och rasklubbar avseende kongressen 2020
b) Remissvar till SKK avseende de Allmänna reglerna

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

§ 67 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.

§ 68 NÄSTA SAMMANTRÄDE
FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 15 april klockan 19:00 via Teams.

§ 69 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket givande och
effektivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat den 1 mars kl. 12:10

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Piia Nora
Mötesordförande

Stefan Dahlhielm

Barbro Olsson

Justeras: ordförande

Justerare:
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Bilaga 1
Bilaga till FS-protokoll nr 3/2020 med pågående ärenden och uppföljning
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

Uppföljning av
organisationskonferensen
2020

Pågående

Nej

GS och Anneli
Hultman gör en
sammanställning och
fördelar uppdrag
som ska skickas till
utskotten innan
sammanträdet i maj

Verksamhetsberättelse och
kongresshandlingar

Pågående

Nej

Korrigeringar klara
till 5 mars
GS och Barbro
Olsson

Underlag för fortsatta
diskussioner kring Vote-IT

Pågående

Nej

GS klart till
sammanträdet juni

Revidering av
normalstadgar

Bordläggning

Nej

Tas upp på
sammanträdet i maj

Auktorisationer inom
Svenska Brukshundklubben

Återremittering Ja

Åsa Tiderman
återkommer till
sammanträdet i maj
med en uppdaterad
version

Remiss collieutredningen

Svar

Anneli Hultman och
Barbro Olsson
förbereder svar till
12 april

Justeras: ordförande

Nej

Justerare:

11

