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§ 70 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade detta
extra FS-sammanträde med anledning av situationen kring coronaviruset Covid19.

§ 71 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Anneli Hultman valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 72 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
FS beslutade att detta sammanträde uteslutande kommer att behandla åtgärder med
koppling till samhällsläget under rådande pandemi.

§ 73 ÅTGÄRDSPAKET
FS diskuterade ingående olika åtgärder som måste vidtas utifrån direktiv från
Folkhälsomyndigheten, Regeringen samt rekommendationer utfärdade av Svenska
Kennelklubben (SKK).
FS diskuterade utifrån tre olika områden;
Årsmöten, konferenser samt prov och tävlingar.

Årsmöten
FS beslutade att ansluta sig till den dispens och skrivning som SKK tagit fram vilket
innebär en generell dispens att genomföra årets årsmöten fram till 31 maj 2020.
FS beslutade att utöver detta avboka gäster och övriga personer som tidigare är
inbjudna till årets kongress och som inte har någon beslutsrätt för att minimera risken
för smittspridning.

Konferenser och utbildningar
FS beslutade att ställa in exteriördomarkonferensen i april med anledning av att de
inbjudna personerna är en grupp som med hög sannolikhet har varit på resande
fot och av den anledningen ska vara restriktiva med att vistas i större
folksamlingar. Nytt datum ska sättas i samråd med SKK/DK.
FS beslutade att genomföra såväl den kommande regelkonferensen för bruks,
lydnad och rallylydnad samt de kommande mentaldomarkonferenserna.
Motiveringen är att dessa inte samlar så många människor samt att man ska tillse
att det finns gott om utrymme så att föreskrivet avstånd mellan personer ska
kunna upprätthållas. Information ska även gå ut till deltagare, klubbar och
distrikt att tillse att personer i riskgrupper inte deltar utan att man i så fall
skickar en ersättare.
FS beslutade att skjuta fram den planerade grundkursen i anatomi samt
efterföljande exteriörbeskrivarutbildningen.

Prov och tävlingar
FS beslutade att ansluta sig till den skrivning som SKK tagit fram. För SBK:s del
gäller initialt att del inte verkar finnas några arrangemang inplanerade där fler än
500 personer kan räknas delta. Dessa faller i så fall under Regeringens förbud mot
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folksamlingar i den storleken och över. I det fall arrangörer, med anledningen av
oro för smittspridning av coronaviruset Covid19, väljer att ställa in arrangemang
åberopas force majeure. Hantering av detta beskrivs i stadgarna.

Övrigt
FS diskuterade om övriga åtgärder som kan komma att vidtas och gick även
igenom generell information som ska spridas inom organisationen.
OBSERVERA: Alla beslut ovan kan komma att ändras beroende på utvecklingen av
smittspridningen i samhället och därav följande beslut och direktiv fattade av
Folkhälsomyndigheten, Regeringen med flera.

§ 74 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation
av tagna beslut beslutade FS att uppdra till GS att i samråd med
kommunikationsansvarig Sanna Ameln att snarast publicera och sprida ovanstående
beslut och generell information i våra fastställda kommunikationskanaler. I första
hand via SBK:s hemsida men även genom utskick via SBK medlemsinfo.

§ 75 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket bra möte
med konstruktiva och framåtriktade diskussioner och tackade särskilt deltagarna
för deras deltagande med detta korta varsel och förklarade sammanträdet avslutat
kl. 19:30
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