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Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen Protokoll 5/2020

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

§ 77 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Arne Jonsson valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

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

§ 79 ALLMÄN UPPDATERING OM CORONALÄGET
Information från SKK
SKK/CS har tidigare ikväll haft ett extra möte med avseende på den rådande
situationen. Piia Nora har fått kort förhandsinformation och SKK/CS har för avsikt
att komma med ett uttalande under morgondagen fredag 27 mars.
FS beslutade att avvakta denna kommuniké innan slutliga beslut kring kvällens
diskussioner görs.

Information från FS-ledamöterna
Många av de frågor som kommer till FS-ledamöterna rör oro och frågeställningar
kring arrangemang av prov och tävlingar. De riktlinjer som vi tagit fram, vilka
grundar sig på rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, medför att det finns
goda möjligheter att genomföra arrangemang men det ser såklart olika ut sett över
hela landet.
Det finns exempel där klubbarna med lite god planering haft möjlighet att styra om
så att tävlingar som var avsedda att hållas inomhus genomförs utomhus samt att man
haft möjlighet att kalla deltagare till olika tider. Det kan vara bra om det ges
möjlighet för klubbarna att dela med sig av goda exempel på lösningar.

Riktlinjer för tävlingar och prov
FS diskuterade olika möjligheter för att kunna fortsätta med prov och tävlingar på ett
bra sätt som inte strider mot givna förhållningsrekommendationer.
FS uppdrog till Anneli Hultman, Anders Östling och Lars Carlborg att ta fram förslag
till riktlinjer kring hantering av arrangemang som ställs in, skjuts fram eller där
funktionärer är i någon riskgrupp. Förslaget skickas till övriga FS innan publicering
samt att det ska kontrolleras mot den information som SKK/CS ger.

Riktlinjer för kursverksamhet
FS diskuterade de rekommendationer som sedan tidigare publicerats på våra
kommunikationskanaler. Då den lokala kursverksamheten genomförs i
närområdet och att antalet deltagare även i normala fall ofta maximeras till 6 eller
8 ekipage finns mycket goda möjligheter att hålla kursverksamheten igång.
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Dessutom genomförs kurser utomhus vilket också underlättar genomförandet.
Dock gäller de vanliga rekommendationerna om symptombärare och riskgrupper.
FS beslutade att riktlinjerna står fast.

Kommande möten
I dagsläget finns inga fysiska FS-sammanträden fastställda, endast ett
sammanträde via Teams i april och ett i maj.
VU har diskuterat möjligheten att ha ett fysiskt sammanträde med tillhörande
arbetshelg i juni.
OBSERVERA: Alla beslut och rekommendationer diskuterade ovan kan komma att
ändras beroende på utvecklingen av smittspridningen i samhället och därav följande
beslut och direktiv fattade av Folkhälsomyndigheten, Regeringen med flera.

§ 80 RAPPORT FRÅN DIALOGMÖTEN
FS-ledamöterna rapporterade från de dialogmöten som avhållits. Rapporterna vittnar
om en oro som finns i distrikt och klubbar men också en ambition att hålla
verksamhet igång med olika typer av lösningsalternativ.

§ 81 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket bra möte
och ett extra tack för möjligheten att genomföra mötet med så kort varsel och
förklarade därmed sammanträdet avslutat kl. 20:30
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