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Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen Protokoll 6/2020

§ 82 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade detta
extra FS-sammanträde med anledning av situationen kring covid-19 öppnat.
Piia Nora uttryckte särskild uppskattning att alla kunde närvara.

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

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

§ 85 ALLMÄN UPPDATERING OM CORONALÄGET
Information från möte mellan SBK/VU och SKK/CS presidium
Piia Nora informerade FS om de diskussioner som företogs på eftermiddagens
telefonmöte mellan VU och SKK/CS presidium. Ett bra möte där några viktiga frågor
diskuterades vilket resulterade i samsyn kring dessa.
Minnesnoteringar från mötet har delgivits FS.

Riktlinjer för verksamheten
FS diskuterade det dokument som tagits fram i samråd med SKK/CS presidium.
Dokumentet innehåller riktlinjer för resor samt olika möjligheter för att kunna
bedriva vår verksamhet på ett bra sätt som inte strider mot givna förhållningssätt och
rekommendationer.
Dock kvarstår några oklarheter vad gäller avgränsande av plats vilket ska fortsätta
diskuteras med SKK/CS presidium under morgondagen.
FS diskuterade ingående kring tävlingsverksamheten. I dagsläget är det ett antal
arrangörer som ställt in sina tävlingar och då främst de som ligger i närtid.
FS beslutade att genomföra en konsekvensanalys för att så långt som möjligt
analysera hur begränsningen med möjlighet att genomföra tävlingar skulle slå.
FS uppdrog till Barbro Olsson att genomföra denna analys som beslutsunderlag till
FS.
FS beslutade även att inhämta synpunkter från distrikt och rasklubbar i frågan.
Beslut i frågan om verksamhet och riktlinjer tas via per capsulam beslut under
morgondagen.

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.
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§ 86 ÅRETS SVENSKA MÄSTERSKAP
FS diskuterade kring årets planerade SM och vilka olika möjligheter det finns för
genomförande, skjuta upp eller ställa in.
FS uppdrog till Barbro Olsson och Piia Nora att fortsätta diskussionerna med
arrangörerna och återkomma med en redovisning och förslag till beslut.

§ 87 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket bra möte
och återigen ett extra tack för möjligheten att genomföra mötet med så kort varsel
och förklarade därmed sammanträdet avslutat kl. 21:30
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