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§ 88 VERKSAMHET INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
UNDER PÅGÅENDE PANDEMI
FS har vid upprepade informella diskussioner samt formella sammanträden under de
sistförflutna veckorna diskuterat vilka möjligheter som finns för att bedriva
verksamhet inom Svensk Brukshundklubben under pågående pandemi med
sjukdomen covid-19. VU har utöver detta sammanträtt eller haft dialoger minst
varannan dag för att kunna vidta eventuella åtgärder.
SKK/CS beslut per den 27 mars, med innebörden att ingen klubborganiserad
verksamhet (med vissa undantag) ska genomföras, ställde mycket på sin spets och
medförde svåra utmaningar för FS att hantera.
FS konstaterade tidigt att beslut, för vår verksamhet, som följer av detta inte får ske
genom förhastat framtagna förslag samt uttalade vikten av att inhämta synpunkter
från flera instanser inom vår organisation.
FS uttalade att syftet med de beslut som tas är att sakta ner smittspridningen men att
ge stöd till klubbar att kunna bedriva viss verksamhet för att de, i den mån det går,
inte ska lida alltför stor ekonomisk skada.
FS har vidtagit följande steg inför beslutet:

Möten och diskussioner
-

VU har haft ett digitalt möte med SKK/CS presidium samt representanter från
SKK:s kansli för att diskutera riktlinjer och definitioner utifrån SKK/CS tagna
beslut

-

FS har inhämtat synpunkter från ordförande eller annan representant i distrikt
och rasklubbar där dessa gått att nå med kort varsel. Svar har lämnats av 81 %.

-

SBK:s centrala utskott har fått inkomma med synpunkter

-

SBK:s förbundskansli har varit delaktig i framtagandet av texter

Risk och konsekvensbedömning
-

Genomfört en kartläggning av de tävlingar, prov, tester och beskrivningar som är
inlagda i SBK Tävling för månaderna april och maj

-

Analys av ovanstående kartläggning med avseende regional fördelning samt typ
av arrangemang

-

Genomfört en uppskattning av ekonomisk påverkan för arrangörerna utifrån
ovanstående analys

-

Tittat på omfattningen av kursverksamhet utifrån tidigare inlämnad
verksamhetsstatistik

-

Kartlagt inplanerade instruktörs- och lärarkurser

Slutsats

Frågeställningarna har varit svåra och beslutet tungt att ta då det påverkar en stor
del av vår verksamhet. Pandemin drabbar dock oss alla på ett sätt som ingen kunnat
förutse och i rådande läge vill FS medverka till att smittspridningen ej eskalerar i för
hög takt. Ovanstående steg har lett fram till följande beslut.
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FS beslutade att ställa in alla officiella tävlingar inom Svenska Brukshundklubben
från 1 april - 31 maj. Förbundsstyrelsen anser att det under rådande förhållanden inte
går att genomföra officiell tävlingsverksamhet på rätt premisser. Beroende på
utvecklingen kan perioden komma att förändras.
Lars Carlborg reserverade sig mot beslutet.
FS beslutade att fastställa de riktlinjer som arbetats fram och som godkänts av SKK.
I riktlinjerna framgår att kursverksamhet, metaltester samt mental- och
exteriörbeskrivningar kan arrangeras i liten skala under förutsättningar att givna
restriktioner uppfylls.
Dessa riktlinjer kommer att kommuniceras till alla klubbar under onsdagen.
FS beslutade vidare att ha en kontinuerlig dialog med arrangörerna av våra Svenska
Mästerskap 2020 för att om det behövs snabbt komma med beslut eller åtgärder för
dessa arrangemang.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

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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