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Svenska Brukshundklubbens 
verkställande utskott

PROTOKOLL 10/2022

Datum: 2022-09-14 Omfattning: § 59 67

Tid: 19:00 20:15

Plats: Teams

Närvarande:                                                                                      Ange ev. § nedan

Ordförande Piia Nora                                                                        
Anneli Hultman
Barbro Olsson
Lars Carlborg

Anmält förhinder: -

Frånvarande: -

Från kansliet: Adam Bergsveen, generalsekreterare

Övriga deltagare Shirley Ericson, ekonomiansvarig förbundskansliet § 59 - 62

Justerare: Anneli Hultman

Vid protokollet: Barbro Olsson



Svenska Brukshundklubben  verkställande utskottet 
  Protokoll 10/2022 
 

Justeras: ordförande  Justerare:  2 

§ 59 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade  
VU-sammanträdet öppnat.  

§ 60 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 
Anneli Hultman valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 61 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
VU beslutade fastställa dagordningen. 

§ 62 EKONOMIRAPPORT 
VU hälsade Shirley Ericson, ekonomiansvarig på förbundskansliet, välkommen till 
sammanträdet. Shirley har inte varit anställd som ekonomiansvarig under så lång tid 
och hon presenterade kort hur hon tagit sig an arbetet och satt sig in i den 
komplexitet som ekonomin inom Svenska Brukshundklubben besitter. Under hennes 
tid som anställd har det också varit flera förändringar på förbundskansliet till 
exempel nytt medlemssystem, återgång till normal verksamhet efter pandemin och ett 
flertal nyanställningar. Detta har medfört att hennes start varit belastande.  

VU diskuterade sedan det ekonomiska läget. Det haltar fortfarande lite med den 
ekonomiska hanteringen kopplat till medlemssystemet. Dock finns det planerade 
åtgärder från GS och Shirley Ericson som förhoppningsvis ska kunna ge svar inom 
kommande 2-veckorsperiod. 

§ 63 VU RESULTAT- & MÅLUPPFÖLJNING 
VU diskuterade arbetet med resultat och måluppföljning för det verkställande 
utskottet. 

VU uppdrog till Barbro Olsson att uppdatera det dokument som ska användas. 

§ 64 FS-SAMMANTRÄDET I DECEMBER 
VU diskuterade framlagt förslag av GS på upplägg för FS-sammanträdet i december. 
Sammanträdet genomförs traditionsenligt med gemensam lunch tillsammans med 
förbundskansliets personal samt några gemensamma aktiviteter under fredagen. 
Resten av helgen har förbundsstyrelsen vanligt styrelsesammanträdet. 

VU tackade för genomgången och uppdrog till GS att arbeta vidare med förslaget. 

§ 65 FS-SAMMANTRÄDEN 2022-09-21 SAMT 2022-09-30/10-02 
VU diskuterade det kommande FS-sammanträdet i Hällefors där en del av 
sammanträdet ska ägnas åt lagbyggande aktiviteter, återkoppling till tidigare arbete 
med strategi och vision förutom de ordinarie protokollspunkterna. 

  



Svenska Brukshundklubben  verkställande utskottet 
  Protokoll 10/2022 
 

Justeras: ordförande  Justerare:  3 

§ 66 NÄSTA VU-SAMMANTRÄDE  
Nästa VU-sammanträde avhålls som en fysisk arbetshelg den 28  30 oktober i 
Kloten. 

§ 67 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE  
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett väl genomfört och 
effektivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat 20:30. 

 

Mötesordförande:  Justeras:  Vid protokollet: 
 
Piia Nora  Anneli Hultman Barbro Olsson 
Förbundsordförande 


