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§ 315   FIRMATECKNING 

Förelåg förslag på reviderad firmateckning för föreningen, Svenska Brukshundklubben, 
med anledning av tf. kanslichef samt identifierade behov. 

FS beslutade att: 

Svenska Brukshundklubbens (SBK-förbundets) firma tecknas av ordföranden Piia Nora 
(Stavsnäs), 2:e vice ordföranden Barbro Olsson (Kopparberg), skattmästaren Lars 
Carlborg (Hofors) samt VD för Brukshundservice Sverige AB, Therese Strate, två i 
förening. 

Dessutom har VD för Brukshundservice Sverige AB, Therese Strate, och tf. kanslichef, 
Anneli Hultman, rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 

Rätt att teckna behörigheter samt fullmakter gällande internettjänster hos Nordea, 
Swedbank och SEB för Svenska Brukshundklubben tillkommer Therese Strate, Shirley 
Ericson och Katarina Swahn, samtliga var för sig. 

Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser 
SBK/egna medel tillkommer följande anställd personal: Therese Strate, Shirley Ericson 
och Katarina Swahn, två i förening. 

Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser 
SBK/assistanshundmedel tillkommer följande anställd personal: Therese Strate, Shirley 
Ericson och Yvonne Kåhed, två i förening. 

Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser 
statsmedel tillkommer följande anställd personal: Therese Strate, Shirley Ericson och 
Lena Larson, två i förening. 

Rätt för Therese Strate och Shirley Ericson, var för sig, att överföra medel mellan konton 
för Svenska Brukshundklubben och Svenska Brukshundklubben statsmedel. 

Rätt att förfoga över tillgodohavanden/tillgångar på samtliga våra nuvarande eller 
blivande fondkonton i fonder förvaltade av fondbolag i Nordea/Swedbank tillkommer 
Therese Strate och Shirley Ericson, två i förening. 

Rätt att utkvittera till förbundet adresserade värdeförsändelser tillkommer, Shirley 
Ericson, Camilla Hjort, Rickard Johansson, Yvonne Kåhed, Janna Myhre, Christine 
Ohlson, Agneta Olsson, Cecilia Sandström, Therese Strate, Frida Svemer och Katarina 
Swahn, samtliga var för sig. 

Alla tidigare bemyndiganden återkallas. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 316   REVIDERAD GRAFISK PROFIL 

Förelåg från förbundskansliets kommunikationsstrateg förslag på reviderad grafisk profil 
med anledning av att nuvarande typsnitt upphör att vara tillgängligt utan kostnad från 
och med 2023.  

Föreslagen typsnittsfamilj är Source som är ett lättläst, lättanvänt och modernt typsnitt 
som finns i många olika varianter och kan möta hela organisationens skiftande behov, 
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samtidigt som uttrycket blir samlat och rent. Det är viktigt att organisationen i 
möjligaste mån använder samma typsnitt.  

De tre typsnitten (rubrik, brödtext och faktatext) som föreslås kommer att vara 
klassiska, lättlästa och lättillgängligas Google-typsnitt som är gratis att använda, för 
både trycksaker och enklare textproduktion. 

FS beslutade att revidera förbundets grafiska profil avseende typsnitt enligt framlagt 
förslag att gälla från och med december 2022. 

FS uppdrog åt förbundskansliet att stegvis uppdatera policydokument och riktlinjer samt 
byta ut informationsmaterial och mallar i enlighet med reviderad grafisk profil. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
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