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Svenska Brukshundklubbens 
förbundsstyrelse 

PROTOKOLL 9/2021 

Datum: 2021-04-14 Omfattning § 113  137 

Tid: 19:00  21:30 
  

Plats: Teams 

Närvarande: Ange ev. § nedan 

Ordförande Piia Nora  
 Anneli Hultman  
 Barbro Olsson  
 Lars Carlborg  
 Anders Östling  
 Fredrik Berg  
 Åsa Tiderman  
 Gunilla Andersson  
   
Anmält förhinder: Bengt Blomqvist 

Arne Jonsson 
Stefan Dahlhielm 
Peter Jakob 

 

Frånvarande:   

Från kansliet: Therese Palm, generalsekreterare  

 Katarina Swahn, organisationssekreterare  

Övriga deltagare:   

Justerare: Gunilla Andersson 

Vid protokollet: Barbro Olsson 
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§ 113 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade 
sammanträdet öppnat. 
Då Bengt Blomqvist, Arne Jonsson och Stefan Dahlhielm inte närvarar går Åsa 
Tiderman och Gunilla Andersson upp som ordinarie ledamöter. 

§ 114 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 
Gunilla Andersson valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll. 

§ 115 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
FS beslutade att efter smärre justeringar godkänna framlagt förslag på dagordning. 

§ 116 PROTOKOLL 
Förelåg följande FS-protokoll: 

Nr 8 från 16 mars 2021 

FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

Protokoll från verkställande utskottet 

Inga protokoll förelåg 

Underhandsbeslut 

Förelåg ett underhandsbeslut gällande inskickande av motioner till SKK:s 
Kennelfullmäktige 2021. Se även § 133 c 

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott 

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt: 

a) Utskottet för prov och tävling nummer nr 2 2021 
b) Utskottet för avel och hälsa nr 2 och 3 2021 
c) Utskottet för hundägarutbildning nr 3 och 4 2021 
d) Utskottet för samhällsnytta nr 1 och 2 2021 
e) Protokoll från beslutande regelkonferens bruks 2021 

FS beslutade att godkänna protokollen och därmed lägga dem till handlingarna. 

Sammankallande i utskotten rapporterade sedan lite kort från utskottsarbetet. 

§ 117 FÖRTJÄNSTTECKEN  
Förelåg ansökningar om förtjänsttecken i guld. 

FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld till två (2) personer. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad 
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§ 118 UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR UG 
UNGDOMSVERKSAMHETEN I SBK 
Förelåg en uppdragsbeskrivning för UG ungdomsverksamheten i SBK. 

FS konstaterar att det är en uppdragsbeskrivning med bred ansats och tydligt 
uppsatta mål och FS ser fram emot gruppens kommande arbete. 

FS beslutade att fastställa uppdragsbeskrivningen. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad 

§ 119 UPPDRAGSBESKRIVNING NATIONELL LICENSGRUPP 
(JFR FS NR 3 § 66 OCH 103/2021) 
FS diskuterade av Utskottet för prov och tävling framlagd uppdragsbeskrivning tillika 
ingående sammansättning för den nationella licensgruppen vilken det beslutats om 
tidigare. 

FS konstaterar även här att gruppens planlagda arbete kommer att vara till nytta för 
organisationen med tydlighet i Svenska Brukshundklubbens ställningstagande till 
positivt utövande av grenar där skyddsmoment ingår.  

FS fastställde uppdragsbeskrivningen. 

§ 120 KURSVERKSAMHET INOM KLUBBAR UTANFÖR 
SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN 
Då Arne Jonsson har meddelat förhinder bordläggs punkten till nästkommande FS-
sammanträde. 

§ 121 FÖRSÄKRINGSAVGIFT 2021 
FS diskuterade av Lars Carlborg framlagt förslag om hantering av 
olycksfallsförsäkringen för 2021 som normalt vidarefaktureras till klubbarna. 

FS beslutade att olycksfallsförsäkringen för 2021 betalas av centrala medel. 

FS uppdrar till GS att effektuera beslutet. 

§ 122 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS 
KOMMUNIKATIONSPOLICY 
FS diskuterade den reviderade kommunikationspolicyn där vissa redaktionella 
ändringar har genomförts. 

FS beslutade att fastställa kommunikationspolicyn. 

FS uppdrar till Ulrika Norell att denna kommuniceras ut till organisationen. 
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§ 123 UPPFÖLJNING CORONALÄGET 
GS informerade om att hemsidan uppdateras kontinuerligt i det fall nya 
rekommendationer och riktlinjer införs. Länk till SKK:s ställningstaganden finns här. 

VU informerade om att de påbörjat en kartläggning för alla olika prov och 
tävlingsgrenar som finns inom Utskottet för prov och tävling. Denna kartläggning är 
vidarebefordrad till utskottet för vidare hantering. 

FS uppdrar till utskottet är att de återkommer med en bedömning och 
rekommendationer kring om och hur tävlingar ska kunna öppnas och även vilka 
grenar och klasser som är aktuella. Bedömningen ska göras utifrån de riktlinjer och 
rekommendationer som är utfärdade av myndigheterna och SKK. 

Återkoppling till FS ska ske senast den 29 april. 

FS vill fortsatt uppmärksamma alla våra klubbar och distrikt att hålla sig uppdaterade 
på gällande restriktioner och efterleva nu gällande pandemilag. 

FS följer utvecklingen noga för att snabbt kunna ställa om eller eventuellt ställa in 
verksamhet beroende på förändringar i rekommendationer och råd från 
Folkhälsomyndigheten, Regeringen och SKK. 

§ 124 GENOMFÖRANDE AV BH/VT OCH STMR 
FS diskuterade Utskottet för prov och tävlings framlagt önskemål att BH/VT och 
STMR, utifrån ett genomförandeperspektiv, bör jämställas med de prov och 
beskrivningar som kan genomföras trots de restriktioner som införts på grund av 
coronapandemin. 

FS beslutade att denna fråga får ingå i samma uppdrag tilldelat Utskottet för prov och 
tävling under § 123. 

§ 125 UPPHÖRANDE AV LOKALOMRÅDE INOM RASKLUBB 
Förelåg hemställan från Svenska Boxerklubben om att förbundsstyrelsen beslutar om 
upphörande av två lokalområden inom rasklubben. 

FS diskuterade av framlagd hemställan om att Mälardalen Götalands lokalområde 
samt Övre Norrlands lokalområde ska upphöra som lokalområden inom Svenska 
Boxerklubben enligt § 15 i SBK:s normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med 
två nivåer. 

FS beslutade enligt följande: 

Mälardalen Götalands lokalområde upphör som lokalområde inom Svenska 
Boxerklubben. 
Svenska Boxerklubben övertar förvaltningen av lokalområdets arkiv och 
tillgångar. 
Övre Norrlands lokalområde och Mellannorrlands lokalområde upphör som 
egna lokalområden inom Svenska Boxerklubben och slås samman till ett nytt 
lokalområde. 
Det sammanslagna lokalområdet får namnet Norra lokalområdet. 

FS uppdrog till förbundskansliet att effektuera beslutet. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad 
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§ 126 BESLUT TAGNA AV SKK:S DISCIPLINNÄMND 
Anmäldes att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat: 

a) att två (2) ärenden inte tas upp i sak 
b) att en (1) person tilldelas varning 
c) att en (1) person tilldelas varning samt tävlingsförbud ett (1) år 
d) att tilldela en (1) person varning samt visstids registreringsförbud i ett (1) år 
e) att tilldela en (1) person varning samt visstids registreringsförbud i två (2) år 
f) att tilldela en (1) personer varning samt visstids registreringsförbud i tre (3) år 
g) att två (2) personer utesluts ur SKK-organisationen. Disciplinnämnden 

erinrar om att de uteslutna personerna inte får antas som medlemmar i någon 
av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt 
ansökan om medlemskap 

FS noterade informationen samt att inget ärende direkt rör händelser inom vår 
organisation. 

§ 127 INFORMATION OCH RAPPORTER 

Förbundsordförande 

Piia Nora informerade om att hon varit ordförande på Daladistriktets digitala 
årsmöte samt deltagit på Värmland-Dals digitala årsmöte. 

FS-ledamöter 

Barbro Olsson har haft dialog med arrangörerna för årets SM, varit ordförande på 
Värmland-Dals digitala årsmöte och varit ordförande på Svenska Hovawartklubbens 
digitala årsmöte. Utöver det deltagit på Agria Skadeprövningsnämnd samt deltagit på 
en utbildning i VoteIT. 

Inget övrigt att rapportera från ledamöterna. 

Generalsekreterare 

GS meddelade att en längre rapport lämnas vid nästkommande FS-sammanträde. 

Dialogmöten 

Ledamöterna avrapporterade kort ifrån avhållna dialogmöten. Specifika frågor har 
ställts i vår chatt i Teams för att ledamöterna ska kunna återkoppla till sina 
respektive dialoggrupper. 

§ 128 ARBETS OCH PROJEKTGRUPPER 

PG upp och hoppa sund med hund 
Förelåg i sedvanlig ordning en gedigen och utförlig rapport från projektet Upp och 
hoppa Sund med hund.  

FS gläds åt det stora engagemanget kring friskvård och hälsa kopplat till aktiviteter 
med hund. 
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PG utskottsöversyn 
Barbro Olsson rapporterade om arbetet inom projektgruppen. Arbete är nu inne i fas 
2 där arbetet kommer att handla om s göras  Gruppen bedömer att 
tidsplanen håller och arbetet ska lägga en slutrapport till juni. 

PG kvalitetssäkring och certifiering 
Förelåg minnesanteckningar från ett inledande möte i projektgruppen. Gruppen 
återkommer till FS-sammanträdet i maj med fullständig formering av gruppens 
sammansättning. 

PG SM-arrangemang 
Gruppen har lämnat in önskemål om att få ytterligare tid för sitt arbete då vissa 
uppgifter inte gått att genomföra på grund av coronapandemin. 

FS ser ingen anledning att inte tillmötesgå detta önskemål. 

§ 129 MEDLEMSSTATISTIK 
Medlemsstatistiken för januari visar på fortsatt uppgång av antalet medlemmar och 
medlemskap i flera kategorier. 

Den preliminära medlemsstatistiken per den sista januari visar att det totala antalet 
medlemskap var 73 307 stycken (2020: 70 481 stycken). Antal individer som var 
medlemmar var 58 175 stycken (2020: 57 104 stycken) och antal medlemmar som 
betalade förbundsavgift var 47 023 stycken (2020: 44 801 stycken), familjemedlemmar 
6 730 stycken (2020: 6 931 stycken) och 3 942 stycken ungdomsmedlemmar (2020: 
4 952 stycken). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 38 stycken. 
Jämförelserna gjorda mot mars 2020. 

FS konstaterar glädjande att medlemskapen i mars är all-time high såväl på antal 
medlemskap som på antal individer på flera år under mars månad. 

§ 130 EKONOMISK REDOVISNING 
Skattmästaren kommenterade kort ekonomin till och med mars månad och 
konstaterar att det är något för kort tid för att möjliggöra någon genomgripande 
utvärdering. Dock konstateras det att medlemsintäkterna för februari månad var 
något låga men kompenseras av mycket bra utfall under mars. 

§ 131 MÅLUPPFÖLJNING FRÅN UTSKOTT OCH 
FÖRBUNDSKANSLI 
FS tog del av de rapporter avseende måluppföljning som lämnats in av utskotten. 

FS konstaterar att det trots restriktioner och rekommendationer med anledning av 
Covid-19 är det stor aktivitet i utskotten. 

FS tackade för rapporteringarna. 
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§ 132 INKOMNA SKRIVELSER 
a) Skrivelser gällande Sk Hässle. 

b) Skrivelse om HD till SKK från Svenska Schnauzer Pinscher Klubben. 

c) Rapport till FS från utredningsgruppen för Sd Västra. 

d) Revisionsberättelse från Svenska Brukshundklubbens revisorer. 

FS tackade för skrivelserna noterade hanteringen av dessa och lade dem sedan till 
handlingarna. 

§ 133 UTGÅENDE SKRIVELSER 
a)

 

b) Projektansökan till Naturvårdsverket - Allesvansrätten. 

c) Motioner till Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2021. 

d) Svar till SKK/CS samt SKK/UtstK gällande arbetsmeriter. 

§ 134 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN 
FS diskuterade kort pågående, återremitterade och bordlagda ärenden samt 
uppdaterade listan, Bilaga 1. 

§ 135 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 
BESLUT  
I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation 
av tagna beslut konstaterade FS att inget beslut har tagits som behöver kommuniceras 
omedelbart. Utöver det finns dock beslut med omedelbar justering som ska 
effektueras. Ett flertal informationspunkter noterades inför kommande dialogmöten.  

§ 136 NÄSTA SAMMANTRÄDE 
FS beslutade att genomföra nästa sammanträde via Teams den 7 maj klockan 13:00.  

§ 137 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE  
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket givande och 
effektivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat den 14 april kl. 
21:30 

 
Justeras:  Justeras:  Vid protokollet: 

 

Piia Nora  Gunilla Andersson Barbro Olsson 
Mötesordförande 
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Bilaga 1 

Bilaga till FS-protokoll nr 9/2021 med pågående ärenden och uppföljning 

Ärenden som avslutats under aktuellt möte noteras och avförs sedan från nedanstående tabell 

Ärendemening Status Tidigare 
behandlat 

Tidsplan 

Arbete med strategi och 
vision 

Pågående 
överfört från 
översynen 

Översyns-
arbete 

Fortsätter även under 
2021 

Arbetsordningar och 
beslutstyper 

Pågående Ja Återkoppling till Anneli 
senast den 16 april. 

Kontroll av kursavtal mellan 
SBK och SKK. 

Pågående Nej Arne återkommer till 
FS-sammanträdet den 14 
april 
Ny återkoppling till 7 
maj 

Uppdragsbeskrivningar 
inom Utskottet för 
organisation 

Pågående Ja Fredrik återkommer till 
FS-sammanträdet den 7 
maj med resterande 
uppdragsbeskrivningar 

Uppdragsbeskrivning samt 
personer till nationell 
licensgrupp 

Pågående Nej Anders Östling 
återkopplar till FS-
sammanträdet den 16 
mars 
Ny återkoppling till 14 
april 

Sammankallande för PG 
kvalitetssäkring och 
certifiering 

Pågående Nej GS och Arne Jonsson 
återkopplar till FS-
sammanträdet den 16 
mars 
Ny återkoppling till 14 
april 
Ny återkoppling till 7 
maj 

Kartläggning av 
föreningsklimatet 

Pågående Nej Barbro Olsson och 
Fredrik Berg återkopplar 
till FS-sammanträdet den 
9 juni 

Uppföljning 
organisationskonferensen 

Pågående Ja Anders Östling och Åsa 
Tiderman återkopplar till 
FS-sammanträdet den 14 
april 
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Uppföljning Tjänstehund 
Utbildningsdagar 

Pågående Ja Peter Jakob och Stefan 
Dahlhielm återkopplar 
till FS-sammanträdet den 
14 april 
Ny återkoppling till den 
7 maj 

Motioner till KF Pågående Nej Berörda gör texterna 
tillgängliga för FS senast 
den 19 mars 

Yttrande till SKK/CS 
avseende skrivelse från tre 
rasklubbar 

Pågående Nej VU svarar och 
återkopplar till SKK/CS 
senast den 24 mars 

Remiss om 
Skogsutredningen SOU 
2020:73 

Pågående Nej GS svarar på remissen 
senast den 30 april 


