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Svenska Brukshundklubbens 
verkställande utskott

PROTOKOLL 6/2022

Datum: 2022-03-31 Omfattning: § 25 31

Tid: 11:00 12:00

Plats: Teams

Närvarande:                                                                                      Ange ev. § nedan

Ordförande Piia Nora                                                                        
Anneli Hultman
Barbro Olsson
Lars Carlborg

Anmält förhinder: -

Frånvarande: -

Från kansliet: Adam Bergsveen, generalsekreterare
Therese Strate, T.f. generalsekreterare

Övriga deltagare -

Justerare: Anneli Hultman

Vid protokollet: Barbro Olsson
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§ 25 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade  
VU-sammanträde öppnat. Ett särskilt välkommen gavs till Adam Bergsveen då detta 
är hans första VU-möte som generalsekreterare. 

Vid detta möte deltog även t.f. GS Therese Strate som under en period arbetar 
parallellt med Adam Bergsveen för överlämning. 

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

§ 27 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
VU beslutade fastställa dagordningen. 

§ 28 PG UTSKOTTSÖVERSYN  FORTSATT ARBETE 
VU diskuterade och uppdaterade GS på rapport och inriktningsbeslut taget på FS-
sammanträde nr 18 § 245/2021. I inriktningsbeslutet återfinns uppdrag till dels 
Elisabeth Arebark för utarbetande av förslag till ett nybildat utskott och dels till GS 
att med stöd av VU ta fram förslag till en eventuell förändring kring den nuvarande 
strukturen för samhällsnyttan. 

VU beslutade att invänta yttrande från Utskottet för samhällsnytta samt att 
förbereda för en workshop med FS vid FS-sammanträdet i juni. 

 § 29 BEMANNING PÅ KANSLIET 
GS och t.f. GS rapporterade om bemanningen på kansliet och behovet att förstärka på 
personalsidan genom att rekrytera på ekonomisidan och inom kommunikation. 
Rekryteringarna görs för att ersätta uppkomna vakanser utifrån en pensionsavgång 
samt tidigare kommunikationsansvarig som slutat. Detta ryms inom planerad 
rambudget samt att rekryteringsprocessen innefattas i GS uppdrag. 

FS beslutade i enlighet med GS önskan.  

§ 30 KONGRESS 2022 
VU diskuterade på förekommen anledning kostnad och debitering för inbjuden person 
i förberedande valberedning. Posten är ju enligt den nya valordningen tillsatt under 
organisationskonferensen och således kan likställas med valberedningen. För 
valberedningen betalar förbundet såväl kost och logi som resor i de fall personen inte 
är delegat. Motsvarade debiteringslösning bör även vara för sammankallande i den 
förberedande valberedningen vilken är den person som bjuds in till kongressen. 

VU beslutade att förbundet ska stå för resor, kost och logi för sammankallande person 
i den förberedande valberedningen. 

VU beslutade vidare att uppdatera de dokument som reglerar detta. 
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§ 31 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE  
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett väl genomfört och 
effektivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

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


