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Svenska Brukshundklubbens 
förbundsstyrelse

PROTOKOLL 4/2022

Datum: 2022-04-13 Omfattning: § 96 § 114

Tid: Fredag: 19:00 20:50

Plats: Teams

Närvarande:                                                                                      Ange ev. § nedan

Ordförande Piia Nora                                                                    
Mötesordförande Anneli Hultman

Barbro Olsson
Lars Carlborg
Fredrik Berg                                                                
Peter Lind
Anders Östling                                                            
Åsa Tiderman                                           
Carin Josefsson                                                              
Elisabeth Arebark

Anmält förhinder: Arne Jonsson, Gunilla Andersson och Adam Bergsveen, generalsekreterare

Frånvarande: -

Från kansliet: Therese Strate och Katarina Swahn, organisationssekreterare

Övriga deltagare: -

Justerare: Carin Josefsson

Vid protokollet: Katarina Swahn



Svenska Brukshundklubben  förbundsstyrelsen   Protokoll 4/2022 
 

Justeras: ordförande  Justerare:  2 

§ 96 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade 
sammanträdet öppnat.  

Då Arne Jonsson och Gunilla Andersson meddelat förhinder gick Åsa Tiderman och 
Carin Josefsson upp som ordinarie ledamöter under sammanträdet.  

§ 97 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 
Carin Josefsson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 98 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
FS beslutade efter mindre justeringar att godkänna framlagt förslag på dagordning. 

§ 99 PROTOKOLL 
Förelåg följande FS-protokoll: 

 Nr 5, 2022-02-25 27  
 

FS beslutade att godkänna protokollet och lade det till handlingarna. 

Underhandsbeslut 

 Per capsulam-beslut 2022-03-10 gällande verksamhetsberättelse 2021 och 
kongresshandlingar 2022. 

 Per capsulam-beslut 2022-03-28 gällande meriteringsregler för barmark. 
 Per capsulam-beslut 2022-04-11 gällande ålder för skyddslicens. 

 
FS beslutade att godkänna per capsulam-besluten och lade dem till handlingarna. 

 
Protokoll från det verkställande utskottet 

Förelåg följande VU-protokoll: 

 Nr 4, 2022-02-17 18  
 Nr 5, 2022-03-21 per capsulam 

 
FS beslutade att godkänna protokollen och lade dem till handlingarna. 

 
Protokoll från förbundsstyrelsens utskott 

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt: 

 Utskottet för avel och hälsa nr 2 2022 
 Utskottet för avel och hälsa nr 3 2022 per capsulam 
 Utskottet för prov och tävling nr 2 2022 
 Utskottet för prov och tävling nr 3 2022 
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 Utskottet för samhällsnytta nr 1 2022.  
 

FS beslutade att godkänna protokollen och lade dem till handlingarna. 

§ 100 RUTIN FÖR DISCIPLINÄRENDEN AV ALLVARLIG 
KARAKTÄR (JFR FS NR 2 § 25/2022) 

Vid FS-sammanträdet i oktober 2021 diskuterade FS hanteringen av disciplinärenden 
av allvarlig karaktär och uppdrog åt BG disciplin att bereda frågan och inkomma med 
förslag till FS. 

Då inget underlag förelåg beslutade FS att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i 
maj. 

§ 101 DISCIPLINÄRENDE 2021.03 GÄLLANDE OLÄMPLIGT 
UPPTRÄDANDE MOT HUND 

Förelåg disciplinanmälan mot medlem gällande olämpligt uppträdande mot hund vid 
tävling. Den anmälde har inkommit med yttrande. 

BG disciplin har berett ärendet och tagit fram beslutsunderlag inför FS-samman-
trädet. Beredningsgruppen har konstaterat att den anmälde inte uppträtt enligt de 
regelverk och policydokument som medlemmar och tävlande ska följa vid aktiviteter 
inom Svenska Brukshundklubben. 

FS diskuterade ärendet och beslutade i enlighet med förslag från BG disciplin att 
lämna anmälan utan åtgärd då det olämpliga beteendet inte av den art/omfattning 
som leder till disciplinär åtgärd.  

FS uttalade dock att de regelverk och policydokument inom organisationen som ska 
efterlevas är tydliga med vad som gäller angående träning och tävling med hund. Den 
anmälde uppmanas att hålla sig ajour med, samt följa de regelverk och policy-
dokument som gäller inom både Svenska Brukshundklubben och Svenska 
Kennelklubben. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 102 DISCIPLINÄRENDE 2021.04 GÄLLANDE OLÄMPLIGT 
UPPTRÄDANDE VID TÄVLING 

Förelåg disciplinanmälan mot en tävlande medlem gällande olämpligt uppträdande 
vid tävling. Den anmälde har inkommit med yttrande.  

BG disciplin har berett ärendet och tagit fram beslutsunderlag inför FS-samman-
trädet. Beredningsgruppen har konstaterat att den anmälde inte uppträtt enligt de 
regelverk och policydokument som medlemmar och tävlande ska följa vid aktiviteter 
inom Svenska Brukshundklubben.  

FS diskuterade ärendet och beslutade i enlighet med förslag från BG disciplin att 
lämna anmälan utan åtgärd då det olämpliga beteendet inte av den art/omfattning 
som leder till disciplinär åtgärd.  
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FS uppmanade den anmälde att hålla sig ajour med, samt följa de regelverk och 
policy-dokument som gäller inom både Svenska Kennelklubben och Svenska 
Brukshundklubben. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 103 KONGRESSEN  DISKUSSIONSFORUM 
Inför årets kongress erbjuder förbundsstyrelsen två diskussionsforum för distrikt och 
rasklubbar.  

FS diskuterade det första diskussionsforumet som genomförds den 12 april, vid vilket 
Barbro Olsson var moderator och Åsa Tiderman skrev referat. FS konstaterade att 
diskussionsforumet upplevdes uppskattat och att många deltagare tog chansen att 
föra dialog. 

Vidare planerade FS för det andra diskussionsforumet som genomförs den 19 april. Vid 
detta sista diskussionsforum är Anneli Hultman moderator och Arne Jonsson för 
referat. 

§ 104 INSÄTTNING AV MEDEL TILL MINNESFONDEN TILL 
MINNE AV SVEN WERGÅRD OCH ÅKE HAMMEBRING 

FS beslutade, på förslag från förbundskansliet, att till Svenska Brukshundklubbens 
minnesfond sätta in 1 000 kr var till minne av hedersledamöterna Sven Wergård och 
Åke Hammebring, med anledning av deras bortgång i början av året. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 105 UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR AG ÖVERSYN 
DELTAGARAVGIFTER (JFR FS NR 2 § 35/2022) 

Lars Carlborg presenterade förslag på uppdaterad uppdragsbeskrivning för AG 
översyn deltagaravgifter. 

FS beslutade om uppdragsbeskrivningen i enlighet med förslaget.  

FS beslutade att korrigera arbetsgruppens namn till AG översyn av arvoden och 
deltagaravgifter med anledning arbetsgruppens utökade uppdrag. 

§ 106 VÄRDEGRUND  IMPLEMENTERINGSMATERIAL 
FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i maj. 

§ 107 FÖRBUNDSSTYRELSENS REPRESENTANT VID SM I 
LYDNAD OCH RALLYLYDNAD 

FS beslutade att som förbundsstyrelsens representant vid SM i lydnad och rally-
lydnad, som genomförs i Värnamo den 16  19 juni, utse förbundsordföranden. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
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§ 108 STARTER PÅ MENTALTEST OCH MENTALBESKRIVNING  
Utskottet för avel och hälsa har uppmärksammat förbundsstyrelsen på att en tik har 
genomfört mentaltest (MT) utan att uppfylla kriterierna för att få starta. Tiken hade 
inte genomfört mentalbeskrivning hund (MH) innan starten på MT. Anmälan till 
både MT och MH görs via SBK Tävling, och där kryssar man som ägare/förare i att 
man har tagit del av gällande regler och anvisningar.  

Tikens beteende vid MT renderade i en anmälan om oacceptabelt beteende som 
skickades in till Svenska Kennelklubben (SKK) av arrangören. SKK meddelade 
tikägaren via brev att hunden med omedelbar verkan var avstängd från all verk-
samhet, dvs. utställning, prov, tävling, beskrivning samt avel i avvaktan på att 
utredningen skulle vara slutförd och slutgiltigt besked erhållits.  

Ägaren hinner dock anmäla och genomföra ett MH med tiken innan hen nås av 
beslutet om avstängning. MH:t genomförs två veckor efter MT.  

Även vid anmälan till MH har föraren kryssat i att hen tagit del av gällande regler 
och anvisningar.  

FS beslutade att, i enlighet med förslag från utskottet för avel och hälsa, att till 
SKK/Ptk skicka begäran om att tikens resultat vid MT ska strykas då hunden inte 
uppfyllde kriterierna för att starta.  

FS beslutade vidare, i enlighet med förslag från utskottet för avel och hälsa, att till 
SKK/Ptk skicka begäran om att tikens resultat vid MH ska strykas då det i 
regelverken för MH/BPH/MT står att det ska gå minst sex (6) veckor mellan 
provtillfällen.  

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 109 MÅLUPPFÖLJNING 
FS beslutade att bordlägga det första kvartalets måluppföljning till FS-sammanträdet 
i maj. 

§ 110 INKOMNA SKRIVELSER 
1. Protokoll Svenska Kennelklubbens centralstyrelse nr 1 2022 
2. Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté VU med 

dispens gällande medlemskap 
3. Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté med 

dispens gällande slutna voteringar i VoteIT vid kongressen 
4. SBK:s Göteborgsavdelning hotas av nybyggnation av skjutbana 
5. Valberedningens förslag till kongressen 2022 
6. Val av studieförbund i Övre Norrlandsdistriktet 
7. Revisionsberättelse för 2021. 

 
FS tackade för skrivelserna och hanteringen av dessa samt lade dem till handlingarna. 
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§ 111  UTGÅENDE SKRIVELSER 
1. Dispensansökan gällande Svenska Brukshundklubbens grundstadgar och 

betalning av medlemskap  
2. Dispensansökan gällande Svenska Brukshundklubbens grundstadgar och 

slutna voteringar i VoteIT vid kongressen 
3. Värna om era Brukshundklubbar  Öppet brev till Göteborgs stad 
4. Svenska Brukshundklubbens remissvar på Svenska Kennelklubbens remiss 

om typstadgar 
5. Skrivelse från Svenska Brukshundklubben och jakthundsklubbarna till 

Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté angående avtal för delegerat 
rasansvar. 
 

FS noterade skrivelserna och lade dem till handlingarna. 

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

§ 113 NÄSTA SAMMANTRÄDE 
FS beslutade att genomföra nästa FS-sammanträde fredagen den 6 maj med start kl. 
09:00 i anslutning till kongressen, som genomförs den 7 8 maj. I direkt anslutning till 
kongressens avslut genomförs förbundsstyrelsens konstituerande FS-sammanträde. 

§ 114 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE  
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett bra sammanträde. 
Därefter förklarade Piia Nora sammanträdet avslutat kl. 20:50. 

 

Mötesordförande:  Justeras:  Vid protokollet: 
 
Piia Nora  Carin Josefsson Katarina Swahn 
Förbundsordförande 
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Bilaga 1 

Bilaga till FS-protokoll nr 4/2022 med pågående ärenden och uppföljning 

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

Ärendemening inkl. 
paragrafhänvisning 

Status Tidigare  
behandlat 

Ansvarig Tidsplan 

Arbete med strategi 
och vision 

Pågående  Överfört från 
översynsarbete 

VU Fortsätter 2022 

Uppdaterad 
uppdragsbeskrivning 
för PG specialsök  

Pågående FS nr 15 § 194/ 
2021  
§ 382  
FS nr 1 § 35/2022 
FS nr 3 § 70/2022 

Styrgrupp specialsök 

PG specialsök 

Sammanträdet i  
- augusti 
- oktober 
- februari 
- maj 

AG översyn 
deltagaravgifter 

Pågående § 267 § 299 § 370 
FS nr 1 § 36/ 2022 

Lars Carlborg Sammanträdet i 
- oktober 
- december 
- februari 
 - april 

AG kommunikation 
och digitalisering 
 

Pågående § 307 § 368/2021 FS - Dokument från 
dec 2021 

Digitaliseringsråd 

Sammanträdet i 
- december 
- juni 

Central verksamhets-
konferens 

Pågående  FS nr 1 § 34/2022 Barbro, Carin, 
Katarina 

Sammanträdet i   
- maj 

Remiss gällande 
framtida SM och 
andra större 
arrangemang 

Pågående § 340 § 390 Barbro och Carin Sammanträdet i 
- december 
- maj + kongress 

Värdegrund  arbets-
material, implement-
eringsplan 

Pågående § 377 Utskottet för 
organisation 

Sammanträdet i  
- april  
- maj 

Rutin för disciplin-
ärenden av allvarlig 
karaktär  

 FS nr 2 § 25/2022 
Även lindrigare 
ärenden - riktlinjer  
FS nr 3 § 84/2022 
Gräns för allvarliga 
brott 

BG disciplin Sammanträdet i  
- april 
- maj 

Beslutsmässighet i 
utskott 

 FS nr 3 § 56/2022 Utskottet för 
organisation 

Sammanträdet i  
- maj 

 

  


