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Svenska Brukshundklubbens
förbundsstyrelse

Protokoll 17/2022

Datum: 2022-11-16
Tid: 19:00 21:00
Plats: Teams

Omfattning: § 317 336

Närvarande Ange ev. § nedan
Ordförande Piia Nora

Barbro Olsson
Lars Carlborg
Fredrik Berg
Jeanette Forssman
Peter Lind
Camilla Rönnqvist
Elisabeth Arebark
Carin Josefsson

Anmält förhinder: Arne Jonsson

Från kansliet: Anneli Hultman, tf. kanslichef

Justerare: Peter Lind

Vid protokollet: Barbro Olsson
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§ 317 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade samman-
trädet öppnat. 

Då Arne Jonsson meddelat förhinder gick Carin Josefsson upp som ordinarie ledamot under 
sammanträdet. 

§ 318 VAL AV JUSTERARE 
Peter Lind valdes att tillsammans med mötesordföranden justera dagen protokoll. 

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

§ 320 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Förelåg följande FS-protokoll: 

 Nr 12, 2022-09-21 
 Nr 14, 2022-10-04 per capsulam 
 Nr 15, 2022-10-14 per capsulam 
 Nr 16, 2022-11-02 per capsulam  

 
FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.  

Protokoll från det verkställande utskottet 

Förelåg följande VU-protokoll: 

 Nr 10, 2022-09-14 
 Nr 11, 2022-10- 28 30  

 
FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.  

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott 

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt följande: 

 Utskottet för organisation nr 6 2022 
 Utskottet för prov och tävling nr 9 2022 

 
FS beslutade att godkänna protokollen i övrigt och lägga dem till handlingarna. 

§ 321  HEMVIST FÖR ORGANISATIONENS POLICYDOKUMENT 
Det finns ett tidigare beslut om att de policydokument som finns inom organisationen ska i 
sin helhet hanteras inom Utskottet för organisation. För uppföljning och revidering av 
policydokumenten bör detta ansvar i stället fördelas ut på de utskott som normalt hanterar 
respektive område.  
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FS diskuterade av Utskottet för organisation framlagt förslag på var ansvaret för 
organisationens olika policyer ska ligga. 

Utskottet för organisation föreslår följande: 

- Att utskottet för hundägarutbildning har ansvar för policyn gällande 
hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning. 

- Att utskottet för prov och tävling har ansvar för den etiska policyn vid prov & 
tävling. 

- Att utskottet för organisation har ansvar för policyn för medlemskultur, policyn 
för alkohol och droger samt policyn gällande kränkande särbehandling och 
trakasserier. 

- Att förbundskansliet i samarbete med utskottet för organisation har ansvar för 
kommunikationspolicyn. 

Vidare föreslår utskottet att utskottet för organisation ska vara remissinstans för 
samtliga policys vid revideringar. 

FS beslutade i enlighet med utskottets förslag. 

§ 322  KONGRESSEN 2023  INKOMMEN MOTION SAMT 
PLANERING AV KONGRESSHANDLINGAR 

Förelåg en inkommen motion inför kongressen 2023 angående möjlighet att permanent 
kunna genomföra års- och medlemsmöten digitalt. 

FS uppdrar till Utskottet för organisation att bereda motionen samt yttrande till 
kongressen. 

FS diskuterade kort arbetet med framtagningen av kongresshandlingar. 
Vid den nyss avhålla verksamhetskonferensen fick utskotten i uppdrag att arbeta med 
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan vilket alla gjorde. Dessa, tillsammans med den 
statistik som hämtas in, sammanställs av Barbro Olsson och färdigställande av 
verksamhetsberättelse och kongresshandlingar görs sedan av Janna Myhre. 
Det finns en fastställd tidsplan att förhålla sig till vilken läggs upp i Teams för påseende. 

§ 323  KENNELKLUBBENS SPECIALKLUBBSKONFERENS 2023 
Förelåg en inbjudan till Svenska Kennelklubbens specialklubbskonferens som avhålls den 
28  29 januari 2023 på Bergendal Konferens i Sollentuna. Vid tidigare fysiska konferenser 
har Brukshundklubben anmält 6 personer för att kunna delta på alla möten/workshops 
under specialklubbskonferensen.  

FS diskuterade inbjudan och enligt preliminär förhandsinformation kommer konferensen att 
innehålla ett antal olika workshops vilket är viktigt att vi bereder möjligheten att delta på 
bästa sätt utifrån de ämnen som ska diskuteras.  

FS beslutade att anmäla Piia Nora, Lars Carlborg, Barbro Olsson, Camilla Rönnqvist, 
Fredrik Berg och Anneli Hultman. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.  
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§ 324  KENNELKLUBBENS KENNELFULLMÄKTIGE 2023 
Förelåg information från Svenska Kennelklubbens avseende motioner till Kennelfullmäktige 
2023. Motionerna ska skickas i pappersform till SKK/CS senast den 31 mars 2023. 

FS diskuterade kring eventuella förslag på motioner och uppdrar till FS-ledamöterna att ta 
med sig frågan till sina utskott, till dialoggrupperna samt att RASK och distriktsforum 
tillskrivs för att lyfta önskemål om motionsförslag. Det är också ett ypperligt tillfälle att 
lyfta frågan på den kommande RAS/RUS-konferensen. Önskemålen om motioner ska vara 
FS tillhanda senast 15 januari så att beredning kan genomföras innan motionerna ska 
skickas in. 

§ 325  REVIDERAD UPPDRAGSBESKRIVNING UG SOCIAL 
HÅLLBARHET

FS beslutade att bordlägga ärendet till FS-sammanträdet i december. 

§ 326  DOMARUTBILDNING SBK SPECIALSÖK 
På förslag från projektgruppen för SBK Specialsök fastställde förbundsstyrelsen 2022-
08-27 kursplan för domare i SBK Specialsök. I denna angavs följande 
behörighetskrav: 

Den sökande ska uppfylla följande krav för att vara behörig till utbildningen: 

1. Vara medlem i SBK. 

2. Uppfylla minst ett av följande två alternativ: 

2.1. Auktoriserad Provledare SBK Specialsök och har arrangerat flera prov. 

2.2. Yrkesverksam som besiktningsman inom specialsök vid myndighet. 

3. Rekommenderad av klubbstyrelse eller av projektgruppen. 

4. Deltagit på minst två prov i SBK Specialsök eller motsvarande inom myndighet. 

Avseende punkt 2.2 har projektgruppen därefter fått kännedom om att benämningen 
på funktionen/rollen varierar mellan olika myndigheter. 

För att förtydliga och göra delkravet neutralt mellan olika myndigheter föreslår 
projektgruppen att punkt 2.2 i avsnittet Behörighetskrav ändras till: 

Inom sin anställning vid svensk myndighet utsedd att kontrollera och godkänna 
 

FS diskuterade av PG Specialsök framlagt förslag gällande förtydligande av 
behörighetskrav i kursplanen för domare i SBK Specialsök. 

FS beslutade att revidera behörighetskraven för domare enligt projektgruppens 
förslag. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad 
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§ 327 CENTRAL VERKSAMHETSKONFERENS 2022 
FS diskuterade upplevelsen av den nyligen genomförda centrala verksamhetskonferensen 
och konstaterade att i det stora hela blev ett väldigt lyckat arrangemang. 

Det finns åtskilliga saker som ska tas om hand för att föra vidare ut till utskottet samt 
organisationen. En utvärdering har skickats ut och till FS-sammanträdet i december 
presenteras resultatet vilket också sedan ska skickas ut till deltagarna på konferensen. 

FS beslutade att iordningställa presentationerna så att de kan skickas ut tillsammans med 
materialet till värdegrundsarbetet. 

§ 328 NY LEDAMOT I DET VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 
Då Anneli Hultman har klivit av sitt uppdrag som ledamot och förste vice ordförande i 
förbundsstyrelsen är det verkställande utskottet, VU, underbemannat. 

FS diskuterade kring olika lösningar och konstaterade att det inte är så lång tid kvar till 
kongressen och VU har inte så många inplanerade sammanträden kvar.  

FS beslutade att förstärka VU efter behov och frågeställningar genom att adjungera FS-
ledamöter till respektive sammanträde. Det kommer således att vara en vakant plats i VU 
fram till kongressen. 

§ 329 INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSKANSLIET 
T.f. kanslichef Anneli Hultman informerade om personalsituationen på kansliet och hur 
arbetet fortskrider. Arbetet löper på bra och viss omfördelning planeras för att täcka upp för 
vakanser och sjukskrivningar. 

§ 330 EKONOMISK REDOVISNING 
Skattmästare Lars Carlborg återrapporterade kort från informationsmötet till FS 
avseende koncernrapporten per den sista september. 

Skattmästaren informerade om att posten för medlemsavgifterna ligger något under 
budget samt att posten för övriga intäkter och intäkter SBK Tävling kommer att öka 
då inbetalningar för fakturerade kostnader och stambokföringsavgifter kommit in. 

Den förrevision som alltid görs i slutet av sommaren visar att det inte finns några 
anmärkningar vad gäller leverantörsfakturor eller momshantering. När det gäller 
medlemssystemet så är det några rutiner som behöver tydliggöras och införas för att 
ekonomiredovisningen ska underlättas. 

Skattmästaren informerade vidare om att en genomgång utifrån oktobers månads 
resultat kommer att genomföras vid FS-sammanträdet i december. 
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§ 331 INKOMNA SKRIVELSER 
Förelåg inkomna skrivelser enligt: 

a. Protokoll från Svenska Kennelklubbens centralstyrelse nr 5 2022. 

b. Protokollsutdrag från Kennelklubbens centralstyrelse angående ny ledamot 
FCI, NKU  Lydnad. 

c. Skrivelse från Kennelklubbens prov- och tävlingskommitté angående 
tävlingsarrangemang av privata aktörer. 
Utskottet för prov och tävling har förberett ett svar som ska skickas in. 

d. Skrivelse med information från Kennelklubbens valberedning. 

e. Skrivelse från Studiefrämjande angående viktiga datum Studiefrämjandets 
förbundsstämma 27 maj 2023. 

f. Skrivelse från RASK angående utskottens sammankallande. 
Camilla Rönnqvist har påbörjat hanteringen av svar. Frågan ska tas upp på 
den kommande RAS/RUS-konferensen. 

g. Skrivelse från Svenska Vallhundsklubben, SvAK angående SKK:s planer på att 
registrera border collie som inte är rastypiska. 
Svar är skickat, se utgående skrivelser. 

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

§ 332 UTGÅENDE SKRIVELSER 
Förelåg utgående skrivelser enligt: 

a. Inbjudan till Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens 2023. 
Noteras att det är felaktiga datum för konferensens start och slut. 
FS uppdrar till Anneli Hultman att meddela det till kansliet för korrigering. 

b. Pressmeddelande 2022-10-22 men anledning av Adam Bergsveens avgång. 

c. Debattartikel  Dags att Sverige får en friluftsminister. 

d. Skrivelse till Svenska Kennelklubben angående deras planer på att tillåta 
registrering av border collie utan rastypiska arbetsmeriter. 

FS noterade skrivelserna och lade dem sedan till handlingarna. 

§ 333 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN 
OCH KONGRESSUPPFÖLJNING 

FS diskuterade pågående och bordlagda ärenden samt uppdaterade listan över dessa, bilaga 1. 

§ 334 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 
BESLUT 
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I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation av 
tagna beslut konstaterade FS att det utöver de beslut med omedelbar justering som ska 
effektueras inte fanns behov av omedelbar kommunikation i andra ärenden.  

§ 335 NÄSTA SAMMANTRÄDE 
FS beslutade att genomföra nästa FS-sammanträde med start kl. 12:30 (lunch) 
den 2 december med avslut kl. 12:00 (lunch) den 4 december. FS-sammanträdet genomförs 
på Förbundskansliet och Nordic Choice Handen.  

§ 336 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE  
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett bra och effektivt sammanträde 
och förklarade detsamma avslutat kl. 21:00. 

 
 
Mötesordförande: Justeras: Vid protokollet: 
 
Piia Nora Peter Lind Barbro Olsson 
Förbundsordförande  
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Bilaga 1 

Bilaga till FS-protokoll nr 17/2022 med pågående ärenden och uppföljning 

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

Ärendemening Status Tidigare 
behandlat 

Ansvarig Tidsplan 

Arbete med strategi 
och vision 

Pågående  Överfört från 
översynsarbete 

VU Fortsätter under 
2022 

Framtida SM-
arrangemang 

Pågående FS-protokoll 
nr 23 §340/2021 
nr 24 §390/2021 
nr 11 §225/2022 
nr 13 §179/2022 

Barbro och 
Carin 
Elisabeth 

Sammanträdet i 
- maj 2022 + 
kongress 
- juni 2022 
- augusti 2022 
- september 2022 
- oktober 2022 
- december 2022 

Värdegrund  
arbetsmaterial, 
implementeringsplan 

Pågående FS-protokoll 
nr 24 §277/2021 
nr 8 §172/2022 
nr 11 §226/2022 

Utskottet för 
organisation 

Sammanträdet i 
- april 2022 
- maj 2022 
- juni 2022 
- augusti 2022 
- september 2022 
- oktober 2022 

Rutin för 
disciplinärenden av 
allvarlig karaktär 

Pågående FS-protokoll 
nr 1 § 25/2022 
nr 3 § 84/2022 
nr 8 § 166/2022 
nr 11 §220/2022 
nr 12 §253/2022 
nr 13 §273/2022 

BG disciplin Sammanträdet i 
- april 2022 
- maj 2022 
- juni 2022 
- augusti 2022 
- september 2022 
- februari 2023 

Ny utskottsgrupp i 
utskottet för 
organisation 

Bordlagt 
reviderad 
uppdrags-
beskrivning 

FS-protokoll 
nr 5 §129/2022 
nr 11 §222/2022 

Utskottet för 
organisation 

Sammanträdet i 
- juni 2022 
- augusti 2022 
- oktober 2022 
- november 2022 
- december 2022 
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Bilaga 2 

Bilaga till FS-protokoll nr 17/2022 med förbundsstyrelsens pågående arbets- och 
projektgrupper 

Grupperna tas bort från listan vid avslut och slutrapportering. 

Grupp Kort syfte Planerat slut Deltagare 

AG rörligt 
bruksprov 

Att utveckla och tillvarata 
hundarnas brukbarhet. 
Att möjliggöra för bruksraserna att 
meritera på bruksliknande 
arbetsprov. 

2022-12-31 Staffan Nordin, sk. 
Peter Jakob  
Christina Sjögren 
Jessica Wallbing 
 
Rapporterar till: 
Utskottet för prov och 
tävling 

AG sund och hållbar 
hundhållning 

Att verka för att tydliggöra hur 
organisationen kan stärka 
djurskyddet. 

ÅÅÅÅ-MM-DD Vakant 
Rapporterar till: 
Utskottet för avel och hälsa 

AG översyn av 
arvoden och 
deltagaravgifter 

Att öka antalet prov- och 
tävlingstillfällen genom att 
ekonomiska behållningen ökar för 
arrangören. 

2022-10-01 Lars Carlborg, sk. 
Anders Ljungsten 
David Lundgren 
 
Rapporterar till: 
FS 

BG disciplin Att bereda inkomna disciplin-
anmälningar och ta fram 
beslutsunderlag till 
förbundsstyrelsen. 

Löpande Sven-Erik Svensson, sk. 
Lotten Blomqvist 
Daniel Granqvist 
Helén Wallman 
Rapporterar till: 
FS 

BG förtjänstmedalj Att bereda inkomna medaljförslag 
och ta fram beslutsunderlag till 
förbundsstyrelsen. 

Löpande Staffan Thorman, sk. 
Karin Sejnell 
GS 
Rapporterar till: 
FS 

PG definition av 
brukshundras 

Att definiera vad som kännetecknar 
en ras som Svenska Brukshund-
klubben har avelsansvar för. 

2022-MM-DD Vakant 

Rapporterar till: 
Utskottet för avel och hälsa 

PG specialsök Att ta fram prov för specialsök, 
regelförslag, utbilda provledare och 
genomföra utvärderande prov. 

Preliminärt 2026 Ola Folkesson, sk. 
Maria Gabrielsson 
Annica Johansson 
Susanne Kihl 
Maria Lundin 
Peder Nimrodsson 

Rapporterar till: 
FS 
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SG (styrgrupp) 
specialsök 

Att vara diskussionspart mellan 
Svenska Kennelklubben och 
Svenska Brukshundklubben. 

Preliminärt 2026 Ola Folkesson, sk. 
Anneli Hultman 
Therese Strate 
Arne Jonsson 

Rapporterar till: 
FS 

PG utskottsöversyn Att genomföra en översyn som i 
huvudsak inriktas på hur utskotten 
och dess utskottsgrupper kan 
arbeta så effektivt som möjligt 
enligt de styrdokument som finns 
framtagna. 

2022-MM-DD Ionie Oskarson, sk. 
Tobias den Braver 
Barbro Olsson 

Rapporterar till: 
FS 

 


