PROTOKOLL

3/2022

Datum:

2022-02-25—27

Tid:

Fredag: 14:10 –17:15, lördag: 09:00 – 16:30 och söndag: 09:00 – 14:30

Plats:

Radisson Blu Arlandia Hotel, Teams samt Zoom

Omfattning:

Ange ev. § nedan

Närvarande:
Ordförande
Mötesordförande

§ 52 – § 94

Piia Nora
Anneli Hultman
Barbro Olsson (via Teams)
Lars Carlborg
Gunilla Andersson (via Teams)
Fredrik Berg
Arne Jonsson
Anders Östling (via Teams)
Åsa Tiderman
Carin Josefsson
Elisabeth Arebark (via Zoom)

Anmält förhinder:

Peter Lind

Frånvarande:

-

Från kansliet:

Therese Strate, tf. generalsekreterare och Katarina Swahn,
organisationssekreterare

Övriga deltagare:

Ola Folkesson, sammankallande i PG specialsök (via Zoom)

Justerare:

Åsa Tiderman

Vid protokollet:

Katarina Swahn

§ 67

§ 67
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§ 52 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.
Då Peter Lind meddelat förhinder gick Åsa Tiderman upp som ordinarie ledamot
under sammanträdet.

§ 53 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Åsa Tiderman valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 54 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Visma Addo ID-nummer : df890535-824a-4afe-8605-0c3085f4508a

FS beslutade efter mindre justeringar att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 55 PROTOKOLL
Förelåg följande FS-protokoll:
•

Nr 2, 2022-02-04—05

FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Underhandsbeslut
•
•

Per capsulam-beslut 2022-02-14 med dispens för årsmöteskallelse för Svenska
Schäferhundklubbens västra distrikt.
Per capsulam-beslut 2022-02-16 angående sammansättning av AG rörligt
bruksprov.

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

Protokoll från det verkställande utskottet
Förelåg följande VU-protokoll:
•
•

Nr 2, 2022-01-27 per capsulam
Nr 3, 2022-02-02 per capsulam

Gällande VU-protokoll nr 3 gjorde FS en mindre korrigering gällande text i
firmateckningen för Brukshundservice Sverige AB.
FS beslutade, efter ovan nämnda korrigering, att godkänna protokollen och lägga dem
till handlingarna.

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott
Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:
•
•

Utskottet för hundägarutbildning nr 1 2022
Utskottet för organisation nr 2 2022 - Gällande § 17a saknades notering av det
förslag som UG styrdokument tagit fram efter önskemål från organisations-

Justeras: ordförande

Justerare:
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konferensen. Gällande § 17c och § 20a konstaterades att det inte är en ny
ungdomsverksamhet inom Brukshundklubben.
Med anledning av ovan angivna noteringar kunde FS inte lägga utskottet för
organisations protokoll till handlingarna.
Fredrik Berg meddelade att utskottet återkommer med ett kompletterat protokoll.
FS beslutade att godkänna protokollet från utskottet för hundägarutbildning och lade
det till handlingarna.

Visma Addo ID-nummer : df890535-824a-4afe-8605-0c3085f4508a

Sammankallande för utskotten rapporterade kort från utskottsarbetet. Piia Nora,
som är kontaktperson för den sammankallande, rapporterade från utskottet för
samhällsnytta.

§ 56 BESLUTSMÄSSIGHET I UTSKOTT
FS diskuterade kring när ett utskott är beslutsmässigt eller inte och uppdrog åt
utskottet för organisation att till efter kongressen, inom ramen för delegerat ansvar,
bereda hur många personer som ska vara närvarande för beslutsmässighet i utskott.

§ 57 MILERSÄTTNING (JFR. FS NR 2 § 39/2022)
FS diskuterade Svenska Kennelklubbens höjda milersättning för SKK:s funktionärer
och kansli som gäller fr.o.m. 1 januari 2022. Kennelklubben rekommenderar klubbar
inom organisationen att införa detsamma från den 1 juli 2022.
FS beslutade att man inte kommer att följa SKK:s rekommendation om höjning av
milersättning inom Brukshundklubben innan skattereglerna för dessa ändras, detta
med anledning av att det skulle få stora ekonomiska konsekvenser för klubbar inom
organisationen samt öka belastningen på förtroendevalda. Brukshundklubben
kommer i första hand lyfta frågan till Svenskt Friluftsliv.

§ 58 RYSSLANDS INVASION AV UKRAINA
FS diskuterade den uppkomna situationen med Rysslands invasion av Ukraina.
FS beslutade att formulera Svenska Brukshundklubbens ställningstagande och
uttalande med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, att publicera i
Brukshundklubbens kommunikationskanaler.
Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och eskaleringen av kriget startar
Svenska Brukshundklubben en insamling till förmån för UNHCR och deras arbete
med att stötta krigsoffren i Ukraina.
FS beslutade att invänta och följa Svenska Kennelklubbens ställningstagande och
rekommendationer gällande funktionärer och arrangemang med koppling till
Ryssland samt följa UD och andra myndigheters riktlinjer.

Ajournering av sammanträdet kl. 15:30 för eftermiddagsfika.

Justeras: ordförande

Justerare:
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Sammanträdet återupptogs kl. 16:00.

§ 59 FIRMATECKNING
Förelåg, med anledning av personalförändringar på förbundskansliet, förslag på
uppdaterad firmateckning för föreningen, Svenska Brukshundklubben.
FS beslutade att:
Svenska Brukshundklubbens (SBK-förbundets) firma tecknas av ordföranden Piia
Nora (Stavsnäs), 1:e vice ordföranden Anneli Hultman (Skutskär), 2:e vice
ordföranden Barbro Olsson (Kopparberg), skattmästaren Lars Carlborg (Hofors) samt
förbundets tf. generalsekreterare Therese Strate, två i förening.
Visma Addo ID-nummer : df890535-824a-4afe-8605-0c3085f4508a

Dessutom har generalsekreteraren (som likställs en VD i ett aktiebolag), rätt att
teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
Rätt att teckna behörigheter samt fullmakter gällande Nordeas Internettjänster 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
egna 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 Nordeakoncernen tillkommer
Therese Strate och Shirley Ericson, två i förening.
Rätt att utkvittera till förbundet adresserade värdeförsändelser tillkommer Shirley
Ericson, Rickard Johansson, Yvonne Kåhed, Nathalie Mårtensson, Agneta Olsson,
Cecilia Sandström, Therese Strate, Frida Svemer och Katarina Swahn samtliga var för
sig.
Alla tidigare bemyndiganden återkallas.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 60 MEDLEMSSTATISTIK
Medlemsstatistiken per den 31 januari 2022 visar att det totala antalet medlemskap
var 75 581 stycken (2021: 70 887 stycken). Antal individer som var medlemmar var
61 497 stycken (2021: 57 610 stycken) och antal medlemmar som betalade förbunds-

Justeras: ordförande

Justerare:
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avgift var 50 305 stycken (2021: 46 392 stycken), familjemedlemmar 6 731 stycken
(2021: 6 722 stycken) och 3 962 stycken ungdomsmedlemmar (2021: 4 021 stycken).
Antalet hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 37 stycken.
FS konstaterade att medlemsstatistiken ligger kvar på en väldigt hög nivå med en
fortsatt bra utveckling.
Medlemsstatistiken för antal individer samt samtliga medlemskap visualiseras i bilaga
1.

§ 61 EKONOMISK REDOVISNING

Visma Addo ID-nummer : df890535-824a-4afe-8605-0c3085f4508a

Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för utfallet för helåret 2021 samt efter
revision.
FS har vid det förra sammanträdet beslutat att föreslå kongressen att av vinsten för
2021 avsätta 800 000 kr till ett nytt ekonomisystem, 500 000 kr till nya FS-uppdrag
samt 500 000 kr till stöd för aktiviteter under ”Hållbarhetens år” som organisationens
föreningar kan ansöka om medel ur.
FS tackade för informationen och konstaterade även att likviditeten ligger på en
historiskt hög nivå.

§ 62 BUDGET 2023 SAMT RIKTLINJER 2024–2025
Skattmästare Lars Carlborg föredrog förslag på budget för 2023 samt riktlinjer för
2024 – 2025, vilka ska presenteras inför kongressen i maj.
FS beslutade därefter att godkänna budget för 2023 samt riktlinjer för 2024 – 2025 i
enlighet med förslaget.
FS poängterade att med anledning av det arbete som pågår med att särskilja medlemsfinansierad-, myndighetsfinansierad och kommersiell verksamhet kommer redovisning, budget och bokslut att förändras under året. Den totala budgetomslutningen
kommer dock att vara likvärdig, men redovisas på annat sätt.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 63 REVIDERAD BUDGET 2022
Förelåg förslag på reviderad budget för 2022 från skattmästaren Lars Carlborg.
FS diskuterade förslaget, gjorde mindre justeringar av ett par budgetposter och
beslutade om reviderad budget för 2022.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 64 AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET
Förbundsordförande Piia Nora tackade för en bra sammanträdesdag och ajournerade
sammanträdet kl. 17:15.

Justeras: ordförande

Justerare:
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Lördagen den 26 februari

§ 65 SAMMANTRÄDETS ÅTERUPPTAGANDE
Förbundsordförande Piia Nora önskade alla en god morgon och återupptog sammanträdet kl. 09:00.

§ 66 UG UNGDOM (JFR FS NR 24 § 362/2021)
Ungdomsverksamheten är en viktig del inom Svenska Brukshundklubben. Förelåg
förslag från utskottet för organisation på inriktning av arbetssätt för utveckling av en
hållbar ungdomsverksamhet inom organisationen.
Visma Addo ID-nummer : df890535-824a-4afe-8605-0c3085f4508a

FS diskuterade förslaget och uppdrog åt utskottet för organisation och UG ungdom att
i enlighet med förslaget utveckla en hållbar ungdomsverksamhet.
FS uppdrog vidare åt utskottet för organisation att kontakta Sveriges Hundungdom
för att föra dialog om arbetet och dess mål.

Ajournering av sammanträdet kl. 09:50.
Sammanträdet återupptogs kl. 10:00.

§ 67 FÖREDRAGANDE SBK SPECIALSÖK
Elisabeth Arebark och Ola Folkesson, sammankallande i PG specialsök, anslöt till
sammanträdet digitalt.
FS hälsade Ola Folkesson och Elisabeth Arebark välkomna.
Ola Folkesson, sammankallande i PG specialsök, föredrog det pågående och
kommande arbetet inom projektgruppen och SBK specialsök.
FS tackade Ola Folkesson för en mycket bra och innehållsrik presentation.
Elisabeth Arebark och Ola Folkesson lämnade sammanträdet.

Ajournering av sammanträdet 10:45.
Återupptagning av sammanträdet till 11:00.

§ 68 TILLSÄTTANDE AV LEDAMOT I UTSKOTTET FÖR
ORGANISATION
FS diskuterade av utskottet för organisation framlagt förslag på sammankallande för
UG ungdom och ledamot i utskottet för organisation.
FS beslutade i enlighet med förslaget att tillsätta Tomas Knuutila som ny ledamot i
utskottet för organisation och sammankallande för UG ungdom.
FS hälsade Tomas Knuutila välkommen till utskottet och önskade honom lycka till
med arbetet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 69 TILLSÄTTANDE AV LEDAMOT I UTSKOTTET FÖR
HUNDÄGARUTBILDNING
FS diskuterade av utskottet för hundägarutbildning framlagt förslag på ny utskottsgrupp, UG friskvård, samt förslag om tillsättande av en ny ledamot i utskottet och
sammankallade för utskottsgruppen, Jenny Fritzon.
FS beslutade i enlighet med förslaget att tillsätta UG friskvård samt att tillsätta
Jenny Fritzon som ny ledamot i utskottet för hundägarutbildning och sammankallande för UG friskvård.
FS hälsade Jenny Fritzon välkommen till utskottet och önskade henne lycka till med
arbetet.
Visma Addo ID-nummer : df890535-824a-4afe-8605-0c3085f4508a

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 70 UPPDATERAD UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR PG
SPECIALSÖK (JFR FS NR 15 § 194/2021, FS NR 24 §
382/2022 OCH FS NR 2 § 35/2022)
FS konstaterade att Ola Folkesson under § 67 gjorde en mycket bra presentation om
arbetet med SBK specialsök.
FS diskuterade SBK specialsök och dess framtida arbete inom PG specialsök.
Förelåg förslag på uppdaterad uppdragsbeskrivning från PG specialsök.
FS beslutade att komplettera uppdragsbeskrivningen för PG specialsök med att
rapportering kring projektgruppens arbete till förbundsstyrelsens sammanträden ska
ske via styrgruppen för specialsök löpande, minst en gång per kvartal.
FS beslutade att bordlägga uppdragsbeskrivningen i väntan på kompletteringar.

§ 71 DISCIPLINÄRENDE HOS SVENSKA KENNELKLUBBENS
DISCIPLINNÄMND
(JFR VU NR 11 § 89/2021, FS NR 18 § 265B/2021)
I juli 2021 fick VU information om att en funktionär var föremål för en brottsutredning. Brottet var av så pass allvarlig karaktär att VU omedelbart lade funktionärens
auktorisationer vilande i avvaktan på mer information i ärendet. Dom i ärendet kom i
oktober 2021.
Svenska Brukshundklubben har anmält aktuell person till Svenska Kennelklubbens
Disciplinnämnd, vilken inte behandlat ärendet då personen valt att inte förlänga sitt
medlemskap i organisationen.
FS beslutade om tilläggsyrkande till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd om att
personen ska uteslutas ur organisationen med anledning av att denne återinträtt som
medlem i Svenska Brukshundklubben.
FS uppdrog åt tf. GS att meddela Svenska Kennelklubben tilläggsyrkandet och
informationen om att personen återinträtt som medlem i organisationen.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 72 INFORMATION OCH RAPPORTER
Förbundsordförande
Piia Nora meddelade att hon deltagit i intervjuer av kandidater som sökt tjänsten
som generalsekreterare för Svenska Brukshundklubben. Piia Nora informerade vidare
om den fortsatta rekryteringsprocessen.
Piia Nora meddelade att hon och Therese Strate träffat Svenska Kennelklubbens
ordförande Tomas Uneholt och VD Kees de Jong i ett mycket bra möte på Brukshundklubbens förbundskansli i Farsta.

Visma Addo ID-nummer : df890535-824a-4afe-8605-0c3085f4508a

Piia Nora meddelade vidare att hon suttit årsmötesordförande för Lilla Edets Brukshundklubb, deltagit i Svenskt Friluftslivs ordförandemöte och att hon kommer att
delta i möte nästa vecka med jakthundsklubbarna.

FS-ledamöter
Anneli Hultman meddelade att hon deltagit i rekryteringsarbetet och intervjuerna
inför anställningen av en ny generalsekreterare.
Vidare meddelade Anneli att hon arbetat med preparandhelg och genomfört en
konflikthanteringsutbildning med ÖND.
Anneli Hultman informerade vidare att hon deltagit vid Svenska Schäferhundklubbens SD Västras årsmöte.
Barbro Olsson meddelade att hon deltagit i en VoteIT-utbildning som Svenska
Kennelklubben genomfört för personer som är med i en ordförandepool.
Barbro Olsson meddelade vidare att hon deltagit i intervjuerna inför anställningen av
en ny generalsekreterare på förbundskansliet.
Lars Carlborg meddelade att han deltagit i intervjuerna inför anställningen av en ny
generalsekreterare samt ekonomimöte på förbundskansliet.
Arne Jonsson meddelade att han varit årsmötesordförande hos Bjuvs Brukshundklubb, Laholms Brukshundklubb samt Eslövs Brukshundklubb.
Anders Östling meddelade att han deltagit vid Svenska Schäferhundklubbens SD
Västras årsmöte.
FS tackade för rapporterna.

Ajournering av sammanträdet kl. 12:30 för lunch.

Justeras: ordförande

Justerare:
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Sammanträdet återupptogs kl. 13:30.

§ 73 INFORMATION OCH RAPPORTER, FORTS
Tf. generalsekreterare
Tf. GS meddelade att:
•
•
•
•

Hon deltagit på möte med SVO.
Det nya medlemssystemet Membersite har gått i drift.
Arbetet fortsätter med att överflytta information inför den nya hemsidan.
Förbundskansliets nya ekonomiansvarig har påbörjat sin anställning.
Visma Addo ID-nummer : df890535-824a-4afe-8605-0c3085f4508a

FS tackade för rapporten och konstaterade att arbetsbelastningen på förbundskansliet
är mycket hög med många pågående förändringar.

§ 74 ARBETS- OCH PROJEKTGRUPPER
Assistanshund
Förelåg minnesanteckningar från Assistanshundsrådet där det fanns nedtecknat
tankar om den framtida verksamheten.
FS uttalade att i det fall Myndigheten för delaktighet (MFD) får förnyat uppdrag från
Socialdepartementet ska Svenska Brukshundklubben delta i eventuell upphandling.

Upp och hoppa – Sund med hund
Förelåg en fyllig och utförlig rapport från Upp och hoppa – Sund med hund.
FS tackade för den som vanligt gedigna rapporten.
FS diskuterade projektets framtid och hur projektet framöver kan komma att
finansieras och behöver komma in i löpande verksamhet.

AG rörligt bruksprov
Förelåg inget att rapportera.

AG sund och hållbar hundhållning
Förelåg inget att rapportera.

AG översyn deltagaravgifter
Förelåg inget att rapportera.

PG definition av brukshundras
Förelåg inget att rapportera.

Justeras: ordförande
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PG kvalitetssäkring och certifiering
Förelåg inget att rapportera.

Styrgrupp specialsök
Behandlades under § 70

PG specialsök
Behandlades under § 70

PG utskottsöversyn
Visma Addo ID-nummer : df890535-824a-4afe-8605-0c3085f4508a

Förelåg inget att rapportera.
FS tackade för rapporterna.

§ 75 UTREDNING AV MEDLEM UTAN MEDLEMSKAP
Förelåg ärende gällande medlem som utan medlemskap deltagit vid tävling, prov och
utställning.
Förelåg från tf. GS förslag på skrivelse till medlem för att informera om att samtliga
aktuella resultat kommer att strykas.
FS beslutade i enlighet med förslag.

§ 76 INKOMNA SKRIVELSER
a) Uppstartsbrev från Svenska Kennelklubbens valberedning 2022.
FS tackade för skrivelsen och lade den sedan till handlingarna.

§ 77 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTTECKEN
Förelåg fem ansökningar om förtjänsttecken i guld.
FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld till två personer.
FS beslutade vidare att avslå tre ansökningar om förtjänsttecken i guld då de inte
uppfyllde kriterierna för tilldelning.
GS har utöver det beslutat om 7 förtjänsttecken i silver och 5 förtjänsttecken i
brons.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ajournering av sammanträdet 15:30 för eftermiddagsfika

Justeras: ordförande
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Återupptagning av sammanträdet till 16:00.

§ 78 REVIDERADE EKONOMISKA BESTÄMMELSER FÖR
PRAKTISKA DOMARPROV I LYDNAD, RALLYLYDNAD,
BRUKS OCH IGP
Förelåg förslag från utskottet för prov och tävling på reviderade ekonomiska bestämmelser för praktiska domarprov i lydnad, rallylydnad, bruks och IGP.
FS diskuterade förslaget och beslutade efter mindre justeringar i enlighet med
förslaget.

Visma Addo ID-nummer : df890535-824a-4afe-8605-0c3085f4508a

§ 79 AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET
Förbundsordförande Piia Nora tackade för en bra sammanträdesdag och ajournerade
sammanträdet kl. 16:30.

Söndagen den 27 februari

§ 80 SAMMANTRÄDETS ÅTERUPPTAGANDE
Förbundsordförande Piia Nora önskade alla en god morgon och återupptog sammanträdet kl. 09:00.

§ 81 SBK UTBILDNING
Therese Strate förevisade SBK Utbildning och de förändringar och uppdateringar som
genomförts i systemet. Inloggning kommer bl.a. att ske med mobilt bank-ID på ett
och samma ställe i och med kopplingen med det nya medlemssystemet.
FS tackade för informationen och trevlig presentation.

§ 82 VERKSAMHETSSTATISTIKENS UTFALL
Barbro Olsson presenterade kort lite utfall från verksamhetsstatistiken och de
möjligheter som dessa kan bidra till för att kunna planera stöd till distrikt och
rasklubbar.
FS tackade för presentationen och uppdrog åt Barbro Olsson att ta fram några olika
utfall som ska överlämnas till ansvariga utskott att hantera vidare.

Ajournering av sammanträdet 10:20 för förmiddagsfika.

Justeras: ordförande
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Återupptagning av sammanträdet till 10:45.

§ 83 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTMEDALJ
(JFR FS NR 2 § 24/2022)
FS beslutade att tilldela Marie Grönberg (Haninge) Svenska Brukshundklubbens
förtjänstmedalj.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 84 GRÄNS FÖR ALLVARLIGA BROTT
Visma Addo ID-nummer : df890535-824a-4afe-8605-0c3085f4508a

FS diskuterade frågeställningen och behov av rutin för var gränsen för allvarliga brott
går.
FS uppdrog åt BG disciplin att inkomma med vägledning i hur man bör gå vidare, dels
i ett aktuellt ärende, dels generellt i liknande ärenden när förbundet får kännedom om
dylik information och handlingar.

§ 85 UPPFÖLJNING AV ORGANISATIONSKONFERENS 2022
(JFR FS NR 2 § 30/2022)
FS diskuterade och analyserade resultatet av utvärderingar av såväl innevarande som
tidigare års organisationskonferenser.
De nya digitala forumen har gett oss nya möjligheter till dialog och kommunikation
inom organisationen. Distrikt och rasklubbar har nu obegränsade möjligheter att
genomföra egna forum i digital form för att behandla gemensamma frågor.
För att fortsätta arbetet med att stärka en gemensam helhetssyn och gemensamma
strategiska frågor ser FS en vinst med att den centrala organisationen ansvarar för
planering och genomförande av kommande organisationskonferens. Distrikt och
rasklubbar kan med fördel bidra med förslag på frågor som ska behandlas.
FS diskuterade vidare möjligt innehåll till organisationskonferensen 2023.
FS beslutade att organisationskonferens 2023 genomförs med delvis gemensamma
programpunkter med tjänstehunds utbildningsdagar den 4–5 februari 2023.

§ 86 GENOMGÅNG AV TIDIGARE DISKUSSIONSFORUM INFÖR
KONGRESS
FS diskuterade och analyserade utvärderingar från tidigare års diskussionsforum som
genomförts inför två tidigare kongresser.

Ajournering av sammanträdet 12:30 för lunch.

Justeras: ordförande

Justerare:
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Återupptagning av sammanträdet till 13:30.

§ 87 MEDLEMSKAP VID KURS INOM BRUKSHUNDKLUBBEN
FS diskuterade uppkommen fråga huruvida det är krav på medlemskap i Svenska
Brukshundklubben vid kurs inom organisationen och konstaterade att det är krav på
medlemskap vid kurs.

§ 88 MEDEL TILL SM-ARRANGÖR

Visma Addo ID-nummer : df890535-824a-4afe-8605-0c3085f4508a

Med anledning av att förbundet för närvarande inte har en fodersponsor beslutade FS
att till årets arrangör av SM i bruks, IGP, mondioring och patrull gå in med motsvarande summa (50 000 kr) till SM-arrangören. Detta då sponsorpengar från fodersponsor
i år uteblir.

§ 89 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
(JFR FS NR 2 § 31/2022)
Förelåg utkast på verksamhetsberättelsen för 2021, vilken ska presenteras inför
kongressen. FS har korrekturläst berättelsen och en sista möjlighet att lämna
synpunkter sker inom kort.
FS beslutade att per e-post, efter några redaktionella ändringar som ska införas innan
handlingarna går till tryck, fastställa den slutliga verksamhetsberättelsen för 2021.

§ 90 KONGRESSHANDLINGAR 2022
FS beslutade att fastställa de slutliga kongresshandlingarna för 2022 per e-post inom
kort.

§ 91 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN
FS diskuterade kort pågående, återremitterade och bordlagda ärenden samt
uppdaterade listan, bilaga 2.

§ 92 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation
av tagna beslut konstaterade FS att inga beslut behövde kommuniceras omedelbart.
Det fanns dock beslut med omedelbar justering som skulle effektueras. Ett flertal
informationspunkter noterades inför kommande dialogmöten.

§ 93 NÄSTA SAMMANTRÄDE
FS beslutade att genomföra nästa FS-sammanträde i Teams onsdagen den 6 april med
start kl. 19:00. Sammanträdet kommer att vara ett planeringsmöte för diskussionsforum nr 1 inför kongressen.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 94 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket bra och
innehållsrikt sammanträde med givande diskussioner och mycket positivt som
händer framöver. Därefter förklarade Piia Nora sammanträdet avslutat kl. 14:30.

Justeras:

Vid protokollet:

Piia Nora
Förbundsordförande

Åsa Tiderman

Katarina Swahn

Visma Addo ID-nummer : df890535-824a-4afe-8605-0c3085f4508a

Mötesordförande:

Justeras: ordförande

Justerare:

14

2013

Justeras: ordförande

2014

2015

2016

2017

Justerare:

2018

2019

2020

Januari

September

2020

Maj

Januari

September

2019

Maj

Januari

September

2018

Maj

Månadsvärde

Januari

2017

September

58 000

57 000

56 000

55 000

54 000

53 000

2021 202
2

Samtliga medlemskap

75 000
Medel 1 år bakåt

74 000

73 000

72 000

71 000

70 000

69 000

68 000

67 000

66 000

2021 202
2

15

Visma Addo ID-nummer : df890535-824a-4afe-8605-0c3085f4508a

Januari

September

Maj

Januari

September

Maj

Januari

September

Maj

Januari

September

Maj

Januari

September

Maj

Januari

September

Maj

Januari

September

Maj

Januari

Månadsvärde

Maj

Januari

September

2016

Maj

Januari

September

2015

Maj

76 000

Januari

September

2014

Maj

September

Maj

Januari

September

Maj

Januari

Antal individer
63 000

Januari

September

2013

Maj

Januari

September

Maj

Januari

Antal medlemskap

Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen
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Bilaga 1
Individer

62 000
Medel 1 år bakåt

61 000

60 000

59 000
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Bilaga 2
Bilaga till FS-protokoll nr 3/2022 med pågående ärenden och uppföljning

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

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

Sammanträdet i
- december
- juni 2022

PG specialsök

Digitaliseringsråd

Central verksamhetskonferens

Pågående

FS nr 1 § 34/ 2022

Barbro, Carin,
Katarina

Remiss gällande
framtida SM och
andra större
arrangemang

Pågående

§ 340 § 390

Barbro och Carin

Sammanträdet i
- december
- maj + kongress

Värdegrund – arbetsmaterial, implementeringsplan

Pågående

§ 377

Utskottet för
organisation

Sammanträdet i
- april

FS nr 2 § 25/2022

BG disciplin

Sammanträdet i
- april

Rutin för disciplinärenden av allvarlig
karaktär

Även lindrigare
ärenden - riktlinjer

Visma Addo ID-nummer : df890535-824a-4afe-8605-0c3085f4508a

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

FS nr 3 § 84/2022
Gräns för allvarliga
brott

Beslutsmässighet i
utskott

FS nr 3 § 56/2022

Milersättning

FS nr 3 § 57/2022

Justeras: ordförande

Utskottet för
organisation

Justerare:
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