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Svenska Brukshundklubbens 
verkställande utskott 

PROTOKOLL 10/2021 

Datum: 2021-06-22 Omfattning § 74  85 

Tid: 19:00  21:40   

Plats: Teams 

Närvarande: Ange ev. § nedan 

Ordförande Piia Nora  
 Anneli Hultman  
 Barbro Olsson  
 Lars Carlborg  
   
   
Anmält förhinder:   

   
Från kansliet: Therese Strate  

   
 Ange ev. § nedan 
Övriga deltagare: Valberedningen 

Anna Persson 
Peter Sjöberg 
Helén Wallman 
Anders Brorsson 
Annika Hansson 

§ 74 - 77 

   
Justerare: Lars Carlborg 

  
Vid protokollet: Barbro Olsson 
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Justeras: ordförande  Justerare:  2 

§ 74 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Ordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna till VU-sammanträdet och 
förklarade sammanträdet för öppnat. Ett särskilt välkommen gavs till 
valberedningens representanter. 

§ 75 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 
Lars Carlborg valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll. 

§ 76 DAGORDNING 
VU beslutade fastställa framlagt förslag på dagordning. 

§ 77 VALBEREDNINGENS PRESENTATION 
Valberedningen tackade för möjligheten att få vara med på detta sammanträde och 
berättade om sitt planerade arbete.  

Valberedningen framlade ett önskemål om att dels ha ett separat fysiskt 
valberedningsmöte men också att delta på ett fysiskt FS-sammanträde längre fram. 

VU välkomnar detta och beslutade enligt valberedningens  önskemål. 

Därefter lämnade valberedningen sammanträdet. 

§ 78 CORONALÄGET 
VU diskuterade kring läget med pandemin och att det flyter på med tävlingar och 
kursverksamhet utifrån de möjligheter som ges. 

VU vill fortsatt påminna alla om att man som klubb och medlem har ett ansvar att 
kontrollera och efterfölja de eventuella regionala restriktioner som finns. 

Folkhälsomyndigheten och regeringen har aviserat att det eventuellt kommer att 
genomföras ytterligare lättnader i deltagarantal och publik från den 1 juli. 

VU bevakar denna fråga och kommer att ha dialog med SKK om det kan komma att 
påverka vår verksamhet. 

§ 79 GRANT THORNTON 
Anneli Hultman, Lars Carlborg samt Therese Strate redogjorde kort kring mötet med 
Grant Thornton och den analys som de har gjort på uppdrag av kansliet med 
anledning av momsfrågor för föreningar. Revisor Kerstin Hedberg har också tagit del 
av rapporten. 

Motsvarande redogörelse delges FS vid nästa sammanträde.  
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§ 80 MEDLEMSMÖTE PÅ LOKALKLUBB 
VU noterade att det kommit en oundertecknad skrivelse utan avsändare till kansliet 
vilken handlar om tveksamheter vid genomfört årsmöte. I och med att den inte är 
undertecknad och att det inte finns någon avsändare så hanteras inte skrivelsen i sig. 

För att kommunicera detta till lokalklubben finns det möjlighet att delta på deras 
medlemsmöte som sker imorgon, 23 juni. 

VU beslutade att Anneli Hultman representerar vid detta medlemsmöte.  

§ 81 FÖRFRÅGAN FRÅN LOKALKLUBB I ETT 
DISCIPLINÄRENDE 
VU diskuterade en fråga avseende ett disciplinärende där lokalklubben ställer sig 
tveksam till beslutet. 

VU uppdrar till Barbro Olsson att förbereda ett svar på skrivelsen. 

§ 82 KVALPERIODER TILL SM FÖR LYDNAD OCH 
RALLYLYDNAD 
VU tog del av förslag från Utskottet för prov och tävling genom UG rallylydnad och 
UG lydnad avseende kvalperioder till SM i lydnad och rallylydnad. 

VU fastställde kvalperioderna enligt förslaget. 

§ 83 PLANERING AV KOMMANDE FS-SAMMANTRÄDEN 

Fysiskt sammanträde 2  4 juli på Villa Gladtjärn i Smedjebacken 
VU diskuterade planering och dagordning inför det fysiska FS-sammanträdet 
nästkommande helg. Sammanträdet kommer att varvas med inslag av 
dagordningsmöte och arbetsmöte med team building och FS arbetssätt. 

Fysiskt sammanträde 27  29 augusti i Jönköping 
VU diskuterade vidare det sammanträde som sedan tidigare är planlagt att avhållas i 
samband med SM i bruks i Småland. Tävlingarna kommer att avhållas på två orter 
och en mer detaljerad planering för FS-sammanträdets upplägg görs när tidsplanen 
för tävlingarna är satta. 

§ 84 NÄSTKOMMANDE VU-SAMMANTRÄDE 
VU beslutade att avhålla nästa VU-sammanträde den 28 juli 19:00 via Teams. 
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§ 85 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 
Piia Nora tackade för ett bra sammanträde och avslutade detta klockan 21:40. 

Justeras:  Justeras  Vid protokollet: 

 
Piia Nora  Lars Carlborg  Barbro Olsson 
Mötesordförande 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som 
fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens 
förbundsstyrelse (FS). 


