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Teams

Närvarande:
Ordförande

Omfattning

Ange ev. § nedan
Piia Nora
Anneli Hultman
Barbro Olsson
Lars Carlborg

Anmält förhinder:
Från kansliet:

GS Therese Palm
Stf GS Therese Strate
Ange ev. § nedan

Övriga deltagare:

Justerare:

Anneli Hultman

Vid protokollet:

Barbro Olsson
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Svenska Brukshundklubben

verkställande utskottet

Protokoll 13/2021

§ 101 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Piia Nora hälsade de närvarande välkomna till VU-sammanträdet och förklarade
sammanträdet för öppnat.

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

§ 103 DAGORDNING
VU beslutade fastställa framlagt förslag på dagordning.

§ 104 CORONALÄGET
VU konstaterar att restriktionerna upphör från och med den 29 september vilket
innebär att all vår verksamhet kan återgå till det normala.
VU framhåller dock att det är fortsatt mycket viktigt att som förbund, arrangörer och
medlem hålla sig uppdaterade på eventuella restriktioner som kan återinföras.
Informationen på Svenska Brukshundklubbens webbplats uppdateras i det fall det
kommer sådan ny information.

§ 105 SÄKERSTÄLLANDE AV EN TRYGG OCH BRA
ARBETSMILJÖ
VU diskuterade det uppdrag som FS gett till VU vilket innebär att initiera ett arbete
kring hur man säkerställer en trygg och bra arbetsmiljö för förtroendevalda.
Det kan bland annat innehålla vad vi som förbund kan göra för att det ska bli tydligt
för våra underliggande klubbar och distrikt hur man kan tänka och arbeta för ett gott
frågor i klubbarna innan det utvecklas till en konflikt.
Utöver detta så behövs kompletteringar med riktlinjer för hur man ska agera, till
exempel vid såväl fysiskt som psykiskt hot och våld.

§ 106 STADGEREMISS FRÅN SKK
VU diskuterade det uppdrag som gavs till GS vid det senaste FS-sammanträdet
rörande SKK:s givna tidsplan kring remisshanteringen av föreslagen stadgerevidering.
Tidsplanen är orimlig, ställd i relation till det förankringsarbete som måste göras.
Anneli Hultman rapporterade om att motsvarande tankar finns från andra
specialklubbar.
VU beslutade att skicka in begäran om förlängd remisstid till SKK.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justeras: ordförande

Justerare:

2
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§ 107 PLANERING AV KOMMANDE FS-SAMMANTRÄDE
Fysiskt sammanträde 1

3 oktober på Älvkarleö Herrgård

VU diskuterade dagordning och tidsplanering för FS-sammanträdet kommande helg.
Sammanträdet börjar 12:00 på fredagen med lunch och avslutas cirka 12:00 på
söndagen med lunch.

§ 108 NÄSTKOMMANDE VU-SAMMANTRÄDE
VU beslutade att avhålla nästa VU-sammanträde den 29 31 oktober på Kloten
Nature Resort.

§ 109 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Piia Nora tackade alla för ett effektivt sammanträde och avslutade detta klockan
20:00.
Justeras:

Justeras

Vid protokollet:

Piia Nora
Mötesordförande

Anneli Hultman

Barbro Olsson

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

Justeras: ordförande

Justerare:

3

