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Svenska Brukshundklubben  Protokoll 22/2021 
 

  Justerare:  2 

§ 211 ÄSKANDE AV EXTRA MEDEL TILL SM-ARRANGEMANG 
2023 
Då Fredrik Berg, ordinarie ledamot, och Elisabeth Arebark, suppleant, ej deltar går 
Carin Josefsson upp som ordinarie ledamot. 

FS diskuterade av VU framlagt förslag på hantering av ett äskande från Blekingedistriktet 
på 365 000 för extra finansiering av SM i bruks (alla 5 grenarna), IGP och mondioring 2023. 

FS beslutade avslå denna begäran på grund av att detta inte tagits höjd för i den budget som 
beslutats av kongressen.  

FS vill undvika att hamna i en situation där beslutet blir prejudicerande för tilläggsäskanden 
inför framtida centrala arrangemang. 

Till grund för avslaget ligger också det faktum att möjligheten till ett extra stöd inte 
adresserats initialt i processen med att hitta potentiella arrangörer vilket innebär att 
förutsättningarna inte varit kända eller lika för alla. 

FS beslutade att ändå tillfråga Blekingedistriktet om de kan tänka sig arrangera SM 2023 
där förbundsstyrelsen täcker merkostnaden för sociala avgifter och den ökade 
reseersättningen med ett belopp om 15 000 kronor utöver ordinarie SM-finansiering. 
Blekingedistriktet behöver inkomma med svar senast 2022-07-20. 

I det fall Blekingedistriktet ej åtar sig att arrangera SM i bruks (alla 5 grenarna), IGP och 
mondioring 2023, behöver frågan snabbt gå vidare till andra distrikt som visat intresse för 
att arrangera SM i bruks (alla 5 grenarna), IGP och mondioring 2023. 

FS uppdrar till VU att tillskriva berörda instanser och personer. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad 
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