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Svenska Brukshundklubbens 
förbundsstyrelse 

PROTOKOLL 11/2021 

Datum: 2021-05-07 Omfattning § 139  161 

Tid: 13:00  17:30 
  

Plats: Teams 

Närvarande: Ange ev. § nedan 

Ordförande Piia Nora  
 Anneli Hultman  
 Barbro Olsson  
 Lars Carlborg  
 Anders Östling  
 Fredrik Berg  
 Arne Jonsson  
 Stefan Dahlhielm  
 Åsa Tiderman  

 Gunilla Andersson  

 Peter Jakob  

   

Anmält förhinder: Bengt Blomqvist  

Frånvarande:   

Från kansliet: Therese Strate, tf. generalsekreterare  

 Katarina Swahn, organisationssekreterare  

Övriga deltagare:   

Justerare: Arne Jonsson 

Vid protokollet: Barbro Olsson 
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§ 139 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade 
sammanträdet öppnat. Piia Nora hälsade Therese Strate särskilt välkommen till 
mötet. Therese Strate kommer att fungera som tf. GS under Therese Palms 
sjukskrivningstid. 
Då Bengt Blomqvist inte närvarar går Åsa Tiderman upp som ordinarie ledamot. 

§ 140 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 
Arne Jonsson valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll. 

§ 141 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
FS beslutade att efter smärre justeringar godkänna framlagt förslag på dagordning. 

§ 142 PROTOKOLL 
Förelåg följande FS-protokoll: 

Nr 9 från 14 april 2021 

Nr 10 från 19 april 2021 per capsulam 

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga det till handlingarna. 

FS noterade vidare att datum på protokoll nummer 2 & 3 har fel angivelse på 
mötesdatum i inledningen det står 2020 men ska naturligtvis vara 2021. 

Protokoll från verkställande utskottet  

Inga protokoll förelåg 

Underhandsbeslut 

Inga underhandsbeslut förelåg. 

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott 

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt: 

a) Utskottet för organisation nummer 4 2021 
b) Utskottet för prov och tävling nummer nr 3 2021 
c) Utskottet för avel och hälsa nr 4 och 5 2021 
d) Protokoll från beslutande regelkonferens lydnad 2021 

FS beslutade att godkänna protokollen och därmed lägga dem till handlingarna. 

Sammankallande i utskotten rapporterade sedan lite kort från utskottsarbetet. 
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§ 143 KONGRESSEN 2021 
(JFR FS NR 10 § 118/2020, NR 13 § 198/2020, NR 24 § 309/2020, NR 1 6/2021, 
NR 3 72/2021) 
Under stundande helg genomförs 2021 års digitala kongress. Kongressen 
genomförs med lördagen som huvudsaklig förhandlingsdag och söndagen är en 
reservdag om förhandlingarna behöver mer tid. Tre förberedande 
diskussionsforum har arrangerats för att ge möjlighet till diskussion mellan 
distrikt och rasklubbar och förbundsstyrelsen samt förberedelse inför beslut vid 
kongressens förhandlingar. 

Program 
FS diskuterade av förbundskansliet framlagt förslag på program för kongressen 
och beslutade i enlighet med förslaget. 

Deltagare och övriga deltagare 
Föredrogs förteckning över anmälda delegater samt övriga deltagare. 

FS noterade deltagarlistan. 

Protokollförare 
FS beslutade att till protokollförare vid kongressen utse Katarina Swahn. 

Kallande av hedersledamot 
FS beslutade att bordlägga frågan till efter genomförda val på kongressen. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad 

§ 144 UPPDRAGSBESKRIVNINGAR FÖR UTSKOTTSGRUPPER 
INOM UTSKOTTET FÖR ORGANISATION 
Fredrik Berg informerade om att det fortfarande saknas uppdragsbeskrivning från en 
utskottsgrupp varför han önskade få återkomma till FS-sammanträdet i juni. 

FS beslutade att bordlägga ärende till FS-sammanträdet i juni. 

§ 145 KOMPLETTERING PG KVALITETSSÄKRING OCH 
CERTIFIERING 
(JFR FS NR 3 § 67/2021 OCH NR 8 § 102/2021) 
FS diskuterade kompletteringen av projektgruppen.  

FS beslutade att bordlägga ärende till FS-sammanträdet i juni med anledning av GS 
Therese Palms frånvaro. 

§ 146 KURSVERKSAMHET INOM KLUBBAR UTANFÖR 
SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN 
(JFR FS NR 2 § 46/2021 OCH NR 8 § 104/2021 OCH NR 9 § 120/2021) 
Arne Jonsson har varit i kontakt med utbildningsavdelningen på Svenska 
Kennelklubben avseende den överenskommelsen som tidigare funnits kring 
arrangerande av Svenska Brukshundklubbens kursverksamhet inom klubbar utanför 
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Svenska Brukshundklubben. Överenskommelsen har dock inte återfunnits. Dock så 
behövs en översyn genomföras då det var länge sedan överenskommelsen blev 
fastställd. 

FS uppdrar till Arne Jonsson att påbörja ett förslag till en ny överenskommelse. 
Återkoppling önskas till FS-sammanträdet i augusti. 

§ 147 ÖVERKLAGAN AV MENTALTEST 
FS diskuterade inlämnad överklagan på genomfört MT. 

FS konstaterade att Utskottet för avel och hälsa har hanterat ärendet på ett tillfyllest 
sätt. 

FS beslutade därmed att lämna ärendet utan åtgärd. 

§ 148 ÄNDRING I CERTBESTÄMMELSERNA FÖR IPO NORDIC 
STYLE 
FS diskuterade framlagt önskemål från Utskottet för prov och tävling att få ansöka 
om en ändring i reglerna i IPO Nordic Style så att ett nationellt certifikat kan delas ut 
i IPO Nordic Style. Detta skulle medge att meritering i IPO Nordic Style skulle kunna 
utgöra grund för erhållande av certifikat på utställning. SKK/PtK har i protokoll från 
den 18 mars ställt sig positiva till införandet av certifikat i IPO Nordic Style men 
förordar att detta ska ske från år 2023. Önskemålet är att det ska kunna införas redan 
från år 2022 så att det införlivas i texterna för Utställnings- och championatsreglerna. 

Önskemålet bör tillsändas så väl SKK/PtK som SKK/UtstK. 

FS beslutade i enlighet med utskottets önskemål och uppdrar till Camilla Hjort att 
skicka in önskemålet till SKK. 

§ 149 UPPFÖLJNING AV TJÄNSTEHUNDS 
UTBILDNINGSDAGAR 
Stefan Dahlhielm och Peter Jakob återrapporterade kort utifrån den genomförda 
konferensen Tjänstehunds utbildningsdagar. De ber att få återkomma till FS-
sammanträdet i juni med en fullödig rapportering med tillhörande utvärdering. 

FS tackade för rapporteringen. 

§ 150 CORONALÄGET 
Anders Östling rapporterar om den kartläggning som Utskottet för prov och tävling 
gjort och att den visar på möjligheter att öppna upp tävlingsverksamheten under 
förutsättning att nu gällande restriktioner lättas på. Folkhälsomyndigheten har fått i 
uppdrag av Socialdepartementet att inkomma med förslag på lättnader i 
begränsningsregeln vilket remissbehandlas. Svenska Brukshundklubben och Svenska 
Kennelklubben har lämnat yttrande i frågan, se även § 153 och 158 c. 

FS uppdrar till Anders Östling och Barbro Olsson att sammanställa 
utskottsgruppernas bedömning vilka ska ligga som grund för beslut när remissen 
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färdigbehandlats och nya riktlinjer och rekommendationer fastställts av 
Folkhälsomyndigheten, Regeringen och SKK. 

FS beslutade att verksamheten med BH/VT samt SMTR kan sättas i gång med 
omedelbar verkan. 

FS vill fortsatt uppmärksamma alla våra klubbar och distrikt att hålla sig uppdaterade 
på gällande såväl centrala som lokala restriktioner och efterleva nu gällande 
pandemilag. 

FS följer utvecklingen noga för att snabbt kunna ställa om eller eventuellt ställa in 
verksamhet beroende på förändringar i rekommendationer och råd från 
Folkhälsomyndigheten, Regeringen och SKK. 

§ 151 ANSÖKAN OM EXTRA NOMINERINGSPERIOD 
SKÅNEDISTRIKTET 
Skånedistriktet har till förbundsstyrelsen inkommit med en ansökan om en extra 
nomineringsperiod, mellan 20 maj  30 maj, enligt den nya valordningen i 
normalstadgarnas § 10. 

Styrelsen ansöker om den extra nomineringen och åberopar synnerliga skäl med 
anledning av att det i dagsläget inte finns någon valberedning. 

FS beslutade att bevilja Skånedistriktets styrelse en extra nomineringsperiod, mellan 
20 maj  30 maj. Den extra nomineringsperioden ska meddelas medlemmarna senast 
tre dagar före starttiden. Den extra nomineringsperioden ska avslutas senast tre dagar 
före ordinarie årsmöte. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad 

§ 152 ÅRETS SVENSKA MÄSTERSKAP 
FS konstaterade, utifrån rapportering från möten med årets arrangörer av Svenska 
Mästerskap samt en genomgång av den fortsatta höga spridningen av Covid-19, 
befintliga restriktioner, rekommendationer och allmänna råd, att osäkerheten 
fortfarande är stor kring möjligheten att arrangera mästerskap under 2021. 
Socialdepartementet har dock skickat ut en snabbremiss på förslag till förändringar i 
begränsningsreglerna vilken Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben 
gemensamt lämnat ett yttrande på. 

FS konstaterar att i det fall Socialdepartementets förslag till förändrade 
begränsningsregler antas och att det omfattar även vår verksamhet öppnas 
möjligheter för arrangerande av mästerskap. 

FS beslutade att ge Utskottet för prov och tävling i uppdrag att undersöka om det 
finns möjlighet att, i samråd med årets utsedda arrangörer i första hand och övriga 
distrikt och klubbar i andra hand, med kort varsel arrangera de planerade 
mästerskapen i det fall ovanstående stycke gäller. 
Allt detta grundar sig på att restriktionerna från Folkhälsomyndigheten, Regeringen 
och Svenska Kennelklubben ändras och smittläget förbättras. I annat fall blir 
mästerskapen svåra att genomföra varför nya beslut behöver tas. 
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FS beslutade vidare att uppdra till Utskottet för prov och tävling att se över hur 
kvalperioden påverkats och återkomma till FS med en rapportering om detta. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad 

§ 153 INFORMATION OCH RAPPORTER 

Förbundsordförande 

Piia Nora har inget att rapportera sedan föregående sammanträde. 

FS-ledamöter 

Inget att rapportera från ledamöterna. 

Generalsekreterare 

Tf. GS rapporterade om en hektisk period på kansliet med mycket administrativt 
arbete inför kongressen och fördelning av arbetsuppgifter utifrån ordinarie GS 
frånvaro. 

Dialogmöten 

Ledamöterna avrapporterade kort ifrån avhållna dialogmöten. Specifika frågor har 
ställts i vår chatt i Teams för att ledamöterna ska kunna återkoppla till sina 
respektive dialoggrupper. 

§ 154 ARBETS OCH PROJEKTGRUPPER 

PG upp och hoppa sund med hund 
Förelåg i sedvanlig ordning en gedigen och utförlig rapport från projektet Upp och 
hoppa Sund med hund.  

FS gläds åt det stora engagemanget kring friskvård och hälsa kopplat till aktiviteter 
med hund. 

AG kommunikation och digitalisering 
Gunilla Andersson rapporterade om att gruppen har sammanställt en slutrapport som 
kommer att föreläggas FS till sammanträdet i juni. 

PG specialsök 
Anneli Hultman och Anders Östling rapporterade från mötet som avhållits i 
styrgruppen och de kommenterade vidare gruppens framtida arbete. Gruppen har 
framlagt önskemål om att utbildningsfrågor kopplat till specialsök tills vidare ska 
ligga under projektgruppen.  

PG utskottsöversyn 
Barbro Olsson rapporterade muntligt om att gruppen kommer att ha möte kommande 
vecka och där börja förbereda slutrapporten. 
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§ 155 EKONOMISK REDOVISNING 
Skattmästaren kommenterade utfallet till och med mars månad. Den pekade på en 
dipp i februari avseende medlemsavgifterna men det återhämtades under mars. 
Utskotten har fortfarande inställd verksamhet vilket påverkar resultatet i positiv 
riktning.  

§ 156 INKOMNA SKRIVELSER 
a) Skrivelse från Sk Hässle avseende reaktion på erhållet svar från SBK. 

b) Skrivelse om avgifter till SBK och SKK. 

c) Skrivelse om innehåll i tidningen Brukshunden. 

d) Protokollsutdrag från SKK/CS avseende följdfråga till beslut med koppling till 
collierapporten. 

e) Protokollsutdrag från SKK/CS avseende fråga ställd av tre rasklubbar. 

f) Protokollsutdrag från SKK/CS avseende information från Myndigheten för 
delaktighet. 

g) Protokollsutdrag från SKK/CS avseende skrivelse om röntgen registrering. 

h) Skrivelse från Studiefrämjandet avseende deltagande på deras årsstämma. 

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

§ 157 UTGÅENDE SKRIVELSER 
a) Svar till Småland på deras inkomna frågor kring verksamhetsberättelse och 

kongresshandlingar. 

b) Svar till Sk Hässle på deras skrivelse ovan, 156 a. 

c) Yttrande till Socialdepartementet avseende remiss om förändringar i 
begränsningsregeln med koppling till Covid-19. 

§ 158 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN 
FS diskuterade kort pågående, återremitterade och bordlagda ärenden samt 
uppdaterade listan, Bilaga 1. 

§ 159 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 
BESLUT  
I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation 
av tagna beslut konstaterade FS att inget beslut har tagits som behöver kommuniceras 
omedelbart. Utöver det finns dock beslut med omedelbar justering som ska 
effektueras. Ett flertal informationspunkter noterades inför kommande dialogmöten.  

§ 160 NÄSTA SAMMANTRÄDE 
FS beslutade att genomföra nästa sammanträde, vilket är det konstituerande 
sammanträdet, via Teams den 8 maj klockan 16:30.   
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§ 161 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE  
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket givande och 
effektivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat den 7 maj kl. 17:30 

 
Justeras:  Justeras:  Vid protokollet: 

 

Piia Nora  Arne Jonsson  Barbro Olsson 
Mötesordförande 
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Bilaga 1 

Bilaga till FS-protokoll nr 11/2021 med pågående ärenden och uppföljning 

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

Ärendemening Status Tidigare 
behandlat 

Tidsplan 

Arbete med strategi och 
vision 

Pågående 
överfört från 
översynen 

Översyns-
arbete 

Fortsätter även under 
2021 

Arbetsordningar och 
beslutstyper 

Pågående Ja Behandlas på 
junisammanträdet. 

Kontroll av kursavtal mellan 
SBK och SKK. 

Pågående Nej Arne återkommer till  
augustisammanträdet 

Uppdragsbeskrivningar 
inom Utskottet för 
organisation 

Pågående Ja Fredrik återkommer till 
FS-sammanträdet i juni 

Sammankallande för PG 
kvalitetssäkring och 
certifiering 

Pågående Nej GS och Arne Jonsson 
återkopplar till FS-
sammanträdet i juni 

Kartläggning av 
föreningsklimatet 

Pågående Nej Barbro Olsson och 
Fredrik Berg återkopplar 
till FS-sammanträdet den 
9 juni 

Uppföljning Tjänstehund 
Utbildningsdagar 

Pågående Ja Peter Jakob och Stefan 
Dahlhielm återkopplar 
till FS-sammanträdet den 
14 april 
Ny återkoppling till den 
7 maj 

Remiss om 
Skogsutredningen SOU 
2020:73 

Pågående Nej GS svarar på remissen 
senast den 30 april 


