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Svenska Brukshundklubbens 
verkställande utskott

PROTOKOLL 1/2022

Datum: 2022-01-04 Omfattning: § 1 § 10

Tid: 19:00 20.00

Plats: Teams

Närvarande:                                                                                      Ange ev. § nedan

Ordförande Piia Nora                                                                        
Anneli Hultman
Lars Carlborg

Anmält förhinder: Barbro Olsson

Frånvarande: -

Från kansliet: Therese Strate, tf. generalsekreterare

Övriga deltagare -

Justerare: Lars Carlborg

Vid protokollet: Anneli Hultman
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Justeras: ordförande  Justerare:  2 

 
§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade årets 
första VU-sammanträde öppnat.  

§ 2 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 
Lars Carlborg valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
VU beslutade efter mindre justeringar att godkänna framlagt förslag på dagordning. 

§ 4  INKOMNA MOTIONER TILL KONGRESSEN 2022 
VU diskuterade de sex (6) motioner som inkommit inför årets kongress. 

VU beslutade att fördela underlagen till motionerna och att inhämta yttrande över 
motionerna enligt nedan. 

Nr Motion Yttrande senast den 17 
januari från 

1 Motion ang FS uppdrag för långsiktig utveckling av SBK Utskottet för 
organisation 

2 Motion ang uppdragsbeskrivning för distrikt inom SBK Utskottet för 
organisation 

3 Motion ang medlemskap Utskottet för 
organisation 

4 Motion ang avel och hälsa hos bruksraserna Utskottet för avel och hälsa 

5 Motion ang utbildningsgång för SBK-instruktörer Utskottet för 
hundägarutbildning 

6 Motion ang anslutning till Caniva Utskottet för prov och 
tävling 

 

VU beslutade att tf GS skickar motionerna till berörda instanser och meddelar dessa 
att beslut om yttrande samt hanteringsförslag ska tillskickas 
organisationssekreteraren senast den 17 januari. 

VU beslutade även att lägga ut samtliga motioner, som kommer att hanteras på 
kongressen 2022, på hemsidan inför organisationskonferensen 2022, så att dessa kan 
spridas och behandlas inom organisationen. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
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§ 5 FS FÖRSLAG TILL KONGRESSEN 
 
VU diskuterade det, för närvarande, enda FS-förslaget inför årets kongress. 
 

Nr FS förslag  

1 Medlemsavgift FS 13 januari 

 
VU beslutade att FS förslag till kongressen diskuteras vidare på FS-mötet den 13 
januari. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 6 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTTECKEN 
I BAND, TJÄNSTEHUND 

VU diskuterade av utskottet för samhällsnytta framlagt förslag på förtjänsttecken 
i band, tjänstehund. 

VU beslutade på förslag från utskottet för samhällsnytta att utdela tre 
förtjänsttecken i band, tjänstehund. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 7 FS MÖTE 2022-01-13 
VU diskuterade dagordningen för det extra FS-mötet den 13 januari där 
tyngdpunkten ligger på att gå igenom inkomna motioner samt FS förslag till 
kongressen. 

§ 8 COVID-KONSEKVENSER 
Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället och de 
stundande årsmötena inom vår organisation, kommer flera frågor såväl till kansliet 
som till förtroendevalda. 
 
Ett årsmöte måste vara demokratiskt godtagbart. Inom Svenska Brukshundklubben 
innebär det att alla röstberättigade ska ges möjlighet att delta i årsmötet i realtid, ges 
möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt 
avge sin röst i beslutsfrågor. 
 
För att uppfylla detta och samtidigt beakta den ökade smittspridningen i samhället 
rekommenderas att årsmöten, så långt möjligt, avhålls digitalt. 
 
I de fall fysiska årsmöten planeras behöver lokalens storlek beaktas. 
 
Angående frågan om eventuellt krav på covidpass vid fysiska årsmöten beslutade VU 
att frågan diskuteras på FS-mötet den 13 januari.  



Svenska Brukshundklubben  verkställande utskottet   Protokoll 1/2022 
 

Justeras: ordförande  Justerare:  4 

 
§ 9 NÄSTA SAMMANTRÄDE 
VU beslutade att genomföra nästa sammanträde i Teams kl. 19:00 den 19 januari.  

§ 10 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE  
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett väl genomfört 
sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat kl. 20.00. 
 

Mötesordförande:  Justeras:  Vid protokollet: 
 
Piia Nora  Lars Carlborg  Anneli Hultman 
Förbundsordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


