Svenska Brukshundklubbens
kongress 2022
PROTOKOLL
Datum:

2022-05-07 – 08

Tid:

Lördag: 12:30 – 17:15
Söndag: 09:00 – 14:40

Plats:

Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda

Justerare:

Nina Christoffersson (Dalarna) och Lennart Larsson (Stockholm)

Vid protokollet:

Katarina Swahn (förbundskansliet)

NÄRVARANDE
Distrikt (antal röster inom parentes)
Blekinge (6), Dalarna (8), Gotland (2), Gävleborg (7), Halland (7), Mellannorrland (11), Närke (6), Skaraborg (12), Skåne (34),
Småland (22), Stockholm (21), Sörmland (12), Uppland (14), Värmland-Dal (11), Västmanland (7), Västra (23), Östgöta (10)
och Övre Norrland (14).

Rasklubbar (antal röster inom parentes)
Australian kelpie (2), Australian shepherd (3), Beauceron (1), Belgisk vallhund (2), Boxer (3), Briard och Picard (1), Chodský
pes (1), Collie (3), Hovawart (2), Riesenschnauzer (2), Rottweiler (4), Rysk svart terrier (1), Tysk schäferhund (7) och
Vostotjnoevropejskaja ovtjarka (1).
Deltog inte: Australian cattledog (1), Bouvier (1), Dobermann (1), Hollandse herdershond (1) och Vit herdehund (1).

Ledamöter i förbundsstyrelsen
Piia Nora (förbundsordförande), Anneli Hultman, Barbro Olsson, Lars Carlborg, Fredrik Berg, Arne Jonsson, Peter Lind,
Anders Östling, Åsa Tiderman, Carin Josefsson och Elisabeth Arebark.

Valberedning
Anna Persson (sammankallande), Anders Brorsson och Peter Sjöberg.
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Förbundskansliet
Adam Bergsveen (generalsekreterare), Katarina Swahn (organisationssekreterare), Therese Strate (VD servicebolaget,
utbildningsansvarig), Ulrika Norell (kommunikationsansvarig), Shirley Ericson (ekonomiansvarig), Christine Ohlson
(avdelningen för avel och hälsa), Lena Lundqvist (tjänstehundsavdelningen) och Frida Svemer (tjänstehundsavdelningen).

Övriga deltagare
Staffan Thorman
Karin Sejnell
Anders Dahlstedt
Bo Edoff
Kristina Zetterström
Peter Söderberg
Tomas Uneholt
Kees de Jong
Boa Strandberg
Elin Brodin
Fanny Bergevi
Jennie Krafft
Lisa Holmberg
Björn Karlsson
Ellinor Eriksson
Klas Widén
Claes von Gegerfeldt
Ulf Uddman
Sven-Eric Svensson
Mimmi Grönberg
Eva-Stina Andersson
Anders Dahlstedt
Daniel Svensson
Agneta Fast
Emma Sjödin
Martina Bach
Jeanette Forssman
Peter Jakob
Per Olov Eriksson
Karin Wandrell
Inger von Gegerfedt

§1

Hedersordförande, vice ordförande för kongressen
Hedersordförande
Hedersledamot, stipendiat
Hedersledamot
Försvarsmakten, LEDS TF Friv (lördag)
Försvarsmakten, Hundtjänstföreträdare Flygstaben
Ordförande i Svenska Kennelklubbens centralstyrelse
Svenska Kennelklubbens VD (lördag)
Svenska Kennelklubben
Sveriges Hundungdom
Sveriges Hundungdom
Studiefrämjandet
Studiefrämjandet (söndag)
Agria (lördag kväll)
Ordförande för kongressen
Förtjänstmedaljör 2020, delegat
Förtjänstmedaljör 2020
Förtjänstmedalj 2021
Förtjänstmedaljör 2022
Förtjänstmedaljör 2022 (lördag middag)
Stipendiat – Årets eldsjäl 2021
Stipendiat – Årets klubb 2019 och 2021 – Orust Brukshundklubb, hedersledamot
Stipendiat – Årets utbildare 2020 (lördag middag)
Stipendiat – Årets utbildare 2019 (lördag middag)
Stipendiat – Årets klubb 2020 – Matfors Brukshundklubb
Valberedningens förslag
Valberedningens förslag
Nominerad av Skånedistriktet (lördag)
Sammankallande i förberedande valberedningskommittén
Tidningen Brukshunden
Åhörare

KONGRESSENS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Piia Nora inledde kongressen med parentation och tyst minut för Rolf Weiffert (hedersordförande),
Sven Wergård (hedersledamot) och Åke Hammebring (hedersledamot).
Därefter hälsade Piia Nora alla varmt välkomna till 2022 års upplaga av Svenska Brukshundklubbens kongress, ett
efterlängtat fysiskt arrangemang som i år genomförs på Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda. Två förberedande
diskussionsforum har genomförts för distrikt och rasklubbar inför kongressen. Vid dessa har förbundsstyrelsen presenterat
kongresshandlingarna och fört dialog med distrikt och rasklubbar inför de beslut som fattas av kongressen.
Förbundsordförande Piia Nora höll ett inledningsanförande.
Därefter förklarade förbundsordförande Piia Nora 2022 års kongress öppnad.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§2

2022

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Piia Nora lämnade ordet till Svenska Brukshundklubbens nya generalsekreterare Adam Bergsveen som presenterade sig.
Kongressen konstaterade efter genomfört upprop att 18 distrikt och 14 rasklubbar var representerade.
Kongressen fastställde röstlängden till 255 röster fördelade på 51 delegater.

§3

VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR
KONGRESSEN

Valberedningens Peter Sjöberg presenterade valberedningens förslag till presidium; Ellinor Eriksson och Staffan Thorman
(hedersordförande) som ordförande respektive vice ordförande för kongressen.
Kongressen beslutade att välja Ellinor Eriksson till ordförande och Staffan Thorman till vice ordförande för kongressen.
Förbundsordförande Piia Nora lämnade över ordförandeklubban till Ellinor Eriksson, som tackade för förtroendet att få leda
årets kongress.

§4

FÖRBUNDSSTYRELSENS ANMÄLAN OM PROTOKOLLFÖRARE VID KONGRESSEN

Generalsekreterare Adam Bergsveen anmälde att förbundsstyrelsen utsett Katarina Swahn (förbundskansliet) till
protokollförare under kongressen.

§5

VAL AV TVÅ JUSTERARE, TILLIKA RÖSTRÄKNARE, SOM
TILLSAMMANS MED KONGRESSENS ORDFÖRANDE SKA
JUSTERA PROTOKOLLET

Presenterades valberedningens förslag till justerare; Nina Christoffersson (Dalarna) och Lennart Larsson (Stockholm).
Till att jämte mötesordföranden justera kongressprotokollet valdes av kongressen Nina Christoffersson och Lennart
Larsson.

§6

BESLUT OM ARBETS- OCH BESLUTSORDNING

Mötesordförande Ellinor Eriksson redovisade mötesformalia samt framlagt förslag på arbets- och beslutsordning, att gälla
för kongressen. Vidare meddelades att alla reservationer och tilläggsyrkanden lämnas in skriftligen att alla inlägg i debatten
ska ske från talarstolen för bandupptagning.
Billy Andersson (Småland) lyfte frågeställning kring hur valordningen ska tolkas.
Staffan Thorman och Ellinor Eriksson redogjorde för grundstadgarnas valordning samt det förtydligande gällande
valordningen som delgetts från UG styrdokument i anslutning till organisationskonferensen i början av året.
Ellinor Eriksson konstaterade att det till årets kongress utöver valberedningens fyra förslag på ledamöter nominerats en
kandidat från Skånedistriktet och att nominerade endast kan väljas på den position som föreslagits. Det senare innebär att
om person inte blir vald som ledamot kan denne inte flyttas med inför val av suppleantpost.
Ellinor Eriksson redogjorde för den relativt nya valordningen och att man enligt förtydligandet av denna inte ställer
personer mot varandra. Den person som får minst antal röster blir inte vald, oavsett om denne står för omval, nyval eller
fyllnadsval. Vidare meddelade Ellinor Eriksson att om det inte räckte med acklamation vid val av ledamöter och det blev
sluten omröstning, fanns det valsedlar som det på samtliga valsedlar skulle skrivas fyra namn på.
Valberedningens Peter Sjöberg meddelade att föreslagna personer informeras om förutsättningarna enligt UG styrdokuments förtydligande samt svarat jakande på att de ställer upp oavsett om de blir valda på en mandattid på ett eller två år.

Justeras: ordförande

Justerare:
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Monika Sasse (Närke) och Anders Falk (Småland) yrkade på val av ledamöter för en mandattid på två år separat och
därefter val av ledamot för en mandattid på ett år.
Ellinor Eriksson meddelade att det finns två alternativ. Det första alternativet, i enlighet med UG styrdokuments
förtydligande, innebär att det vid val av ledamöter skrivs fyra namn på valsedlarna och att mandattid avgörs genom att de
tre personer som får flest röster väljs på en mandattid om två år och att den fjärde personen väljs på en mandattid av ett
år. Det vill säga popularitetsgraden avgör mandattidens längd.
Det andra alternativet innebär att förslaget vid val av ledamöter delas upp så att val av ledamöter sker först för de personer
som föreslås väljas för en mandattid om två år. Därefter sker val av ledamot för en mandattid om ett år separat.
Ellinor Eriksson konstaterade vidare att personer är nominerade till position inte till mandattid.
Fredrik Olsson (Värmland Dal) var av motsatt åsikt.
Piia Nora (förbundsordförande) meddelade att UG styrdokument efter organisationskonferensen utkom med ett
förtydligande gällande valordningen och att det var det som kongressen har att utgå ifrån. Piia Nora meddelade vidare att
FS noterade otydligheten kring valordningen och att arbete kommer ske för att utveckla detta.

§2

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN, FORTS

Då Lola Södergård (Sörmland) anlänt till kongressen justerade kongressen röstlängden till 260 röster fördelade på 52
delegater.

§6

BESLUT OM ARBETS- OCH BESLUTSORDNING, FORTS

Mötesordförande Ellinor Eriksson konstaterade att det fanns två yrkanden:
1.

Vid val av ledamöter skrivs fyra namn på valsedlarna och mandattid avgörs genom att de tre personer som får
flest röster väljs på en mandattid om två år och att den fjärde personen väljs på en mandattid av ett år.

2.

Vid val av ledamöter delas förslaget upp så att val av ledamöter sker först för de personer som föreslås väljas för
en mandattid om två år. Därefter sker val av ledamot för en mandattid om ett år separat.

Efter genomförd acklamation konstaterade Ellinor Eriksson att rösträkning behövdes.
Kongressen beslutade, efter omröstning, i enlighet med det första yrkandet att det vid val av ledamöter skrivs fyra namn på
valsedlarna och mandattid avgörs genom att de tre personer som får flest röster väljs på en mandattid om två år och att
den fjärde personen väljs på en mandattid av ett år. Detta med röstsiffrorna 150 röster för yrkande nr 1 och 110 röster för
yrkande nr 2. I beslutet deltog 52 delegater.
Kongressen beslutade därefter att fastställa framlagt förslag på arbets- och beslutsordning.

§ 12

AKTUELL INFORMATION

Svenska Kennelklubbens VD Kees de Jong presenterade sig, Kennelklubbens kansli samt delar av Svenska Kennelklubbens
pågående arbete.
Kongressen tackade för informationen.

§7

VAL AV KOMMITTÉ OM TRE PERSONER SOM SKA TA FRAM
FÖRSLAG TILL VAL AV VALBEREDNING

Till kommitté för förberedande av val av valberedning beslutade kongressen att utse Per Olov Eriksson (Övre Norrland)
sammankallande, Billy Andersson (Småland) och Kirsten Silow Örnberg (Skåne), vilka påbörjade arbetet efter att de blev
utsedda vid organisationskonferensen 2022.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§8

2022

BESLUT OM NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT FÖRUTOM AV
VALD DELEGAT OCH AV PERSONER ENLIGT GRUNDSTADGARNA § 7 MOMENT 6

Mötesordföranden Ellinor Eriksson informerade om att närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid kongressen regleras i
grundstadgarnas § 7 mom. 6.
Kongressen beslutade om närvaro- och yttrande rätt i enlighet med grundstadgarna.

§9

FRÅGA OM KONGRESSDELEGATERNA BLIVIT STADGEENLIGT KALLADE

Adam Bergsveen (generalsekreterare) redogjorde för, och anmälde, att utlysning om årets kongress skett i enlighet med
gällande regelverk.
Kongressen beslutade att förklara kongressen stadgeenligt utlyst.

§ 10

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING OCH TIDSPROGRAM
FÖR KONGRESSEN

Förelåg förbundsstyrelsens förslag till dagordning och tidsprogram för kongressen.
Adam Bergsveen (generalsekreterare) framförde önskemål om att flytta paragrafen om kallande av hedersledamot att
behandlas efter val av förbundsstyrelse och att paragrafen om val av valberedning behandlas på söndagen. Meddelades
vidare att utmärkelsetecken delas ut vid kongressmiddagen.
Kongressen beslutade att fastställa förelagda dagordning och tidsprogram för kongressen.

§ 12

AKTUELL INFORMATION, FORTS

Kristina Zetterström och Peter Söderberg från Försvarsmakten presenterade sig, sin verksamhet och gav sin syn på Svenska
Brukshundklubbens roll inom Försvarsmakten.
Kongressen tackade för informationen.

Ajournering av förhandlingarna
Kongressen beslutade att ajournera förhandlingarna kl. 15:00 för fika och incheckning.

Återupptagning av förhandlingarna
Kongressen beslutade att återuppta förhandlingarna kl. 15:30.

§ 13

GENOMGÅNG AV FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 INKLUSIVE RAPPORT OM UPPFYLLANDE
AV MÅL OCH FOKUSOMRÅDEN SAMT UPPDRAG FRÅN
FÖREGÅENDE KONGRESS, BALANS- OCH RESULTATRÄKNING SAMT REVISORERNAS BERÄTTELSE

Ellinor Eriksson meddelade att genomgång av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021 inklusive måluppfyllnad,
balans- och resultaträkning och revisorernas berättelser föredragits och diskuterats på de två diskussionsforum som
genomförs inför kongressen.
Anders Falk (Småland) önskade mer information om hur aktiebolaget Brukshundservice Sverige AB ska utvecklas och dess
ekonomi.

Justeras: ordförande

Justerare:
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Piia Nora (förbundsordförande) och Therese Strate (VD för Brukshundservice AB) redogjorde för aktiebolaget, som startade
1 juli 1992, dess bakgrund, verksamhet som ligger i aktiebolaget samt genomförd förändring där två medarbetare anställts i
aktiebolaget.
Kongressen konstaterade att verksamhetsberättelsen var föredragen och lade den till handlingarna.
Därefter redovisade Lars Carlborg (skattmästare) 2021 års balans- och resultaträkning.
Konstaterades att även 2021 var ett år som stördes av coronapandemin som påverkade verksamhet och det ekonomiska
utfallet. Den stora intäkten är medlemsavgifter som även 2021 fortsatte på den ökning som vi haft sedan 2018, medlemsintäkterna översteg budget vilket är en viktig påverkan för resultatet. Låga intäkter har gällt för förlag, sponsring och tävling.
Tävlingsstoppet under halva året gjorde att administrativa avgifternas intäkter blev lägre.
De gemensamma kostnaderna gick under budget mycket på grund av olika pandemieffekter. Vi har sänkt kostnaderna för
förbundskansliet. Digitala möten har ersatt de inplanerade fysiska möten så som kongress och konferenser. Utöver det har
verksamhet ställts in, så som mässor och event. Kostnaderna för tidningen Brukshunden har sänkts. Mycket av utskottens
budget handlar om fysiska träffar som inte kunnat genomföras, dock till viss del genomfört digital.
Den centrala ekonomin gav ett betydligt högre resultat än kongressbudgeten. Totala kostnader ligger på 2 miljoner under
budget. Det ger ett operativt resultat på +2,4 miljoner kr över budget.
I kongressbudgeten har vi verksamhet både i föreningen och aktiebolaget. När vi ska göra en resultaträkning för föreningen
är det totala resultatet 2 379 000 kr sedan gjorde Brukshundservice Sverige AB en vinst på 636 000 kr, vilket ska dras bort,
vilket ger 1 740 00 kr i överskott. Därutöver har tjänstehund reserveringar på 4 940 000 och utnyttjade av ändamålsbestämda medel tjänstehund – 2 992 000 kr. Summan gör att föreningen Svenska Brukshundklubbens resultat visar
+ 3 688 000 kr.
När det kommer till balansräkningen har vi en summa tillgångar på 32 miljoner kr och på eget kapital ser vi årets resultat
3 688 000 kr. Summa eget kapital och skulder ger ett resultat på 32 266 000 kr. Det egna kapitalet har ökat från 20 till
knappt 24 miljoner kr.
Kongressen konstaterade att balans- och resultaträkningen var föredragen och fastställde dessa och lade dem till
handlingarna.
Revisionsberättelsen för 2021 var utdelad och sammanfattades av Ellinor Eriksson.
Kongressen konstaterade att revisionsberättelsen var föredragen och lade den till handlingarna.

§ 14

FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING
PER DEN 31 DECEMBER 2021 SAMT BESLUT OM DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

Lars Carlborg (skattmästare) redogjorde för förbundsstyrelsens förslag om resultatdisposition. Förbundsstyrelsen föreslog
att det av vinsten för 2021 avsätts 800 000 kr för IT-satsningar (främst ett nytt ekonomisystem), 500 000 kr till nya
FS-uppdrag samt 500 000 kr till stöd för aktiviteter under ”Hållbarhetens år” som organisationens föreningar kan ansöka om
medel ur.
Förslag låg om att resterande överskott på 1 739 867 kr överförs i ny räkning.
Kongressen beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna per den 31 december 2021, och att
det i enlighet med förslaget av vinsten avsattes 800 000 kr för IT-satsningar (främst ett nytt ekonomisystem), 500 000 kr till
nya FS-uppdrag samt 500 000 kr till stöd för aktiviteter under ”Hållbarhetens år” som organisationens föreningar kan
ansöka om medel ur samt att årets resultat på 1 739 867 kr överförs i ny räkning.

§ 15

BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN

Kongressen beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2021.
Kongressen beslutade i enlighet med förslag från presidiet att tidigarelägga personvalen på dagordningen för att hinna med
rösträkning mm innan förhandlingarna ajourneras för dagen.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 18

2022

VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE ENLIGT GRUNDSTADGARNA
§ 8 MOMENT 1 SAMT BESLUT OM SUPPLEANTERNAS
TJÄNSTGÖRINGSORDNING

Anna Persson, sammankallande, presenterade valberedningens arbete och till kongressen framlagda förslag. Till ledamot
har ytterligare person nominerat enligt valordningen § 10 i grundstadgarna.

a) Val av ordförande för 1 år
Valberedningen föreslog omval av Piia Nora.
Kongressen beslutade enhälligt att välja Piia Nora till ordförande för en tid av ett år.
Piia Nora tackade för förtroendet.

b) Val av 1:e vice ordförande för 2 år
Valberedningen föreslog omval av Anneli Hultman.
Kongressen beslutade att välja Anneli Hultman till 1:e vice ordförande för en tid av två år.

c) Val av tre ordinarie ledamöter för 2 år och en ordinarie ledamot för 1 år
Valberedningen föreslog:
Fredrik berg
Arne Jonsson
Jeanette Forssman
Camilla Rönnqvist

omval
omval
nyval
fyllnadsval

2 år
2 år
2 år
1 år

Ytterligare nominerad från Skånedistriktet:
Peter Jakob

nyval

2 år

Sluten votering genomfördes.
Justerarna Nina Christoffersson och Lennart Larsson samt vice mötesordförande Staffan Thorman lämnade förhandlingarna
för rösträkning.
Under tiden som rösterna räknades gick kongressen vidare i dagordningen.

§ 16

GENOMGÅNG AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
AVSEENDE:

a) Svenska Brukshundklubbens verksamhetsplan 2023 – 2025 inkl. mål och
fokusområden
Ellinor Eriksson meddelade att föredragning av verksamhetsplan inkl. mål och fokusområden att gälla för Svenska
Brukshundklubben 2023–2025 genomförts på förberedande diskussionsforum.
Anders Falk (Småland) undrade vad som aktivt gjorts för att utveckla prov och tävling inom fokusområdet prov och tävling.
Anneli Hultman (förbundsstyrelsen) meddelade att prov och tävling är ett av våra fokusområden då det är en av våra
grunder. Fokusområdet är viktigt både ur avelsutvärderingssynpunkt, för att utveckla nya dressyrmetoder och för själva
tävlandet. Vi utvecklar nya prov- och tävlingsformer, specialsöket är ett och som kommer att kunna bevittnas i samband
med SM i augusti. AG sund och hållbar hundhållning är en arbetsgrupp vilken berör både avelsarbetet men också prov och
tävlingsarbete, vi ska kunna träna och tävla med våra hundar på ett sätt så att de inte blir skadade, att vi får vettiga gränser

Justeras: ordförande

Justerare:
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för temperaturer när vi kan utöva våra verksamheter mm. Detta är några av de saker vi gör gällande fokusområdet prov och
tävling.
Anders Falk (Småland) konstaterade att bruksproven går ned och även tävlingsverksamheten går ned. Hur får vi i gång
verksamheten och hur jobbar vi för att få en bredare verksamhet?
Anneli Hultman (förbundsstyrelsen) konstaterade att kursverksamheten är basen för att få in nya medlemmar som är
intresserade och utvecklas till tävlingsekipage. Vi jobbar på att utbilda funktionärer inom brukset för att vi ska ha underlag
för fler figuranter och funktionärer. Utskottet för prov och tävling samt utskottet för hundägarutbildning tittar på
digitalisering av funktionärsutbildningar. Vi måste också hjälpas åt på klubbarna genom provapå- aktiviteter samt fånga upp
intresserade och se till att de får vara med i träningsgrupper mm.
Anders Östling (förbundsstyrelsen) meddelade att det bildats en arbetsgrupp för att se över avgifterna vid prov och tävling.
Det är dyrt för klubbarna att arrangera prov. Utskottet för prov och tävling jobbar också med att ta fram digitala utbildningar och uppdateringar för funktionärer.
Anja Rydén Gramner (Collie) gjorde ett medskick till förbundsstyrelsen att fokusområdenas mätbarhet önskas konkretiseras
samt att uppföljningen av tidigare mål visas så att man kan följa utvecklingen.
Anders Falk (Småland) konstaterade att de fasta avgifterna i samband med arrangörskap behöver sänkas.
Anneli Hultman (förbundsstyrelsen) meddelade att förbundsstyrelsen är väl medvetna om arrangörers kostnader. Det är
många i förbundsstyrelsen som är både funktionärer och tävlande och klubbmedlemmar. Det är en av anledningarna till att
arbetsgruppen som ska se över avgifterna startats upp. Brukshundklubben lämnade även in en motion till Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige om tydliggörande av avgifter till olika delar, en motion som antogs. Så förbundsstyrelsen jobbar
med frågan för vi vet att det är dyrt att vara arrangör.
Kongressen konstaterade att verksamhetsplan för 2023–2025 inkl. mål och fokusområden var föredragen.

b) Medlemsavgift enligt grundstadgarna § 4 för närmast kommande verksamhetsår
samt preliminär medlemsavgift för de två därpå närmast följande verksamhetsåren
Skattmästare Lars Carlborg meddelade att förbundsstyrelsen föreslår följande förbundsavgifter att gälla under
verksamhetsåret 2023:
Ordinarie förbundsavgift
Förbundsavgift utlandsmedlem
Familjemedlem

400 kr
530 kr
0 kr

Vidare meddelade Lars Carlborg att förbundsstyrelsen föreslår preliminära förbundsavgifter för verksamhetsåret 2024
enligt:
Ordinarie förbundsavgift
Förbundsavgift utlandsmedlem
Familjemedlem

400 kr
530 kr
0 kr

Vidare meddelade Lars Carlborg att förbundsstyrelsen föreslår preliminära förbundsavgifter för verksamhetsåret 2025
enligt:
Ordinarie förbundsavgift
Förbundsavgift utlandsmedlem
Familjemedlem

400 kr
530 kr
0 kr

Anders Falk (Småland) menade att det är dags att sänka medlemsavgiften.
Lars Carlborg (skattmästare) meddelade att ekonomin är god för 2023 men att en sänkning av medlemsavgiften inte är
föreslagen då coronapandemins utveckling och dess konsekvenser fortfarande är oviss.
Kongressen konstaterade att förbundsstyrelsens förslag 1 angående medlemsavgift var föredraget.
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c) Rambudget för innevarande, 2023 samt preliminär rambudget (riktlinjer) för 2024–2025
Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för rambudgeten för 2022, 2023 samt riktlinjerna för år 2024 och 2025.
Anders Falk (Småland) tog upp Brukshundservice Sverige AB och dess utveckling samt ekonomi. I det budgetförslag som
presenterats är det Svenska Brukshundklubbens verksamhet exkl. aktiebolaget.
Anneli Hultman (förbundsstyrelsen) meddelade att för att förklara Brukshundservice Sverige AB hade Brukshundklubben en
genomlysning av Grant Thornton på uppdrag av oss själva gällande moms och skattefrågor. Med anledning av det har vi
från 2022 ändrat vår redovisning. Det innebär att nästa år får kongressen en koncernredovisning då vi måste redovisa på ett
annat sätt. Aktiebolaget finns nu inte med i rambudgeten utan aktiebolaget kommer som vanligt bedrivas enligt aktiebolagslagen. Vi kommer tillbaka med hur vi ska jobba vidare med det då det är helt nytt. Therese Strate är anställd som VD i
Brukshundservice Sverige AB och det verkställande utskottet är styrelse. Både verksamheten, ledningen och styrningen
kommer att utvecklas vidare. Därför finns inte Brukshundservice Sverige AB med i rambudgeten.
Lars Carlborg (förbundsstyrelsen) meddelade att rambudgeten som den är uppställd till årets kongress är redovisad som
tidigare år men det kommer att bli annorlunda redovisning 2023. I budgetförslaget ingår en del som alltid har legat i
aktiebolaget, det är ingen större skillnad, och har sett ut så sedan 1992. Nästa år har vi en koncernredovisning vilket för att
vi får dela upp på ett annat sätt när vi redovisar blir det nya siffor att lära och vänja oss vid.
Kongressen konstaterade att förbundsstyrelsens förslag avseende rambudget för innevarande, närmast kommande
verksamhetsår samt preliminär rambudget för de två därpå närmast följande verksamhetsåren var föredraget.

d) Andra ärenden samt motioner enligt grundstadgarna § 7 moment 7, vilka
förbundsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
Förbundsordförande Piia Nora meddelade att förbundsstyrelsen bedömt att det inte förelåg andra ärenden och motioner
med konsekvenser för verksamhet eller ekonomi som skulle behandlas på den här punkten.
Svenska Brukshundklubbens verksamhetsplan inkl. mål och fokusområden, medlemsavgifter samt budget ansågs därefter
av kongressen nog föredragna.

§ 17

BESLUT I ÄRENDEN ENLIGT PUNKT 16

Kongressen beslutade:
•

att fastställa för kongressen förelagda verksamhetsplan 2023–2025 inkl. mål och fokusområden

•

att fastställa förbundsstyrelsens förslag om medlemsavgifter för 2023 samt preliminära medlemsavgifter för 2024
och 2025.

•

att fastställa för kongressen förelagda förslag till rambudget för 2023 samt riktlinjer för 2024 och 2025.

Justerarna Nina Christoffersson och Lennart Larsson samt vice mötesordförande Staffan Thorman återkom till
förhandlingarna efter genomförd rösträkning.

§ 18

VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE ENLIGT GRUNDSTADGARNA
§ 8 MOMENT 1 SAMT BESLUT OM SUPPLEANTERNAS
TJÄNSTGÖRINGSORDNING, FORTS

c) Val av tre ordinarie ledamöter för 2 år och en ordinarie ledamot för 1 år, forts.
Kongressen beslutade, efter votering, att välja Fredrik Berg (252 röster), Arne Jonsson (252 röster) och Camilla Rönnqvist
(250 röster) som ledamöter för en tid av två år.
Kongressen beslutade vidare, efter votering, att välja Jeanette Forssman (179 röster) som ledamot för en tid av ett år.
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e) Val av suppleanter
Valberedningen föreslog:
Elisabeth Arebark
Martina Bach

omval
fyllnadsval

2 år
1 år

Kongressen beslutade att Elisabeth Arebark som suppleant för en tid om två år samt Martina Bach som suppleant för en tid
om ett år.
Kongressen beslutade om suppleanternas tjänstgöringsordning enligt valberedningens förslag nedan.
1. Elisabeth Arebark
2. Carin Josefsson
3. Martina Bach

§ 19

VAL AV TVÅ REVISORER OCH TVÅ REVISORSSUPPLEANTER
ENLIGT GRUNDSTADGARNA § 9

Valberedningen föreslog till val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år enligt:
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant

Kerstin Hedberg
Klas Nordblom
Bengt Beergrehn
Göran Tillberg

omval
omval
omval
omval

1 år
1 år
1 år
1 år

Kongressen beslutade att välja auktoriserade revisorn Kerstin Hedberg (Stockholm) och Klas Nordblom (Kil) till ordinarie
revisorer för en tid av ett år, samt auktoriserade revisorn Bengt Beergrehn (Stockholm) och Göran Tillberg (Vellinge) till
revisorssuppleanter för en tid av ett år.

§ 21

BESLUT OM OMEDELBAR JUSTERING AV PUNKTERNA 17–20

Kongressen beslutade att omedelbart justera punkterna 17–19.

§ 11

UTDELNING AV UTMÄRKELSETECKEN OCH KALLANDE AV
HEDERSLEDAMÖTER

Förbundsordförande Piia Nora meddelade att förbundsstyrelsen beslutat att föreslå kongressen att behandla frågan på
söndagen.
Kongressen beslutade i enlighet med förslaget.

Ajournering av förhandlingarna
Kongressen beslutade att ajournera förhandlingarna kl. 17:15.

Söndagen den 8 maj
Återupptagning av förhandlingarna
Kongressen beslutade att återuppta förhandlingarna kl. 09:00.

§2

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN, FORTS.

Kongressen konstaterade efter genomfört upprop att 18 distrikt och 14 rasklubbar var representerade.
Kongressen fastställde röstlängden till 260 röster fördelade på 52 delegater.
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UTDELNING AV UTMÄRKELSETECKEN OCH KALLANDE AV
HEDERSLEDAMÖTER, FORTS.

Förbundsordförande Piia Nora meddelade att förbundsstyrelsen beslutat att föreslå kongressen kallande av en
hedersledamot, Anders Östling (Smedjebacken).
Kongressen beslutade enhälligt att bifalla förslaget.

§ 12

AKTUELL INFORMATION, FORTS

Föreläsare Morgan Alling höll ett mycket uppskattat föredrag om konsten att hantera besvärliga människor.

Ajournering av förhandlingarna
Kongressen beslutade att ajournera förhandlingarna kl. 10:50

Återupptagning av förhandlingarna
Kongressen beslutade att återuppta förhandlingarna kl. 11:20.

§ 20

VAL AV VALBEREDNING ENLIGT GRUNDSTADGARNA § 10

Valberedningskommitténs sammankallande, Per Olov Eriksson (Övre Norrland) meddelande följande förslag till
valberedning:
Anna Persson
sammankallande omval
Anders Brorsson ledamot
omval
Tomas Knuutila ledamot
nyval

1 år
2 år
2 år

Kvarstående mandattid till kongressen 2023: Peter Sjöberg och Helén Wallman.
Kongressen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 21

BESLUT OM OMEDELBAR JUSTERING AV PUNKTERNA
17–20, FORTS

Kongressen beslutade att omedelbart justera punkten 20.

§ 22

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG

Kongressen konstaterade att förbundsstyrelsens förslag nr 1 ”Förbundsavgift 2023–2025” föredrogs och behandlades
under § 16 b och § 17.

§ 23

BESLUT OM MOTIONER ENLIGT GRUNDSTADGARNA § 7
MOMENT 7 SOM INTE BEHANDLATS UNDER PUNKT 17

Motion nr 1 angående tydligare uppdrag till förbundsstyrelsen för långsiktig utveckling av
SBK från upplandsdistriktet
Motionären yrkar att: en grupp tillsätts med uppdrag att se över förbundsstyrelsens styrdokument så att det övergripande
ansvaret för SBK:s strategiska utveckling tydliggörs.
Fredrik Berg (förbundsstyrelsen) redogjorde för förbundsstyrelsens ställningstagande att motionen bör avslås men att
kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att utöka uppdraget till den projektgrupp som redan finns så att det övergripande
ansvaret för Svenska Brukshundklubbens strategiska utveckling tydliggörs i enlighet med motionärens yrkande.
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Stephanie Bäck (Övre Norrland) lyfte ett allmänt inlägg om motioner från distrikten, där man upplever att många motioner
avslås från förbundsstyrelsens håll pga. teknikaliteter vilket är olyckligt då man missar huvudpoängen. Distrikten hade
önskat mer kommunikation med distrikten i samband med behandlingen av motioner.
Anne-Christine Stareborn (Uppland) meddelade att motionären är nöjd med förbundsstyrelsens förslag.
Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att avslå motionen men uppdrog åt förbundsstyrelsen att
utöka uppdraget till den projektgrupp som redan finns så att det övergripande ansvaret för Svenska Brukshundklubbens
strategiska utveckling tydliggörs i enlighet med motionärens yrkande

Motion nr 2 angående uppdragsbeskrivning för distrikt från Värmland-Dalsdistriktet
Motionären yrkar att: förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på en uppdragsbeskrivning för distrikt där nedan
punkter ska finnas med.
•
•
•
•
•
•
•

•

Distriktet ska vara en samarbetsorganisation för klubbarna i sitt område. Närhet till lokalklubbarna är en viktig
förutsättning för att kunna upprätthålla en god kontakt.
Distriktet har en samordnande funktion inom prov och tävlings- och utbildningsverksamheten.
Distriktet bör vara ett gemensamt forum, där klubbarna kan byta erfarenheter genom att delta på möten och
konferenser anordnade av distriktet.
Distriktet ska genom dessa mötesforum samla ihop lokalklubbars åsikter och idéer och delge/driva dessa frågor
till den centrala organisationen.
Distriktet ska vara kontakten mellan lokalklubbar inom sitt område och Svenska Brukshundklubben centralt, där
man blir en informationskanal utåt mot klubbarna.
Distriktet ska ha en självklar roll som remissinstans.
Distriktet har ett ansvar för att vid behov tillse att lokalklubbar får den hjälp och det stöd som behövs gällande
föreningskunskap, kompetensutveckling och konflikthantering, detta kan ske i samverkan med
Brukshundklubbens föreningscoacher eller Studiefrämjandet. I de fall när dess anlitas direkt av klubben bör alltid
distriktet informeras.
Distriktet ska verka för ett gott samarbete med Brukshundklubbens rasklubbar inom sitt område.

Fredrik Berg (förbundsstyrelsen) redogjorde för förbundsstyrelsens ställningstagande i vilket man föreslår kongressen att
motionen bifalls med undantaget av den nästsista attsatsen då man inte avser att ändra så att Svenska Brukshundklubbens
föreningscoacher ska informera om uppdrag till någon. Föreningscoacherna arbetar under tystnadsplikt och ska inte sprida
information vidare. Förbundsstyrelsen anser att ingen klient ska behöva dra sig för att beställa hjälp av föreningscoach pga.
Risken att detta sprids. Det måste vara upp till klienten (förening eller medlem) att välja om någon ska informeras.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att framställa en sammanställning med tydliga
uppdrag och mandat för distriktet, ett dokument som ska skickas ut på remiss under hösten för att sedan kunna träda i
kraft senast vid organisationskonferensen 2023.
Fredrik Olsson (Värmland-Dal) redogjorde för lördagens distriktsforum och dess uttryckta yrkande att motionen bifalls i sin
helhet.
Anneli Hultman (förbundsstyrelsen) uttryckte att frågan är både svår och viktig. Konfliktärenden som når förbundsstyrelsen
är ofta allvarliga och ibland har styrelser agerat regelvidrigt. Någonstans måste medlemmar kunna ta kontakt om man
kanske både vänt sig till styrelse och revisorer utan respons och man vill påtala oegentligheter eller andra bekymmer. Där
ser förbundsstyrelsen att det är föreningscoachernas uppdrag att lyssna, hjälpa, stöda och råda. Ofta tror jag att föreningscoacherna råder och stöder att styrelser ska informeras. Men det måste ligga i föreningscoachernas uppdrag att man ska
kunna vända sig dit. Det är en principiellt viktig fråga. Förbundsstyrelsen förstår att man som styrelse vill ha information och
veta vad som händer i ens förening och det man är ansvarig för. Men det är inte en lätt fråga, jag ber er att ni överväger
detta noga.
Nina Christoffersson (Dalarna) påpekade att hon förstår Anneli Hultmans poäng men pekade på vad det faktiskt står i
motionen. Det gäller inte en enskild medlem utan det står att det är klubbarna det handlar om. Det innebär inte att
föreningscoacherna ska tala om vilken medlem det gäller utan det handlar om klubbarna. Det handlar om att vi behöver
veta vad som händer i vårt distrikt.
Christina Sjögren (Rottweiler) meddelade att även rasklubbsträffen diskuterat motionen under gårdagen och är rörande
eniga om att föreningscoacherna inte ska vara med om det här. Rasklubbarna är eniga med förbundsstyrelsen. Ur
rasklubbsperspektiv kan det få konstiga konsekvenser. Rasklubbarna har stor nytta av föreningscoacherna som har
tystnadsplikt. Det kan vara att vi har behov av hjälp inom en styrelse, mellan medlemmar och styrelsen samt mellan
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medlemmar. Att söka och få den fantastiska hjälpen som föreningscoacherna är, om det inte är sekretess på det, det tror vi
inte på. Vi tror att den här hjälpen är oerhörd viktigt. Rasklubbarna tror inte på att information sprids.
Kirsten Silow Örnberg (Skåne) meddelade att hon är sammankallande för de i dagsläget 18 st. föreningscoacherna som gör
ett fantastiskt jobb. När konflikter hanteras bygger det på tillit och förtroende. Om föreningscoacherna ska börja med att
informera till styrelser eller distrikt kan det bli fel. Det tar bort den enskilde personens egenbestämmande och kan leda till
att man inte söker hjälp. Vi ska vara försiktiga med hur vi beslutar. Det kan också få konsekvensen att föreningscoacher inte
längre vill fortsätta sitt uppdrag.
Mötesordförande Ellinor Eriksson konstaterade att det fanns två yrkanden:
1.

Att motionen bifalls med undantag av den näst sista attsatsen. Och att förbundsstyrelsen får i uppdrag att
framställa en sammanställning med tydliga uppdrag och mandat för distrikten. Detta dokument ska skickas på
remiss under hösten för att sedan kunna träda i kraft senast vid organisationskonferensen 2023.

2.

Att motionen bifalls i sin helhet. Och att förbundsstyrelsen får i uppdrag att framställa en sammanställning med
tydliga uppdrag och mandat för distrikten. Detta dokument ska skickas på remiss under hösten för att sedan
kunna träda i kraft senast vid organisationskonferensen 2023.

Efter genomförd acklamation konstaterade Ellinor Eriksson att rösträkning behövdes.
Kongressen beslutade, efter omröstning, i enlighet med det andra yrkandet att bifalla motionen i sin helhet. Detta med
röstsiffrorna 115 röster för yrkande nr 1 och 145 röster för yrkande nr 2. I beslutet deltog 52 delegater.

Ajournering av förhandlingarna
Kongressen beslutade att ajournera förhandlingarna kl. 12:00 för lunch.

Återupptagning av förhandlingarna
Kongressen beslutade att återuppta förhandlingarna kl. 13:00.

§2

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN, FORTS.

Då Kirsten Silow Örnberg (Skåne) överlämnat sina röster till kvarvarande delegater samt att Lena Hansson (Gotland), Klas
Widén (Hovawart), Gerd Möllers (Tysk schäferhund) samt Christian Wigren (Briard och picard) lämnat kongressen
fastställde kongressen röstlängden till 248 röster fördelade på 47 delegater.

§ 23

BESLUT OM MOTIONER ENLIGT GRUNDSTADGARNA § 7
MOMENT 7 SOM INTE BEHANDLATS UNDER PUNKT 17,
FORTS.

Motion nr 3 angående konsekvenser av flera fullvärdiga medlemskap från Vännäs
Brukshundklubb
Motionären yrkar att: en arbetsgrupp tillsätts för att se över hur medlemskapen ska användas inom Svenska Brukshundklubben.
Anders Östling (förbundsstyrelsen) föredrog förbundsstyrelsens ställningstagande över motionen gällande att många blir
medlemmar i många klubbar för att få förtur vid nosework-tävlingar. Vid diskussionsforum framkom förtydligande men som
motionen är skriven föreslår förbundsstyrelsen att motionen avslås.
Stephanie Bäck (Övre Norrland) meddelade att hon följt motionen från det att den föddes på Vännäs Brukshundklubb och
upprepade att huvudsyftet med motionen är att titta på när vi har flera medlemskap på en och samma person, det påverkar
våra röstlängder på våra fullmäktige men även hela vägen upp till kongressen. Detta behöver analyseras och tittas på hur
det slår. Det är ett demokratiskt problem som behöver utredas. En medlem borde vara lika med en röst, inte ett
medlemskap.
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Piia Nora (förbundsordförande) meddelade att utefter beskrivningen måste ni förstå att förbundsstyrelsen självklart tycker
detsamma och ska se över hur man kan göra på annat sätt. Förbundsstyrelsen har läst motionen och besvarat den utefter
hur den uppfattades. Vid diskussionsforum framkom ytterligare information. Vi kommer naturligtvis ta med oss arbetet.
Förbundsstyrelsen är inte motståndare till det Stephanie Bäck förklarade nu, men vi kan inte göra åverkan på hur Svenska
Noseworkklubben gör med sina medlemskap för den inkluderar ju det i motionstexten. Förbundsstyrelsens förslag på avslag
på motionen kvarstår.
Kongressen beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, att avslå motionen.

Motion nr 4 angående avel och hälsa hos bruksraserna från Vit herdehundklubb
Motionären yrkar att:
•
•
•

Svenska Brukshundklubben utreder och upplyser om nivån på den genetiska inavelsgraden hos de raser som
svenska Brukshundklubben har avelsansvaret över.
Svenska Brukshundklubben tar fram förslag på hur renrasavel ska kunna bedrivas på ett långsiktigt och hållbart
sätt i framtiden.
Svenska Brukshundklubben årligen sammanställer en rapport avseende arbetet som görs för att säkerställa
genetisk variation samt bjuder in rasklubbarna till en återkommande konferens avseende genetisk variation, avel
och fysisk hälsa hos våra bruksraser.

Åsa Tiderman (förbundsstyrelsen) föredrog förbundsstyrelsens ställningstagande över motionen gällande avel och hälsa hos
bruksraserna. Det kan kännas konstigt att stå här och föreslå att vi ska avslå en motion om avel och hälsa hos bruksraserna,
det är ju en jätteviktig fråga. För att motivera förbundsstyrelsens svar; de beslut vi tar angående just de här sakerna får
väldigt stora konsekvenser för lång tid framöver och därför är det viktigt att vi förstår alla konsekvenser i de beslut vi tar.
Förbundsstyrelsen har besvarat motionen med ett ganska långt yttrande med anledning av att det är en komplicerad fråga.
Man kan tycka vid första anblicken att något känns rätt men när man tar hänsyn till alla perspektiv blir det en annan bild.
Det finns idag de rasspecifika avelsstrategierna (RAS) som rasklubbarna tar fram. Rasklubbarna gör det just som experter på
sina raser och gör det i dialog med sina uppfödare och medlemmar. Det är jätteviktigt och ett jätteviktigt dokument. Just
den förankring som sker tillsammans med uppfödarna gör också att det blir effekt på det hela. Det finns också
återkommande konferenser som behandlar just det här och det finns punkter i Svenska Kennelklubbens grundregler som
behandlar just det här.
Gällande punkten om genetisk inavelsgrad pågår det en mängd olika studier runt om i välden angående det här och
Brukshundklubben följer de här studierna och tar nytta av dem och kommer att använda dem i vårt arbete. I de genetiska
DNA-testerna får man också en stor mängd riskanalyser/risktester gjorda. Och det behöver inte vara sådan som är validerat
för den specifika aveln men enligt svenska regler måste vi ta hänsyn till dem när vi använder hundarna i aveln. Det gör att vi
med de här DNA-testerna snarare begränsar avelsbasen än vi breddar den. Det skulle kunna få rent förödande
konsekvenser. Det är också så att för att man ska få ett säkert resultat krävs det en ganska stor mängd med hundar som ska
testas och det skulle innebära en stor kostnad. Vi har räknat på det här och kommit fram till ca 1,2 miljoner och då är inte
kostnaden för själva testet medräknat. Vi har också tittat på och tagit stöd av Erling Strandbergs uttalande samt haft
kontakt med Sofia Malm Persson som inte rekommenderar att vi ska genomföra det här. Vi ser att det är väldigt viktigt att
vi som specialklubb följer Svenska Kennelklubbens rekommendation i frågan.
Däremot förstår vi att det är ett svårt område. Vi är fullt medvetna om att många rasklubbar inte har varken kompetens,
kraft eller musklerna att genomdriva det här arbetet och driva de komplexa analyser som faktiskt behöver göras. Av den
anledningen försöker verkligen utskottet för avel och hälsa att stötta rasklubbarna i arbetet med att ta fram RAS och vi har i
vår verksamhetsplan att underhösten ta fram förslag till en grupp som ska kunna verka som rådgörande och stöttande till
rasklubbarna så det är en så komplex fråga så vi måste hjälpas åt. Alla kan inte ha den här totala kompetensen. Det är
omöjligt för alla.
Med ovanstående föreslår förbundsstyrelsen avslag på motionen.
Kongressen beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, att avslå motionen.

Motion nr 5 angående tydligare utbildningsordning från Västerås Brukshundklubb
Kongressen konstaterade att motionen var tillbakadragen.
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Motion nr 6 angående anslutning till Caniva från Blekingedistriktet
Motionären yrkar att: Brukshundklubben ansluter sig till Caniva.
Barbro Olsson (förbundsstyrelsen) föredrog förbundsstyrelsens ställningstagande över motionen gällande anslutning till
resultatsystemet Caniva som används av vissa länder på kontinenten. Förbundsstyrelsen föreslår avslag av olika
anledningar. Barbro Olsson redogjorde för antalet tävlande för IGP (för att exemplifiera) från andra länder och hur liten
andel det är av tävlandet i Sverige. Det är inte svårt att anmäla sig i det svenska nuvarande systemet, även om vi alltid kan
bli bättre och göra bättre guider för anmälan. Det är inte svårt att skapa konto i Caniva. Gällande registrering av utländska
resultat – Enligt Svenska Kennelklubben gäller att alla svenska resultat som svenska hundar gör i andra länder kommer
aldrig in i den svenska stamboken. Resultat som hundar från tex Tyskland eller Norge hamnar i den svenska stamboken men
inte i den tyska eller norska stamboken. Det är de nationella resultaten som registreras.
Förbundsstyrelsen anser att stort fokus måste ligga på att i första hand tillgodose de svenska ekipagen och alla som tävlar i
andra grenar. Däremot kan vi bli bättre på att annonsera våra tävlingar med bra in försäljning till andra länder.
Barbro Olsson konstaterade att vi inte släpper tanken men föreslår avslag på motionen som den är skriven.
Göte Karlsson (Blekinge) meddelade att Blekingedistriktet vill fortsatta jobba för att SBK Tävling samordnas med Caniva för
att underlätta internationella tävlande att anmäla till svenska tävlingar. Distriktet har kontaktat ansvariga för systemet och
meddelats att 15 länder använder systemet och kostnaden att ansluta sig till systemet är ganska försumbar.
Blekingedistriktet ser stora fördelar med Caniva och kommer jobba vidare för att få Caniva som ett anmälningssystem i
Sverige. Blekingedistriktet har även med intresse konstaterat att förbundsstyrelsen vill göra en mer genomgripande
konsekvensanalys innan några beslut tas gällande Caniva.
Göte Karlsson meddelade att distriktet med hänvisning till ovan beslutat att dra tillbaka motionen.
Kongressen konstaterade att motionen var tillbakadragen men att förbundsstyrelsen ska genomföra en mer genomgripande konsekvensanalys gällande Caniva.

§ 12

AKTUELL INFORMATION, FORTS.

Fanny Bergevi och Elin Brodin från Sveriges Hundungdom presenterade sig, Sveriges hundungdoms arbete och samarbete
med Svenska Brukshundklubben.
Lisa Holmberg och Jennie Krafft från Studiefrämjandet presenterade sig, Studiefrämjandets arbete och samarbete med
Svenska Brukshundklubben, bl.a. Hundens vecka (v. 37), värdegrund och föreningskunskap.
Ulrika Norell (förbundskansliet) informerade och förevisade de nyligen implementerade IT-systemen, ny klubbwebb och
medlemssystemet Membersite.
Kongressen tackade för informationen.

§ 24

FRÅGOR AV ALLMÄNT INTRESSE, UPPTAGES TILL ÖVERLÄGGNING - INTE BESLUT - I DEN MÅN TIDEN MEDGER

Anders Östling (SM-general) hälsade alla varmt välkomna till Dalarna och SM i bruks, IGP, mondioring och patrullhund bruks
på Siljansvallen den 26 – 28 augusti.
Anders Östling informerade vidare om att det behövs arrangörer för svenska mästerskap 2023.
Barbro Olsson informerade om den remiss som skickats ut i organisationen gällande framtida SM och andra större
arrangemang. Då svarsfrekvensen varit låg uppmanades organisationen att besvara remissen.
Kongressen tackade för informationen.

§ 25

KONGRESSENS AVSLUTANDE

Presidiet, genom Ellinor Eriksson, tackade delegaterna för årets kongress och för förtroendet att få leda kongressen och
lämnade över ordförandeklubban till omvalde förbundsordföranden Piia Nora.
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Förbundsordförande Piia Nora tackade för en mycket väl genomförd, innehållsrik och äntligen fysisk kongress med härliga
diskussioner och dialoger. Vidare tackade Piia Nora för det fortsatta förtroendet och hälsade nyinvalda i förbundsstyrelsen
extra välkomna.
Ett stort tack riktades till avgående medlemmar i förbundsstyrelsen Gunilla Andersson, Anders Östling och Åsa Tiderman.
Piia Nora framförde ett stort tack för det engagemang och all tid som lagts ned i organisationen.
Förbundsordföranden Piia Nora tackade därefter Ellinor Eriksson och Staffan Thorman för ett väl genomfört presidium vid
årets kongress med blommor och diplom.
Framfördes ett varmt tack till avgående Annika Hansson för hennes arbete i valberedningen.
Framfördes ett varmt tack till generalsekreterare Adam Bergsveen som genomfört sin första kongress på ett strålande sätt.
Framfördes ett varmt tack till organisationssekreterare Katarina Swahn och övriga medarbetare från förbundskansliet för
ett fantastiskt arbete med kongressen.
Förbundsordförande Piia Nora tackade därefter samtliga delegater och övriga deltagare för deras deltagande vid årets
kongress och förklarade 2022 års kongress avslutad.

Vid protokollet:

Katarina Swahn

Justerare:

Ellinor Eriksson (mötesordförande)

Staffan Thorman (vice mötesordförande)

Nina Christoffersson (justerare)

Lennart Larsson (justerare)
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