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Svenska Brukshundklubbens 
verkställande utskott

PROTOKOLL 8/2022

Datum: 2022-06-07 Omfattning: § 41 51

Tid: 19:30 21:00

Plats: Teams

Närvarande:                                                                                      Ange ev. § nedan

Ordförande Piia Nora                                                                        
Anneli Hultman
Barbro Olsson
Lars Carlborg

Anmält förhinder: -

Frånvarande: -

Från kansliet: Adam Bergsveen, generalsekreterare

Övriga deltagare -

Justerare: Anneli Hultman

Vid protokollet: Barbro Olsson



Svenska Brukshundklubben  verkställande utskottet   Protokoll 8/2022 
 

Justeras: ordförande  Justerare:  2 

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

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

§ 43 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
VU beslutade fastställa dagordningen efter smärre justeringar. 

§ 44 FS-SAMMANTRÄDE 2022-06-16--17 
VU diskuterade det kommande FS-sammanträdet som avhålls i samband med SM i 
lydnad och rallylydnad. Ärendelistan är inte så omfattande vilket är tacksamt då 
större delen av fredagen kommer att ägnas åt att diskutera förbundsstyrelsens 
spelregler samt lagbygge för styrelsens nya sammansättning samt vår nya GS. 

§ 45 EKONOMISKT BIDRAG TILL SM I LYDNAD OCH 
RALLYLYDNAD 
VU beslutade att på grund av utebliven fodersponsor 2022 bidra med 30,000 kronor till 
Värnamo Brukshundklubb som är arrangör av årets SM i lydnad och rallylydnad. 
Hälften av ersättningen betalas ut under denna vecka och resterande hälft efter 
genomfört SM. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 § 46 SM-ARRANGEMANG 2023 OCH 2024 
VU diskuterade den uppkomna situationen då det i dagsläget inte finns några avtalade 
arrangörer för någon gren av SM för år 2023 och 2024. 

Blekingedistriktets ordförande har varit i kontakt med Piia Nora för att erbjuda sig 
som arrangörer för SM i bruks, IGP och mondioring 2023. De framför att de i så fall 
vill avhålla tävlingarna under vecka 28 vilket avviker från den tid som SM i dessa 
grenar normalt arrangeras. 

Det finns även två distrikt som har visat intresse för att arrangera SM 2024 och då 
som ett helt sammanhållet SM för alla grenar. 

VU uppdrog till Barbro Olsson att återkoppla diskussionen till Utskottet för prov och 
tävling så att de kan ta vid diskussionerna med i första hand Blekingedistriktet för 
nästa års SM. 
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§ 47 DELEGATIONSORDNING FÖR PERSONALFRÅGOR  
VU diskuterade av GS framlagt förslag avseende revidering av 
delegationsordningen. 

VU beslutade bordlägga frågan till VU:s fysiska sammanträde i oktober då en 
revidering av en delegationsordning kräver mer tid för helhetsgrepp och 
konsekvensbedömning än vad som kan ges utrymme på ett kvällsmöte. 

§ 48 REKRYTERING FÖR UPPKOMMEN VAKANS  
GS informerade om att en medarbetare på kansliet sagt upp sig och på grund av 
detta önskar GS göra en rekrytering för att fylla den uppkomna vakansen. 

VU beslutade att tillmötesgå denna önskan då arbetsbelastningen är hög på kansliet 
och det finns inte utrymme för att omfördela arbetsuppgifter till befintlig personal. 

§ 49 RESEERSÄTTNINGAR 
VU diskuterade hur arbetet går vidare med den lobbyverksamhet som skulle 
initieras kring krav på höjd skattefri ersättning. Frågan har lyfts inom Svenskt 
Friluftsliv för att om möjligt göra gemensam sak i ärendet. 

GS informerade om att med största sannolikhet som kommer nivåerna att regleras 
från 2023-01-01. 

VU uppdrog till GS att söka mer information om detta för att återkoppla till FS på 
sammanträdet i Värnamo. 

§ 50 NÄSTA VU-SAMMANTRÄDE  
Nästa VU-sammanträde avhålls den 29 juni via Teams. 

§ 51 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE  
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett väl genomfört och 
effektivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat 21:00. 

 

Mötesordförande:  Justeras:  Vid protokollet: 
 
Piia Nora  Anneli Hultman Barbro Olsson 
Förbundsordförande 


