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Svenska Brukshundklubben förbundsstyrelsen Protokoll 25/2020

§ 94 BILDANDE AV ARBETSGRUPP
Då Bengt Blomqvist inte närvarar vid mötet gick Åsa Tiderman upp som ordinarie
ledamot.
Förbundsstyrelsen fick en hemställan från Svenska Schäferhundklubbens
centralstyrelse om tvångsförvaltning av rasklubbens västra distrikt.
FS skickade denna vidare till Svenska Kennelklubbens (SKK/CS) centralstyrelse.
Följande beslut fattades:
SKK/CS nr 1-2021 § 10 Skrivelser som rör läns- och specialklubbar
b) Skrivelse SBK ang. tvångsförvaltning av Svenska Schäferklubbens västra distrikt
Svenska Brukshundklubben, SBK, har från Svenska Schäferhundklubbens centralstyrelse
fått en hemställan om tvångsförvaltning av rasklubbens västra distrikt. Anledningen är
uppkomna ekonomiska oegentligheter och brister i förvaltningen av distriktet.
CS diskuterade ärendet och beslutade uppmana SBKs Förbundsstyrelse att inom sig utse
en arbetsgrupp om tre personer som i sin tur utser två personer från rasklubbs- respektive
regionstyrelsen att ingå i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen uppdras att utreda de misstänkta ekonomiska oegentligheter som
förekommit inom distriktet samt att, när ärendet är tillfredsställande utrett, kalla distriktets
medlemmar till medlemsmöte.
SKK/CS erbjuder sig att på begäran av arbetsgruppen vara behjälplig i utredningen av de
ekonomiska oegentligheterna.
Vid samtal med SKK/CS presidium klargjordes att FS kan inkomma med ett annat
förslag kring hur ovanstående arbetsgrupp kan formeras.
Uppdrag och bemanning av arbetsgruppen beskrivs i förslag till uppdragsbeskrivning,
se bilaga 1.
FS beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda de misstänkta ekonomiska
oegentligheterna enligt bifogad uppdragsbeskrivning.
FS beslutade vidare att tillskriva SKK/CS för att beskriva arbetsgruppens bemanning
och arbetsgång.
FS beslutade dessutom att, enligt SKK/CS protokoll, be Kennelklubben att bistå
arbetsgruppen med ekonomisk kompetens.
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