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Program
Datum:

8 maj som huvudsaklig förhandlingsdag, den 9 maj är en reservdag

Plats:

Zoom och VoteIT (det senare vid ev. votering)

Tid:

Lördagen den 8 maj kl. 09:00–16:00
Söndagen den 9 maj kl. 09:00–15:00 (vid behov)

HÅLLTIDER FÖR KONGRESSEN
08:00–09:00
08:30–09:00

Zoom-mötet öppnar i ”väntrummet”.
VoteIT-mötet öppnar för inloggning och möjlig support.

Tidsprogrammet genomförs i pass om ca 45 minuter. Tid för lunch: kl. 11:30–12:30.
Preliminärt tidsprogram för förhandlingarnas båda dagar:
09:00–09:45		

Pass 1

10 min paus
09:55–10:40		

Pass 2

10 min paus
10:50–11:30		

Pass 3

11:30 – 12:30

Lunchpaus

(1 timme)

12:30–13:15		

Mer information
om kongressen
Den senaste informationen,
kongresshandlingar, information
om förhandlingarnas upplägg och
de digitala verktygen mm finns på:
https://www.brukshundklubben.se/
kongress

Pass 4

10 min paus
13:25–14:10		

Pass 5

30 min paus
14:40–15:20		

Pass 6

10 min paus
15:30–16:00		

Pass 7

Tiderna är ungefärliga och kan komma att ändras.

FÖRBEREDANDE DISKUSSIONSFORUM
Förbundsstyrelsen bjuder in distrikt och rasklubbar till två frivilliga och förberedande
diskussionsforum med förhoppningen att dessa forum ska ge möjlighet till givande och
förberedande diskussioner inför de beslut som ska fattas på kongressen.
Datum och tid		

Behandlar

1) Torsdagen den 15 april kl. 19:00–21:00
		

Verksamhetsberättelse 2020, ekonomi och
uppföljning av organisationskonferens 2021

2) Torsdagen den 22 april kl. 19:00–21:00
		

Verksamhetsplan med fokusområden inkl. budget,
förbundsstyrelsens förslag och motioner
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Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.

Kongressens öppnande
Fastställande av röstlängden
Val av ordförande och vice ordförande för kongressen
Förbundsstyrelsens anmälan om protokollförare vid kongressen
Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med kongressens ordförande ska justera
protokollet
6.
Beslut om arbets- och beslutsordning
7.
Val av kommitté om tre personer som ska ta fram förslag till val av valberedning (se p 20)
8.
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt grundstadgarna
§ 7 moment 6
9.
Fråga om kongressdelegaterna blivit stadgeenligt kallade
10.
Fastställande av dagordning och tidsprogram för kongressen
11.
Utdelning av utmärkelsetecken och kallande av hedersledamöter – utgår
12.
Aktuell information – utgår
13.
Genomgång av:
a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 inklusive rapport om uppfyllande av mål och
		 fokusområden samt uppdrag från föregående kongress
b) Balans- och resultaträkning
c) Revisorernas berättelse
14.
Fastställande av balans- och resultaträkning per den 31 december 2020 samt beslut om disposition av
vinst eller förlust
15.
Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
16.
Genomgång av förbundsstyrelsens förslag avseende:
a) Verksamhetsplan inkl. mål och fokusområden
b) Medlemsavgift enligt grundstadgarna § 4 för närmast kommande verksamhetsår samt preliminär
		 medlemsavgift för de två därpå närmast följande verksamhetsåren
c) Rambudget för innevarande, närmast kommande verksamhetsår samt preliminär rambudget för de
		 två därpå närmast följande verksamhetsåren
d) Andra ärenden samt motioner enligt grundstadgarna § 7 moment 7, vilka förbundsstyrelsen har
		 bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
17.
Beslut i ärenden enligt punkt 16
18.
Val av förbundsstyrelse enligt grundstadgarna § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas
tjänstgörningsordning:
a) En ordförande (1 år)
b) En 2:e vice ordförande (2 år)
c) En skattmästare (2 år)
d) Två ordinarie ledamöter (2 år)
e) Två suppleanter (2 år)
19.
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt grundstadgarna § 9
20.
Val av valberedning enligt grundstadgarna § 10
21.
Beslut om omedelbar justering av punkterna 17–20
22.
Beslut om förbundsstyrelsens förslag
23.
Beslut om motioner enligt grundstadgarna § 7 moment 7 som inte behandlats under punkt 17
24.
Frågor av allmänt intresse, upptages till överläggning - inte beslut - i den mån tiden medger – utgår
25.
Kongressens avslutande
Dagordningen är delvis omarbetad då kongressen genomförs digitalt.
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Röstetal och delegater
6
8
2
7
7
10
6
11
32
21
19
12
13
11
7
21
10
14
217

Andel av
medlemsantal
2,18%
3,20%
0,71%
2,76%
2,61%
4,06%
2,54%
4,54%
13,55%
8,78%
7,76%
4,82%
5,42%
4,54%
2,60%
8,60%
4,02%
5,59%
88,3%

Max antal
delegater
2
3
1
3
3
4
3
5
14
9
8
5
5
5
3
9
4
6
92

67
421
791
78
575
84
821
167
125
696
267
103
370
500
1 073
63
1 911
170
8 282

1
2
3
1
2
1
3
1
1
3
1
1
2
2
4
1
7
1
37

0,09%
0,60%
1,12%
0,11%
0,81%
0,12%
1,16%
0,24%
0,18%
0,99%
0,38%
0,15%
0,52%
0,71%
1,52%
0,09%
2,71%
0,24%
11,7%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
21

70 556

254

100 %

113

Distrikt/rasklubb

Medlemsantal

Röster

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Mellannorrland
Närke
Skaraborg
Skåne
Småland
Stockholm
Sörmland
Uppland
Värmland-Dal
Västmanland
Västra
Östergötland
Övre Norrland
Distrikten summa

1 540
2 260
498
1 944
1 839
2 863
1 793
3 205
9 560
6 192
5 477
3 398
3 822
3 206
1 834
6 066
2 833
3 944
62 274

Australian cattledog
Australian kelpie
Australian shepherd
Beauceron
Belgisk vallhund
Bouvier
Boxer
Briard och picard
Chodský pes
Collie
Dobermann
Hollandse herdershond
Hovawart
Riesenschnauzer
Rottweiler
Rysk svart terrier
Tysk schäferhund
Vit herdehund
Rasklubbarna summa
TOTALT
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Uppdrag
VISION

FOKUSOMRÅDEN 2021

Svenska Brukshundklubben, en organisation i
världsklass, som med ledande kompetens siktar mot
framtiden och skapar glädje och nytta för hundar,
hundägare och samhälle.

På tidigare kongresser och organisationskonferenser
har delegater och deltagare uttryckt att de upplever
en otydlighet kring våra mål och att de eventuellt
kan vara för många. Förbundsstyrelsen har därför
arbetat med att utveckla planeringsprocessen vilket
har resulterat i en presentation av fokusområden
och inriktning.

VERKSAMHETSIDÉ
Vi är Sveriges hundutbildningsorganisation som
verkar för en aktiv och givande relation mellan
människa och hund där vi tar ett ansvar för våra
bruksrasers utveckling och våra samarbetspartners
behov.

UPPGIFT
•
•
•
•
•

Vi ska sprida kunskap om hund
Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar
Vi ska ha hundar i människans tjänst
Vi ska öka vår kunskap om hund
Vi ska vara en aktiv organisation.
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En annan förändring är att vi kopplar samman
budget och handlingsplan så att besluten på kongressen gäller nästkommande verksamhetsår, för
både budget och handlingsplan, vilket möjliggör en
annan helhetsbild.
Brukshundklubbens arbete utförs på flera olika
nivåer och med olika syften. Med införandet av
begreppet fokusområden öppnas möjligheterna upp
för alla nivåer i organisationen att sätta sina egna
mål inom respektive fokusområde.
Fokusområdena baseras på vår vision, verksamhetsidé och uppgift.

Verksamhetsplan
2022–2024
FOKUSOMRÅDE HÅLLBARHET
Inriktning
Vi ska aktivt ta ansvar för hållbarhet ur ett socialt-,
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Dessa tre
områden ska verka tillsammans och skapa håll
barhet i ett större sammanhang.
Social hållbarhet – vi ska vara en jämställd och
jämlik organisation där människors lika värde står
i centrum, där det finns hög tolerans, tillit och förtroende. Vi ska verka för inkludering, utvecklande
ledarskap och en öppen attityd.
Ekologisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för vår påverkan på miljö genom aktiva val i alla delar av vår
verksamhet.
Ekonomisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för våra
resurser och verkar för god resurshållning.

FOKUSOMRÅDE AVELSANSVAR
Inriktning
Vi ska skapa förutsättningar för friska och sunda
hundar med de mentala och fysiska egenskaper som
gör att de kan uppfylla sina uppgifter. Detta görs
möjligt genom ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete med goda möjligheter till utvärdering och uppföljning.

FOKUSOMRÅDE PROV
OCH TÄVLING
Inriktning
Vi ska tillvarata och utveckla möjligheten att prova
hundarnas brukbarhet. Vi ska öka attraktionskraften för prov och tävling. Vi ska verka för att utveckla nuvarande och införa nya tävlingsformer. Vi
ska se över möjlighet till åretrunttävlande. Genom
att föra en dialog med arrangörer, funktionärer
och utövare, ska vi säkerställa och utveckla hög
kompetens.

FOKUSOMRÅDE FRISK OCH
SUND ORGANISATION
Inriktning
Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar för
ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och spridande av kunskap. Medlemmarnas behov ska identifieras och tillgodoses. Genom målstyrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten ska vi se till
att Brukshundklubben hela tiden utvecklas. Vi ska
ha ett utvecklande samarbete med ideella, privata
och offentliga aktörer samt aktivt arbeta med att
marknadsföra Brukshundklubben som organisation
i samhället. Vår digitala närvaro ska vara tydlig.

FOKUSOMRÅDE FRIVILLIG
FÖRSVARSORGANISATION OCH
SAMHÄLLSNYTTIGA HUNDAR
Inriktning
Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till
nytta i samhället. Vi ska säkerställa att vi genomför vårt uppdrag som frivillig försvarsorganisation.
Vi ska informera, utbilda och rekrytera utifrån
uppdragsgivares krav. Genom information och samverkan med andra aktörer i frågor som rör hundens
användning i människans tjänst, tar vi samhällsansvar. Vi ska skapa förmåga och kompetens att
utveckla och utbilda samhällsnyttiga hundar.

FOKUSOMRÅDE UTBILDNING
Inriktning
Vi ska, genom att sprida kunskap om hund, förbättra förutsättningarna för hunden och värna om
rätten att ha hund i samhället. Genom information
och utbildning till hundägare och allmänhet tar vi
samhällsansvar. För att stärka hundhållningen och
vår relation till hunden ska vi utveckla träningsoch utbildningsmetoder. Genom att erbjuda aktiviteter ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för
hundar och hundägare.
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Budget 2022
Samt riktlinjer 2023–2024
(Samtliga siffror är angivna i kronor)

Budgetposter

Utfall

Budget

Budgetförslag

Riktlinjer

Riktlinjer

Intäkter

2020

2021

2022

2023

2024

Medlemsintäkter
Statliga anslag
Övriga intäkter
Projektmedel Upp och hoppa
SUMMA INTÄKTER

18 498 060
1 541 000
6 521 941
857 000
27 418 001

18 345 000
1 541 000
8 393 000
0
28 279 000

18 600 000
1 541 000
8 793 000
0
28 934 000

18 600 000
1 541 000
8 493 000
0
28 634 000

18 600 000
1 541 000
8 493 000
0
28 634 000

22 229 663
726 541
843 041
23 799 245

24 184 000
4 155 000
0
28 339 000

25 652 000
5 138 000
0
30 790 000

26 100 000
4 715 000
0
30 815 000

26 275 000
4 505 000
0
30 780 000

Operativt resultat
Finansiella poster

3 618 756
29 712

–60 000
0

–1 856 000
0

–2 181 000
0

–2 146 000
0

RESULTAT

3 648 468

–60 000

–1 856 000

–2 181 000

–2 146 000

Kostnader
Gemensamma kostnader
Utskottskostnader
Projekt Upp och hoppa
SUMMA KOSTNADER
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Kommentarer
Till budget 2022 samt riktlinjer 2023–2024
Med anledning av de föregående årens överskott
och utebliven verksamhet har förbundsstyrelsen
valt att under kommande tre år lägga en offensiv
budget.

INTÄKTER
Medlemsintäkter
Medlemsintäkterna på förbundsnivå har varit
svagt stigande under senaste åren. Det förutses en
fortsatt ökning för förbundsavgifter i kommande
budget. Riktlinjerna 2023 och 2024 är försiktiga
p.g.a. osäkerhet kring långsiktig effekt av coronapandemin.
Statlig kostnadsersättning
Detta belopp avser den ersättning som debiteras
organisationsbidraget för administrativa kostnader
som krävs för att Brukshundklubben ska kunna
bedriva tjänstehundsverksamhet.
Övriga intäkter
Övriga intäkter innefattar bland annat sponsoroch annonsintäkter, både via traditionella medier
men nu också i stor utsträckning via våra digitala
kanaler. I övriga intäkter ingår också intäkter som
genereras från våra digitala system som t.ex. SBKUtbildning och SBK-Tävling.

GEMENSAMMA KOSTNADER
Personal
Då kravet ökat på insatser inom IT, ekonomi,
utveckling av system och nya utbildningar till
organisationen, har även personalbudgeten ökat för
att kunna möta detta behov.

SBK Utbildning
Här finner vi licensavgifter för program i vilken
man skapar utbildningsmaterial samt utveckling
av systemet. Kostnader för systemet förväntas öka
något. Ökade kostnader för systemet genererar utökade möjligheter till digital verksamhetsutveckling
och i viss mån också intäkter för utbildningar.
Avskrivningar
Avskrivningarna kommer under kommande år att
öka då nya system läggs in som anläggningstillgångar och skrivs av över tid.
Övriga gemensamma kostnader
I de övriga gemensamma kostnaderna ingår bland
annat moms för fakturering mellan bolagen, utskick av medlemsavier, kostnader för förbundets
hedersmedlemmar, bank- och revisionskostnader.

UTSKOTTSKOSTNADER
Under år 2020 blev mycket verksamhet stoppad
med anledning av corona. Utskotten förväntas
under 2021 att ta igen förlorad verksamhet och har
förhoppningar om att under 2022 och framåt kunna
bedriva verksamhet som tidigare.
Det är dock relevant att poängtera att det är
mycket troligt att andelen digitala aktiviteter,
såsom konferenser och utbildningar kommer att
öka. Detta kommer i så fall att innebära kostnadssänkning. I dagsläget är det dock svårt att bedöma
omfattningen av detta.

Sponsorer
Dessa kostnader kommer under kommande år att
öka på grund av ökad provision. Dock möts denna
kostnad upp av ökade sponsorintäkter.
SBK Tävling
Driften av SBK-Tävling förväntas inte att öka
nämnvärt kommande år bortsett från indexering
av konsulttjänster. De kostnader som uppkommer
för utvecklingen av systemet kommer att tas av de
medel som har reserveras från tidigare kongresser.
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Valberedningens förslag
Post
Förbundsordförande
2:e vice ordförande
Skattmästare

Namn
Piia Nora
Barbro Olsson
Lars Carlborg

Mandatperiod
1 år
2 år
2 år

Status
omval
omval
omval

Ordinarie ledamöter
Peter Lind
Gunilla Andersson

2 år
2 år

nyval
nyval

Suppleanter
1:e suppleant
2:e suppleant
3:e suppleant

Åsa Tiderman
Carin Josefsson
Elisabeth Arebark

2 år
2 år
1 år

omval
nyval
fyllnadsval

Revisorer
Auktoriserad revisor
Lekmannarevisor

Kerstin Hedberg
Klas Nordblom

1 år
1 år

omval
omval

Revisorssuppleanter
Auktoriserad revisor
Lekmannarevisor

Bengt Beergrehn
Göran Tillberg

1 år
1 år

nyval
omval

Förslag till presidium för kongressen
Ordförande Ellinor Eriksson och vice ordförande Staffan Thorman.
Förslag till justerare samt rösträknare
Lennart Larsson (Stockholm) och Anders Falk (Småland).
Representanter från Svenska Kennelklubben kommer att agera mötesstöd/rösträknare
vad gäller röstlängd och mötet/voteringar i det digitala verktyget VoteIT.
Valberedningen har utgjorts av:
Åsa Lind (sammankallande), Anders Brorsson, Anna Persson, Peter Sjöberg och Helén
Wallman.
Förberedande valberedningskommitté inför val av valberedning
– Utsedd på organisationskonferensen 2021
Billy Andersson (Briard) sammankallande, Per Olov Eriksson (Övre Norrland) och
Kirsten Silow Örnberg (Skåne).
Ledamöter i förbundsstyrelsen vars mandattider utgår 2022
1:e vice ordförande
Anneli Hultman
Ledamot
Fredrik Berg
Ledamot
Arne Jonsson
Ledamot
Anders Östling
Presentation av förbundsstyrelsens ledamöter och suppleanter finns på
www.brukshundklubben.se/forbundsstyrelse.
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Nomineringar till förbundsstyrelsen
från distrikt och rasklubbar
Nomineringsinstans
Mellannorrlandsdistriktet
Närkedistriktet
Skånedistriktet
Skånedistriktet
Skånedistriktet
Skånedistriktet
Skånedistriktet
Upplandsdistriktet
Upplandsdistriktet

Nominerad
Peter Jakob
Åsa Tiderman
Stefan Dahlhielm
Åsa Tiderman
Peter Jakob
Gunilla Andersson
Peter Lind
Peter Jakob
Peter Lind

Post i FS
Suppleant
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant 1
Suppleant 2
Suppleant 3
Ledamot
Suppleant

Tid
2 år
2 år omval
2 år nyval
2 år omval
2 år nyval
2 år
2 år

Presentationer av samtliga nominerade kandidater presenteras på hemsidan:
www.brukshundklubben.se/fsnominering
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Förbundsstyrelsens
Förslag 1
FÖRBUNDSAVGIFT 2022–2024
Förbundsstyrelsens förslag enligt grundstadgarna § 4 gällande medlemsavgift för
år 2022 samt preliminär medlemsavgift för år 2023 och 2024.
Förbundsavgift 2022
Ordinarie förbundsavgift:

400 kr

Förbundsavgift utlandsmedlem:

530 kr

Familjemedlem:

0 kr

Preliminär förbundsavgift 2023
Ordinarie förbundsavgift:

400 kr

Förbundsavgift utlandsmedlem:

530 kr

Familjemedlem:

0 kr

Preliminär förbundsavgift 2024
Ordinarie förbundsavgift:

400 kr

Förbundsavgift utlandsmedlem:

530 kr

Familjemedlem:

0 kr

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta i enlighet med förslaget.
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Förbundsstyrelsens
Förslag 2
STADGEÄNDRING I SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS
GRUNDSTADGAR
Bakgrund
Efter kongressbeslut 2019 och fastställande av Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
började reviderade grundstadgar för Svenska Brukshundklubben att gälla 2020-01-01. Nyhet
i grundstadgarna var då den valordning som infördes i § 10 Valberedning och valordning.
Valordningen har nu tillämpats en tid och förbundsstyrelsen föreslår justeringar i grundstadgarnas § 10 för vissa förtydliganden i valordningen.
Utöver valordningens förtydligande föreslås mindre justeringar i stadgetexten.
Samtliga föreslagna justeringar i grundstadgarna ses med grön och gul markering i förslaget.
Förbundsstyrelsens förslag nr 2 återfinns i sin helhet på
https://www.brukshundklubben.se/kongresshandlingar_2021.
Biträds förslaget av en enhällig kongress och fastställs av Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté föreslås de reviderade grundstadgarna att träda i kraft 2021-07-01. Om förslaget
biträds av en kvalificerad majoritet (minst 2/3) föreslås en skriftlig omröstning under hösten
2021. Då föreslås de reviderade grundstadgarna att träda i kraft 2022-01-01.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta i enlighet med förslaget.
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Motion 1
2020-12-29

Motion angående medlemskap
Utveckling av medlemsregistrering för att underlätta för medlemsansvariga i klubbarna.
Det är naturligt för en person som vill köpa ett medlemskap att detta görs direkt hos
den lokalklubb som man vill bli medlem i. Enkelt blir det om det finns länkar för varje klubb till
medlemsregistreringen i SBK. Betalning av medlemskap till SBK görs på lämpligt sätt, med giro, swish
genom klubbarnas stripekonto.
Det avräknas precis som vanligt 1 ggr per månad till klubbarna, utbetalning via stripe eller bankkonto.
Ungdomsmedlemmen länkas till SHU på samma sätt som ovan, som gör den registreringen och
skickar över nyregistrerade medlemmar till SBK.
Klubbmedlemskap, dvs medlemskap i ytterligare en lokalklubb, gäller i 12 månader
Klubbmedlemskap skall ej följa ordinarie medlemskap och skall vara synligt för lokalklubben, men ska
inte gå att förnya utan att ett ordinarie medlemskap finns. Detta gör det möjligt för lokalklubben att
kalla alla sina medlemmar till möten, så krav enligt stadgarna kan uppfyllas. Även så att alla
medlemmar får information och inbjudningar till tex aktiviteter.
Gällande rapporter, bör det finnas en kolumn för varje medlemskap, för ungdomsmedlemmar,
klubbmedlemskap, ordinarie medlemskap samt en kolumn för familjemedlemmar. Detta ger en enkel
uppföljning av hur många som har mer än ett medlemskap i distrikten.

Smålandsdistriktet yrkar att kongressen beslutar
1. Att medlemsregistreringen kan göras digitalt för alla.
2. Arbeta fram rutiner för betalningar av medlemskap i stripe för de medlemskap som SBK
ansvarar för.
3. Klubbmedlemskap görs synligt för lokalklubbarna och skall ej kunna förnyas utan
helmedlemskap.
4. Förändra redaktionellt i stadgarna så att de följer hantering av ungdomsmedlemmar.
5. Förändra redaktionellt i stadgarna angående klubbmedlemskap.
6. Göra rapporter med förändrade kolumner och som blir fullständiga med alla medlemmar.

SBK Smålandsdistriktets styrelse
Billy Andersson
ordförande
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
Angående utveckling av medlemsregistrering.
Motionärens yrkande
1. Att medlemsregistrering kan göras digitalt för alla
2. Arbeta fram rutiner för betalningar av medlemskap via Stripe för de medlemskap som
SBK ansvarar för
3. Klubbmedlemskap görs synligt för lokalklubbarna och skall ej kunna förnyas utan
helmedlemskap
4. Förändra redaktionellt i stadgarna å att de följer hanteringen av ungdomsmedlemmar
5. Förändra redaktionellt i stadgarna angående klubbmedlemskap
6. Göra rapporter med förändrade kolumner och som blir fullständiga med alla medlemmar
Förbundsstyrelsens ställningstagande
Förbundsstyrelsen ser motionen som två delar. Det ena delen handlar om funktionalitet i
medlemssystemet motsvarande punkt 1, 2, 3 och 6. Den andra delen handlar om formulering
i grundstadgarna kopplat till ungdomar och klubbmedlemskap och motsvarar punkt 4 och
5 enligt motionens att-satser. Förbundsstyrelsen besvarar motionen därför i två delar enligt
ovan.
Medlemssystem och funktionalitet
Medlemssystemet är hjärtat i vår systemmiljö och därför också ett av de mer komplexa
system vi har. Systemet behöver kopplas samman till våra övriga system på ett bra sätt. Ett
sådant system har många krav att fylla och oftast innebär det ett behov av utveckling som
också behöver kopplas till vilken merkostnad det kommer att medföra. Då det finns brister i systemet men också önskade funktioner kopplat till bättre funktionalitet kommer det
under våren 2021 genomföras en kravspecifikation/förstudie av medlemssystem för Svenska
Brukshundklubben. En av dessa funktioner är bland annat betallösning och enklare rapportsökning. Förbundsstyrelsen tar med sig motionärens synpunkter inför denna kravspecifikation/förstudie.
Stadgar och medlemskap
Förbundsstyrelsen kommer att ge utskottsgrupp styrdokument att se över delen i grundstadgarna som handlar om medlemskap till kongressen 2022.

Förbundsstyrelsen anser därmed att motionen är besvarad.
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
Angående ungdomsarbete inom Svenska Brukshundklubben.
Motionärens yrkande
1. Att ungdomar skall ha en meningsfull sysselsättning inom SBK oberoende var i landet
man bor
2. Att nuvarande avtal med SHU sägs upp (har ingen relevans idag)
3. Att medlemskap för ungdomar följer SKK anvisningar d.v.s. alla ungdomar kommer från
SHU
4. Text i stadgar omarbetas till ungdomsmedlemmar kommer från SHU
5. Att åldern på ungdomsmedlemmar sänks från 26 år till 18 år Enligt paragraf 39 kennel
fullmäktige 2019
6. Att SBK centralt skall arbeta för att ungdomssektorer bildas på brukshundklubbarna med
en aktiv verksamhet med ungdomarna
7. Att en ungdomsansvarig tillsätts i den centrala verksamheten som ansvarar för att
ungdomsarbetet kontinuerligt utvecklas.
Förbundsstyrelsens ställningstagande
Det delegerade ansvaret för ungdomsverksamheten inom Svenska Kennelklubbens (SKK)
organisation är tilldelat Sveriges Hundungdom (SHU). Brukshundklubben har detta att ta i
beaktande. Sedan länge har vi ett samarbetsavtal med SHU för samverkan och utveckling av
ungdomsverksamheten inom våra organisationer.
Förbundsstyrelsen ser ungdomar som en viktig del i vår organisation och samarbetet med SHU
som prioriterat för att säkerställa vår egen tillväxt. Förbundsstyrelsen tillsatte under 2019
arbetsgruppen Ung med hund i SBK. Arbetsgruppen bestod av representanter från SBK, SHU,
Studiefrämjandet och Realgymnasiet. Arbetsgruppen tog fram en rapport där de identifierar
utvecklingsområden. Arbetsgruppen skapade även en informationsbroschyr för att inspirera och
stötta lokala klubbar som vill utveckla sin ungdomsverksamhet. Förbundsstyrelsen avslutade
arbetsgruppen under december 2020 och uppdrog till utskottet för organisation att arbeta vidare
med de utvecklingsområden som framkommit i rapporten. De utvecklingsområden som utskottet
ska arbeta vidare med är:
a) I samråd med SHU förtydliga samarbetsavtalet
b) Översyn av medlemskap och fördelning av medlemsavgifter, i samråd med SKK och SHU
c) Framtagande av kommunikationsplan för:
I.

Information om grundavtal och fördelar med samarbete med lokala gymnasieskolor med
hundinriktning
II. Informationsbroschyr för att inspirera och stötta lokala SBK klubbar som vill utveckla
sin ungdomsverksamhet
III. SKK:s ställningstagande gällande ungdomsmedlemskap och fördelning av medlemsavgifter.

Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovan att motionen avslås.
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