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PROTOKOLL

Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen Protokoll 3/2021

§ 58 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.
Då Bengt Blomqvist ej närvarar går Åsa Tiderman upp som ordinarie ledamot.
Gunilla Andersson och Peter Jakob ansluter senare.

§ 59 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Anders Östling valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 60 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Visma Addo ID-nummer : aa90598f-104d-46c1-9044-fea01e5deee4

FS beslutade att efter smärre justeringar godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 61 PROTOKOLL
Förelåg följande FS-protokoll:
•

Nr 2 från 5 februari 2021

FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Protokoll från verkställande utskottet
•

Nr 2 från 1 februari 2021

•

Nr 3 från 16 februari 2021

•

Nr 4 per capsulam från 20 februari 2021

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Underhandsbeslut
Inga underhandsbeslut förelåg.

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott
Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:
a) Utskottet för organisation nummer nr 2 2021
Frågan om Officelicenser till föreningscoacher tas upp till beslut av FS under
§ 76 nedan.
b) Utskottet för avel och hälsa nr 1 2021 avser bilaga till protokoll
c) Utskottet för hundägarutbildning nr 1 2021
FS tog del av föreslagna lösningar av de delar som föranledde bordläggningen
av protokollet vid föregående FS-sammanträde.

FS beslutade att godkänna protokollen samt bilagan från Utskottet för avel och
hälsa och därmed lägga dem till handlingarna.
Sammankallande i utskotten rapporterade sedan lite kort från utskottsarbetet.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 62 FÖRTJÄNSTTECKEN
Förelåg ansökningar om förtjänsttecken i guld.
FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld till en (1) person.
GS har utöver det beslutat om 3 förtjänsttecken i silver och 1 förtjänsttecken i
brons.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 63 RALLYDOMARE
Visma Addo ID-nummer : aa90598f-104d-46c1-9044-fea01e5deee4

FS diskuterade av utskottet för prov och tävling framlagd information med
tillhörande förslag på hantering avseende en rallylydnadsdomare som gör avsteg från
regler och bestämmelser.
FS beslutade i enlighet med utskottets förslag vilket innebär att domaren ska genomgå
en uppdatering bestående av teoriprov, banritning i alla klasser, en praktisk
utbildningsdag och en avslutande examination. Uppdatering och examination ska
vara genomförd inom ett år från 2021-03-01.
FS beslutade vidare att domaren ska vara avstängd från domaruppdrag tills dess att
godkänd examination är genomförd.
FS uppdrar till Emelie Hörman att effektuera beslutet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 64 TILLSÄTTANDE AV LEDAMOT I UTSKOTTET FÖR
SAMHÄLLSNYTTA
FS diskuterade av Utskottet för samhällsnytta framlagt förslag på ny ledamot till
utskottet.
FS beslutade att tillsätta Peder Nimrodsson såsom ny ledamot i Utskottet för
samhällsnytta med arbetsområde inom patrullhund.
FS hälsar Peder Nimrodsson välkommen till utskottet och önskar honom lycka till
med arbetet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 65 DIGITAL SIGNERING
FS diskuterade av VU framlagt förslag på införande av digital signering för dokument
inom den centrala organisationen. Det finns olika lösningar som erbjuds på
marknaden varav ett par är företag som Svenska Brukshundklubben redan nyttjar.
FS uppdrar till utskottssammankallande att snarast kartlägga inom sina utskott hur
många som redan idag är anslutna till Kivra för att då eventuellt kunna gå vidare
med den möjligheten.
FS beslutade att för detta sammanträde prova den digitala signeringen via Kivra

Justeras: ordförande

Justerare:

3

Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen Protokoll 3/2021

§ 66 NATIONELL LICENSGRUPP
FS diskuterade av Utskottet för prov och tävling framlagt förslag på att starta upp en
nationell licensgrupp som en fortsättning på arbetat med bestämmelser för
licenshantering. Gruppen ska bestå av personer som representerar de olika
tävlingsformerna som inbegriper skyddsarbete. Gruppen ska ligga organisatoriskt
inom Utskottet för prov och tävling men inte inneha egen beslutsrätt.
FS beslutade i enlighet med utskottets förslag.
FS uppdrar till Anders Östling att återkomma med tydlig uppdragsbeskrivning samt
presentation av gruppens sammansättning till nästkommande FS-sammanträde.

Visma Addo ID-nummer : aa90598f-104d-46c1-9044-fea01e5deee4

§ 67 UPPDRAGSBESKRIVNING PG KVALITETSSÄKRING OCH
CERTIFIERING
Förelåg ett förslag från GS avseende uppdragsbeskrivning för PG kvalitetssäkring och
certifiering tillika förslag på personer att bemanna projektgruppen.
FS beslutade att fastställa uppdragsbeskrivningen.
FS uppdrar till GS och Arne Jonsson att återkomma med förslag på sammankallande
för gruppen till nästkommande FS-sammanträde.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 68 UPPSTART AV AKTIEBOLAG
FS diskuterade av kansliet framlagt förslag avseende uppstart av ett nytt aktiebolag
med koppling till arbetet med kvalitetssäkring och certifiering. Att starta ett separat
aktiebolag för detta ändamål skapar en tydlig struktur och uppdelning av
verksamheten.
FS beslutade att uppdra till GS att se över förutsättningar, sammansättning,
namnförslag och upplägg för uppstart av ett nytt aktiebolag och att genomföra detta.
Uppstartskostnaden för ett nytt aktiebolag ryms inom GS delegation.

§ 69 KENNELSTATISTIK PÅ SVENSKA
BRUKSHUNDKLUBBENS HEMSIDA
FS diskuterade av Utskottet för avel och hälsa framlagt förslag på hantering av
publicerad kennelstatistik på hemsidan. Ett syfte med att synliggöra statistik över
MH, HD och ED är att underlätta för rasklubbarna i deras arbete med avelsansvaret.
Det kan också vara till hjälp för uppfödare men även ur ett konsumentperspektiv då
informationen kan nyttjas av presumtiva valpköpare.
FS bedömer att behandlingen inte bryter mot innehåll i GDPR då behandlingen kan
anses viktig för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Behandlingen
inverkar inte heller på grundläggande rättigheter och friheter då motsvarade
information redan finns registrerade och publika genom SKK:s hunddata och
avelsdata.
FS beslutade efter ovanstående klarläggande att fortsätta redovisa sammanställning
av de offentliga uppgifter som finns att hämta på Svenska Kennelklubbens hemsida
för alla uppfödare av raser som Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 70 KARTLÄGGNING AV FÖRENINGSKLIMATET
FS diskuterade av VU framlagt förslag på temperaturtagning av klimatet i
organisationen genom så kallade pulsmätningar där frågor av allmän karaktär skickas
ut till ordföranden i rasklubbar och distrikt. Resultatet av svaren ska sedan
analyseras och kunna ligga till grund för mer djupgående diskussioner kring
föreningsklimatet inom Svenska Brukshundklubben.
FS uppdrar till Barbro Olsson och Fredrik Berg att arbeta vidare med upplägget och
påbörja framtagandet av frågepaket. Återkoppling av detta första steg ska ske på
FS-sammanträdet 9 juni.

Visma Addo ID-nummer : aa90598f-104d-46c1-9044-fea01e5deee4

§ 71 UPPFÖLJNING AV ORGANISATIONSKONFERENSEN 2021
SAMT TJÄNSTEHUND UTBILDNINGSDAGAR 2021
FS tog del av de utvärderingar som gjorts avseende organisationskonferensen samt
Tjänstehund utbildningsdagar.
Utvärderingarna är viktiga instrument för att både kunna lägga fram förslag på
hantering och ge svar på frågor men även för att ge underlag till förbättringar för
kommande konferenser. Det är alltid en utmaning att planera konferenser, oavsett om
de är digitala eller fysiska, så att de passar alla deltagare och alla programpunkter
men synpunkterna i utvärderingarna ger en god grund. Utöver det så kan det finnas
direkta uppdrag riktade till FS eller utskott att jobba vidare med.
FS uppdrar till Anders Östling och Åsa Tiderman att ta kontakt med övriga i
organisationskonferensens konferensledning för att sortera ut förbättringsdetaljer
inför kommande konferens. Återkoppling till FS-sammanträdet 14 april.
FS uppdrar vidare till Stefan Dahlhielm och Peter Jakob att genomföra motsvarande
hantering gällande Tjänstehund utbildningsdagar. Återkoppling till FSsammanträdet 14 april.

Ajournering av sammanträdet för fika 14:50
Återupptagning av sammanträdet 15:20

§ 72 KONGRESSEN 2021
(JFR FS NR 10 § 118/2020, NR 13 § 198/2020, NR 24 § 309/2020,
N2 1 6/2021)
a) Diskussionsforum
a. Första diskussionsforumet är planerat till den 15 april klockan 19:00 –
21:00 och kommer att hantera uppföljning av organisationskonferensen
samt verksamhetsberättelsen. Moderator för detta forum är Anneli
Hultman och Arne Jonsson för referat.
b. Andra diskussionsforumet är planerat till den 22 april klockan 19:00 –
21:00 och kommer att hantera kongresshandlingarna. Moderator för detta
forum är Anders Östling och Barbro Olsson för referat.

Justeras: ordförande

Justerare:
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b) Beslut om gäster
FS beslutade att bjuda in avgående och tillträdande VD för SKK, Ulf Uddman
och Kees de Jong till kongressen 2021.

§ 73 FS FÖRSLAG
FS beslutade att till kongressen förelägga oförändrad medlemsavgift för 2022 samt
oförändrad avgift i riktlinjerna för 2023 och 2024, under förutsättning att
medlemsantalet är stabilt.
FS beslutade att till kongressen förelägga mindre justeringar i grundstadgan.
Justeringarna gäller främst språklig korrigering samt smärre justeringar kopplat till
valordningen.
Visma Addo ID-nummer : aa90598f-104d-46c1-9044-fea01e5deee4

§ 74 VERKSAMHETSPLAN MED MÅL
FS diskuterade kring den text som ska infogas i kongresshandlingarna gällande
verksamhetsplan med fokusområden.
FS beslutade enlig förelagt förslag.

§ 75 BUDGET 2022 SAMT RIKTLINJER 2023 OCH 2024
Skattmästaren föredrog budgeten för 2022 samt riktlinjerna för 2024 och 2024, vilka
ska ingå i kongresshandlingarna. Utskotten har haft möjlighet att lämna in
synpunkter och dessa är omhändertagna.
Coronapandemins påverkan på kommande år är fortsatt svår att överblicka både på
grund av att aktiviteter och arrangemang blir framflyttande men även att
organisationen under tiden har skapat rutiner för att ha mer digitala träffar och
utbildningar. Dessa är förvisso ekonomibesparande men kan ändå bära med sig
uppstartskostnader som idag är svåra att se omfattningen av.
FS beslutade enligt förslaget.
Punkten förklarades omedelbart justerad

§ 76 INKÖP AV OFFICELICENSER TILL FÖRENINGSCOACHER
FS beslutade, enligt skrivning i Utskottet för organisations protokoll, att köpa in
Officelicenser till föreningscoacherna. Detta för att de ska kunna samordna arbetet,
med hjälp och support till distrikt och klubbar, på gemensamma arbetsytor i MS
Teams. Utskottet har budgeterat för denna kostnad.

Ajournering av sammanträdet 17:15
Återupptagning av sammanträdet lördag 08:30
Gunilla Andersson ansluter till sammanträdet.
Stefan Dahlhielm deltar inte under lördagen Peter Jakob går därmed upp som
ordinarie ledamot.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 77 VERKSAMHETSBERÄTTELSE
(JFR FS NR 10 § 118/2020, NR 13 § 198/2020, NR 24 § 309/2020,)
FS diskuterade framlagd verksamhetsberättelse och konstaterade att inget fanns att
kommentera avseende innehållet.
FS bordlägger fastställandet av verksamhetsberättelsen till söndagen för att
finjusteringar av text och språk samt kontroll av tabeller ska kunna göras.

§ 78 KONGRESSHANDLINGAR
FS diskuterade kongresshandlingarna och gjorde smärre justeringar i texten. Avseende
innehållet i kongresshandlingarna fanns inget att kommentera eller ändra.

Visma Addo ID-nummer : aa90598f-104d-46c1-9044-fea01e5deee4

FS fastställde därmed kongresshandlingarna.

§ 79 MOTIONER TILL KENNELFULLMÄKTIGE 2021
FS diskuterade inkomna tankar till motioner inför SKK:s Kennelfullmäktige i
september 2021. Motionerna ska vara inskickade till SKK senast den 31 mars.
FS beslutade att gå vidare med 4 förslag, i bilaga ej här.
FS uppdrog till GS, Åsa Tiderman, Anneli Hultman, Barbro Olsson samt Gunilla
Andersson att färdigställa motionstexter och yrkanden. Dessa ska delges FS för
påseende senast den 29 mars.

Ajournering av sammanträdet för fika 10:15
Återupptagning av sammanträdet 10:45

§ 80 UPPHÖRANDE AV LOKALOMRÅDE INOM RASKLUBB
FS diskuterade av Svenska Schäferhundklubben framlagd hemställan om att Sk
Hässle ska upphöra som lokalområde inom Svenska Schäferhundklubben, enligt § 15 i
SBK:s normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med två nivåer.
Se även inkommen skrivelse § 84 k.
Representanter från VU samt Schäferhundklubbens styrelse har deltagit på ett möte
med representant från SKK:s Föreningskommitté för att reda ut händelseförlopp och
få råd i fortsatt hantering.
FS beslutade på förslag från VU efter hemställan av Svenska Schäferhundklubben
enligt följande:
• Lokal Schäferhundklubb Hässle upphör som lokalområde inom Svenska
Schäferhundklubben
• Svenska Brukshundklubben övertar förvaltningen av Sk Hässles arkiv och tillgångar
• Sk Hässle upphör genom detta beslut som organisation inom Svenska
Schäferhundklubben och Svenska Brukshundklubben.
FS uppdrog till förbundskansliet att effektuera beslutet.
FS uppdrog till Piia Nora att sammanställa en information vilken ska förklara
åtgärder och återkallande av FS tidigare kommunicerad plan.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 81 INFORMATION OCH RAPPORTER
Förbundsordförande
Piia Nora informerade om att hon haft ett enskilt möte med chefen flygvapnet. Hon
har deltagit på möte med SKK:s valberedning samt vid ett möte med Fredrik Bruno,
sekreterare i SKK:s Föreningskommitté.

FS-ledamöter
Barbro Olsson har haft dialog med arrangören för SM i lydnad och rallylydnad.

Visma Addo ID-nummer : aa90598f-104d-46c1-9044-fea01e5deee4

Anneli Hultman har deltagit på möte med SKK:s valberedning samt vid ett möte med
Fredrik Bruno, sekreterare i SKK:s Föreningskommitté.
Lars Carlborg deltagit på möte med SKK:s valberedning.
Anders Östling har varit ordförande på några lokalklubbar.
Inget övrigt att rapportera från ledamöterna.

Generalsekreterare
GS rapporterar kort om statusläget gällande tvisten med den tidigare upphandlade
leverantören samt om läget på kansliet under pågående pandemi.
Utöver det har det varit mycket arbete med revision och upphandling av nytt CMS
(Content Management System) för utveckling av ny hemsida.
Under våren ska även arbetet med att avveckla de fysiska servrarna för att föra över
lagring och hantering av dokument till en molnlösning i stället för fasta servrar. Den
centrala organisationen kommer i och med det att gå över till en hellösning med
Microsoft 365.

Dialogmöten
Ledamöterna avrapporterade kort ifrån avhållna dialogmöten.

§ 82 ARBETS OCH PROJEKTGRUPPER
PG upp och hoppa sund med hund
Förelåg i sedvanlig ordning en gedigen och utförlig rapport från projektet Upp och
hoppa Sund med hund. SBK Skidskola är i gång och det finns i nuläget 30 avsnitt
färdiga. Ett litet bakslag i det hela är att den fina snön som har täckt i princip hela
Sverige hastigt försvann. Länk till skidskolan finns på SBK:s Facebook-sida

PG utskottsöversyn
Barbro Olsson rapporterade kort om arbetet inom projektgruppen. Arbete med fas 1
som innebar en kartläggning av nuläget ”Hur är det nu?”, kommer att avslutas i tid
och övergå till fas 2 där arbetet kommer att handla om ”Vad vill/behöver vi?”.

Justeras: ordförande

Justerare:
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PG historik
Efter att jubileumsåret avslutades har PG historik genomfört olika uppsamlande
åtgärder och arkiveringsförslag vilka avslutades under 2019.
FS tackar med detta protokoll PG historik formellt för deras gedigna arbete vilket har
säkrat kunskapen om Svenska Brukshundklubbens 100-åriga historia.
FS beslutade därmed att upplösa gruppen.

§ 83 MEDLEMSSTATISTIK
Medlemsstatistiken för januari visar på fortsatt uppgång av antalet medlemmar och
medlemskap i flera kategorier.
Visma Addo ID-nummer : aa90598f-104d-46c1-9044-fea01e5deee4

Den preliminära medlemsstatistiken per den sista januari visar att det totala antalet
medlemskap var 70 887 stycken (2020: 70 038 stycken). Antal individer som var
medlemmar var 57 610 stycken (2020: 56 759 stycken) och antal medlemmar som
betalade förbundsavgift var 46 392 stycken (2020: 44 517 stycken), familjemedlemmar
6 722 stycken (2020: 6 903 stycken) och 4 021 stycken ungdomsmedlemmar (2020:
4 888 stycken). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 38 stycken.
Jämförelserna gjorda mot januari 2020.
FS konstaterar glädjande att medlemskapen i januari såväl på antal medlemskap som
på antal individer är det högsta på flera år.

§ 84 INKOMNA SKRIVELSER
a) Svenska Brukshundklubbens valberednings förslag 2021.
b) Skrivelse för kännedom från Svenska Boxerklubben, Svenska Australian
cattledogklubben samt Svenska Chodsky pesklubben till SKK/UtstK och
SKK/CS angående synpunkter på Svenska Brukshundklubbens hantering av
utställnings- och championatsbestämmelser.
c) Protokollsutdrag från SKK/UtstK med koppling till skrivelse från tre rasklubbar.
FS uppdrar till VU att avlämna ett yttrande till SKK/CS sammanträde i april.

Ajournering av sammanträdet för lunch 12:30
Återupptagning av sammanträdet 13:30
d) Protest från Skånedistriktet avseende förändring av moment i MH.
Protesten avser hanteringen av återgången till det ordinarie utförandet av
moment 10 i utförandeanvisningarna för MH.
FS uppdrar till VU att besvara Skånedistriktet.
Arne Jonsson deltog inte i diskussion eller beslut.
e) Remiss Skogsutredningen SOU 2020:73.
FS uppdrar till GS att lämna yttrande på remissen.
f) Protokollsutdrag SKK/CS VM för hollandse herdershond.
g) Protokollsutdrag från SKK/CS angående tvångsförvaltning av Sd Västra.
h) Protokollsutdrag från SKK/CS angående frågor från Svenska Collieklubben.
i)

Protokollsutdrag från SKK/CS angående konsekvenser av coronapandemin.

Justeras: ordförande

Justerare:
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j) Protokoll nr 1/2021 från SKK/CS.
k) Hemställan från Svenska Schäferhundklubben inklusive bilagor avseende
upphörande av Sk Hässle.
FS tackade för skrivelserna noterade kommande hantering för några av dessa och lade
dem sedan till handlingarna.

§ 85 UTGÅENDE SKRIVELSER
a) Skrivelser till berörda angående Sk Hässle.
b) Skrivelse till Försvarsmakten gällande uppdrag och huvudmannaskap.

Visma Addo ID-nummer : aa90598f-104d-46c1-9044-fea01e5deee4

c) Förfrågan till Folkhälsomyndigheten angående tolkning av SFS 2021–8.
d) Skrivelse till SKK gemensamt med SSRK, SSPK samt Svenska Stövarklubben
avseende avläsning av HD.

Ajournering av sammanträdet 14:30
Resten av lördagen genomfördes som ett arbetsmöte under temat
”Tillitsbaserat ledarskap och visionsarbete”
Ajournering av arbetsmötet 17:30
Återupptagning av arbetsmötet söndag 08:30
Stefan Dahlhielm ansluter åter till mötet
Peter Jakob återgår till suppleantplats

Återupptagning av sammanträdet söndag 10:30

§ 86 UPPDRAG FRÅN OCH MÖTEN MED FÖRSVARSMAKTEN
FS diskuterade ingående kring den information som delgavs under Tjänstehund
Utbildningsdagar samt information från Piia Nora efter hennes dialog med chefen
flygvapnet. Innebörden i den information som givits tillhanda kan ge konsekvenser
som Svenska Brukshundklubben måste hantera på såväl kort som lång sikt.
Första åtgärden är ett digitalt möte med representanter från Försvarsmakten samt
Piia Nora, Peter Jakob och GS från Svenska Brukshundklubben.

Ajournering av sammanträdet för fika 11:00
Återupptagning av sammanträdet 11:30

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 87 UPPFÖLJNING CORONALÄGET
GS har uppdaterat SBK:s hemsida med rekommendationer och riktlinjer som SKK/CS
beslutade om vid sitt sammanträde den 29 januari. Fullständig beskrivning finns i
länk här.

Visma Addo ID-nummer : aa90598f-104d-46c1-9044-fea01e5deee4

Barbro Olsson återrapporterade från de svar som kommit från Folkhälsomyndigheten
och Länsstyrelsen i Dalarna. Syftet med frågeställningarna var att försöka få klarhet i
vissa funderingar kopplat till den tillfälliga covid-19-lagen SFS 2021-8.
Frågeställningarna till dessa myndigheter ska inte tolkas på något annat sätt än att vi
vill kunna vara förberedda både på eventuella hårdare restriktioner eller möjligheten
till en bra strategi för att kunna öppna upp för tävlingar när smittläget är under
kontroll. Det är fortfarande så att vi förhåller oss till SKK:s rekommendationer men
inkommen information till oss kan användas för att föra bra dialoger med SKK för att
kunna ge rekommendation till arrangemang av säkra aktiviteter.
Regeringen har haft en promemoria på remiss som behandlar ändringar i
begränsningsförordningen och som, om den går igenom, kan träda i kraft när
smittläget tillåter.
Utskottet för prov och tävling har diskuterat frågan om att öppna upp för tävlingar
men i och med resonemanget i de två första stycken i denna paragraf är det inte
aktuellt i dagsläget.
FS vill fortsatt uppmärksamma alla våra klubbar och distrikt att hålla sig uppdaterade
på gällande restriktioner och att efterleva nu gällande pandemilag.
FS följer utvecklingen noga för att snabbt kunna ställa om eller eventuellt ställa in
verksamhet beroende på förändringar i rekommendationer och råd från
Folkhälsomyndigheten, Regeringen och SKK.

§ 88 UPPSUMMERING AV BORDLAGDA PUNKTER TIDIGARE
UNDER SAMMANTRÄDET
§ 77 Verksamhetsberättelse
FS lyfte upp den bordlagda punkten från lördagen avseende verksamhetsberättelse för
2020.
FS diskuterade texter i verksamhetsberättelsen och genomförde ytterligare några
korrigeringar.
FS fastställde därmed verksamhetsberättelsen.
Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 89 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN
FS diskuterade kort pågående, återremitterade och bordlagda ärenden samt
uppdaterade listan, Bilaga 1.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 90 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation
av tagna beslut konstaterade FS att inget beslut har tagits som behöver kommuniceras
omedelbart. Utöver det finns dock beslut med omedelbar justering som ska
effektueras. Ett flertal informationspunkter noterades inför kommande dialogmöten.

§ 91 NÄSTA SAMMANTRÄDE
FS beslutade att genomföra nästa sammanträde via Teams den 16 mars klockan 19:00.

§ 92 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Piia Nora

Anders Östling

Barbro Olsson

Visma Addo ID-nummer : aa90598f-104d-46c1-9044-fea01e5deee4

Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket givande och
effektivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat den 28 februari kl.
12:40

Mötesordförande

Justeras: ordförande

Justerare:
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Bilaga 1
Bilaga till FS-protokoll nr 3/2021 med pågående ärenden och uppföljning

Ärendemening

Status

Tidigare
behandlat

Tidsplan

Arbete med strategi och
vision

Pågående
överfört från
översynen

Översynsarbete

Fortsätter även under
2021

Planering av
diskussionsforum inför
kongressen

Pågående

Ja

Återkoppling på FSsammanträdet 26/2

Protokoll från Utskottet för
hundägarutbildning

Bordläggning

Nej

FS-sammanträdet 26/2

Arbetsordningar och
beslutstyper

Pågående

Ja

Återkoppling till Anneli
senast den 16 april.

Kontroll av kursavtal mellan Pågående
SBK och SKK.

Nej

Arne återkommer till
FS-sammanträdet den 16
mars

Uppdragsbeskrivningar
inom Utskottet för
organisation

Pågående

Ja

Fredrik återkommer till
FS-sammanträdet den 16
mars

Förfrågan till FoHM

Pågående

Nej

Återkoppling FSsammanträdet 26/2

Utskottsuppdrag att se över
VP och budget

Pågående

Ja

Återkoppling till
Skattmästaren senast
15/2

Digital signering

Pågående

Nej

Utskottssammankallande
kartlägger bland
ledamöter och
återkopplar till FSsammanträdet den 16
mars

Justeras: ordförande

Justerare:
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Ärenden som avslutats under aktuellt möte noteras och avförs sedan från nedanstående tabell

Uppdragsbeskrivning samt
personer till nationell
licensgrupp

Pågående

Nej

Anders Östling
återkopplar till FSsammanträdet den 16
mars

Sammankallande för PG
kvalitetssäkring och
certifiering

Pågående

Nej

GS och Arne Jonsson
återkopplar till FSsammanträdet den 16
mars

Kartläggning av
föreningsklimatet

Pågående

Nej

Barbro Olsson och
Fredrik Berg återkopplar
till FS-sammanträdet den
9 juni

Uppföljning
organisationskonferensen

Pågående

Ja

Anders Östling och Åsa
Tiderman återkopplar till
FS-sammanträdet den 14
april

Uppföljning Tjänstehund
Utbildningsdagar

Pågående

Ja

Peter Jakob och Stefan
Dahlhielm återkopplar
till FS-sammanträdet den
14 april

Motioner till KF

Pågående

Nej

Berörda gör texterna
tillgängliga för FS senast
den 19 mars

Information till berörda
inom Svenska
Schäferhundklubben

Pågående

Nej

Piia Nora återkopplar till
FS-sammanträdet den 16
mars

Yttrande till SKK/CS
avseende skrivelse från tre
rasklubbar

Pågående

Nej

VU svarar och
återkopplar till SKK/CS
senast den 24mars

Remiss om
Skogsutredningen SOU
2020:73

Pågående

Nej

GS svarar på remissen
senast den 30 april

Justeras: ordförande

Justerare:
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