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Svenska Brukshundklubbens 
verkställande utskott 

PROTOKOLL 5/2021 

Datum: 2021-04-07 Omfattning § 30  37 

Tid: 19:00  19:20   

Plats: Teams 

Närvarande: Ange ev. § nedan 

Ordförande Anneli Hultman  
 Barbro Olsson  
 Lars Carlborg  
   
   
   
Anmält förhinder: Piia Nora  

   
Från kansliet: GS Therese Palm  

   
 Ange ev. § nedan 
Övriga deltagare:   

   
Justerare: Lars Carlborg 

  
Vid protokollet: Barbro Olsson 
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§ 30 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Ordförande Piia Nora har förhinder att delta vilket innebär att första vice ordförande 
Anneli Hultman öppnar mötet och hälsade de närvarande välkomna VU-
sammanträdet. 

§ 31 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 
Lars Carlborg valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll. 

§ 32 DAGORDNING 
VU beslutade fastställa framlagt förslag på dagordning. 

§ 33 CORONALÄGET 
VU diskuterade kring den information som delges från Folkhälsomyndigheten och 
Regeringen. I dagsläget är smittläget mycket högt och det finns inga tydliga signaler 
om lättnader. Det påverkar vår verksamhet framförallt eventuella öppningar av 
tävlingar. 

VU vill fortsatt påminna om att pandemin påverkar oss alla men det är viktigt att vi 
tar ett gemensamt ansvar vilket innebär att man bör ställa in verksamhet som är svår 
att genomföra på ett säkert sätt och ställa om till digitala lösningar där så är möjligt. 

§ 34 PLANERING FS-SAMMANTRÄDE 2021-04-16 
VU diskuterade ärenden inför FS-sammanträde nästa vecka. Dagordningen ser inte 
alltför betungande ut vilket är bra då det är ett kvällsmöte. 

§ 35 FÖRSTÄRKNING AV PG SPECIALSÖK 
VU diskuterade önskad förstärkning av PG specialsök då Dag Brück lämnat gruppen. 

VU beslutade att tillsätta Annica Johansson som ledamot i PG specialsök och önskar 
henne lycka till med arbetet. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad 

§ 36 NÄSTKOMMANDE VU-SAMMANTRÄDE 
VU beslutade att avhålla nästa VU-sammanträde den 27 april 19:00 via Teams samt 
ett fysiskt VU-möte den 9 maj i samband med kongressen. 
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§ 37 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 
Förste vice ordförande Anneli Hultman tackade för ett bra och konstruktivt möte och 
avslutade sammanträdet klockan 19:20. 

Justeras:  Justeras  Vid protokollet: 
 

 
Anneli Hultman  Lars Carlborg  Barbro Olsson 
Mötesordförande 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som 
fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens 
förbundsstyrelse (FS). 


