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-

Justerare:

Anders Östling
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Barbro Olsson
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Protokoll 25/2021

§ 405 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

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

§ 407 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
FS beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 408 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTTECKEN
Förelåg ansökningar om förtjänsttecken i guld.
FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld till sju (7) personer.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 409 REVIDERADE REGLER FÖR DRAGPROV
Förelåg reviderade regler för dragprov vilka har hanterats enligt fastställda rutiner
med remisshantering och dialoger redan för ett år sedan. Dock medförde pandemin
samt förskjutningen av införandet av reglerna att de ligger för fastställande först till
detta FS-sammanträde.
FS beslutade fastställa reglerna.
FS uppdrar till GS att skicka in dessa till SKK.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 410 COVID RESTRIKTIONER OCH KONSEKVENSER
Just nu så går smittläget åt fel håll i Sverige och det är mycket viktigt som arrangör
att man håller sig uppdaterad på de rekommendationer och restriktioner som
fastställs och kommuniceras av Folkhälsomyndigheten, regeringen och SKK. Det är
också viktigt att hålla sig informerad om eventuella lokala och regionala restriktioner.

Covidbevis
Regeringen beslutade att från den 1 december möjliggöra Covidbevis
(vaccinationsbevis) som smittskyddsåtgärd för evenemang som samlar fler än 100
personer inomhus.
Regeringen uttalar samtidigt att Covidbevis kan komma att kunna nyttjas även för
andra verksamheter där risken för trängsel och därmed smittspridningen är stor.
FS vill återigen trycka på att arrangörerna ska göra en riskbedömning för sina
arrangemang och hålla sig informerad om gällande åtgärder.
Regeringens åtgärdsplan i sin helhet finns att läsa här.

Justeras: ordförande

Justerare:
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Återbetalningar av deltagaravgifter
FS uttalar att det är viktigt att alla tar ansvar för att hejda smittspridning.
Med koppling till det rekommenderar FS att arrangörer ska vara generösa och
välvilligt inställda till att återbetala deltagaravgifter i de fall deltagare inte kan delta
på grund av symtom eller oro för smittläget.

MyDog

MyDog är ett stort arrangemang där man från Mässan har ansökt om att få klassas
som offentlig tillställning istället för mässa. Det innebär hårdare krav och de har
infört vaccinpass för alla besökare. Dock kommer monterpersonal och
uppvisningsekipage inte krävas på vaccinpass.
FS beslutade att inte delta på MyDog med central monter och uppvisning med
motiveringen att vi som arbetsgivare för tjänstemän och funktionärer följer
rekommendationer från regeringen och Fohm som säger att:
Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på
möten, i fikarum och omklädningsrum.
Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.

Övergripande
FS framhåller att det är viktigt att alla tar fortsatt personligt ansvar och att man som
enskild person och arrangör håller sig uppdaterad på lokala restriktioner som kan
uppkomma vid eventuella nya utbrott.
FS önskar också att alla som har möjlighet vaccinerar sig för att på så sätt ta ett
ansvar för att hindra ytterligare smittspridning och belastning på vården.

§ 411 NÄSTA SAMMANTRÄDE
FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 13 januari 2022 klockan 19:00 via
Teams.

§ 412 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för att alla kunde ställa upp
med kort varsel och förklarade sammanträdet avslutat kl. 20:00.
Mötesordförande:

Justeras:

Vid protokollet:

Piia Nora
Förbundsordförande

Anders Östling

Barbro Olsson

Justeras: ordförande

Justerare:
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