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Svenska Brukshundklubbens
förbundsstyrelse

Protokoll 14/2022 per capsulam

Datum: 2022-10-04
Plats: Via e-post

Omfattning: § 310 312

Närvarande Ange ev. § nedan
Ordförande Piia Nora

Anneli Hultman § 310 311
Barbro Olsson
Lars Carlborg
Fredrik Berg
Jeanette Forssman
Arne Jonsson § 310 & 312
Peter Lind

                                                    Camilla Rönnqvist
                                                    Elisabeth Arebark

Carin Josefsson § 311 312
                                                    Martina Bach § 310 & 312

Från förbundskansliet: Katarina Swahn, organisationssekreterare 

Justerare: Elisabeth Arebark

Vid protokollet: Katarina Swahn
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§ 310 DISCIPLINÄRENDE 2022.01 
Carin Josefsson meddelade jäv och deltog inte i diskussion eller beslut. 

FS diskuterade framlagt förslag av BG disciplin avseende hantering av anmälan gällande 
olämpligt uppförande av förtroendevald inom styrelsearbete. 

I anmälan och yttranden framkommer att samarbetsklimatet inom styrelsen i 
lokalklubben inte fungerat bra och att den anmälda är del i det försvårande arbetet. 
Dock ska framhållas att det inte finns något uppsåt att skada någon utan att det ifrån 
personens synvinkel skulle leda till ett effektiviserat arbete. 

FS beslutade att lämna ärendet utan åtgärd men att lokalklubben rekommenderas att ta 
stöd av en erfaren föreningscoach. 

FS uppdrog åt Katarina Swahn att effektuera beslutet. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 311 DISCIPLINÄRENDE 2022.08 
Arne Jonsson och Martina Bach meddelade jäv och deltog inte i diskussion eller beslut. 

Elisabeth Arebark gick upp som ordinarie ledamot under paragrafen. 

FS diskuterade av BG disciplin framlagt förslag avseende hantering av disciplinanmälan 
kring olämpligt uppförande av tävlande.  

I yttrandet från den anmälde framkommer att det inte handlade om ett försök till 
påverkan eller en önskad förändring på gjord bedömning som den anmälde vill uppnå 
utan avsikten var att föra ett resonemang och få en samsyn kring gällande regelverk. 

FS beslutade utifrån detta att lämna ärendet utan åtgärd.  

FS noterade att personer har rätt till sin åsikt men att det inte alltid föranleder att det 
man får till sig kan kopplas till brott mot regelverk eller policydokument. 

FS uppdrog åt Katarina Swahn att effektuera beslutet. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 312 DISCIPLINÄRENDE 2022.09 
Anneli Hultman meddelade jäv och deltog inte i diskussion eller beslut. 

Elisabeth Arebark gick upp som ordinarie ledamot under paragrafen. 

FS diskuterade framlagt förslag av BG disciplin avseende hantering av disciplinanmälan 
gällande brott mot Svenska Kennelklubbens grundregler 1:2 och Svenska Brukshund-
klubbens policy gällande kränkande särbehandling. 

I anmälan och yttranden över anmälan framkommer inget som styrker att den anmälda 
personen medvetet och systematiskt ska ha motarbetat styrelsen och klubben eller utsatt 
anmälaren och dennes familj för kränkande särbehandling. I och med detta finns inget 
stöd i brott mot Svenska Kennelklubbens grundregel 1:2 eller Svenska Brukshund-
klubbens policy gällande kränkande särbehandling.  
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FS beslutade att lämna ärendet utan åtgärd men att parterna med fördel kan ta kontakt 
med en föreningscoach för att komma framåt i samarbetet. 

FS uppdrog åt Katarina Swahn att effektuera beslutet. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
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