
Mötet öppnat: 2021-05-08 08:45
Mötet stängt: 2021-05-09 18:15

Deltagare
Visa deltagarlista (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-2020-1/participants)

Dagordningspunkter
1. Kongressens öppnande (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-
2020-1/1-kongressens-oppnande/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 09:03
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 09:30

2. Fastställande av röstlängden (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-
kongress-2020-1/2-faststallande-av-rostlangden/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 09:18
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 13:44

 Bifallna förslag:

3. Val av ordförande och vice ordförande för kongressen (https://skk.voteit.se/svenska-
brukshundklubben-kongress-2020-1/3-val-av-ordforande-och-vice-ordforande-for-
kongressen/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 09:28
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 09:30

 Bifallna förslag:

4. Anmälan om protokollförare (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-
kongress-2020-1/4-anmalan-om-protokollforare/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 09:28
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 09:30

 Bifallna förslag:

5 A. Val av justerare (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-2020-
1/5-val-av-justerare/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 09:29
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 09:34

 Bifallna förslag:

5 B. Anmälan av rösträknare (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-
kongress-2020-1/5-b-anmalan-av-rostraknare/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 09:29



Möteshandlingar (moteshandlingar) föreslår att fastställa röstlängden till 254 röster fördelade på 56 delegater.
#2-faststallande-av-rostlangden-1



valberedningen (valberedningen) föreslår att kongressen väljer Ellinor Eriksson till kongressens ordförande och Staffan Thorman till
kongressens vice ordförande.
#3-val-av-ordforande-och-vice-ordforande-for-kongressen-2



Förbundsstyrelsen (sbkfs) anmäler Katarina Swahn som protokollförare för kongressen.
#4-forbundsstyrelsens-anmalan-om-protokollforare-for-motet-1



valberedningen (valberedningen) föreslår att välja Lennart Larsson (Stockholm) och Anders Falk (Småland)
#5-1-val-av-justerare-som-tillsammans-med-kongressens-ordforande-ska-justera-2
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Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 09:34

 Bifallna förslag:

6 A. Arbets- och beslutsordning för kongressen (https://skk.voteit.se/svenska-
brukshundklubben-kongress-2020-1/arbets-och-beslutsordning-for-kongressen/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 09:34
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 10:13

 Bifallna förslag:

6 B. Testvoteringar (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-2020-
1/0-testvoteringar/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 09:34
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 10:13

 Bifallna förslag:

 Avslagna förslag:

7. Val av förberedande valberedningskommitté (https://skk.voteit.se/svenska-
brukshundklubben-kongress-2020-1/6-val-av-forberedande-valberedningskommitte/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 10:14
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 10:15

 Bifallna förslag:

8. Beslut om närvaro- och yttranderätt (https://skk.voteit.se/svenska-
brukshundklubben-kongress-2020-1/7-beslut-om-narvaro-och-yttranderatt/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 10:15
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 10:18

 Bifallna förslag:



Förbundsstyrelsen (sbkfs) anmäler Fredrik Bruno och Moa Källström som oberoende rösträknare (administratörer av omröstningar i VoteIT).
#5-2-anmalan-om-rostraknare-1



Möteshandlingar (moteshandlingar) föreslår att godkänna föreslagen arbets- och beslutsordning för kongressen.
#arbets-och-beslutsordning-for-kongressen-1



Möteshandlingar (moteshandlingar) jag har varit med förut
#0-testvoteringar-8

Möteshandlingar (moteshandlingar) föreslår att det är superkul med digitala möten
#0-testvoteringar-9



Möteshandlingar (moteshandlingar) det här är min första kongress
#0-testvoteringar-1



Möteshandlingar (moteshandlingar) föreslår att den förberedande valberedningskommittén ska bestå av Billy Andersson (sammankallande),
Per-Olof Eriksson och Kirsten Silow Örnberg
#6-val-av-forberedande-valberedningskommitte-1



Möteshandlingar (moteshandlingar) föreslår att mötet beslutar om närvaro- och yttranderätt i enlighet med den förteckning som anges i
brödtexten ovan.
#6-beslut-om-narvaro-och-yttranderatt-2
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9. Fråga om delegaterna blivit stadgeenligt kallade (https://skk.voteit.se/svenska-
brukshundklubben-kongress-2020-1/8-fraga-om-delegaterna-blivit-stadgeenligt-
kallade/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 10:18
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 10:20

 Bifallna förslag:

10. Fastställande av dagordning (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-
kongress-2020-1/9-faststallande-av-dagordning/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 10:20
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 10:22

 Bifallna förslag:

11. Utdelning av utmärkelsetecken och kallande av hedersledamöter
(https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-2020-1/10-utdelning-av-
utmarkelsetecken-och-kallande-av-hedersledamoter/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 10:23
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 12:57

12. Aktuell information (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-
2020-1/11-aktuell-information/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 10:25
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 10:27

13 A. Verksamhetsberättelse samt uppdrag från föregående kongress
(https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-2020-1/12-
verksamhetsberattelse-samt-uppdrag-fran-foregaende-kongress/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 10:27
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 10:38

 Bifallna förslag:

13 B. Balans- och resultaträkning (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-
kongress-2020-1/12-b-balans-och-resultatrakning/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 10:27
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 10:38

 Bifallna förslag:

13 C. Revisorernas berättelse (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-
kongress-2020-1/12-c-revisorernas-berattelse/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 10:27
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 10:38



Möteshandlingar (moteshandlingar) föreslår att kongressen konstaterar att delegaterna blivit stadgeenligt kallade i enlighet med
förbundsstyrelsens redogörelse.
#8-fraga-om-delegaterna-blivit-stadgeenligt-kallade-2



Möteshandlingar (moteshandlingar) föreslår att kongressen beslutar att fastställa den för mötet föreslagna dagordningen.
#9-faststallande-av-dagordning-1



Möteshandlingar (moteshandlingar) föreslår att kongressen beslutar att verksamhetsberättelsen ska anses vara föredragen.
#12-genomgang-av-verksamhetsberattelse-samt-uppdrag-fran-foregaende-kongress-1



Möteshandlingar (moteshandlingar) föreslår att kongressen beslutar att balans- och resultaträkningen ska anses vara föredragen.
#12-b-genomgang-av-balans-och-resultatrakning-1
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 Bifallna förslag:

14. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av
resultatet (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-2020-1/13-
faststallande-av-balans-och-resultatrakning-samt-beslut-om-disposition-av/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 10:38
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 10:43

 Bifallna förslag:

15. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen (https://skk.voteit.se/svenska-
brukshundklubben-kongress-2020-1/14-beslut-om-ansvarsfrihet-for-forbundsstyrelsen/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 10:43
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 10:44

 Bifallna förslag:

16 A. Förbundsstyrelsens förslag till mål och fokusområden
(https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-2020-1/15-
forbundsstyrelsens-forslag-till-mal-och-fokusomraden/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 10:44
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 10:53

 Bifallna förslag:

16 B. Förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgift (https://skk.voteit.se/svenska-
brukshundklubben-kongress-2020-1/15-b-forbundsstyrelsens-forslag-till-
medlemsavgift/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 10:44
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 10:53

 Bifallna förslag:

16 C. Rambudget (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-2020-
1/15-c-rambudget/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 10:44
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 10:53



revisorerna (revisorerna) föreslår att kongressen beslutar att revisorernas berättelse ska anses vara föredragen.
#12-c-genomgang-av-revisorernas-berattelse-1



Förbundsstyrelsen (sbkfs) föreslår att kongressen beslutar att fastställa balans- och resultaträkning i enlighet med årsredovisningen för 2020.
#13-faststallande-av-balans-och-resultatrakning-samt-beslut-om-disposition-av-1

Förbundsstyrelsen (sbkfs) föreslår att disposition av årets resultat sker i enlighet med förslaget på sid 39 i till mötet bilagt dokument
Verksamhetsberättelse 2020.
#13-faststallande-av-balans-och-resultatrakning-samt-beslut-om-disposition-av-2



revisorerna (revisorerna) föreslår att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
#14-beslut-om-ansvarsfrihet-for-forbundsstyrelsen-1



Möteshandlingar (moteshandlingar) föreslår att kongressen beslutar att Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan med mål och
fokusområden ska anses vara föredragen.
#15-forbundsstyrelsens-forslag-till-mal-och-fokusomraden-1



Möteshandlingar (moteshandlingar) föreslår att kongressen beslutar att Förbundsstyrelsens förslag till förbundsavgift för 2022 samt förslag till
preliminär förbundsavgift för 2023 och 2024 ska anses vara föredragna.
#15-b-forbundsstyrelsens-forslag-till-medlemsavgift-1
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 Bifallna förslag:

16 D. Ärenden och motioner som påverkar verksamhet eller ekonomi
(https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-2020-1/15-d-arenden-och-
motioner-som-paverkar-verksamhet-eller-ekonomi/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 10:44
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 10:53

17. Beslut i ärenden enligt p. 16 (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-
kongress-2020-1/16-beslut-i-arenden-enligt-p-15/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 10:52
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 11:01

 Bifallna förslag:

18. Val av förbundsstyrelse (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-
2020-1/17-val-av-forbundsstyrelse/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 11:02
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 12:55

19. Val av revisorer och revisorssuppleanter (https://skk.voteit.se/svenska-
brukshundklubben-kongress-2020-1/18-val-av-revisorer/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 12:57
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 12:59

 Bifallna förslag:

20. Val av valberedning (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-
2020-1/22-val-av-valberedning/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 12:59
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 13:06

 Bifallna förslag:



Förbundsstyrelsen (sbkfs) föreslår att kongressen beslutar att Förbundsstyrelsens förslag till rambudget för 2022, samt preliminär rambudget för
2023 och 2024 ska anses vara föredragna.
#15-c-rambudget-1



Förbundsstyrelsen (sbkfs) föreslår att kongressen beslutar att fastställa förbundsstyrelsens förslag till mål och fokusområden för
verksamhetsåret 2022.
#16-beslut-i-arenden-enligt-p-15-2

Förbundsstyrelsen (sbkfs) föreslår att kongressen beslutar att fastställa förbundsavgift för 2022 samt förslag till preliminär förbundsavgift för
2023 och 2024 i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
#16-beslut-i-arenden-enligt-p-15-3

Förbundsstyrelsen (sbkfs) föreslår att kongressen beslutar att fastställa rambudget för 2022, samt preliminär rambudget för 2023 och 2024 i
enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
#16-beslut-i-arenden-enligt-p-15-4



valberedningen (valberedningen) föreslår att kongressen beslutar om val av revisorer i enlighet med det förslag som presenterats i
möteshandlingarna.
#18-val-av-revisorer-1



Möteshandlingar (moteshandlingar) föreslår att kongressen beslutar välja valberedning i enlighet med det förslag som presenterats av
valberedningskommittén.
#22-val-av-valberedning-1
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21. Omedelbar justering av p. 17-20 (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-
kongress-2020-1/19-omedelbar-justering-av-p-17-18/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 13:05
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 13:10

 Bifallna förslag:

22. Förbundsstyrelsens förslag 2 (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-
kongress-2020-1/20-forbundsstyrelsens-forslag-2a/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 13:10
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 13:21

 Bifallna förslag:

23 A. Motion 1 (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-2020-1/21-
motion-1/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 13:21
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 13:44

 Bifallna förslag:

 Avslagna förslag:

23 B. Motion 2 (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-2020-1/21-b-
motion-2/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 13:21
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 13:44

 Bifallna förslag:

 Avslagna förslag:

21 C. Motion 3 (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-2020-1/21-c-
motion-3/)
Dagordningspunkten öppnades: 2020-10-24 13:38
Dagordningspunkten stängdes: 2020-10-24 15:11



Möteshandlingar (moteshandlingar) föreslår att kongressen beslutar om omedelbar justering av punkterna 17-20
#19-omedelbar-justering-av-p-17-18-1



Förbundsstyrelsen (sbkfs) föreslår kongressen att besluta i enlighet med till möteshandlingarna bilagt förslag.
#20-forbundsstyrelsens-forslag-1

Förbundsstyrelsen (sbkfs) föreslår att föreslagen ändring ämnar att börja gälla från den 1 juli 2021.
#20-forbundsstyrelsens-forslag-2



Förbundsstyrelsen (sbkfs) föreslår, i enlighet till möteshandlingarna bilagt yttrande, att motionen är besvarad.
#20-d-motion-1-1



Distrikt (distrikt) föreslår att motionen ska bifallas
#21-motion-1-1



Förbundsstyrelsen (sbkfs) föreslår, med hänvisning till i möteshandlingarna bilagt yttrande, att motionen ska avslås.
#20-e-motion-2-1



Distrikt (distrikt) föreslår att motionen ska bifallas.
#21-b-motion-2-1
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21 D. Motion 4 (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-2020-1/21-d-
motion-4/)
Dagordningspunkten öppnades: 2020-10-24 13:38
Dagordningspunkten stängdes: 2020-10-24 15:11

21 E. Motion 5 (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-2020-1/21-e-
motion-5/)
Dagordningspunkten öppnades: 2020-10-24 13:38
Dagordningspunkten stängdes: 2020-10-24 15:11

21 F. Motion 6 (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-2020-1/21-f-
motion-6/)
Dagordningspunkten öppnades: 2020-10-24 13:38
Dagordningspunkten stängdes: 2020-10-24 15:11

21 G. Motion 7 och 8 (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-2020-
1/21-g-motion-7-och-8/)
Dagordningspunkten öppnades: 2020-10-24 13:38
Dagordningspunkten stängdes: 2020-10-24 15:11

23. Beslut om omedelbar justering av p. 22 (https://skk.voteit.se/svenska-
brukshundklubben-kongress-2020-1/23-beslut-om-omedelbar-justering-av-p-22/)
Dagordningspunkten öppnades: 2020-10-24 15:11
Dagordningspunkten stängdes: 2020-10-24 15:17

24. Övriga frågor (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-kongress-2020-
1/24-ovriga-fragor/)
Dagordningspunkten öppnades: -
Dagordningspunkten stängdes: 2020-10-24 15:27

24. Kongressens avslutande (https://skk.voteit.se/svenska-brukshundklubben-
kongress-2020-1/25-kongressens-avslutande/)
Dagordningspunkten öppnades: 2021-05-08 13:44
Dagordningspunkten stängdes: 2021-05-08 13:52
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