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5SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS KONGRESS 2022

FÖRBEREDANDE DISKUSSIONSFORUM
Förbundsstyrelsen bjuder in distrikt och rasklubbar till två förberedande  
diskussionsforum med förhoppningen att dessa forum ska ge möjlighet till givande  
och förberedande diskussioner inför de beslut som ska fattas på kongressen.

Datum och tid  Behandlar

Nr 1) Tisdagen den 12 april kl. 19:00–21:00 Verksamhetsberättelse 2021, ekonomi och  
  uppföljning av organisationskonferens 2022

Nr 2) Tisdagen den 19 april kl. 19:00–21:00 Verksamhetsplan med fokusområden inkl. budget,  
  förbundsstyrelsens förslag och motioner 

Program 

Datum: 7–8 maj 2022

Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda

Tid: Lördagen den 7 maj kl. 12:30–17:00 
  Söndagen den 8 maj kl. 09:00–15:30

HÅLLTIDER FÖR KONGRESSEN

Preliminärt tidsprogram

Lördagen den 7 maj

08:30–11:30  Distriktsforum och rasklubbsträff

10:00 Förmiddagsfika

11:30–12:30 Lunch

12:15 Kongressalen “Vintergatan” öppnar

12:30 Förhandlingarna börjar

15:00 Eftermiddagsfika inkl. incheckning

17:00 Förhandlingarna ajourneras

19:00 Mingel

19:30 Kongressmiddag

Söndagen den 8 maj

09:00 Förhandlingarna återupptas

10:30 Förmiddagsfika inkl. utcheckning

12:00–13:00 Lunch

15:30  Förhandlingarna avslutas

15:30 Eftermiddagsfika

Tiderna är ungefärliga och kan komma att ändras.

Mer information  
om kongressen

Den senaste informationen,  
kongresshandlingar, information  

om förhandlingarnas upplägg,  
digitala verktyg mm finns på:  

brukshundklubben.se/kongress
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1. Kongressens öppnande
2. Fastställande av röstlängden
3. Val av ordförande och vice ordförande för kongressen 
4. Förbundsstyrelsens anmälan om protokollförare vid kongressen
5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med kongressens ordförande ska justera  
 protokollet
6. Beslut om arbets- och beslutsordning
7. Val av kommitté om tre personer som ska ta fram förslag till val av valberedning (se p 20) 
8. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt grundstadgarna  
 § 7 moment 6
9. Fråga om kongressdelegaterna blivit stadgeenligt kallade
10. Fastställande av dagordning och tidsprogram för kongressen
11. Utdelning av utmärkelsetecken och kallande av hedersledamöter 
12. Aktuell information
13. Genomgång av: 
 a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 inklusive rapport om uppfyllande av mål och  
  fokusområden samt uppdrag från föregående kongress
 b) Balans- och resultaträkning
 c) Revisorernas berättelse
14. Fastställande av balans- och resultaträkning per den 31 december 2021 samt beslut om disposition av  
 vinst eller förlust
15. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
16. Genomgång av förbundsstyrelsens förslag avseende: 
 a) Verksamhetsplan inkl. mål och fokusområden
 b) Medlemsavgift enligt grundstadgarna § 4 för närmast kommande verksamhetsår samt preliminär 
  medlemsavgift för de två därpå närmast följande verksamhetsåren 
 c) Rambudget för innevarande, närmast kommande verksamhetsår samt preliminär rambudget för de 
  två därpå närmast följande verksamhetsåren
 d) Andra ärenden samt motioner enligt grundstadgarna § 7 moment 7, vilka förbundsstyrelsen har  
  bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
17. Beslut i ärenden enligt punkt 16
18. Val av förbundsstyrelse enligt grundstadgarna § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas  
 tjänstgörningsordning:
 a) En ordförande (1 år)
 b) En 1:e vice ordförande (2 år)
 c) Fyra ordinarie ledamöter (2 resp. 1 år)
 e) Två suppleanter (2 resp. 1 år)
19. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt grundstadgarna § 9
20. Val av valberedning enligt grundstadgarna § 10
21. Beslut om omedelbar justering av punkterna 17–20
22. Beslut om förbundsstyrelsens förslag
23. Beslut om motioner enligt grundstadgarna § 7 moment 7 som inte behandlats under punkt 17
24. Frågor av allmänt intresse, upptages till överläggning - inte beslut - i den mån tiden medger.  
 Frågorna, samt eventuell presentation, ska skriftligen avlämnas till organisationssekreteraren  
 senast 25 april.
25. Kongressens avslutande

Dagordning 
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Distrikt/rasklubb Medlemsantal Röster
Andel av  

medlemsantal
Max antal 

delegater
Blekinge 1 643 6 2,21% 2
Dalarna 2 310 8 3,11% 3
Gotland 523 2 0,70% 1
Gävleborg 2 013 7 2,71% 3
Halland 1 948 7 2,62% 3
Mellannorrland 3 045 11 4,10% 4
Närke 1 777 6 2,39% 2
Skaraborg 3 377 12 4,55% 5
Skåne 10 155 34 13,68% 14
Småland 6 459 22 8,70% 9
Stockholm 6 088 21 8,20% 8
Sörmland 3 474 12 4,68% 5
Uppland 4 119 14 5,55% 6
Värmland-Dal 3 244 11 4,37% 4
Västmanland 1 904 7 2,56% 3
Västra 6 780 21 9,13% 9
Östergötland 2 985 10 4,02% 4
Övre Norrland 4 181 14 5,63% 6
Distrikten summa 66 025 227 88,9% 91

Australian cattledog 69 1 0,09% 1
Australian kelpie 425 2 0,57% 1
Australian shepherd 792 3 1,07% 1
Beauceron 76 1 0,10% 1
Belgisk vallhund 561 2 0,76% 1
Bouvier 72 1 0,10% 1
Boxer 822 3 1,11% 1
Briard och picard 153 1 0,21% 1
Chodský pes 125 1 0,17% 1
Collie 692 3 0,93% 1
Dobermann 266 1 0,36% 1
Hollandse herdershond 107 1 0,14% 1
Hovawart 356 2 0,48% 1
Riesenschnauzer 476 2 0,64% 1
Rottweiler 1 077 4 1,45% 1
Rysk svart terrier 60 1 0,08% 1
Vostotjnoevropejskaja ovtjarka (VEO) 5 1 0,01% 1
Tysk schäferhund 1 925 7 2,59% 3
Vit herdehund 168 1 0,23% 1
Rasklubbarna summa 8 227 38 11,1% 21

TOTALT 74 252 265 100 % 112

Röstetal och delegater 
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VISION
Svenska Brukshundklubben, en organisation i 
världsklass, som med ledande kompetens siktar mot 
framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, 
hundägare och samhälle.

VERKSAMHETSIDÉ
Vi är Sveriges hundutbildningsorganisation som 
verkar för en aktiv och givande relation mellan 
människa och hund där vi tar ett ansvar för våra 
bruksrasers utveckling och våra samarbetspartners 
behov.

UPPGIFT
• Vi ska sprida kunskap om hund.
• Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar.
• Vi ska ha hundar i människans tjänst.
• Vi ska öka vår kunskap om hund.
• Vi ska vara en aktiv organisation. 

FOKUSOMRÅDEN 2022
På tidigare kongresser och organisationskonferenser 
har delegater och deltagare uttryckt att de upplever 
en otydlighet kring våra mål och att de eventuellt 
kan vara för många. Förbundsstyrelsen har därför 
arbetat med att utveckla planeringsprocessen vilket 
har resulterat i en presentation av fokusområden 
och inriktning.

En annan förändring är att vi kopplar samman 
budget och handlingsplan så att besluten på kon-
gressen gäller nästkommande verksamhetsår, för 
både budget och handlingsplan, vilket möjliggör en 
annan helhetsbild.

Brukshundklubbens arbete utförs på flera olika 
nivåer och med olika syften. Med införandet av 
begreppet fokusområden öppnas möjligheterna upp 
för alla nivåer i organisationen att sätta sina egna 
mål inom respektive fokusområde.

Fokusområdena baseras på vår vision, verksam-
hetsidé och uppgift.

Uppdrag 
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FOKUSOMRÅDE HÅLLBARHET
Inriktning
Vi ska aktivt ta ansvar för hållbarhet ur ett socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Dessa tre 
områden ska verka tillsammans och skapa hållbar-
het i ett större sammanhang.

Social hållbarhet – Vi ska vara en jämställd och 
jämlik organisation där människors lika värde står 
i centrum, där det finns hög tolerans, tillit och högt 
förtroende. Vi ska verka för inkludering, utveck-
lande ledarskap och en öppen attityd.

Ekologisk hållbarhet – Vi ska ta ansvar för vår 
påverkan på miljön genom aktiva val i alla delar av 
vår verksamhet.

Ekonomisk hållbarhet – Vi ska ta ansvar för våra 
resurser och verka för god resurshållning.

Förbundsstyrelsen har beslutat att arbeta med sex 
signifikanta områden som identifierats av projekt-
grupp hållbarhet genom den hållbarhetsenkät som 
genomfördes under 2020.

• Utbilda ekipage som kan bidra till samhällsnyt-
tiga funktioner.

• Vidareutveckla struktur för att fortsätta utbilda 
hundförare och fungerande hundar genom våra 
lokalklubbar.

• Säkerställa en trygg och bra arbetsmiljö.

• Motverka alla former av favorisering och jäv.

• Arbeta för jämställdhet och mångfald i samtliga 
organisationsnivåer samt motverka diskrimine-
ring.

• Bidra till förbättrad hälsa hos hund och män-
niska.

FOKUSOMRÅDE AVELSANSVAR
Inriktning
Vi ska skapa förutsättningar för friska och sunda 
hundar med de mentala och fysiska egenskaper som 
gör att de kan uppfylla sina uppgifter. Detta möjlig-
görs genom ett systematiskt och väldokumenterat 
avelsarbete för de raser som finns under Svenska 
Brukshundklubbens avelsansvar. Dessa arbeten 
utvärderas och följs upp kontinuerligt.

I det ständiga arbetet ingår att sprida kunskap och 
information kring avel och avelsrelaterade frågor. 
För att säkerställa kvalitet och framtidssäkring, 
arbetar vi målstyrt och samarbetar med experter,  
organisationer och uppfödare för att optimera 
förut sättningarna för avel av exteriört och mentalt 
sunda bruksraser.

Vi ska arbeta tillsammans för en avel som är håll-
bar och med ett holistiskt och omvärldsmedvetet 
perspektiv som riktmärke.

FOKUSOMRÅDE PROV OCH  
TÄVLING
Inriktning
Vi ska tillvarata och utveckla möjligheten att prova 
hundarnas brukbarhet, samt öka intresset för prov 
och tävling.

Utveckla nuvarande, samt verka för att införa nya 
tävlingsformer. 

Vi ska, utifrån behov hos rasklubbarna, undersöka 
möjligheten att införa alternativa provformer som 
ska kunna generera arbetsmeriter för deltagande i 
bruksklass på utställning.

Vi ska inspirera till att öppna upp för tävlingar året 
om. För att säkerställa och öka kompetensen inom 
prov och tävling ska dialog föras med arrangörer 
och funktionärer.

Tillsammans med övriga inom organisationen ska 
utformningen av våra mästerskap ses över för att 
få en hållbar och attraktiv utformning i syfte att 
såväl marknadsföra våra grenar som att underlätta 
för våra arrangörer.

Verksamhetsplan 

2023–2025
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FOKUSOMRÅDE FRISK OCH 
SUND ORGANISATION
Inriktning
Vi ska vara en demokratisk organisation som arbe-
tar för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och 
spridande av kunskap. Våra aktiviteter ska syfta 
till att hjälpa medlemmarna att utvecklas i sin roll 
som hundägare och leva upp till de krav samhället 
ställer.

Genom målstyrning, uppföljning och utvärdering 
av vår verksamhet och våra ansvarsområden ska 
Svenska Brukshundklubben utvecklas.

Vi ska genom samarbete med ideella, privata och 
offentliga aktörer ta ett samhällsansvar och värna 
hundens rätt i samhället samt verka för att hundens 
förmågor ska bidra i människans tjänst.

Genom att sprida kunskap om föreningskunskap 
ska vi verka för inkludering, utveckling och en  
öppen attityd. Varje enskild medlem har ett indi-
viduellt ansvar att värna om en positiv förenings-
kultur, demokratin och dess grunder.

Vi ska verka för att den centralt framtagna värde-
grunden ska genomsyra hela organisationen.

FOKUSOMRÅDE FRIVILLIG 
FÖRSVARSORGANISATION OCH 
SAMHÄLLSNYTTIGA HUNDAR
Inriktning
Vi ska bidra till att hundens förmågor beroende på 
kravställaren kommer till nytta i samhället.

Vi ska fokusera på att genomföra vårt uppdrag som 
frivillig försvarsorganisation samt att tillsammans 
med nya uppdragsgivare utveckla nya uppdrag 
såväl i den statliga som den privata sektorn.

Vi ska informera, utbilda och rekrytera utifrån 
uppdragsgivares önskemål. Genom att utbyta in-
formation och samverka med andra aktörer i frågor 
som rör hundens användning i människans tjänst, 
tar vi samhällsansvar. 

Vi ska skapa förmåga och kompetens att utveckla 
och utbilda samhällsnyttiga hundar. Vi ska även 
ta ett valideringsansvar för våra aktörer, där man 
med Svenska Brukshundklubbens varumärke  
garanterar en seriös kvalitet och långsiktig varak-
tighet i tjänsterna.

FOKUSOMRÅDE UTBILDNING
Inriktning
Vi ska, genom att sprida kunskap om hund, för-
bättra förutsättningarna för hunden och värna om 
rätten att ha hund i samhället. Genom information 
och utbildning till hundägare och allmänhet tar vi 
samhällsansvar. För att stärka hundhållningen och 
vår relation till hunden ska vi utveckla tränings- 
och utbildningsmetoder. Genom att erbjuda ett 
brett utbud av aktiviteter ska vi verka för ett  
aktivt och sunt liv för hundar och hundägare.

Genom Svenska Brukshundklubbens stora geogra-
fiska täckning ger vi möjlighet till kunskapssprid-
ning i nästan alla Sveriges kommuner. Våra välut-
bildade instruktörer borgar för att utbildning och 
träning sker med hundens bästa för ögonen.

Den bredd på utbildningar som Svenska Bruks-
hundklubben tillhandahåller ger också medlemmen 
möjlighet till förkovring inom många områden.

Svenska Brukshundklubbens utbildning av in-
struktörer och lärare baseras på såväl evidens 
som beprövad erfarenhet avseende pedagogik och 
metoder. Vi följer med i den tekniska utvecklingen 
och utvecklar kontinuerligt digitala verktyg för att 
underlätta såväl inlärning som utbildningskontroll.
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 Samtliga siffror är angivna i kronor

Budgetposter Utfall Budget
Budget- 
förslag

Riktlinjer Riktlinjer

Intäkter 2021 2022 2023 2024 2025

Medlemsintäkter 19 700 000 18 600 000 19 700 000 19 700 000 19 700 000
Statliga anslag 1 580 000 1 541 000 1 707 000 1 707 000 1 707 000
Övriga intäkter 5 971 000 8 793 000 8 192 000 8 042 000 8 092 000
Projektmedel Upp och hoppa 1 443 000 0 0 0 0
SUMMA INTÄKTER 28 694 000 28 934 000 29 599 000 29 449 000 29 499 000

Kostnader
Gemensamma kostnader 22 439 000 25 652 000 26 835 000 26 399 000 26 875 000
Utskottskostnader 2 431 000 5 138 000 5 057 000 5 339 000 5 817 000
Projekt Upp och hoppa 1 443 000 0 0 0 0
SUMMA KOSTNADER 26 313 000 30 790 000 31 892 000 31 738 000 32 692 000

Operativt resultat 2 381 000 –1 856 000 –2 293 000 –2 289 000 –3 193 000
Finansiella poster 2 000 0 0 0 0

Planerat utnyttjande av  
ändamålsbestämda medel 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000

RESULTAT 2 379 000 –1 856 000 –293 000 –289 000 –1 193 000

Budget 2023 

Samt riktlinjer 2024–2025
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De senaste åren har präglats av pandemin och verk-
samhet har uteblivit. Med anledning av detta har 
förbundsstyrelsen valt att under kommande tre år 
lägga en offensiv budget för att ta igen verksamhet 
och använda delar av tidigare års överskott för att 
finansiera detta. Pandemins kommande störningar 
är svåra att förutse i lagda budgetförslag så osäker-
heten är stor. Brukshundklubben är nu finansiellt 
starkt och kan hantera framtida avvikelser.

INTÄKTER 
Medlemsintäkter 
Medlemsintäkterna på förbundsnivå har ökat under 
de tre senaste åren. Långsiktigt finns en osäkerhet 
efter pandemin. Budgetförslagen är försiktiga och 
förutsätter oförändrade medlemsintäkter för kom-
mande år. 

Statlig kostnadsersättning 
Detta belopp avser den ersättning som debiteras 
organisationsbidraget för administrativa kostnader 
som krävs för att Brukshundklubben ska kunna 
bedriva tjänstehundsverksamhet. 

Övriga intäkter 
Övriga intäkter innefattar bland annat sponsors 
och annonsintäkter, både via traditionella medier 
men också i stor utsträckning via våra digitala 
kanaler. I övriga intäkter ingår också intäkter  
som genereras från våra digitala system som  
SBK Utbildning och SBK Tävling. 

GEMENSAMMA KOSTNADER 
Personal 
Då kravet ökat på insatser inom IT, ekonomi, 
utveckling av system och nya utbildningar till 
organisationen, har även personalbudgeten ökat för 
att kunna möta detta behov. 

SBK Tävling 
Driftkostnaden av SBK Tävling förväntas inte att 
öka nämnvärt kommande år bortsett från index-
ering av konsulttjänster. 

SBK Utbildning 
Här finner vi licensavgifter för program i vilket 
man skapar utbildningsmaterial samt utveckling 
av systemet. Kostnader för systemet förväntas öka 
något. Ökade kostnader för systemet genererar utö-
kade möjligheter till digital verksamhetsutveckling 
och i viss mån också intäkter för utbildningar. 

Avskrivningar 
Avskrivningarna kommer under kommande år att 
öka då nya system läggs in som anläggningstill-
gångar och skrivs av över tid. 

Övriga gemensamma kostnader 
I de övriga gemensamma kostnaderna ingår bland 
annat moms för fakturering mellan bolaget och 
föreningen, utskick av medlemsavier, kostnader för 
förbundets hedersmedlemmar, bank- och revisions-
kostnader. 

UTSKOTTSKOSTNADER 
Under 2020 och 2021 blev mycket verksamhet in-
ställd med anledning av pandemin. Utskotten för-
väntas under 2022 börja ta igen förlorad verksam-
het och förhoppningen är att under 2023 och framåt 
kunna bedriva verksamhet som tidigare. Det är 
mycket troligt att digitala aktiviteter har kommit 
för att stanna. Detta kommer i så fall att innebära 
en kostnadssänkning. I dagsläget är det dock svårt 
att bedöma omfattningen av detta.

Kommentarer
Till budget 2023 samt riktlinjer 2024–2025
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Post Namn Mandatperiod Status
Förbundsordförande Piia Nora 1 år omval
1:e vice ordförande Anneli Hultman 2 år omval

Ordinarie ledamöter
Fredrik Berg 
Arne Jonsson 
Jeanette Forssman 
Camilla Rönnqvist

2 år 
2 år 
2 år 
1 år

omval 
omval 
nyval 
fyllnadsval

Suppleanter
1:e suppleant Elisabeth Arebark 2 år omval
3:e suppleant Martina Bach 1 år fyllnadsval

Revisorer
Auktoriserad revisor Kerstin Hedberg 1 år omval
Lekmannarevisor Klas Nordblom 1 år omval

Revisorssuppleanter
Auktoriserad revisor Bengt Beergrehn 1 år omval
Lekmannarevisor Göran Tillberg 1 år omval

Förslag till presidium för kongressen 
Ordförande Ellinor Eriksson och vice ordförande Staffan Thorman.

Förslag till justerare samt rösträknare
Nina Kristoffersson (Dalarna) och Lennart Larsson (Stockholm). 

Valberedningen har utgjorts av:
Anna Persson sammankallande, Anders Brorsson, Annika Hansson, Peter Sjöberg och Helén Wallman.

Kvarstående mandat till kongressen 2023
2:e vice ordförande Barbro Olsson
Skattmästare Lars Carlborg
Ledamot Peter Lind
2:e suppleant Carin Josefsson

Presentation av förbundsstyrelsens ledamöter och suppleanter finns på  
www.brukshundklubben.se/kongress.

Valberedningens förslag
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Nomineringar från  
distrikt och rasklubbar

Nomineringsinstans Nominerad Post Tid
Skånedistriktet Peter Jakob Ledamot 2 år
Närkedistriktet Kanditaturen tillbakadragen

Presentationer av samtliga nominerade kandidater presenteras på hemsidan:  
www.brukshundklubben.se/kongress
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Förbundsstyrelsens
Förslag 1

FÖRBUNDSAVGIFT 2023–2025
Förbundsstyrelsens förslag enligt grundstadgarna § 4 gällande medlemsavgift för 
år 2023 samt preliminär medlemsavgift för år 2024 och 2025.

Förbundsavgift 2023
Ordinarie förbundsavgift: 400 kr 

Förbundsavgift utlandsmedlem: 530 kr 

Familjemedlem:  0 kr

Preliminär förbundsavgift 2024
Ordinarie förbundsavgift: 400 kr 

Förbundsavgift utlandsmedlem: 530 kr 

Familjemedlem:  0 kr

Preliminär förbundsavgift 2025
Ordinarie förbundsavgift: 400 kr 

Förbundsavgift utlandsmedlem: 530 kr 

Familjemedlem:  0 kr

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta i enlighet med förslaget.
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Motion 1
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE

Angående tydligare uppdrag till förbundsstyrelsen för långsiktig utveckling av SBK.

Motionärens yrkande
Att en grupp tillsätts med uppdrag att se över Förbundsstyrelsens styrdokument så att det 
övergripande ansvaret för SBK:s strategiska utveckling tydliggörs.

Förbundsstyrelsens ställningstagande
Motionären anför att det saknas ett tydligt uppdrag för arbetet med övergripande och lång-
siktig utveckling av Svenska Brukshundklubben i nu gällande styrdokument. Motionären 
lyfter också oklarheter kring hur det målstyrda arbetet fungerar i praktiken.

Ansvaret för förbundets styrdokument, inklusive stadgar, ligger på förbundsstyrelsen och 
dess utskott. Förbundsstyrelsen har under 2020 och 2021 arbetat med att revidera och för-
tydliga ”Arbetsordning för den centrala organisationen” och se över delegationsordningen. 
Nu åligger det respektive utskott att se över de styrdokument de ansvarar för. Den största 
delen faller under utskottet för organisation som nu utarbetar en plan för kontinuerlig revi-
dering av stadgar och andra centrala styrdokument.

Förbundsstyrelsen tar till sig att förbundsstyrelsen kan bli bättre på att kommunicera såväl 
vilka styrdokument som finns, när de uppdateras samt var de kan återfinnas.

Detta kommer att underlättas när den nya klubbwebben är implementerad såväl vad gäller 
kommunikation som sökfunktion.

Det är också en projektgrupp tillsatt för att genomföra en utskottsöversyn där de ingående 
personerna till största del är hämtade utanför förbundsstyrelsen. Ett utskott är genomlyst 
och under året ska resterande utskott ses över. I det arbetet ingår även att titta på styrdoku-
ment och användningen av dessa.

Dock förtar inte det arbetet de goda intentionerna i motionen.

 

Förbundsstyrelsen föreslår att motionen avslås men att kongressen uppdrar åt förbunds-
styrelsen att utöka uppdraget till den projektgrupp som redan finns så att det övergripande 
ansvaret för Svenska Brukshundklubbens strategiska utveckling tydliggörs i enlighet med 
motionärens yrkande.
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Motion 2
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE

Angående uppdragsbeskrivning för distrikt.

Motionärens yrkande
• Distriktet skall vara en samarbetsorganisation för klubbarna i sitt område. Närhet till lokal-

klubbarna är en viktig förutsättning för att kunna upprätthålla en god kontakt.
• Distriktet har en samordnande funktion inom prov & tävlings- och utbildningsverksamheten.
• Distriktet bör också vara ett gemensamt forum, där klubbarna kan byta erfarenheter genom 

att delta på möten och konferenser anordnade av Distriktet
• Distriktet skall genom dessa mötesforum samla ihop lokalklubbars åsikter och idéer och delge/

driva dessa frågor till den centrala organisationen
• Distriktet skall vara kontakten mellan lokalklubbar inom sitt område och Svenska Bruks-

hundklubben centralt, där man då blir en informationskanal utåt mot klubbarna.
• Distriktet skall ha en självklar roll som remissinstans
• Distriktet har ett ansvar för att vid behov tillse att lokalklubbar får den hjälp och det stöd 

som behövs gällande föreningskunskap, kompetensutveckling och konflikthantering, detta 
kan ske i samverkan med SBK:s föreningscoacher eller Studiefrämjandet. I de fall när dessa 
anlitas direkt av klubben bör alltid distriktet informeras.

• Distriktet ska verka för ett gott samarbete med SBK:s rasklubbar inom sitt område

Förbundsstyrelsens ställningstagande
Förbundsstyrelsen tolkar denna motion med tillhörande yrkanden som återkoppling från det 
uppdrag som distrikten fick vid organisationskonferensen 2021.

Motionären lyfter såväl yrkanden som noteringar av redan gällande strukturer och bland yrkan-
dena finns många bra aktiviteter som redan idag ryms inom stadgar, uppgifter och mål.

Motionärens yrkanden är ett bra sätt att föra ut den operativa verksamheten närmare medlem-
men genom en tätare kontakt och samarbete mellan lokalklubb och distrikt.

Förbundsstyrelsen har noterat att det finns ett behov av att formalisera med en typ av styrdoku-
ment. Förbundsstyrelsen anser också att motionärens yrkanden inte ska införas i stadgarna då 
dessa blir hårdare bundna över tid vilket medför lägre grad av flexibilitet.

Förbundsstyrelsen avser dock inte att ändra så att föreningscoacherna ska informera någon om 
något uppdrag. Föreningscoacherna arbetar under tystnadsplikt. Därav följer att de inte ska 
sprida någon information. Ingen klient ska behöva dra sig för att beställa hjälp av en fören-
ingscoach på grund av risken att detta sprids. Det måste vara upp till klienten (förening eller 
medlem) att välja om någon ska informeras.

 

Förbundsstyrelsen föreslår att motionen bifalls med undantag av den nästsista attsatsen i  
motionen, vilket motiveras enligt ovanstående. Förbundsstyrelsen föreslår vidare att  
kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att framställa en sammanställning med tydliga  
uppdrag och mandat för distrikten. Detta dokument ska skickas på remiss under hösten för  
att sedan kunna träda i kraft senast vid organisationskonferensen 2023.
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Motion 3

Motion angående konsekvenser av flera fullvärdiga medlemskap 
Från Vännäs Brukshundklubb 

Inom Nosework idag så ger det förtur till tävling om du är medlem i den klubb som arrangerar 
tävlingen. Detta har i samband med att delmedlemskapet togs bort lett till att de klubbar inom SBK 
som anordnar Nosework tävlingar har fått ett betydligt större ordinarie medlemsantal. Idag är det 
inte ovanligt att en och samma person är medlem i 5-7 olika lokalklubbar. 
Klubbar som har tillgång till träningshallar har också flertalet medlemmar enbart pga detta och kan 
på så sätt utnyttja fördel av ett högt medlemsantal. 
Medlemsantalet i respektive lokalklubb avgör idag antalet röster på bl.a fullmäktige. Detta slår 
väldigt fel då samma person kan vara den som avgör om 5 stycken olika lokalklubbar har två eller 
tre röster på ex fullmäktige. Det slår också fel då man inom lokalklubbarna frågar sig hur man kan 
ha så högt medlemsantal men så låg närvaro på aktiviteter. Som medlem i en förening förväntas 
medlemmar ställa upp ideellt för sin klubb, något som ej fungerar om denne bara har medlemskapet 
för att kunna få förtur. 
Detta skulle undvikas om man låser medlemskapet till 1 klubb på årsbasis (på samma sätt som man 
har en klubb man tävlar för inom SBK), likt huvudmedlemskap och detta skulle då innebära att bara 
den lokalklubben som har det låsta medlemskapet kan tillgodoräkna sig det. Det bör inte vara möjligt 
att en gren som Nosework utanför SBK skall få påverka så mycket inom SBK. 
 
Yrkande 

Att en arbetsgrupp tillsätts för att se över hur medlemskapen skall användas inom SBK. 
 
2021-11-05 

 

Anna Bredin 

Kassör Vännäs Brukshundklubb 

 

Yttrande Övre Norrlands Distrikt: 

För lokalklubbarna, och distriktet, är det självklart viktigt med medlemskap och vi är glada för alla 
grupper som väljer våra lokalklubbar som träning och tävlingsorganisation även om grenen har en 
annan central organisation än Brukshundklubben. Vi i Övre Norrlands Distrikt anser att det visar en 
bredd och en samhörighet för vår gemensamma vän hunden och ger fantastiska möjligheter för 
rekrytering till våra bruksgrenar.  

ÖND anser också att motionären har en intressant frågeställning. Hur påverkar tävlingsregler, 
framförallt prioritet och lottning, för grenar som inte ingår i Brukshundklubbens ansvarsområden 
medlemsantalen på våra lokalklubbar? Hur påverkas klubbarna av ett medlemsantal där de aktiva 
medlemmarna är lägre än utskrivet medlemsantal? Om 10% av klubbens medlemmar krävs för ett 
beslut hur stor är sannolikheten att beslutet kan genomföras? 
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE

Angående konsekvenser av flera fullvärdiga medlemskap.

Motionärens yrkande
Att en arbetsgrupp tillsätts för att se över hur medlemskapen skall användas inom SBK.

Förbundsstyrelsens ställningstagande
Motionären framför problemen med att personer löser medlemskap i flera klubbar enbart för 
att ha förtur på nosework-tävlingar samtidigt som de inte engagerar sig ideellt i klubbarbe-
tet men har påverkan på röstetal till t.ex. distriktens fullmäktigemöten.

Motionären ger också paralleller till hur man hanterar klubbtillhörighet i de grenar där 
Svenska Brukshundklubben har huvudmannaskapet.

Regelpaketen för de olika tävlingsformerna styrs av respektive huvudman och i reglerna 
finns också angivet hur man tolkar medlemskap för tävling. I detta fall är det Svenska Nose 
Work Klubben som stiftar reglerna och den möjlighet som Svenska Brukshundklubben har 
att påverka dem är genom de remissförfaranden som görs i samband med regelrevidering-
arna. De nya reglerna för många tävlingsformer trädde i kraft 2022-01-01 och är låsta i fem 
år framåt vilket gör att vi får invänta nästa regelrevideringsarbete innan vi kan lämna vårt 
förslag.

Förbundsstyrelsen avser inte göra stadgeändringar för prov- och tävlingsverksamhet där 
Svenska Brukshundklubben inte har huvudmannaskapet. Vår möjlighet att påverka är att 
lämna synpunkter om ovanstående till huvudmannen för nosework vid nästa regelrevide-
ring.

 

Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avslås.
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Motion 4
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Bilaga 1. 

 

 

Motion 4
Bilaga
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE

Angående avel och hälsa hos bruksraserna.

Motionärens yrkande
Att Svenska Brukshundklubben utreder och upplyser om nivån på den genetiska inavelsgraden 
hos de raser som Svenska Brukshundklubben har avelsansvaret över.

Att Svenska Brukshundklubben tar fram förslag på hur renrasig avel ska kunna bedrivas på ett 
långsiktigt och hållbart sätt i framtiden.

Att Svenska Brukshundklubben årligen sammanställer en rapport avseende arbetet som görs för 
att säkerställa genetisk variation samt bjuder in rasklubbarna till en återkommande konferens 
avseende genetisk variation, avel och fysisk hälsa hos våra bruksraser.

Förbundsstyrelsens ställningstagande
Svenska Brukshundklubben har avelsansvaret för 28 raser/varianter och för att få en överblick 
av inaveln i varje ras/variant behövs minst 30 stycken DNA test på olika individer/ras/variant 
(tyvärr finns ingen konsensus gällande antal idag), gärna så obesläktade som möjligt.

I dagens läge kan man hos vissa DNA-företag köpa ett test som ger en genetisk inavelsgrad för 
den testade hunden. I dagsläget ingår även ett test som kan påvisa ca 200 mutationer för olika 
sjukdomar för alla studerade raser. DNA-testerna ger alltså svar även på mutationer som inte är 
relevanta för den aktuella rasen, men som enligt dagens regelverk måste beaktas om de påvisats 
genom testning. Detta kan i sin tur leda till att ytterligare begränsa avelsbasen.

Svenska Kennelklubben (SKK) avråder från de ”pakettester/multitester” som idag finns till-
gängliga. *

Ett test kostar ca 1 500–2 000 kr/st beroende på antal som införskaffas. Totalsumman för sådan 
DNA-testning blir därmed ca 1,2 miljoner kr, eventuellt högre för Svenska Brukshundklubben.

Svenska Brukshundklubben har vänt sig till Sofia Malm Persson, genetisk sakkunnig hos  
Kennelklubben för ett utlåtande.

”Sammanfattningsvis kan jag inte se att det i dagsläget, med hänsyn till kostnaden, skulle vara 
motiverat att SBK själva avsätter medel för att testa samtliga klubbens raser för en egen analys 
av genetisk inavelsgrad. Det finns redan skattningar gjorda för flera av raserna och det är oklart 
vad dessa skattningar på rasnivå tillför i det praktiska avelsarbetet för respektive ras. Data sam-
las in kontinuerligt via de DNA-tester som erbjuds och nya analyser baserat på fler hundar och 
för fler raser kommer sannolikt att göras tillgängliga framgent.”

”I dagsläget finns inga färdiga strategier eller rekommendationer avseende inavelsgrader basera-
de på genotypdata. Det finns inte heller (vad jag känner till) någon utvärdering av eller konsen-
sus kring vilken metodik som bör användas, hur många hundar som är tillräckligt för en säker 
skattning och så vidare.”

Kennelklubbens Collieutredning* där representanter från Svenska Kennelklubben och rasklub-
ben samt Svenska Brukshundklubben fanns med tog hjälp av Erling Strandberg Professor i 
husdjursgenetik SLU gällande genetisk variation hos collie. Utdrag se nedan.

”Eftersom avel med rashundar innebär avel inom en sluten ras vet vi att hundarna oundvikligen 
blir mer och mer släkt med varandra. En analys av genetisk variation leder egentligen inte till 
någon annan handlingsplan än det vi redan vet – att det är viktigt att bevara den genetiska va-
riationen inom rasen. Det gör man till exempel genom att använda många djur i avel och genom 
att inte tillåta enskilda avelsdjur ha för många kullar.”
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”Problemet är att vi vet inte riktigt hur stor homozygotigrad som är allvarligt eller hur detta 
kan påverka olika egenskaper negativt. En stor del av homozygotin behöver heller inte bero på 
inavel utan på att man har selekterat för en viss gynnsam egenskap och att man därför har bara 
den gynnsamma genvarianten kvar, till exempel A.”

Både Sofia Malm Persson och Erling Strandberg tar upp släktskapsindex som ett avelsverktyg 
för raser att tillvarata genetisk variation. Det finns tillgängligt för några få raser inom  
Kennel klubben. Collie kommer från och med våren 2022 få publicerat släktskapsindex som  
pilotras inom Svenska Brukshundklubben. 

Det finns redan idag många undersökningar/studier där de flesta av Brukshundklubbens raser 
finns med gällande genetisk inavel (se bifogad lista). Brukshundklubben hänvisar till Svenska 
Kennelklubbens generella avelsrekommendationer gällande avel och varje rasklubbs RAS (ras-
specifika avelsstrategier) där rasens egna rekommendationer ska finnas och hänsyn tas till rasens 
egen specifika storlek och population. 

Gällande raser med hög inavel och/eller problem finns det i dagsläget några vägar att gå. 

1. Avla med så låg inavelskoefficient som möjligt vid varje kombination.
2. Välja hundar som är så lite släkt med resten av rasen som möjligt.
3. Öppna stamboken för att tillföra nytt genetiskt material (inkorsning).
4. Använda släktskapsindex där varje individ får ett index som bestäms efter hur nära individen 

är släkt mer övriga populationen.

Det är dessa alternativ som står till buds i dagsläget oavsett om man mäter inaveln genetiskt el-
ler via traditionell beräkning av stamtavlor.

Alla rasklubbar ska uppdatera RAS var femte år och utvärdera/följa upp densamma årligen. 
Då RAS innehåller ett kapitel om population där inavel och mål samt strategier ska finnas med 
gällande aveln, har varje rasklubb redan idag en översikt för hur de ska arbeta med genetisk 
mångfald.

Gällande konferenser har Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa regelbundna 
avelskonferenser. Rasklubbarna bör även själva anordna medlemsträffar och avelskonferenser 
för att förankra rasklubbens avelsarbete.

Från ett flertal studier gällande genetisk inavel främst *Bannasch et al 2021, *Yordy et al 2019 
med minst 30 testade individer/ras för t ex australian shepherd var antalet 1 201 hundar.

Ras
Genetisk 

inavel
Ras

Genetisk 
inavel

Australian cattledog 19,1% Collie, långhår 50,0%
Australian kelpie 17,8% Collie, korthår 44,7%
Australian shepherd 15,4% Dobermann 38,8%
Beauceron 18,2% Hollandse herdershond, långhår 39,9%
Belgisk vallhund – groenendael 23,9% Hollandse herdershond, strävhår 35,9%
Belgisk vallhund – malinois 12,8% Hollandse herdershond, korthår 17,6%
Belgisk vallhund – tervueren 20,1% Tysk schäferhund 28,1%
Boxer 38,9% Riesenschnauzer, svart 23,2%
Briard 25,7% Rottweiler 33,8%

Vit Herdehund 28,5%

 

Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avslås.
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Motion 5
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1Västmanlandsdistriktet 2022 YTTRANDE

Svenska Brukshundsklubbens Västmanladsdistriktet 1 Organisationsnummer: 878001-6260
E-post: sekreterare@sbkvastmanland.se Plus-/Bankgiro: 369-1243
Hemsida: www.sbkvastmanland.se

Yttrande över motionen för intresserade att
utbilda sig till instruktörer i någon av SBK underställda

Västmanlandsdistriktet har tagit del av motionen ovan som kommer från
Västerås BK. Motionen har tagits upp på distriktsmötet den 10 november
2021 där deltagande representanter från länets lokalklubbar ställde sig
bakom motionen. Även distriktsstyrelsen står bakom förslaget i denna
motion och yrkar på bifall.

För distriktsstyrelsen

Johanna Boivie

Ordförande Västmanlands distrikt

Motion 5
Distriktets yttrande
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE

Angående tydligare utbildningsordning.

Motionärens yrkande
Att SBK ser över möjligheterna att förenkla utbildningen till instruktör i någon av SBK 
underställda specialgrenar för de medlemmar som inte har grundmodulen som bas.

Förbundsstyrelsens ställningstagande
Motionären anför att det finns medlemmar som inte är utbildade allmänlydnadsinstruktörer 
men har ett intresse av att utbilda sig till instruktörer i någon specialgren. De har dock av-
stått det då vägen fram upplevs som alltför krånglig och förkunskapskraven varit för stora.

Man anför också att det finns utbildningar i dessa specialgrenar utanför Svenska  
Brukshundklubben vilka är mer lättillgängliga och att vi riskerar att tappa mark på grund 
av att dessa medlemmar söker sig utanför Svenska Brukshundklubben och agerar på den 
privata marknaden i stället.

Förbundsstyrelsen noterar frustrationen hos motionären men vill påtala att grundmodulen 
inte längre ingår i instruktörsutbildningen vilket gör att yrkandena faller. Grundmodulen 
finns som en funktionärsutbildning.

 

Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen är besvarad.
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Motion 6
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE

Angående anslutning till caniva.

Motionärens yrkande
Att SBK bör införa Caniva i SBK Tävling för att göra det enklare och bättre för oss i  
Sverige och Internationellt att anmäla sig till prov och tävlingar i och utanför Sverige.

Förbundsstyrelsens ställningstagande
Motionären anför att ett införande av Caniva kommer att vara:

• En naturlig del av en organisation i världsklass.
• Kostnadseffektivare än dagens alternativ.
• Öppna upp möjligheterna ytterligare för internationellt tävlande.
• Smidigare och enklare för våra svenska landslagsekipage att anmäla sig till vid interna-

tionella prov som tex FMBB.
• Ge SKK möjlighet att enklare ta del av utländska resultat, som det är idag får tex SKK 

inte in resultat från lydnadsklass, rallylydnad, IGP eller mondioring från något av de 
nordiska länderna.

Förbundsstyrelsen noterar att det finns vissa delar i motionärens påståenden som inte är 
helt relevanta. Det gäller främst den sista punkten där man ser möjligheten att bidra till 
att Svenska Kennelklubben får in resultat gjorda i ett annat land i databasen Hunddata. I 
de nationella stamböckerna registreras resultat för prov, tävlingar och utställningar gjorda 
inom landet varför det inte finns vare sig behov eller syfte med att ta in resultat från annat 
land.

Det kan också innebära ett problem med att nyttja Caniva för anmälningar till våra inhem-
ska prov då vi i våra regelverk har införda bestämmelser om t.ex. prioriteringsordningar. 
Vid anmälningar till våra prov och tävlingar görs också en automatisk medlemskontroll mot 
medlemssystemet och det kan också bli problematiskt att få till.

Förbundsstyrelsen vill dock göra en mer genomgripande konsekvensanalys innan några 
beslut tas.

 

Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avslås.





Svenska Brukshundklubben
Box 4, 123 21 Farsta

Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta
Telefon växeln: 08-505 875 00

Hemsida: www.brukshundklubben.se
E-post: info@brukshundklubben.se




