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PROTOKOLL

Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen Protokoll 2/2021

§ 23 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade årets
första sammanträde öppnat.
Då Bengt Blomqvist ej närvarar går Åsa Tiderman upp som ordinarie ledamot.
Gunilla Andersson ansluter efter lunch.

§ 24 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Arne Jonsson valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 25 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Visma Addo ID-nummer : dcf4a640-ea7f-4947-8696-1d352f4397cb

FS beslutade att efter smärre justeringar godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 26 PROTOKOLL
Förelåg följande FS-protokoll:
•

Nr 1 från 12 januari 2020

•

Noteras att det ska vara ett tillägg till konstituerande protokollet nr 18 §
267/2020. I PG SM-arrangemang ska även Anders Brorsson ingå.

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Protokoll från verkställande utskottet
Inget protokoll förelåg

Underhandsbeslut
Underhandsbeslut om att utdela Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj i
silver/Tjh till en person. Se även § 28 i detta protokoll

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott
Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:
a) Utskottet för organisation nummer nr 1 2021
b) Utskottet för prov och tävling nr 1 2021
I § 8b anges förfrågningar kring friskvårdsbidrag för övriga sporter inom
Svenska Brukshundklubben.
FS förtydligar att detta än så länge gäller endast för bruks och IGP och att
det är viktigt att denna hantering får landa och utvärderas innan andra
sporter tas med i diskussionerna.
c) Utskottet för avel och hälsa nr 12 och 13 2020 samt nr 1 2021
d) Utskottet för hundägarutbildning nr 1 2021
Protokollet bordlägges tills FS har genomfört diskussioner och eventuella
revideringar avseende arbetsordningen för den centrala organisationen
vilka ska initieras under arbetsmötet denna helg.

Justeras: ordförande

Justerare:
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FS beslutade att godkänna övriga protokoll och därefter lägga dem till
handlingarna.
Sammankallande i utskotten rapporterade sedan lite kort från utskottsarbetet.
En längre redogörelse gavs av Peter Jakob angående SBK:s huvudmannaskap i
hundtjänst inom den frivilliga försvarsverksamheten.
FS uttalade att Peter Jakob har mandat att fortsätta diskussionerna och tar hjälp
av GS och Piia Nora i de fall detta kan komma att behövas.

§ 27 FÖRTJÄNSTTECKEN
Visma Addo ID-nummer : dcf4a640-ea7f-4947-8696-1d352f4397cb

Förelåg ansökningar om förtjänsttecken i guld.
FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld till 22 personer.
GS har utöver det beslutat om 20 förtjänsttecken i silver och 44 förtjänsttecken i
brons.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 28 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTTECKEN I
BAND RESPEKTIVE FÖRTJÄNSTMEDALJ I SILVER OCH
GULD/TJH
FS diskuterade av utskottet för samhällsnytta framlagt förslag på förtjänsttecken i
band respektive förtjänstmedalj i silver, tjänstehund.
FS beslutade på förslag från utskottet för samhällsnytta att utdela
Brukshundklubbens förtjänsttecken i band, tjänstehund till en person,
Brukshundklubbens förtjänstmedalj i silver, tjänstehund till två personer varav en
behandlades i ett underhandsbeslut enligt ovan.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 29 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTMEDALJ
Förelåg ansökningar samt förslag från BG förtjänstmedalj om personer att tilldelas
Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj vid kongressen 2021.
BG konstaterar att ingen av ansökningarna motsvarar kraven för förtjänstmedaljen.
BG har inget eget förslag i år.
FS beslutade i enlighet med förslaget från BG förtjänstmedalj.
FS diskuterade dock vidare kring förslag på personer som skulle kunna tilldelas
Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj.
FS beslutade att tilldela förtjänstmedaljen till en person enligt föreslag från FS.

Justeras: ordförande

Justerare:
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FS undersöker även möjligheterna att hitta ett coronasäkert sätt att utdela
medaljerna till 2020 års mottagare för att kunna uppmärksamma utmärkelserna i
närtid. Arne Jonsson ombesörjer att kontakta mottagarna som bor i Skåne och Piia
Nora kontaktar mottagaren som bor i Sörmland. Vi den första fysiska kongressen
inbjuds medaljörerna i sedvanlig ordning till middagen och mottar hyllningar från
förbundet och kongressdelegaterna.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 30 BESLUT FRÅN SKK:S DISCIPLINNÄMND
(JFR FS NR 12 § 95/2020)
Visma Addo ID-nummer : dcf4a640-ea7f-4947-8696-1d352f4397cb

Förelåg beslut från SKK/DN utifrån en anmälan inlämnad av SBK inklusive en
redogörelse för grund till beslutet.
FS noterade detta och lade det till handlingarna.
Förelåg även en skrivelse från en medlem med anknytning till beslutet.
FS uppdrar till Katarina Swahn och Barbro Olsson att svara skriftställaren.

Ajournering av sammanträdet för fika 10:15
Återupptagning av sammanträdet 10:30

§ 31 ORGANISATIONSKONFERENSEN 2020
(JFR FS NR 10 § 125/2020, NR 13 § 197/2020, NR 14 § 219/2020,
NR 23 § 283/2020, NR 24 § 307/2020, NR 1 5/2021)
FS diskuterade helgens program och fördelade slutligt vilka som föredrar de olika
punkterna.
FS fastställde därefter programmet.
FS tackade konferensledningen för det gedigna arbetet och ser fram emot konferensen.

§ 32 KONGRESSEN 2021
(JFR FS NR 10 § 118/2020, NR 13 § 198/2020, NR 24 § 309/2020,
N2 1 6/2021)
Förbundsstyrelsen har beslutat genomföra kongressen som ett digitalt
fullmäktigemöte på distans den 8 maj 2020 med den 9 maj 2020 som reservdag.
Kongressen följer Svenska Kennelklubbens riktlinjer och kommer att genomföras
enligt de förutsättningar som godkänns av Svenska Kennelklubben på motsvarande
sätt som 2020 års kongress.
FS diskuterade kongressens upplägg, genomförande och tidsprogram och beslutade att
genomföra kongressen i enlighet med förslaget. FS beslutade vidare att genomföra den
digitala kongressen i de digitala verktygen Zoom och VoteIT. Det senare används vid
ev. voteringar.

Justeras: ordförande

Justerare:
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FS noterade att representanter från Svenska Kennelklubben kommer att agera
rösträknare och mötesstöd i det digitala mötet.
FS diskuterade vidare upplägg, föredragande och datum för de diskussionsforum som
ska genomföras och till vilka distrikt och rasklubbar bjuds in för de förberedande
diskussionerna för att underlätta förhandlingar och beslut på den digitala kongressen.
FS beslutade om upplägg, datum och föredragande för två inför kongressen,
förberedande diskussionsforum vilka kommer att genomföras den 15 april samt 22
april. Alla med start klockan 19:00.
FS uppdrog åt ansvariga FS-ledamöter att inom kort genomföra dialogmöten med
distrikt och rasklubbar och i dessa informera om kongressens upplägg och
förutsättningar.
Visma Addo ID-nummer : dcf4a640-ea7f-4947-8696-1d352f4397cb

FS uppdrar vidare till tidningen Brukshunden att föra referat under kongressen.
FS noterade att antalet röster vid kongressen blir 254, fördelade på 217 röster till
distrikten och 37 röster till rasklubbarna.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 33 MOTIONSYTTRANDEN
(JFR FS NR 1 § 7/2021)
FS diskuterade kring de yttranden som inkommit avseende årets motioner.
FS beslutade enligt förslagen.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 34 FS FÖRSLAG
FS diskuterade kring möjligheten för FS att lägga förslag till kongressen.
FS beslutade att föreslå oförändrad medlemsavgift, under förutsättning att
medlemsantalet ej minskar. I övrigt finns i nuläget inga ytterligare förslag från FS då
de arbets- och projektgrupper som ska tillsättas kommer att arbeta med frågor och
områden som kan komma att resultera i förslag att föreläggas på kommande
kongresser.

§ 35 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH
KONGRESSHANDLINGAR 2020
(JFR FS NR 10 § 118/2020, NR 13 § 198/2020, NR 24 § 309/2020,)
FS diskuterade verksamhetsberättelse och kongresshandlingar
a) Verksamhetsberättelse
Utskotten har redovisat genomförd verksamhet till Ulrika Norell för
sammanställning.
b) Kongressuppföljning
GS och Katarina Swahn har förberett förslag till texter kring kongressuppföljning.
FS ombeds läsa igenom detta för att säkerställa att uppdrag och utfästelser finns
med.
Justeras: ordförande

Justerare:
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c) Verksamhetsplan och budget
Skattmästaren presenterade förslag till budget för 2022 och riktlinjer för 2023 och
2024 enligt de uppgifter som utskotten lämnat in. Det finns fortfarande
osäkerheter kring möjligheter att komma igång med verksamheten i år samt
eventuella behov att möjligtvis flytta arrangemang till 2022.
FS uppdrar därför till utskotten att se över sina poster och budgetförslag till
nästkommande FS-sammanträde då budgeten ska fastställas. Deadline för det 15
februari.

Ajournering av sammanträdet för lunch 12:20
Återupptagning av sammanträdet 13:20
Visma Addo ID-nummer : dcf4a640-ea7f-4947-8696-1d352f4397cb

Gunilla Andersson ansluter till mötet

§ 36 SM I LYDNAD OCH RALLYLYDNAD
(JFR FS NR 10 § 118/2020, NR 13 § 198/2020, NR 24 § 309/2020,)
GS informerade om diskussioner med sponsorerna kring den minskade möjligheten till
exponering på grund av restriktioner kring Covid-19.
GS föreslog att under nu rådande läge bör förbundet kunna gå in och sponsra extra
med centrala medel till årets SM i de fall de inte går att genomföra på sedvanligt sätt
med publik och annan möjlighet till sponsorexponering.
FS beslutade enligt GS förslag. Inga summor fastställs dock i nuläget utan avvaktas
med tills vi ser vilka restriktioner som gäller under sommaren.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 37 HUNDMÄSSAN NORDIC DOG DAYS
FS diskuterade av mäss- och eventansvarig framlagt förslag på deltagande i
hundmässan Nordic Dog Days som arrangeras i Umeå den 18–20 juni 2021.
FS beslutade att Svenska Brukshundklubben ska delta i Nordic Dog Days

§ 38 INSAMLING TILL SUICID ZERO
FS diskuterade det av utskottet för samhällsnytta och Friskvårdsprojektet upp och
hoppa inlämnade förslaget att projektet Hundmarschen under 2021 ska stötta
föreningen Suicide Zero genom en så kallad egen insamling.
FS beslutade att projektet Hundmarschen under 2021 ska stötta föreningen Suicide
Zero genom en egen insamling, för att uppmärksamma psykisk ohälsa under den
pågående pandemin.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 39 HD-AVLÄSNING
FS diskuterade framlagt förslag angående HD-avläsning – godkännande av
avläsningsresultat gjorda inom EU.
FS beslutade att tillsammans med andra specialklubbar:
- Att föreslå SKK att resultat från röntgenundersökning och därtill hörande
bildavläsning avseende svenskregistrerad hund, som görs enligt FCI-norm i annat EUland än Sverige, skall gälla för registrering inom SKK på samma sätt som röntgen och
bildavläsning som skett inom Sverige
- Att föreslå SKK att röntgenresultat från EU-länder avseende exporterade valpar
skall ingå i den svenska indexberäkningen
Visma Addo ID-nummer : dcf4a640-ea7f-4947-8696-1d352f4397cb

- Att föreslå SKK att använda sig av GRSK-protokollet för redogörande av
bedömning av leder.
FS uppdrar till Anneli Hultman att ombesörja effektueringen av beslutet.
Punkten förklarades omedelbart justerad

§ 40 MOTIONER TILL KF
FS diskuterade några olika uppslag till motioner som skulle kunna lämnas in till KF.
FS uppdrar till utskottet för avel och hälsa att justera i de underliggande förslagen
som kommer från dem.
FS uppdrar vidare till GS att sammanställa förslagen till FS-sammanträdet den 26
februari för vidare hantering.

§ 41 ANSÖKAN FRÅN SVENSKA VEO RASKLUBBEN ATT
TILLHÖRA SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
FS diskuterade av utskottet för avel och hälsa framlagt förslag om att Svenska
Brukshundklubben ska ansöka hos Svenska Kennelklubben om att ta över
avelsansvaret för rasen vostotjnoevropejskaja ovtjarka (VEO) enligt önskemål från
rasklubben.
Utskottet för avel och hälsa har haft dialog med företrädare för klubben om vad det
innebär att vara ansluten rasklubb inom Svenska Brukshundklubben.
FS beslutade att bifalla önskemålet och hoppas kunna hälsa rasklubben för
vostotjnoevropejskaja ovtjarka välkomna till Svenska Brukshundklubben.
FS uppdrar till Katarina Swahn att meddela SKK/FK om önskemålet med kopia till
rasklubben.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 42 UPPFÖLJNING CORONALÄGET
GS har uppdaterat SBK:s hemsida med rekommendationer och riktlinjer som SKK/CS
beslutade om vid sitt sammanträde den 19 januari. Fullständig beskrivning finns i
länk här.
FS beslutade att göra ett försök att kontakta Folkhälsomyndigheten i avseende att få
en dialog kring hur våra prov och tävlingar kan anses vara coronasäkrade utifrån de
riktlinjer som finns.
FS uppdrar till Barbro Olsson att kontakta Folkhälsomyndigheten.

Visma Addo ID-nummer : dcf4a640-ea7f-4947-8696-1d352f4397cb

FS uppdrar vidare till Utskottet för prov och tävling att parallellt med ovanstående
undersöka eventuella möjligheter att öppna upp för prov och tävlingar i liten skala
utifrån de rekommendationer och riktlinjer som är fastställda av SKK.
FS återkommer med eventuella nya ställningstaganden vid FS-sammanträdet den 26
februari.
FS vill fortsatt uppmärksamma alla våra klubbar och distrikt att hålla sig uppdaterade
på gällande restriktioner och att efterleva nu gällande pandemilag.
FS följer dessutom utvecklingen noga för att snabbt kunna ställa om eller eventuellt
ställa in verksamhet beroende på förändringar i rekommendationer och råd från
Folkhälsomyndigheten, Regeringen och SKK.
FS-ledamöterna rapporterade om att de informerat på dialogmötena om den möjlighet
till coronastöd som FS tidigare beslutat om. Skattmästaren kommer att informera om
detta under helgens organisationskonferens.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Ajournering av sammanträdet för fika 14:30
Återupptagning av sammanträdet 14:40

§ 43 ANSÖKAN OM EXTRA NOMINERINGSPERIOD ENLIGT
DEN NYA VALORDNINGEN
Svenska Rottweilerklubbens valberedning har till förbundsstyrelsen inkommit med en
ansökan om en extra nomineringsperiod, mellan den 6 – 20 februari, enligt den nya
valordningen i normalstadgarnas § 10.
Valberedningen ansöker om den extra nomineringen och åberopar synnerliga skäl med
anledning av att det i dagsläget inte finns något förslag till revisorer.
FS beslutade att bevilja Svenska Rottweilerklubben en extra nomineringsperiod,
mellan den 6 – 20 februari. Den extra nomineringsperioden ska meddelas
medlemmarna senast tre dagar före starttiden. Den extra nomineringsperioden ska
avslutas senast tre dagar före ordinarie årsmöte.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 44 OMORGANISATION UTSKOTTET FÖR ORGANISATION
FS diskuterade av utskottet för organisation framlagt förslag på sammankallande till
UG styrdokument samt val av ny ledamot till utskottet.
FS beslutade att tillsätta Anders Dahlstedt som sammankallande för UG
styrdokument fram till den 14 augusti 2021. Från och med 14 augusti 2021 ersätts
Anders Dahlstedt av LET Andersson som sammankallande för UG styrdokument.
FS beslutade vidare att tillsätta Noomi Eriksson såsom ny ledamot i Utskottet för
organisation med rollen som sammankallande för utskottsgruppen som ska ansvara
för ungdomsfrågor.

Visma Addo ID-nummer : dcf4a640-ea7f-4947-8696-1d352f4397cb

FS uppdrar till Utskottet för organisation att återkomma med en uppdragsbeskrivning
för utskottsgruppen samt presentation av övriga ledamöter i gruppen till
nästkommande FS-sammanträde.
FS hälsar Noomi Eriksson välkommen till utskottet och önskar henne lycka till med
arbetet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 45 KOMMANDE ARBETS- OCH PROJEKTGRUPPER
FS diskuterade av VU framlagt förslag på tillsättande av nya arbets-och
projektgrupper utifrån de diskussioner som genomförts på FS arbetsmöten i oktober
och december, se bilaga 2
FS kommer att fortsätta diskussioner kring dessa grupper under lördagens arbetsmöte
och återkomma med beslut när sammanträdet återupptas på söndag 7 februari.

§ 46 FRÅGESTÄLLNINGAR KRING KURSVERKSAMHET INOM
KLUBBAR UTANFÖR SVENSKA BRUSKHUNDKLUBBEN
FS diskuterade av Arne Jonsson framlagd fundering kring arrangerande av SBKspecifik kursverksamhet inom klubbar som inte lyder under Svenska
Brukshundklubben.
Frågan uppkommer på förekommen anledning där det enligt uppgift bedrivs SBKspecifika kurser inom en klubb utanför Svenska Brukshundklubben och det finns
osäkerheter huruvida de genomförs enligt fastställda kursplaner.
FS uppdrar till Arne Jonsson att undersöka historiken kring de tidigare avtalen om
kursverksamhet mellan SKK och SBK.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 47 INFORMATION OCH RAPPORTER
Förbundsordförande
Piia Nora informerade om att hon deltagit på SKK:s specialklubbskonferens.

FS-ledamöter
Anneli Hultman, Lars Carlborg, Anders Östling och Fredrik Berg deltog på SKK:s
specialklubbskonferens.
Anneli Hultman har deltagit på styrgruppsmöte för PG specialsök.
Visma Addo ID-nummer : dcf4a640-ea7f-4947-8696-1d352f4397cb

Arne Jonsson har deltagit på utbildning i digitala årsmöten
Anders Östling har deltagit på utbildning i digitala årsmöten samt styrgruppsmöte för
PG specialsök.
Fredrik Berg har deltagit på utbildning i digitala årsmöten.
Åsa Tiderman och Gunilla Andersson har haft dialogmöten med rasklubbarna kring
särbestämmelserna för cert och championat.
Inget övrigt att rapportera från ledamöterna.

Generalsekreterare
GS rapporterar kort om statusläget gällande tvisten med den tidigare upphandlade
leverantören samt om arbetet på kansliet i coronatider.

Dialogmöten
Ledamöterna avrapporterade kort ifrån avhållna dialogmöten.

§ 48 ARBETS OCH PROJEKTGRUPPER
Assistanshund
GS och Barbro Olsson rapporterade kort om läget kring assistanshundar och
diskussionerna med Myndigheten för delaktighet, MFD.

PG upp och hoppa sund med hund
Förelåg i sedvanlig ordning en gedigen och utförlig rapport från projektet Upp och
hoppa Sund med hund. SBK Skidskola är igång och i år när i princip hela Sverige är
snötäckt kan denna skidskola komma väl till pass. Länk till skidskolan finns på SBK:s
FaceBook-sida

Justeras: ordförande

Justerare:
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PG Specialsök
Styrgruppen för PG specialsök har haft ett möte där man diskuterat hur man går
vidare på ett konstruktivt sätt för alla parter.
Styrgruppen kommer att förändras då Dag Brück kommer att lämna styrgruppen och
ersätts med Maria Gabrielsson.
FS tackar Dag Brück för hans engagemang och arbete och hälsar Maria Gabrielsson
välkommen till gruppen.

PG utskottsöversyn

Visma Addo ID-nummer : dcf4a640-ea7f-4947-8696-1d352f4397cb

Barbro Olsson rapporterade kort om arbetet inom projektgruppen. Arbete fortskrider
enligt plan och fas 1 beräknas avslutas sista februari.

AG collie
I och med beslutet från SKK/CS avseende collierapportern och AG collies
föredragande av deras arbete på FS-sammanträde i december 2020 har arbetsgruppen
fullgjort sitt arbete.
FS tackade AG collie för deras arbete och upplöste därmed gruppen.

§ 49 MEDLEMSSTATISTIK
Medlemsstatistiken för januari har ännu inte kommit så nya siffror presenteras på FSsammanträdet den 26 februari.
FS konstaterar dock glädjande att medlemskapet i december är det högsta på ett
flertal år.

§ 50 EKONOMISK REDOVISNING
Skattmästaren gick igenom den preliminära prognosen för år 2020 vilket ger ett
resultat som kraftigt överstiger budget. Intäkterna överstiger budget med 8 procent
och de gemensamma kostnaderna överstiger budget med endast 2 procent. Detta
tillsammans med att utskottens verksamhet har gått kraftigt på sparlåga utifrån den
pågående pandemin gör att de totala kostnaderna uppgår endast till 90 procent av
budget.
Det kommande året kommer också att präglas av åtgärder på grund av Covid-10
vilket kommer att innebära fortsatt frekvent uppföljning för att kunna sätta in
eventuella åtgärder och omfördela budgeterade medel.
Likviditeten är fortsatt mycket god.
FS tackade skattmästaren för presentationen.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 51 INKOMNA SKRIVELSER
a) Information till SKK:s klubbar om coronaåtgärder 12 januari
b) Fastställande av SBK:s grundstadgar från SKK/FK
c) Program för SKK:s specialklubbskonferens 2021
d) Nominering till Studiefrämjandets förbundsstyrelse 2021
e) Inkommen skrivelse med svar från Svenska Schäferhundklubbens västra distrikt
f) Protokollsutdrag från SKK/FK angående hantering av disciplinärende
g) Protokollsutdrag från SKK/FK angående dispenser för årsmöten

i)

Visma Addo ID-nummer : dcf4a640-ea7f-4947-8696-1d352f4397cb

h) Reaktion på SBK:s svar till ”160 schäferhundsuppfödare”, samt förtydligande
till SKK
Inbjudan från SDHK till ett digitalt möte
Uppdras till GS att anmäla tre personer från FS

FS tackade för skrivelserna noterade kommande hantering för några av dessa och lade
dem sedan till handlingarna.

§ 52 UTGÅENDE SKRIVELSER
a) Åtgärder och rekommendationer kring schäfer och Sd Västra
b) Svar från SKK/CS angående collie
c) Svar till ”160 schäferhundsuppfödare”

Ajournering av sammanträdet 16:05 för arbetsmöte under lördagen
Återupptagning av sammanträdet söndag 09:40

§ 53 UPPFÖLJANDE BESLUT UTIFRÅN DISKUSSIONER UNDER
ARBETSMÖTE
a) Arbets- och projektgrupper från § 45
FS beslutade efter diskussioner på arbetsmötet i enlighet med korrigerat förslag, se
bilaga 2
FS uppdrar till VU att kontakta berörda instanser och personer.
Uppdragsbeskrivningar önskas åter till FS för fastställande enligt given tidsram
för respektive arbets- eller projektgrupp i bilaga 2
b) Möte med SKK:s valberedning
FS beslutade, efter diskussioner under arbetsmötet, att skicka en förfrågan till
SKK:s valberedning om ett möte med anledning av kommande
Kennelfullmäktige. Barbro Olsson deltog inte under den delen på arbetsmötet.

Justeras: ordförande

Justerare:
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c) Hantering av protokoll avseende Utskottet för hundägarutbildning nr
1/2021
FS beslutade, efter diskussioner kring revideringar och nyskrivna
utbildningsplaner samt delegations och verkställighetsbeslut, att bordlägga
protokollet till nästkommande FS-sammanträde för att kunna klargöra vissa
frågeställningar.
FS beslutade vidare att uppdra till utskotten att se över texterna kopplat till förda
diskussioner. Dokumentet skickas till Anneli Hultman senast 16 april.

§ 54 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN
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FS diskuterade kort pågående, återremitterade och bordlagda ärenden samt
uppdaterade listan, Bilaga 1.

§ 55 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation
av tagna beslut konstaterade FS att inget beslut har tagits som behöver kommuniceras
omedelbart. Utöver det finns dock beslut med omedelbar justering som ska
effektueras. Ett flertal informationspunkter noterades dock inför kommande
dialogmöten.

§ 56 NÄSTA SAMMANTRÄDE
FS beslutade att genomföra nästa sammanträde via Teams och Zoom den 26 februari
klockan 12:00 med efterföljande arbetshelg och avslut 28 februari klockan 12:00.

§ 57 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket givande och
effektivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat den 7 februari kl.
12:00

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Piia Nora

Arne Jonsson

Barbro Olsson

Mötesordförande

Justeras: ordförande

Justerare:
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Bilaga 1
Bilaga till FS-protokoll nr 2/2021 med pågående ärenden och uppföljning

Ärendemening

Status

Tidigare
behandlat

Tidsplan

Arbete med strategi och
vision

Pågående
överfört från
översynen

Översynsarbete

Fortsätter även under
2021

Uppdrag till utskott utifrån
uppföljning från
organisationskonferensen

Pågående

Ja

Återkoppling på FSsammanträdet i augusti
Framskjutet till FSsammanträdet i december
Information på org.konf

Planering av
diskussionsforum inför
kongressen

Pågående

Ja

Återkoppling på FSsammanträdet 26/2

Protokoll från Utskottet för
hundägarutbildning

Bordläggning

Nej

FS-sammanträdet 26/2

Arbetsordningar och
beslutstyper

Pågående

Kontroll av kursavtal mellan Pågående
SBK och SKK.

Återkoppling till Anneli
senast 16 april.
Nej

Arne återkommer till FSsammanträdet 26/2

Uppdragsbeskrivningar
inom Utskottet för
organisation

Pågående

Fredrik återkommer till
FS-sammanträdet 26/2

Förfrågan till FoHM

Pågående

Återkoppling FSsammanträdet 26/2

Utskottsuppdrag att se över
VP och budget

Pågående

Återkoppling till
Skattmästaren senast
15/2

Justeras: ordförande

Justerare:
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Ärenden som avslutats under aktuellt möte noteras och avförs sedan från nedanstående tabell
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Bilaga 2, arbets- och projektgrupper
Åsa Tiderman och
Hultman förbereder

Fokusområde: Avelsansvar
Anneli

Rapportering ska anges
uppdragsbeskrivningen

i

Uppdragsbeskrivning till 26 februari

Kontaktperson i FS anges i uppdragsbeskrivningen

Strategiskt mål

Tillhandahålla friska och sunda hundar med de mentala
och fysiska egenskaper som gör att de kan uppfylla
sina uppgifter

Vad

Att tydliggöra vår ståndpunkt i vår uppfattning om vad
en bruks? ska uppfylla

Möjlig omfattning

Ta fram en definition av vad vi tycker en bruksras är,
leta efter den minsta gemensamma nämnaren utifrån
ursprung, historik och användningsområde

AG ledarskapsstruktur

Fokusområde: Frisk och sund organisation samt
Hållbarhet

Inledande planeringsmöte

Överförs för hantering inom Utskottet för organisation

Rapportering ska tydliggöras i
utskottsprotokoll kvartalsvis

Kontaktperson i FS: Fredrik Berg

Strategiskt mål

Inkluderande arbetssätt, tillit och förtroende.

Vad

Tillitsbaserat ledarskap – ledarskapsstruktur

Möjlig omfattning

Att föra ut en form för tillitsbaserat ledarskap i
organisationen för att ta fokus från det som idag
upplevs som ett kontrollbaserat ledarskap. Peka på
problem och möjligheter, skyldigheter och rättigheter.
Strukturera tydliga ramar

Justeras: ordförande

Justerare:
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AG definition bruksras
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Utskottet för prov och tävling,
UG bruks

Rapportering ska anges i
uppdragsbeskrivningen

Fokusområde: Prov och tävling
Överförs till Utskottet för prov och tävling för
hantering, önskvärt med representant från någon
rasklubb
Kontaktperson i FS anges i uppdragsbeskrivningen

Strategiskt mål

Utveckla och tillvarata hundarnas brukbarhet och
utveckla nya provformer

Vad

Koppling till motion om bruksrasernas företräde på
bruksprov

Möjlig omfattning

Att möjliggöra för bruksraserna att meritera på
bruksliknande arbetsprov, t.ex. genom rörliga prov

PG kvalitetssäkring och
certifiering

Fokusområde: Samhällsnyttiga hundar

Therese Palm

Uppdragsbeskrivning till 26 februari

Rapportering ska anges i
uppdragsbeskrivningen

Kontaktperson i FS anges i uppdragsbeskrivningen

Strategiskt mål

Kvalitetssäkring och certifiering

Vad

Utveckla en modell som kan användas vid
framtagandet av nya certifieringar och
kvalitetssäkringar

Möjlig omfattning

Certifiering och kvalitetssäkring av samhällsnyttiga
hundar enligt kongressens beslut

Justeras: ordförande
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AG rörligt bruksprov

Justerare:
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Avelsråd/Forum för stöd i
avelsfrågor alternativt
utveckling av UG
avelssamordning

Fokusområde: Avelsansvar

Utskottet för avel och hälsa
förbereder i dialog med
rasklubbarna

Avvaktar diskussioner som förs under
organisationskonferensen för utformningen
Tillhandahålla friska och sunda hundar med de mentala
och fysiska egenskaper som gör att de kan uppfylla
sina uppgifter

Vad

Att tydliggöra det delegerade avelsansvaret

Möjlig omfattning

Stödfunktion och bollplank för rasklubbarna i arbetet
med RAS samt annan planering av avelsarbete

PG allas ansvar (4,0)
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Strategiskt mål

Fokusområde: Frisk och sund organisation samt
Hållbarhet

Genomförs som en workshop vid samverkanskonferensen för den centrala organisationen.
”Vad innebär trygg och bra arbetsmiljö”. Därefter fördelas uppdrag beroende på resultatet
av arbetet
Strategiskt mål

Bra och trygg arbetsmiljö

Vad

Ska omfatta såväl anställda som funktionärer på alla
nivåer

Möjlig omfattning

Utbildningar, riktade och generella höja
kunskapsnivån och medvetandet

Justeras: ordförande

Justerare:
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AG payback

Fokusområde: Prov och tävling

Uppdraget ligger hos Anders
Ö och Emelie H som tar fram
beslutsunderlag.

Uppdra åt utskottet P&T att inrätta en AG för att se
över hur payback ska ske. I gruppen bör adjungerade
från annat utskott vara med, t.ex. Utskott för
organisation för att bl.a. se över
spridningsmöjligheter, målgrupper etc. från UG
ungdom samt tävlingsaktiva (t.ex. landslagsledning)
vara adjungerade. Formationsförslag till FS kommer
från utskott P&T.

Strategiskt mål

Öka attraktionskraften för prov och tävlingar samt
utveckla och tillvarata hög kompetens

Vad

Bredda och synliggöra våra sporter

Möjlig omfattning

Vi behöver nå ut bättre med våra sporter och kanske
framförallt brukset. Vi satsar varje år en hel del
pengar och personella resurser på våra landslag. Ett
sätt att på ett enkelt sätt betala tillbaka till
organisationen är att de på något sätt förbinder sig
att genomföra t.ex. clinics eller ställa upp på
informationskampanjer i t.ex. skolor

Justeras: ordförande

Justerare:

Visma Addo ID-nummer : dcf4a640-ea7f-4947-8696-1d352f4397cb

Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen Protokoll 2/2021

18

