Svenska Brukshundklubbens
verkställande utskott
PROTOKOLL

14/2021

Datum:

2021-10-29--31

Tid:

Fredag 29/10 13:00 17:30
Lördag 30/10 09:00 17:30
Söndag 31/10 09:00 12:00

Plats:

Kloten Nature Resort

Närvarande:
Ordförande

Omfattning

§ 110

120

Ange ev. § nedan
Piia Nora
Anneli Hultman
Barbro Olsson
Lars Carlborg

Anmält förhinder:
Från kansliet:

GS Therese Palm
tf GS Therese Strate
Ange ev. § nedan

Övriga deltagare:

Justerare:

Lars Carlborg

Vid protokollet:

Barbro Olsson
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Svenska Brukshundklubben

verkställande utskottet

Protokoll 14/2021

§ 110 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Piia Nora hälsade de närvarande välkomna till VU-sammanträdet tillika VU:s
arbetshelg och förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 111 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Lars Carlborg valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 112 DAGORDNING
VU beslutade fastställa framlagt förslag på dagordning.

§ 113 CORONALÄGET
Sverige har nu återgått till det nya normala och verksamheten inom Svenska
Brukshundklubben har kommit i gång ordentligt. Det har även genomförts många
tävlingar och det har beviljats en del extra tävlingar då efterfrågan är stor.
SBK kommer att ansöka om en förlängd generell åldersdispens för mentaltest, MT, då
det fortfarande finns ett stort behov för hundar som ej kunnat genomföra MT under
pandemin och således passerat högsta ålder för deltagande.
Det har inte kommit några signaler om att det varit svårt att få funktionärer på
grund av att det finns en rädsla för smittspridning vilket kan förklaras med att
arrangörerna har varit bra på att anpassa verksamheten på ett bra sätt.
VU konstaterar att detta blir den sista uppföljningen i protokollen, men att det är
fortsatt viktigt att som arrangör och medlem hålla sig informerad kring eventuella
tillkommande åtgärdspaket kopplat till coronapandemin.

§ 114 SÄKERSTÄLLANDE AV EN TRYGG OCH BRA
ARBETSMILJÖ
VU diskuterade vidare det uppdrag som FS givit till VU kring hur man säkerställer en
trygg och bra arbetsmiljö för förtroendevalda. Där vill VU framhålla att det även
gäller funktionärer. En avgränsning initialt bör vara att det gäller centralt
auktoriserade funktionärer samt förtroendevalda i den centrala organisationen. Det
som kommer ut ifrån det arbetet ska också kunna nyttjas och omsättas för ett arbete i
våra underliggande strukturer. Särskilt ska beaktas åtgärder mot hot och våld.
För detta uppdrag kan det vara lämpligt att inrätta en projektgrupp där man tar stöd
i det arbete som gjorts tidigare nä
den
VU beslutade att vidarebefordra dessa tankar till Utskottet för organisation enligt
tidigare utdelat uppdrag till dem i deras arbete att återkoppla med material för
fortsatt arbete. Projektgruppen tillsätts därefter förslagsvis under FS.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 115 STADGEREMISS FRÅN SKK
VU diskuterade den informella informationen som framkom under KF att det inte
skulle bli någon förlängd remisstid för SKK:s stadgerevidering.
VU framhåller att det inte rimmar med den muntliga information som GS fick från
Föreningskommittén vid tidigare kontakt.
VU beslutade att ställa frågan igen till sammankallande i SKK:s Föreningskommitté.

Ajournering av sammanträdet 17:30 fredag kväll för VU:s arbetshelg
Återupptagning av sammanträdet 09:00 söndag förmiddag

§ 116 KRAVSPECIFIKATION FÖR REKRYTERING AV NY
GENERALSEKRETERARE
VU sammanfattade de djupgående diskussioner som fördes under lördagens
arbetsmöte och sammanställde ett utkast på kravspecifikation för rekrytering av ny
GS. Kontakt har även tagit med SKK för att efterhöra vilket rekryteringsbolag de
använde när de rekryterade ny VD.

§ 117 CENTRAL VERKSAMHETSKONFERENS
VU författade, utifrån lördagens arbetsmöte, ett beslutsunderlag till FS avseende en
central verksamhetskonferens i syfte att både summera aktiviteter genomförda under
Hållbarhetens år och att planera arbetet framåt utifrån hållbarhet, gemensamma
beröringspunkter och ökad samsyn för organisationens olika delar.
VU beslutade att lägga fram detta beslutsunderlag till FS-sammanträdet i november.

§ 118 PLANERING AV KOMMANDE FS-SAMMANTRÄDE
Digitalt möte via Teams 17 november

VU diskuterade vilket fokus som ska vara på detta sammanträde vilket är rapporten
från PG SM-arrangemang samt frågor till verksamhetsstatistiken.

Fysiskt sammanträde 3
Hotel Winn Haninge

5 december på SBK:s kansli samt Quality

VU diskuterade dagordning och tidsplanering för FS-sammanträdet i december.
Mötet kommer att ha fokus på verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inklusive
budget.
Sammanträdet börjar 12:00 på fredagen med lunch tillsammans med kanslipersonalen
och avslutas cirka 12:00 på söndagen med lunch.

§ 119 NÄSTKOMMANDE VU-SAMMANTRÄDE
VU beslutade att avhålla nästa VU-sammanträde den 30 november via Teams.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 120 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Piia Nora tackade alla för ett effektivt sammanträde och avslutade detta klockan
12:00 söndagen den 31 oktober.
Justeras:

Justeras

Vid protokollet:

Piia Nora
Mötesordförande

Lars Carlborg

Barbro Olsson

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som
fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens
förbundsstyrelse (FS).

Justeras: ordförande

Justerare:
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