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Svenska Brukshundklubben förbundsstyrelsen

§1

Protokoll 1/2022

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade årets
första FS-sammanträde öppnat.

§2

VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Arne Jonsson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

§4

PROTOKOLL

Förelåg följande FS-protokoll:
Nr 24, 2021-12-03 05
Nr 25, 2021-12-15
Nr 26, 2021-12-22 per capsulam
FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Protokoll från det verkställande utskottet
Förelåg följande VU-protokoll:
Nr 15, 2021-11-30
Nr 16, 2021-12-15 per capsulam
Nr 17, 2021-12-18 per capsulam
FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott
Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:
Utskottet för prov och tävling nr 10 2021
Utskottet för samhällsnytta nr 7 2021
Utskottet för avel och hälsa nr 13 2021
Utskottet för hundägarutbildning nr 11 2021
FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

§5

SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTTECKEN

Förelåg ansökningar om Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i guld.
FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld till 20 personer.

Justeras: ordförande

Justerare:
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Protokoll 1/2022

Tf. GS har utöver det beslutat om 18 förtjänsttecken i silver och 29 förtjänsttecken i brons.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§6

ANMÄLNINGAR TILL SKK:S DISCIPLINNÄMND
AVSEENDE EKONOMISKA OEGENTLIGHETER
(JFR FS NR 5 § 94)

Förbundsstyrelsen beslutade i mars 2021 att tillsätta en grupp för att utreda de
ekonomiska oegentligheter som misstänktes ha ägt rum inom ett av Svenska
Schäferhundklubbens distrikt under 2019 och 2020.
FS diskuterade av utredningsgruppen framlagt förslag avseende disciplinära åtgärder
för tidigare styrelse samt revisorer för det aktuella rasklubbsdistriktet.
FS beslutade på förslag från utredningsgruppen att:
till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd (DN) yrka på att den tidigare
kassören ska prövas av DN innan ett eventuellt återinträde i SKKorganisationen
till Disciplinnämnden yrka på att den tidigare ordföranden utesluts ur SKKorganisationen
Disciplinnämnden prövar huruvida övriga styrelsemedlemmar samt revisorer
ska tilldelas disciplinära åtgärder
uppmana rasklubbsdistriktets nya styrelse att fakturera den tidigare kassören
det saknade beloppet och om inte betalning sker begära handräckning av
Kronofogden
föreslå rasklubbsdistriktet att vid årsmötet 2022 upphäva den beviljade
ansvarsfriheten för 2019
föreslå rasklubbsdistriktet att vid årsmötet 2022 besluta att den ansvarsfrihet
som ej beviljades för verksamhetsåret 2020 kvarstår.
FS uppdrog åt tf. GS att skicka in anmälningarna till SKK:s Disciplinnämnd.
FS uppdrog åt tf. GS att tillskriva rasklubbsdistriktet avseende de tre sista
beslutspunkterna.
FS tackade utredningsgruppen för deras gedigna arbete och beslutade att upplösa
gruppen.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§7

ORGANISATIONSKONFERENS 2022

Förbundsstyrelsen planerade för en fysisk organisationskonferens för distrikt och
rasklubbar med ett samarrangemang tillsammans med Tjänstehunds utbildningsdagar den 5 6 februari 2022.

Justeras: ordförande

Justerare:
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På grund av den utökade smittspridningen av covid-19 beslutade FS i början av
december 2021 att arrangemanget delades upp i två arrangemang och den 22
december beslutade FS vidare att arrangemangen pga. pandemins utveckling ska
genomföras digitalt istället för fysiskt.
Förelåg beslutsunderlag samt förslag på program från konferensledningen.
FS beslutade i enlighet med konferensledningens förslag att:
organisationskonferensen genomförs digitalt med en deltagare per instans
söndagen den 6 februari mellan kl. 09:00 ca 17:00
föreläsning och workshop med Eric Thynell flyttas fram till hösten 2022
en kompletterande konferensdel inkl. föreläsning genomförs fysiskt i
anslutning till Tjänstehunds utbildningsdagars fysiska arrangemang hösten
2022
efter mindre justeringar godkänna framlagt förslag på konferensprogram.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§8

KONGRESS 2022

Årets kongress är planerad att genomföras fysiskt den 7 8 maj på Radisson Blu
Arlandia Hotel. Förbundsstyrelsens mål och önskan är att i första hand kunna
genomföra årets kongress fysiskt med hänsyn taget till gällande restriktioner och
förutsättningar.
Förbundet följer utvecklingen av covid-19 noggrant och kongressens upplägg och
genomförande kan komma att ändras med kort varsel. Eventuella justeringar samt
utförligare detaljer kring deltagandet skickas ut till anmälda deltagare inför
kongressen.

Diskussionsforum
FS beslutade att genomföra två förberedande digitala diskussionsforum kl. 19:00 den
12 april resp. den 19 april. Till dessa bjuds en deltagare per distrikt och rasklubb in för
förberedande diskussioner, för att underlätta förhandlingar och beslut på kongressen.

Kongresshandlingar
FS beslutade att årets kongresshandlingar i enlighet med Svenska Brukshundklubbens
hållbarhetsmål samt 2022 års tema Hållbarhet kommer att distribueras digitalt inför
kongressen.
Om delegater har behov av fysiska handlingar kan dessa rekvireras mot ersättande av
uppkomna kostnader.

VoteIT
FS diskuterade förslag om användandet av den digitala mötesplattformen VoteIT vid
kongressen och beslutade att via Kennelklubben använda VoteIT som mötesplattform
samt för genomförandet av ev. voteringar.

Justeras: ordförande

Justerare:
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FS uppdrog åt Katarina Swahn att till Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
ansöka om dispens från Svenska Brukshundklubbens grundstadgar § 7 moment 4 med
syfte att få genomföra samtliga voteringar vid kongressen slutet i VoteIT.
FS noterade vidare att mötesstöd från Svenska Kennelklubben tillsammans med
VoteIT-administratörer kommer utgöra rösträknare vid kongressen.
FS noterade att antalet röster vid kongressen blir 265, fördelade på 227 röster till
distrikten och 38 röster till rasklubbarna.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§9

FS FÖRSLAG TILL KONGRESSEN 2022
(JFR FS NR 24 § 398)

FS diskuterade förbundsstyrelsens förslag till kongressen.
FS beslutade att föreslå oförändrad förbundsavgift 2023 samt oförändrad preliminär
medlemsavgift för år 2024 och 2025.

§ 10 VERKSAMHETSPLAN MED FOKUSOMRÅDEN INFÖR
KONGRESSEN 2022 (JFR FS NR 24 § 398)
FS diskuterade Verksamhetsplan med fokusområden vilka FS ska förelägga
kongressen i maj. Förelåg bearbetat utkast inför sammanträdet och FS konstaterade
att slutlig text kommer att beslutas vid FS-sammanträdet den 4 februari.

§ 11 FS-SAMMANTRÄDEN I FEBRUARI
FS diskuterade de två FS-sammanträden som är planerade i februari.
FS beslutade att genomföra FS-sammanträdet fredagen den 4 februari på Best
Western Arlanda Hotellby med start kl. 13:00 med lunch. Sammanträdet slutar på
eftermiddagen lördagen den 5 februari med efterföljande digitala organisationskonferensen söndagen den 6 februari.
FS beslutade att genomföra FS-sammanträdet den 25 27 februari på Best Western
Arlanda Hotellby med start kl. 12:00 med lunch. Sammanträdet slutar på söndagen
kl. 15:00.

§ 12 COVID-19 UPPFÖLJNING
FS konstaterade att utökade restriktioner med anledning av covid-19 gäller från den
12 januari. Svenska Brukshundklubben följer regeringens och Folkhälsomyndighetens
direktiv samt Svenska Kennelklubbens rekommendationer. Detta innebär att vår
verksamhet bedrivs enligt dessa regler och rekommendationer.
Med anledning av att smittspridningen ökar i samhället bör arrangörer fortsatt vara
observanta om läget förändras eller om andra regionala förutsättningar uppstår.
För att uppfylla den demokratiska processen och samtidigt beakta den ökade
smittspridningen i samhället rekommenderar Svenska Brukshundklubben att års- och
fullmäktigemöten, så långt det är möjligt, avhålls digitalt.

Justeras: ordförande

Justerare:
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Om ett fysiskt möte arrangeras behöver riskanalys, riktlinjer och restriktioner
beaktas.
FS uppmanar organisationen att vid arrangemang av års- och fullmäktigemöten
uppdatera sig om gällande restriktioner och rekommendationer.

§ 13 MEDLEMSSTATISTIK
Medlemsstatistiken per den sista december 2021 visar att det totala antalet medlemskap var 74 268 stycken (2020: 70 566 stycken). Antal individer som var medlemmar
var 60 442 stycken (2020: 57 249 stycken) och antal medlemmar som betalade
förbundsavgift var 49 349 stycken (2020: 46 018 stycken), familjemedlemmar 6 646
stycken (2020: 6 716 stycken) och 3 921 stycken ungdomsmedlemmar (2020: 4 055
stycken). Antalet hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 37 stycken.
FS konstaterade att medlemsstatistiken ligger kvar på en väldigt hög nivå med en
fortsatt bra utveckling.
Medlemsstatistiken för antal individer samt samtliga medlemskap visualiseras i bilaga
1.

§ 14 INKOMNA SKRIVELSER
a) Skrivelse från Närkedistriktet angående examination av SBK-instruktörer
specialsök
b) Skrivelse från Svenska Collieklubben om dispens för medlemskrav för MH
c) Skrivelse från Svenskt Friliftlivs valberedning
d) Skrivelse från Svenska Kennelklubben angående dispenser för klubbverksamhet
e) Protokoll från Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2021
f) Valberedningens preliminära förslag
g) Skrivelse från Svenska Dvärghundsklubben angående möte om Svenska
Kennelklubbens stadgeremiss
FS tackade för skrivelserna, noterade hanteringen av dessa, och lade dem sedan till
handlingarna.

§ 15 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN
FS diskuterade kort pågående, återremitterade och bordlagda ärenden samt
uppdaterade listan, bilaga 2.

§ 16 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
FS konstaterade att det inte fanns något som skulle omedelbart kommuniceras.
Dock fanns beslut med omedelbar justering som ska effektueras. Ett flertal
informationspunkter noterades inför kommande dialogmöten.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 17 NÄSTA SAMMANTRÄDE
FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 4 5 februari med start kl. 13:00
på fredagen. Därefter genomförs på söndagen årets upplaga av organisationskonferensen digitalt.

§ 18 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett bra sammanträde
och förklarade sammanträdet avslutat kl. 21:15.
Mötesordförande:

Justeras:

Vid protokollet:

Piia Nora
Förbundsordförande

Arne Jonsson

Katarina Swahn

Justeras: ordförande

Justerare:
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Bilaga 1

Justeras: ordförande

Justerare:
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Bilaga 2
Bilaga till FS-protokoll nr 1/2022 med pågående ärenden och uppföljning
Ärenden som avslutats under aktuellt sammanträde noteras och avförs sedan från
nedanstående tabell.

Ärendemening inkl.
paragrafhänvisning

Status

Tidigare
behandlat

Arbete med strategi
och vision

Pågående Överfört från FS
översynsarbete

Fortsätter under
2022

Uppdaterad
uppdragsbeskrivning
för PG specialsök

Pågående FS nr 15 §
194/2021

Sammanträdet i
- augusti
- oktober

AG översyn
deltagaravgifter

Pågående § 267 § 299
§ 370

§ 382

Ansvarig

Styrgrupp
specialsök

Tidsplan

PG specialsök

Sammanträdet i
februari

Lars Carlborg

Sammanträdet i
- oktober
- december

Sammanträdet i
februari
AG kommunikation
och digitalisering

Pågående § 307 § 368

Central verksamhetskonferens - Plats

Pågående § 336 § 381

FS

Sammanträdet i
december

Dokument från
Sammanträdet i
dec 2021
juni
Råd
Barbro

Sammanträdet i
december

Sammanträdet i
februari
Remiss gällande
framtida SM och
andra större
arrangemang

§ 340 § 390

Värdegrund arbetsmaterial

§ 377

Justeras: ordförande

Barbro och
Carin

Sammanträdet i
december

Till FS
Utskottet för
organisation

Justerare:

Till FS

9

