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§ 159 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Särskilt välkomna hälsades nya ledamöterna Jeanette Forssman, Camilla
Rönnqvist och suppleant Martina Bach.

§ 160 VAL AV JUSTERARE
Arne Jonsson valdes att tillsammans med mötesordföranden justera dagen protokoll.

§ 161 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
FS beslutade efter mindre justeringar att godkänna framlagt förslag på dagordning.
FS konstaterade vidare att fredagens program i stor del består av teambuilding och
spelregler för den nya förbundsstyrelsen.

§ 162 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Förelåg följande FS-protokoll:
Nr 5, 2022-05-06
Nr 6, 2022-05-08
Nr 7, 2022-05-19, per capsulam
FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.
FS konstaterade vidare att tydliggörande kring ärendehantering i ärende gällande starter på
mentaltest och mentalbeskrivning gett att nedan beslut ersätter § 108 från FS-sammanträdet den 13 april 2022.

STARTER PÅ MENTALTEST OCH MENTALBESKRIVNING
Utskottet för avel och hälsa har uppmärksammat förbundsstyrelsen på att en tik har
genomfört mentaltest (MT) utan att uppfylla kriterierna för att få starta. Tiken hade inte
genomfört mentalbeskrivning hund (MH) innan starten på MT. Anmälan till både MT och
MH görs via SBK Tävling, och där kryssar man som ägare/förare i att man har tagit del av
gällande regler och anvisningar.
Tikens beteende vid MT renderade i en anmälan om oacceptabelt beteende som skickades in
till Svenska Kennelklubben (SKK) av arrangören. SKK meddelade tikägaren via brev att
hunden med omedelbar verkan var avstängd från all verksamhet, dvs. utställning, prov,
tävling, beskrivning samt avel i avvaktan på att utredningen skulle vara slutförd och
slutgiltigt besked erhållits.
Ägaren hinner dock anmäla och genomföra ett MH med tiken innan hen nås av beslutet om
avstängning. MH:t genomförs två veckor efter MT.
Även vid anmälan till MH har föraren kryssat i att hen tagit del av gällande regler och
anvisningar.
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FS beslutade att, i enlighet med förslag från utskottet för avel och hälsa, att till Svenska
Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet (KHM) skicka begäran om att tikens
resultat vid MT ska strykas då hunden inte uppfyllde kriterierna för att starta.
FS beslutade vidare, i enlighet med förslag från utskottet för avel och hälsa, att till
SKK/KHM skicka begäran om att tikens resultat vid MH ska strykas då det i regelverken
för MH/BPH/MT står att det ska gå minst sex (6) veckor mellan provtillfällen.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Underhandsbeslut
FS noterade per capsulam-beslut 2022-05-07 (enhälligt) om att föreslå kongressen att
kongressen kallar Anders Östling som hedersledamot i förbundet.

Protokoll från det verkställande utskottet
Förelåg följande VU-protokoll:
Nr 7, 2022-05-02
FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott
Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt:
Utskottet för organisation nr 3 2022
Utskottet för prov och tävling nr 5 2022
Utskottet för avel och hälsa nr 5 2022
Utskottet för hundägarutbildning nr 3 2022
FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

Större delen av återstoden av fredagen (kl. 14:05 17:40) genomfördes som ett
arbetsmöte under temat teambuilding och spelregler för ny förbundsstyrelse.

§ 163 FÖRBUNDSSTYRELSENS UTSKOTTSORGANISATION
Det verkställande utskottet (VU) presenterade genom Barbro Olsson muntligt de tankar
som diskuterats avseende förbundsstyrelsens utskottsorganisation för innevarande
verksamhetsår, bl.a. med anledning av de förändringar som har skett i förbundsstyrelsen i
samband med kongressen.
FS tog del av förslaget och beslutade att fastställa förslaget enligt nedan:

Utskott

Sammankallande

Utskottet för avel och hälsa
Utskottet för hundägarutbildning
Utskottet för organisation
Utskottet för prov och tävling
Utskottet för samhällsnytta

Camilla Rönnqvist
Carin Josefsson
Fredrik Berg
Arne Jonsson
Martina Bach
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FS konstaterade vidare att sammankallande för utskotten gäller tills vidare tills FS beslutar
om annan sammansättning. Uppdraget upphör inte per automatik i och med FS-ledamots
avgång vid kongress. Detta i enlighet med FS beslut daterat 2016-06-17 (Jfr FS nr 6 §
139/2016).
FS beslutade vidare att utse Elisabeth Arebark som ordförande i Assistanshundsrådet.
FS tackade Stefan Dahlhielm, Åsa Tiderman och Anders Östling för den tid de har varit
sammankallade för utskottet för samhällsnytta, utskottet för avel och hälsa respektive
utskottet för prov och tävling.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 164 AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET
Förbundsordförande Piia Nora tackade för en innehållsrik dag och ajournerade
sammanträdet kl. 17:55.

Lördagen den 18 juni

§ 165 SAMMANTRÄDETS ÅTERUPPTAGANDE
Förbundsordförande Piia Nora önskade alla en god morgon och återupptog sammanträdet
kl. 09:00.

§ 166 RUTIN FÖR DISCIPLINÄRENDEN AV ALLVARLIG
KARAKTÄR
FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i augusti i avvaktan på beslutsunderlag från BG disciplin.

§ 167 DELEGERINGSORDNING OCH ATTESTRUTIN
(JFR FS NR 6 § 148/2022)
FS konstaterade att de fastställda delegeringsordnings- och attestrutinerna används och
justeras efter organisationens förändringar. Förelåg förslag på justerade dokument.
FS beslutade att fastställa delegeringsordning och attestrutin för Svenska Brukshundklubben.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 168

FS-SAMMANTRÄDEN 2022 (JFR FS NR 6 §152/2022)

FS beslutade att genomföra FS-sammanträdet den 30 september till den 2 oktober i
Norrland. Sammanträdet startar med lunch på fredagen kl. 12:00 och avslutas med lunch kl.
12:00 på söndagen.
FS uppdrog åt Carin Josefsson att undersöka möjligheten att genomföra FS-sammanträdet i
Luleå, och att i samarbete med förbundskansliet planera upplägget för delar av programmet.
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§ 169 AG KOMMUNIKATION OCH DIGITALISERING
DIGITALISERINGSRÅD (JFR FS NR 24 § 368/2021)
Vid FS-sammanträdet i augusti 2021 behandlades slutrapport från AG kommunikation och
digitalisering och vid FS-sammanträdet i augusti och vid FS-sammanträdet i december 2021
behandlades rapporten tillsammans med återkoppling från GS och kommunikationsansvarig. Sedan dess har förbundets nya hemsida samt medlemssystem implementerats och
uppfyller några av de utvecklingsbehov som arbetsgruppen utpekat.
FS diskuterade nuläget och ev. bildandet av ett digitaliseringsråd, som föreslogs i AG
kommunikation och digitaliserings slutrapport.
FS beslutade efter att ha konstaterat aktuella förutsättningar att behovet av ett digitaliseringsråd i dagsläget inte är aktuellt, och att frågan får återupptas om behov uppstår i
framtiden.

§ 170 CENTRAL VERKSAMHETSKONFERENS DEN 11 13
NOVEMBER 2022
Planeringen är i gång inför förbundsstyrelsens verksamhetskonferens som genomförs den
11 13 november 2022 för förbundsstyrelsen, förbundskansliet samt förbundsstyrelsens
utskott och utskottsgrupper.
FS diskuterade framlagt utkast på program och uppdrog åt konferensledningen att jobba
vidare med programmet inför konferensen.

§ 171 REMISS GÄLLANDE FRAMTIDA SM OCH ANDRA
STÖRRE ARRANGEMANG (JFR FS NR 5 § 124/2022)
Vid FS-sammanträdet i maj diskuterade FS de svar som då kommit på remissen som gått ut
i organisationen gällande framtida SM och andra större arrangemang. Vid kongressen
uppmanade förbundsstyrelsen distrikt och rasklubbar att inkomma med svar för att öka på
svarsfrekvensen.
I nuläget finns det 19 inkomna svar av 44 möjliga, vilket gör att svarsfrekvensen är låg.
FS noterade att till dialoggrupperna lyfta vikten av att fler instanser besvarar remissen då
underlaget är mycket viktigt inför förbundsstyrelsens fortsatta arbete inför framtida SM och
andra större arrangemang.

§ 172 VÄRDEGRUND IMPLEMENTERINGSPLAN MED
ARBETSMATERIAL (JFR FS NR 5 § 121/2022)
FS beslutade att bordlägga ärendet till FS-sammanträdet i augusti.

§ 173 BILDANDE AV UG SOCIAL HÅLLBARHET I UTSKOTTET
FÖR ORGANISATION (JFR FS NR 21 § 321/2021)
Förbundsstyrelsen började 2018 diskutera vikten av ett mer hållbart tänk inom organisationen och vid kongressen 2019 beslutades att ett nytt fokusområde om hållbarhet skulle
implementeras. Vid FS-sammanträdet i oktober 2021 noterades sex stycken områden att
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arbeta vidare med inom förbundet och tre av dessa områden faller väl under utskottet för
organisations verksamhet.
Med anledning av ovan förelåg förslag från utskottet för organisation om att en ny utskottsgrupp, UG social hållbarhet, bildas inom utskottet, vilken ska jobba vidare med ovanstående områden riktade till medlemmar och klubbar.
FS diskuterade förslaget och beslutade att bifalla förslaget.
Förelåg även förslag på uppdragsbeskrivning för den nya utskottsgruppen samt förslag att
Klas Widén blir sammankallande för densamma.
FS beslutade att utse Klas Widén som ledamot i utskottet för organisation med ansvar för
UG social hållbarhet. FS önskade sammankallande och utskottsgruppen lycka till med
arbetet.
FS diskuterade vidare framlagt förslag på uppdragsbeskrivning och uppdrog åt Fredrik Berg
att till FS-sammanträdet i augusti inkomma med en revidera uppdragsbeskrivningen i
enlighet med förbundsstyrelsens diskussioner.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 174 PG SPECIALSÖK
Therese Strate rapporterade om ett planerat observationstillfälle av specialsöksprov
under SM i bruks, IGP och mondioring 2022 samt från möte med Kjell Svensson,
Svenska Kennelklubben, om planerna för arbetet framåt med regelutkastet i
specialsök.

§ 175 GRUPPER INOM FÖRBUNDSSTYRELSENS
ORGANISATION
Barbro Olsson informerade om de olika typer av grupper som finns inom den centrala
organisationen.
FS diskuterade därefter kort omfattningen av grupper och ingående personer i den centrala
organisationen.

§ 176 REVIDERING AV AG ÖVERSYN AV ARVODEN OCH
DELTAGARAVGIFTERS BEMANNING
(JFR FS NR 4 § 105/2022)
Förelåg förslag från Lars Carlborg på ändrad bemanning i AG översyn av arvoden och
deltagaravgifter så att Anders Ljungsten ersätter Lars Czylvik i arbetsgruppen som
representant för området prov och tävling.
FS beslutade att bifalla förslaget.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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§ 177 ARVODERING FÖR FÖRTROENDEVALDA I
UTSKOTTSGRUPPER (JFR FS NR 16 § 234/2020)
FS diskuterade arvodering av utskottsgruppsledamöter vilket beslutades om vid FSsammanträdet i oktober 2020, som kompensation för internetuppkoppling under pandemins
inledande tid när fysiska möten inte var möjliga och digitala möten krävdes.
FS konstaterade att den digitala mognaden och tillgängligheten har ökat markant i organisationen och samhället under de två gångna pandemiåren.
FS beslutade med anledning av ovan att upphäva tidigare beslut om arvodering till utskottsgruppsledamöter.

Ajournering av mötet kl. 10:35 för förmiddagsfika.
Sammanträdet återupptogs kl. 11:00.

§ 178 INRIKTNING PÅ ANSÖKNINGAR OM EXTERN
PROJEKTFINANSIERING 2023
FS diskuterade av generalsekreteraren framlagt förslag på inriktning på ansökningar om
extern projektfinansiering 2023. Förslaget syftar till utveckling som möter de utmaningar
som finns med extern projektfinansiering, genom att tydligt koppla den externa projektfinansieringen till organisationens ordinarie verksamhet. Förbundsstyrelsen beslutar om
inriktning för kommande års ansökningar, projekten benämns som verksamhet eller t.ex.
budget.
FS diskuterade även olika inriktningar på ansökningar för 2023.
FS beslutade att ge generalsekreteraren i uppdrag att i linje med fyra inriktningar;
samt
, söka extern
projektfinansiering.

§ 179 PATRULLHUNDSTÄVLING BRUKS I SAMBAND MED SM
I BRUKS, IGP OCH MONDIORING 2022
FS diskuterade förfrågan från Daladistriktet angående anordnade av en patrullhundstävling
bruks i samband med SM i bruks, IGP och mondioring i Leksand i augusti 2022.
Då det bara är ett ekipage som har kvalificerat sig till SM i patrullhund bruks 2022 finns en
önskan att få anordna en vanlig patrullhundtävling i samband med SM-tävlingarna.
FS beslutade att tillmötesgå Daladistriktets önskan då det finns planerat för en tävling och
det är ett ypperligt tillfälle att få visa upp grenen för åskådare. Tävlingen får dock inte SMstatus utan hanteras som en vanlig tävling.

7

Svenska Brukshundklubben Förbundsstyrelsen

Protokoll 8/2022

§ 180 SVENSKA MÄSTERSKAP I LYDNAD OCH RALLYLYDNAD 2023
FS diskuterade av utskottet för prov och tävling framlagt förslag om att få arrangera SM i
lydnad och rallylydnad som två separata mästerskap 2023, detta då det i dagsläget inte går
att uppbringa en arrangör för ett gemensamt mästerskap.
FS beslutade i enlighet med utskottet för prov och tävlings förslag och uppdrog åt utskottet
att skicka ut förfrågan om att arrangera ev. delat mästerskap i organisationen.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 181 SVENSKA MÄSTERSKAP I BRUKS, IGP OCH
MONDIORING 2023
Förelåg förfrågan från Göte Karlsson, Blekingedistriktet, om att få anordna SM i bruks,
IGP och mondioring 2023 under vecka 28 i stället för den gängse tidpunkten i slutet av
augusti.
Utskottet för prov och tävling har yttrat sig över förfrågan och lyft farhågor om risken för
höga temperaturer under juli månad.
FS diskuterade förfrågan noga och vägde för- och nackdelar mot varandra och med
motförslag att det svenska mästerskapet skulle delas upp på flera arrangörer.
FS beslutade att godkänna förfrågan från Göte Karlsson, Blekingedistriktet, gällande
möjliggörandet att arrangera SM i bruks, IGP och mondioring 2022 under vecka 28, dock
med uppmaning om att avstämning med Länsstyrelsen i Blekinge bör göras om att prov i
skog och mark i större omfattning kommer att genomföras under dispenstiden.
FS uttryckte även önskan om att Blekingedistriktet även inkluderar patrullhund bruks som
gren vid mästerskapet och i sin ansökan.
FS uttryckte att utöver ovan behöver kvalperioderna justeras om Blekingedistriktet
inkommer med en ansökan till utskottet för prov och tävling om att arrangera svenskt
mästerskap 2023 under vecka 28.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 182 RAPPORT FRÅN VD, BRUKSHUNDSERVICE SVERIGE
AB (BHS)
Therese Strate, VD för Brukshundservice Sverige AB, redogjorde för det pågående arbetet
med utveckling av SBK-shopen, digitala utbildningar till medlemmar, planeringen av
aktiebolagets framtida arbete samt att bolagsstämma genomförs nästa vecka.
FS tackade för informationen.

Ajournering av mötet kl. 12:00 för lunch.

8

Svenska Brukshundklubben Förbundsstyrelsen

Protokoll 8/2022

Sammanträdet återupptogs kl. 13:00.
Då Jeanette Forssman lämnat sammanträdet gick Elisabeth Arebark upp som ordinarie
ledamot under sammanträdet.

§ 183

FS-SAMMANTRÄDEN 2023 (JFR FS NR 6 §153/2022)

Förelåg förslag på datum för förbundsstyrelsens sammanträden och konferenser 2023
från förbundskansliet.
FS beslutade att 2023 års FS-sammanträden och konferenser genomförs enligt nedan.

Organisationskonferens 2023 tillsammans med tjänstehunds utbildningsdagar
2023 kommer organisationskonferensen och tjänstehunds utbildningsdagar att
genomföras med delvis gemensamma programpunkter.
Datum: 4 5 februari 2023.
Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda.
FS beslutade att distriktsforum och rasklubbsträff möjliggörs på fredagen med start
kl. 18:00 - 21:30. Respektive instans står för eget programinnehåll.

Kongress 2023
Datum: 13 14 maj 2023.
Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda.

FS-sammanträden 2023
Datum: 3 februari 2023 kl. 09:00 17:00 i samband med organisationskonferens och
tjänstehunds utbildningsdagar.
Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda.
Datum: 3 mars 2023 kl. 12:00 (lunch) med efterföljande arbetshelg 4 5 mars och
avslut kl. 15:00 den 5 mars.
Plats: Nordic Choice Handen.
Datum: 12 april 2023 kl. 19:00.
Plats: Teams.
Datum: 12 maj 2023 kl. 09:00 17:00 i samband med kongressen.
Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda.
Datum: 14 maj 2023 kl. 15:30 i direkt anslutning till kongressen.
Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda.
Datum: 16 juni 2023 kl. 09:00 med efterföljande arbetshelg den 17 18 juni och avslut
kl. 12:00 (lunch) den 18 juni.
Plats: Gladtjärn.
Datum: 7 juli 2023 kl. 09:00 med efterföljande arbetshelg den 8 9 juli och avslut kl.
12:00 (lunch) den 9 juli.
Plats: Marma i samband med Hundtjänstskolan v. 27.

9

Svenska Brukshundklubben Förbundsstyrelsen

Protokoll 8/2022

Datum: 13 september 2023 kl. 19:00.
Plats: Teams.
Datum: 29 september 2023 kl. 09:00 med efterföljande arbetshelg 30 september
1 oktober och avslut med lunch kl. 12:00 den 1 oktober.
Plats: Ansvariga att arrangera sammanträdet i samarbete med förbundskansliet samt
plats beslutas på det konstituerande sammanträdet i maj 2023.
Datum: 1 december 2023 kl. 12:00 (lunch) + jullunch med personalen med efterföljande arbetshelg 2 3 december och avslut med lunch kl. 12:00 den 3 december.
Plats: Förbundskansliet den 1 december och Nordic Choice Handen den 2 3
december.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 184 INFORMATION OCH RAPPORTER
Förbundsordförande
Piia Nora meddelade att hon inte representerat förbundet sedan det förra FS-sammanträdet.

FS-ledamöter
Barbro Olsson meddelade att hon deltagit vid Agrias Skadeprövningsnämnd och haft många
kontakter med SSRK kring IT-system.
Anneli Hultman meddelade att hon i veckan deltagit vid Svenska Kennelklubbens centralstyrelses möte.
FS tackade för rapporterna.

Generalsekreteraren
Adam Bergsveen meddelade att mycket på förbundskansliet kretsar kring implementering
av det nya medlemssystemet, ekonomiarbetet, en hållbar arbetsmiljö samt nyrekryteringar.
FS tackade för rapporten och konstaterade att arbetsbelastningen på förbundskansliet
fortsatt är mycket hög med många pågående förändringar.

Dialogmöten 2022/2023
Barbro Olsson meddelade att informationen inför administrationen av dialogmöten med
distrikt och rasklubbar 2022/2023 är uppdaterad efter genomförda årsmöten samt nya
personer i förbundsstyrelsen.
FS konstaterade att notering sker efter varje FS-sammanträde med information att förmedla
vid kommande dialogmöte.

Utvärdering av kongressen 2022
FS noterade utvärderingar från 2022 års upplaga av kongressen och konstaterade att det
efterlängtade fysiska arrangemanget föll mycket väl ut.
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§ 185 ARBETS- OCH PROJEKTGRUPPER
Assistanshund
Adam Bergsveen informerade att Myndigheten för delaktighet (MFD) vid möte informerat
att de kommer göra en ny upphandling för assistanshundsverksamheten de kommande två
åren.
Svenska Brukshundklubben har som mål att vinna upphandlingen och därmed fortsatt vara
delaktig i utvecklingen av den framtida assistanshundsverksamheten.
Upp och hoppa Sund med hund
Förelåg en fyllig och utförlig rapport från Upp och hoppa Sund med hund.
FS tackade för den som vanligt gedigna rapporten.
AG rörligt bruksprov
Förelåg minnesanteckningar från AG rörligt bruksprov.
FS tackade för anteckningarna och uttryckte önskemål att arbetsgruppen vid ett kommande
FS-sammanträde kommer och presenterar sig och sitt pågående arbete.
PG kvalitetssäkring och certifiering
Peter Lind informerade om projektgruppens arbete samt delrapport.
FS tackade projektgruppen för en gedigen delrapport.
FS tackade för rapporterna.

§ 186 MEDLEMSSTATISTIK
Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för medlemsstatistiken per den 2022-06-09. Det
totala antalet medlemskap redovisades i diagramform.
FS tackade för informationen och konstaterade att vi under 2022 har en fortsatt ökning av
antalet medlemskap och att antalet medlemskap redovisas som ett intervall då underlaget
kommer från en rapport ur medlemssystemet som behöver rättas till.

§ 187 EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETSRAPPORT
Skattmästare Lars Carlborg rapporterade muntligt om det ekonomiska läget, och konstaterade att utifrån utmaningar med att få aktuella underlag från förbundskansliet (på grund
av ny ekonomiansvarig, vakans samt nytt medlemssystemet) blir det viktigt med en
koncernrapport till kommande FS-sammanträde.
Lars Carlborg meddelade vidare att en prognos för 2022 års personalkostnader ska tas fram.
Större förändringar under 2022 med planerade avgångar och rekryteringar är snart
slutförda.
FS tackade för informationen.
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§ 188 MÅLUPPFÖLJNING
FS konstaterade att måluppföljningens kvartalsuppföljning från utskott m.fl. ska vara
organisationssekreteraren tillhanda senast den 22 juni inför FS-sammanträdet i juli.

§ 189 INKOMNA SKRIVELSER
Förelåg inkomna skrivelser enligt:
a. Protokoll från Svenska Kennelklubbens centralstyrelse nr 3 2022
b. Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens centralstyrelse gällande ansökan om
tillträdesförbud
c. Skrivelse från Svenska Collieklubben gällande beslut beträffande dispens kring
medlemskap FS diskuterade ärendet och uppdrog åt Camilla Rönnqvist att besvara
skrivelsen.
d. Skrivelse gällande pågående specialsöksutbildning. FS noterade att utskottet för
hundägarutbildning besvarat Skaraborgsdistriktet.
FS tackade för skrivelserna, noterade hanteringen av dessa, och lade dem sedan till handlingarna.

§ 190 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN
OCH KONGRESSUPPFÖLJNING (JFR FS NR 6 § 155/2022)
FS diskuterade pågående och bordlagda ärenden samt uppdaterade listan över dessa, bilaga 1.
Vidare diskuterade FS kongressen och uppföljningen av de uppdrag och diskussioner som
fördes på kongressen.

§ 191 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation av
tagna beslut konstaterade FS att det utöver de beslut med omedelbar justering som ska
effektueras inte fanns behov av omedelbar kommunikation i andra ärenden.
Ett flertal informationspunkter noterades inför kommande dialogmöten.

§ 192 NÄSTA SAMMANTRÄDE
FS beslutade att genomföra nästa FS-sammanträde i Teams onsdagen den 6 juli med start
kl. 19:00.

§ 193 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket bra sammanträde med
mycket bra diskussioner. Därefter förklarade Piia Nora sammanträdet avslutat kl. 15:05.
Mötesordförande:

Justeras:

Vid protokollet:

Piia Nora
Förbundsordförande

Arne Jonsson

Katarina Swahn
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Bilaga 1
Bilaga till FS-protokoll nr 8/2022 med pågående ärenden och uppföljning
Ärenden som avslutats under aktuellt möte noteras och avförs sedan från nedanstående tabell.
Ärendemening

Status

Tidigare
behandlat

Ansvarig

Tidsplan

Arbete med strategi
och vision

Pågående

Överfört från
översynsarbete

VU

Fortsätter under
2022

AG kommunikation
och digitalisering

Pågående

FS-protokoll
nr 21 §307/
2021, nr 24
§ 368/2021

FS dokument
Sammanträdet i
från dec 2021
- december 2021
Digitaliseringsråd - juni 2022

Central
verksamhetskonferens

Pågående

FS-protokoll
nr 23 §336/2021
nr 24 §381/2021
nr 1 §34/2022

Barbro, Carin
och Katarina

Sammanträdet i
- juni 2022
- augusti 2022

Remiss SMarrangemang

Pågående

FS-protokoll
nr 23 § 340/
2021, nr 24
§ 390/2021

Barbro och
Carin

Sammanträdet i
- maj 2022 +
kongress
- juni 2022
- augusti 2022

Värdegrund
arbetsmaterial,
implementeringsplan

Pågående

FS-protokoll
nr 24 § 277/
2021

Utskottet för
organisation

Sammanträdet i
- april 2022
- maj 2022
- juni 2022
- augusti 2022

Rutin för
disciplinärenden av
allvarlig karaktär

Pågående

FS-protokoll
nr 1 § 25/2022
nr 3 § 84/2022

BG disciplin

Sammanträdet i
- april 2022
- maj 2022
- juni 2022
- augusti 2022

Ny utskottsgrupp i
utskottet för
organisation

Bordlagt
FS-protokoll
reviderad
nr 5 § 129/2022
uppdragsbeskrivning

Utskottet för
organisation

Sammanträdet i
- juni 2022
- augusti 2022
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