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Svenska Brukshundklubbens 

kongress 2021 

PROTOKOLL 

  
Datum: 2021-05-08   

Tid: 09:00 – 13:50 

Plats: Digitala videoverktyget Zoom samt VoteIT för voteringar 

Rösträknare: Fredrik Bruno och Moa Källström (Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté) 

   Justerare: Lennart Larsson (Stockholm) och Anders Falk (Småland) 

  Vid protokollet: Katarina Swahn (förbundskansliet) 

  

NÄRVARANDE 

Distrikt (antal röster inom parentes) 

Blekinge (6), Dalarna (8), Gotland (2), Gävleborg (7), Halland (7), Mellannorrland (10), Närke (6), Skaraborg (11), Skåne (32), 

Småland (21), Stockholm (19), Sörmland (12), Uppland (13), Värmland-Dal (11), Västmanland (7), Västra (21), Östgöta (10) 

och Övre Norrland (14). 

Rasklubbar (antal röster inom parentes) 

Australian cattledog (1), Australian kelpie (2), Australian shepherd (3), Beauceron (1), Belgisk vallhund (2), Bouvier (1), 

Boxer (3), Briard och Picard (1), Chodský pes (1), Collie (3), Dobermann (1), Hollandse herdershond (1), Hovawart (2), 

Riesenschnauzer (2), Rottweiler (4), Rysk svart terrier (1), Tysk schäferhund (7) och Vit herdehund (1).  

Ledamöter i förbundsstyrelsen 

Piia Nora (förbundsordförande), Anneli Hultman, Barbro Olsson, Lars Carlborg, Fredrik Berg, Stefan Dahlhielm,  

Arne Jonsson, Anders Östling, Åsa Tiderman, Peter Jakob och Gunilla Andersson. 

Valberedning 

Åsa Lind, Anders Brorsson, Anna Persson, Peter Sjöberg och Helén Wallman (fm). 

Förbundskansliet 

Therese Strate (tf. generalsekreterare), Katarina Swahn (organisationssekreterare), Marie Grönberg (ekonomiavdelningen), 

Lena Larson (Tjänstehundavdelningen) och John Munther (IT). 
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Övriga deltagare 

Ellinor Eriksson  Ordförande för kongressen 

Staffan Thorman  Vice ordförande för kongressen, hedersordförande 

Fredrik Bruno  Rösträknare och mötesstöd, Svenska Kennelklubben  

Moa Källström  Rösträknare och mötesstöd, Svenska Kennelklubben 

Kerstin Hedberg  Auktoriserad revisor 

Klas Nordblom  Lekmannarevisor 

Anders Dahlstedt  Utskottet för organisation/UG styrdokument 

Åke Hökby  Utskottet för organisation/UG styrdokument 

Ulf Uddman  Svenska Kennelklubbens VD, mottagare av Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj 

Kees de Jong  Svenska Kennelklubbens tillträdande VD 

Mats Janson  Tidningen Brukshunden (fm) 

Karin Wandrell  Tidningen Brukshunden (em) 

§ 1 KONGRESSENS ÖPPNANDE 

Förbundsordförande Piia Nora hälsade alla varmt välkomna till 2021 års upplaga av Svenska Brukshundklubbens kongress, 
som i år genomförs som ett digitalt fullmäktigemöte på distans. Detta i enlighet med av Svenska Kennelklubben beslutat 
regelverk. Tre förberedande diskussionsforum har genomförts för distrikt och rasklubbar inför kongressen. Vid dessa har 
förbundsstyrelsen presenterat kongresshandlingarna och fört dialog med distrikt och rasklubbar inför de beslut som fattas 
av kongressen. 

Genom Svenska Kennelklubbens mötesstöd tillhandahölls och administrerades verktyg för slutna voteringar med 
bibehållen valhemlighet genom det digitala verktyget VoteIT. Kennelklubbens rösträknare ombesörjde även en  
e-signerat protokollsutdrag för de omedelbara justeringarna vid mötet samt en e-signerad rapport över de ärenden 
där votering genomförts, bilaga 1 och 2. 

Förbundsordförande Piia Nora höll ett inledningsanförande.  

Därefter förklarade förbundsordförande Piia Nora 2021 års kongress öppnad. 

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN 

Piia Nora lämnade ordet till Fredrik Bruno, rösträknare från Svenska Kennelklubben, och röstlängden konstaterades genom 
upprop samt i det digitala verktyget VoteIT till 254 röster fördelat på 56 delegater.  

Konstaterades att 18 distrikt och 18 rasklubbar var representerade. 

Kongressen fastställde röstlängden till 254 röster fördelat på 56 delegater. 

§ 3 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR 

KONGRESSEN 

Valberedningens Åsa Lind presenterade valberedningens förslag till presidium; Ellinor Eriksson och Staffan Thorman 
(hedersordförande) som ordförande respektive vice ordförande för kongressen. 

Kongressen beslutade att välja Ellinor Eriksson till ordförande och Staffan Thorman till vice ordförande för kongressen. 

Förbundsordförande Piia Nora lämnade över ordförandeklubban till Ellinor Eriksson, som tackade för förtroendet att få leda 
årets kongress. 

  



Svenska Brukshundklubben – kongressprotokoll  2021 

 

Justeras: ordförande  Justerare:  3 

§ 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS ANMÄLAN OM PROTOKOLL-

FÖRARE VID KONGRESSEN 

Förbundsordförande Piia Nora anmälde att förbundsstyrelsen utsett Katarina Swahn (förbundskansliet) till protokollförare 
under kongressen.  

§ 5  VAL AV TVÅ JUSTERARE, (TILLIKA RÖSTRÄKNARE), SOM 

TILLSAMMANS MED KONGRESSENS ORDFÖRANDE SKA 

JUSTERA PROTOKOLLET 

Mötesordföranden Ellinor Eriksson konstaterade att kongressen bland delegaterna ska välja två justerare som tillsammans 
med kongressens ordförande ska justera protokollet. Enligt grundstadgarna ska justerarna även agera rösträknare, denna 
funktion utgår dock i år då kongressen genomförs som digitalt fullmäktigemöte enligt Svenska Kennelklubbens regler och 
rösträknare anmäls av förbundsstyrelsen.  

Förbundsordförande Piia Nora anmälde att Fredrik Bruno och Moa Källström (Svenska Kennelklubben) var rösträknare och 
mötesstöd vid årets digitala kongress.  

Till att jämte de båda mötesordförandena justera kongressprotokollet valdes av kongressen Lennart Larsson (Stockholm) 
och Anders Falk (Småland). 

§ 6 BESLUT OM ARBETS- OCH BESLUTSORDNING 

Ellinor Eriksson gick igenom funktioner i mötesverktyget Zoom samt kongressens upplägg och genomförande. 

Mötesordförande Ellinor Eriksson redovisade därefter framlagt förslag på arbets- och beslutsordning, att gälla för 
kongressen. Meddelades att alla reservationer och tilläggsyrkanden lämnas in skriftligen via e-post till för kongressen 
framtagen e-postadress. 

Moa Källström och Fredrik Bruno gick därefter igenom röstningsverktyget VoteIT och tre testvoteringar genomfördes av 
delegaterna.  

Ajournering av förhandlingarna 

Kongressen beslutade att ajournera förhandlingarna kl. 10:00 för en bensträckare. 

Återupptagning av förhandlingarna  

Kongressen beslutade att återuppta förhandlingarna kl. 10:10. 

§ 6 BESLUT OM ARBETS- OCH BESLUTSORDNING, FORTS. 

Kongressen beslutade att fastställa framlagt förslag på arbets- och beslutsordning. 

§ 7 VAL AV KOMMITTÉ OM TRE PERSONER SOM SKA TA FRAM 

FÖRSLAG TILL VAL AV VALBEREDNING 

Till kommitté för förberedande av val av valberedning beslutade kongressen att utse Billy Andersson (Briard och Picard) 
sammankallande, Per Olov Eriksson (Övre Norrland) och Kirsten Silow Örnberg (Skåne), vilka påbörjade arbetet efter att de 
blev utsedda vid organisationskonferensen 2021. 
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§ 8 BESLUT OM NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT FÖRUTOM AV 

VALD DELEGAT OCH AV PERSONER ENLIGT GRUND-

STADGARNA § 7 MOMENT 6 

Mötesordföranden Ellinor Eriksson informerade om att närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid kongressen regleras i 
grundstadgarnas § 7 mom. 6. I den aktuella mötestypen har Kennelklubbens Föreningskommitté beslutat att genom 
dispensbeslut begränsa närvarorätten, beslutet innebär att följande personer, utöver delegaterna, har närvaro- och 
yttranderätt: 

• ledamot och suppleant i förbundsstyrelsen 

• av kongressen vald ordförande och vice ordförande för kongressen 

• av kongressen valda revisorer och revisorssuppleanter 

• av kongressen valda ledamöter i valberedningen 

• generalsekreteraren och av förbundsstyrelsen anställd personal 

• av förbundsstyrelsen anmäld rösträknare. 
 

Förbundsordförande Piia Nora anmälde därutöver om närvaro- och yttranderätt för följande personer: 

Anders Dahlstedt – Utskottet för organisation/UG styrdokument 
Åke Hökby – Utskottet för organisation/UG styrdokument 
Ulf Uddman – Svenska Kennelklubbens VD 
Kees de Jong – Svenska Kennelklubbens tillträdande VD 
Mats Janson och Karin Wandrell - Tidningen Brukshunden 

Kongressen beslutade om närvaro- och yttrande rätt i enlighet med ovan. 

§ 9 FRÅGA OM KONGRESSDELEGATERNA BLIVIT STADGE-

ENLIGT KALLADE 

Anneli Hultman (FS) redogjorde för, och anmälde, att utlysning om årets kongress skett i enlighet med gällande regelverk. 

Kongressen beslutade att förklara kongressen stadgeenligt utlyst. 

§ 10 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING OCH TIDSPROGRAM 

FÖR KONGRESSEN 

Mötesordförande Ellinor Eriksson föredrog förbundsstyrelsens förslag till dagordning och tidsprogram för kongressen. 

I kongresshandlingarna angavs att punkterna 11 och 12 utgick. Framfördes att förbundsstyrelsen föreslog att dessa punkter 
skulle behandlas på kongressen. Meddelades vidare att punkt 24 utgick med anledning av det digitala formatet för 
kongressen. 

Kongressen beslutade att fastställa förelagda dagordning med föreslagna ändringar samt tidsprogram för kongressen. 

§ 11 UTDELNING AV UTMÄRKELSETECKEN OCH KALLANDE AV 

HEDERSLEDAMÖTER 

Mötesordförande Ellinor Eriksson lämnade ordet till förbundsordförande Piia Nora. 

Förbundsordförande Piia Nora meddelade att förbundsstyrelsen beslutat att tilldela Svenska Kennelklubbens avgående VD 
Ulf Uddman Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj.  

Ulf Uddman tackade för utmärkelsen. 
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§ 12 AKTUELL INFORMATION 

Anneli Hultman (FS) informerade om att förbundsstyrelsens verkställande utskott haft möte med Svenska Kennelklubbens 
centralstyrelses presidium för att diskutera vissa CS-beslut. Det gällde bland annat överprövningar av beslut från FS och 
dess utskott, samt hur vi ska förbättra samarbetet mellan organisationen och vår moderorganisation. Det var ett 
konstruktivt möte och vi hoppas att den goda dialogen kommer att fortsätta även efter tillträdandet av Kennelklubbens nya 
VD Kees de Jong.     

§ 13 GENOMGÅNG AV FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETS-

BERÄTTELSE 2020 INKLUSIVE RAPPORT OM UPPFYLLANDE 

AV MÅL OCH FOKUSOMRÅDEN SAMT UPPDRAG FRÅN 

FÖREGÅENDE KONGRESS, BALANS- OCH RESULTAT-

RÄKNING SAMT REVISORERNAS BERÄTTELSE 

Mötesordförande Ellinor Eriksson lämnade ordet till Barbro Olsson (FS) som meddelade rättelse i verksamhetsberättelsen 
2020 enligt: Sid 38, sista raden i högra spalten ordet "medlemmar" ska ersättas av "medlemskap". 

Barbro Olsson (FS) redogjorde vidare för 2020 års verksamhetsberättelse samt rapport om uppfyllande av mål och uppdrag 
från föregående kongress vilka även diskuterats vid de tre förberedande diskussionsforumen. 

Kongressen konstaterade att verksamhetsberättelsen var föredragen. 

Därefter redovisade skattmästaren Lars Carlborg för 2020 års balans- och resultaträkning.  

I korthet: Medlemsintäkter och medlemskap har ökat hela året trots coronapandemin och den begränsade verksamhet som 
kunnat bedrivas i lokalklubbar och rasklubbar. Det som slog negativt för intäkterna var tävlingsverksamheten som blev 
mycket lägre än budgeterat detta år. Intäkterna blev dock totalt på en bra nivå. Corona ställde främst till det för den 
verksamhet som de centrala utskotten har och som i mycket bygger på fysiska träffar och aktiviteter. Utfallet blev att 
verksamhet för nästan fyra miljoner inte kunde genomföras. Den centrala ekonomin klarades trots corona och utebliven 
verksamhet. Följdverkningar 2020 blir att en del av verksamheten som planerades 2020 ska vi försöka ta igen 2021. Dock 
gäller ännu digital verksamhet under det första halvåret. Mycket har inte kunnat genomföras så som det var tänkt. Hur det 
blir andra halvåret 2021 återstår att se.  

Resultatet blev plus 3,6 miljoner. För hela föreningen tillkommer tjänstehund där vi har statliga medlem som ska gå plus 
minus noll. Den slutliga resultaträkningen för föreningen blir 5,7 miljoner för 2020. Balansräkningen omsluter 25,6 miljoner 
vilket är en ökning jämfört med 2019. 

Kongressen konstaterade att balans- och resultaträkningen var föredragen. 

Revisionsberättelsen för 2020 var utdelad och föredrogs av revisorn Kerstin Hedberg. 

Kongressen konstaterade att revisionsberättelsen var föredragen. 

§ 14 FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING 

PER DEN 31 DECEMBER 2020 SAMT BESLUT OM DISPOSI-

TION AV VINST ELLER FÖRLUST 

Lars Carlborg (skattmästare) redogjorde för förbundsstyrelsens förslag om resultatdisposition. Förbundsstyrelsen föreslog 
att det av vinsten avsätts 500 000 kr för lokalklubbar, 210 000 kr till SM-arrangemang samt 1 500 000 kr för utskotten. 

Förslag låg om att årets resultat 5 682 354 kr överförs i ny räkning. 

Stefan Dahlgren (Tysk Schäferhund) uttryckte vikten av att medel avsatta för klubbar även innefattar rasklubbar.  

Lars Carlborg (skattmästare) meddelade att förbundsstyrelsens beslut i frågan även omfattade rasklubbarna. Beklagligt föll 
texten dessvärre bort i kongresshandlingarna. De 500 000 kr som avsätts ska omfatta både lokalklubbar och rasklubbar.  
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Kongressen beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna per den 31 december 2020, och att 
det av vinsten avsattes 500 000 kr för lokalklubbar och rasklubbar, 210 000 kr till SM-arrangemang samt 1 500 000 kr för 
utskotten samt att årets resultat 5 682 354 kr överfördes i ny räkning. 

§ 15 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN 

Kongressen beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2020.  

§ 16 GENOMGÅNG AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 

AVSEENDE: 

a) Svenska Brukshundklubbens verksamhetsplan 2022 – 2024 inkl. mål och 
fokusområden 

Piia Nora (förbundsordförande) genomförde presentation av föreslagen verksamhetsplan inkl. mål och fokusområden att 
gälla för Svenska Brukshundklubben 2022–2024. 

Kongressen konstaterade att verksamhetsplan för 2022–2024 inkl. mål och fokusområden var föredragen. 

b) Medlemsavgift enligt grundstadgarna § 4 för närmast kommande verksamhetsår 
samt preliminär medlemsavgift för de två därpå närmast följande verksamhetsåren 

Skattmästare Lars Carlborg meddelade att förbundsstyrelsen föreslår följande förbundsavgifter att gälla under 
verksamhetsåret 2022: 

Ordinarie förbundsavgift 400 kr 
Förbundsavgift utlandsmedlem 530 kr 
Familjemedlem      0 kr 

Vidare meddelade Lars Carlborg att förbundsstyrelsen föreslår preliminära förbundsavgifter för verksamhetsåret 2023 
enligt: 

Ordinarie förbundsavgift 400 kr 
Förbundsavgift utlandsmedlem 530 kr 
Familjemedlem      0 kr 

Vidare meddelade Lars Carlborg att förbundsstyrelsen föreslår preliminära förbundsavgifter för verksamhetsåret 2024 
enligt: 

Ordinarie förbundsavgift 400 kr 
Förbundsavgift utlandsmedlem 530 kr 
Familjemedlem      0 kr 

Kongressen konstaterade att förbundsstyrelsens förslag 1 angående medlemsavgift var föredraget. 

c) Rambudget för innevarande, 2022 samt preliminär rambudget (riktlinjer) för 2023–2024 

Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för rambudgeten för 2021, 2022 samt riktlinjerna för år 2023 och 2024. 

Kongressen konstaterade att förbundsstyrelsens förslag avseende rambudget för innevarande, närmast kommande 
verksamhetsår samt preliminär rambudget för de två därpå närmast följande verksamhetsåren var föredraget. 

d) Andra ärenden samt motioner enligt grundstadgarna § 7 moment 7, vilka 
förbundsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi 

Piia Nora (förbundsordförande) meddelade att förbundsstyrelsen bedömt att det inte förelåg andra ärenden och motioner 
med konsekvenser för verksamhet eller ekonomi som skulle behandlas på den här punkten. 
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Svenska Brukshundklubbens verksamhetsplan inkl. mål och fokusområden, medlemsavgifter samt budget ansågs därefter 
av kongressen nog föredragna.  

§ 17 BESLUT I ÄRENDEN ENLIGT PUNKT 16 

 
Kongressen beslutade:  

• att fastställa för kongressen förelagda verksamhetsplan 2022–2024 inkl. mål och fokusområden 

• att fastställa förbundsstyrelsens förslag om medlemsavgifter för 2022 samt preliminära medlemsavgifter för 2023 
och 2024. 

• att fastställa för kongressen förelagda förslag till rambudget för 2022 samt riktlinjer för 2022 och 2024. 

Ajournering av förhandlingarna 

Kongressen beslutade att ajournera förhandlingarna kl. 10:55 för en bensträckare. 

Återupptagning av förhandlingarna  

Kongressen beslutade att återuppta förhandlingarna kl. 11:00. 

§ 17 BESLUT I ÄRENDEN ENLIGT PUNKT 16, FORTS. 

Mötesordförande Ellinor Eriksson meddelade att punkt 17 gällande rambudgetens riktlinjer behövde klubbas igen för att 

korrigera felsägning i samband med beslutet innan rasten där ”…riktlinjer för 2023 och 2024” felaktigt angavs som  

”…riktlinjer för 2022 och 2024”.  

Kongressen fastställde förslag till rambudget för 2022 samt riktlinjer för 2023 och 2024. 

§ 18 VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE ENLIGT GRUNDSTADGARNA  

§ 8 MOMENT 1 SAMT BESLUT OM SUPPLEANTERNAS 

TJÄNSTGÖRINGSORDNING 

Åsa Lind, sammankallande, presenterade valberedningens arbete och till kongressen framlagda förslag. Till några poster har 
ytterligare personer nominerat enligt valordningen § 10 i grundstadgarna. 

a) Val av ordförande för 1 år 

Valberedningen föreslog omval av Piia Nora. 

Kongressen beslutade enhälligt att välja Piia Nora till ordförande för en tid av ett år. 

Piia Nora tackade för förtroendet. 

b) Val av 2:e vice ordförande för 2 år 

Valberedningen föreslog omval av Barbro Olsson. 

Kongressen beslutade att välja Barbro Olsson till 2:e vice ordförande för en tid av två år. 

c) Val av skattmästare för 2 år 

Valberedningen föreslog omval av Lars Carlborg. 

Kongressen beslutade att välja Lars Carlborg till skattmästare för en tid av två år. 
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d) Val av två ordinarie ledamöter för 2 år 

Valberedningen föreslog: 

Peter Lind  nyval 2 år 
Gunilla Andersson nyval 2 år 

Ytterligare nominerade var Åsa Tiderman, Stefan Dahlhielm och Peter Jakob. 

Kongressen beslutade, efter votering i VoteIT, att välja Peter Lind och Gunilla Andersson till ordinarie ledamöter för en tid 
av två år.  

e) Val av suppleanter  

Valberedningen föreslog: 

Åsa Tiderman  omval 2 år 
Carin Josefsson  nyval 2 år 
Elisabeth Arebark  fyllnadsval 1 år 

Ytterligare nominerad var Peter Jakob. 

Kongressen beslutade, efter votering i VoteIT, att välja Åsa Tiderman och Carin Josefsson till suppleanter för en tid av två 
år.  

Konstaterades att det med anledning av att Gunilla Andersson blivit invald som ledamot skulle väljas en suppleant med 
fyllnadsval på 1 år. 

Kongressen beslutade, enligt valberedningens förslag, att välja Elisabeth Arebark till suppleant för en tid av ett år. 

Ajournering av förhandlingarna 

Kongressen beslutade att ajournera förhandlingarna kl. 11:45 för lunch. 

Återupptagning av förhandlingarna  

Kongressen beslutade att återuppta förhandlingarna kl. 12:45. 

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN, FORTS. 

Genomfördes upprop av kongressens delegater och kongressen konstaterade att röstlängden var oförändrad. 

§ 18 VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE ENLIGT GRUNDSTADGARNA  

§ 8 MOMENT 1 SAMT BESLUT OM SUPPLEANTERNAS 

TJÄNSTGÖRINGSORDNING, FORTS. 

Kongressen beslutade om suppleanternas tjänstgörningsordning enligt valberedningens förslag nedan. 

1. Åsa Tiderman 
2. Carin Josefsson 
3. Elisabeth Arebark 
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§ 11 UTDELNING AV UTMÄRKELSETECKEN OCH KALLANDE AV 

HEDERSLEDAMÖTER, FORTS. 

Mötesordförande Ellinor Eriksson lämnade ordet till förbundsordförande Piia Nora. 

Förbundsordförande Piia Nora meddelade att förbundsstyrelsen enhälligt beslutat att föreslå kongressen kallande av en 
hedersledamot, Stefan Dahlhielm (Halmstad). 

Kongressen beslutade enhälligt att bifalla förslaget. 

§ 19 VAL AV TVÅ REVISORER OCH TVÅ REVISORSSUPPLEANTER 

ENLIGT GRUNDSTADGARNA § 9 

Valberedningen föreslog till val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år enligt: 

Ordinarie Kerstin Hedberg omval 1 år 
Ordinarie Klas Nordblom omval 1 år 
Suppleant Bengt Beergrehn nyval 1 år 
Suppleant Göran Tillberg omval 1 år 

Kongressen beslutade att välja auktoriserade revisorn Kerstin Hedberg (Stockholm) och Klas Nordblom (Karlstad) till 
ordinarie revisorer för en tid av ett år, samt auktoriserade revisorn Bengt Beergrehn (Stockholm) och Göran Tillberg 
(Vellinge) till revisorssuppleanter för en tid av ett år. 

§ 20 VAL AV VALBEREDNING ENLIGT GRUNDSTADGARNA § 10 

Valberedningskommitténs sammankallande, Billy Andersson (Briard och Picard) meddelande följande förslag till ny 
valberedning: 

Anna Persson sammankallande nyval 1 år 
Peter Sjöberg ledamot omval 2 år 
Helén Wallman ledamot omval 2 år 
Annika Hansson ledamot fyllnadsval 1 år  
 
Kvarstående mandattid sedan kongressen 2020: Anders Brorsson (1 år). 

Kongressen beslutade i enlighet med förslaget. 

§ 21 BESLUT OM OMEDELBAR JUSTERING AV PUNKTERNA 17–20 

Kongressen beslutade att omedelbart justera punkterna 17–20.  

§ 22 BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 

Kongressen konstaterade att förbundsstyrelsens förslag nr 1 ”Förbundsavgift 2022–2024” föredrogs och behandlades 
under § 16 b och § 17. 

Förslag 2 – Stadgeändring i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar 

Anders Dahlstedt (UG styrdokument) föredrog de föreslagna ändringarna i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar, 
färgmarkerade i förslaget, gällande mindre justeringar/kompletteringar samt justering av § 10 moment 2 valordning. 
Förbundsstyrelsens förslag innebar en stadgeändring vilken kräver ett enhälligt beslut eller två beslut med kvalificerad 
majoritet (minst 2/3). Grundstadgarna föreslog börja gälla den 1 juli 2021 under förutsättning att Svenska Kennelklubbens 
Föreningskommittés fastställer stadgarna innan utsatt datum. 

Kongressen beslutade enhälligt i enlighet med förslaget. 

Monica Sasse (Närke) uttryckte farhågan om nya grundstadgar som börjar gälla mitt i en nomineringsperiod om beslut av 
Kennelklubbens Föreningskommitté inte blev möjlig innan utsatt datum. 
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Fredrik Bruno (SKK:s Föreningskommitté) meddelade att Svenska Brukshundklubbens reviderade grundstadgar kommer att 
behandlas på kommitténs kommande sammanträde i maj.  

Nina Christoffersson (Dalarna) undrade hur grundstadgarnas ändringar kommer att slå ned i organisationen.  

Anders Dahlstedt (UG styrdokument) meddelade att organisationen som vanligt börjar med ändringar i grundstadgarna. 
Tanken är att låta förbundsstyrelsen titta på motsvarande förslag för normalstadgarna i resten av organisationen.  

Kongressen beslutade enhälligt att grundstadgarna ska börja gälla fr.om. 2021-07-01. 

§ 23 BESLUT OM MOTIONER ENLIGT GRUNDSTADGARNA § 7 

MOMENT 7 SOM INTE BEHANDLATS UNDER PUNKT 17 

Motion nr 1 angående utveckling av medlemsregistrering från Smålandsdistriktet 

Motionären yrkar att: 

1. Att medlemsregistrering kan göras digitalt för alla 
2. Arbeta fram rutiner för betalningar av medlemskap via Stripe för de medlemskap som SBK ansvarar för 
3. Klubbmedlemskap görs synligt för lokalklubbarna och skall ej kunna förnyas utan helmedlemskap 
4. Förändra redaktionellt i stadgarna så att de följer hantering av ungdomsmedlemmar 
5. Förändra redaktionellt i stadgarna angående klubbmedlemskap 
6. Göra rapporter med förändrade kolumner och som blir fullständiga med alla medlemmar 
 
Barbro Olsson (FS) redogjorde för förbundsstyrelsens ställningstagande och bedömning. FS har konstaterat att FS och 
motionären tänkt åt samma håll. Motionen består av två delar. Gällande ekonomi och möjlighet att registrera medlemmar 
har förbundet en kravspecifikation ute för att se över möjligheterna att förbättra det medlemssystem som förbundet har 
förutsatt att vi ska kunna ta hand om punkterna i 1, 2, 3 och 6 i yrkandena. Yrkande 4 och 5 är redaktionella ändringar i 
grundstadgarna och även här har FS gett UG styrdokument i uppdrag att se över stadgetexten. Mot bakgrund av att FS 
arbete i frågan redan är igång ansåg FS att motionen var besvarad. 

Anders Falk (Småland) uttryckte önskemål att förbudet ska ställa sig positiv till motioner som inkommer till kongressen och 
ta till sig förslag istället för att anse motioner besvarade eller avslagna. 

Anders Falk (Småland) framförde att det grundläggande med motionen är besparing av pengar på förbundsnivå genom att 
göra språkändringar i nuvarande medlemsregistret för att de ska fungera bättre med de medlemskap vi har och ge 
klubbarna en bättre arbetsmiljö och medlemsregistrering. Distriktet yrkade på bifall på motionen då arbetet behöver fortgå 
och inte stanna upp. 

Kongressen beslutade, efter votering i VoteIT för att få fram majoritetsförhållandena, i enlighet med förbundsstyrelsens 
förslag att motionen var besvarad. Detta med röstsiffrorna 191 röster för att motionen var besvarad och 63 röster för 
motionärens yrkande på bifall för motionen. I beslutet deltog 56 delegater. 

Motion nr 2 angående ungdomsarbete inom Svenska Brukshundklubben från 
Smålandsdistriktet 

Motionären yrkar att:  

1. Att ungdomar skall ha en meningsfull sysselsättning inom SBK oberoende var i landet man bor 
2. Att nuvarande avtal med SHU sägs upp (har ingen relevans idag) 
3. Att medlemskap för ungdomar följer SKK anvisningar d.v.s. alla ungdomar kommer från SHU 
4. Text i stadgar omarbetas till ungdomsmedlemmar kommer från SHU 
5. Att åldern på ungdomsmedlemmar sänks från 26 år till 18 år Enligt paragraf 39 kennelfullmäktige 2019 
6. Att SBK centralt skall arbeta för att ungdomssektorer bildas på brukshundklubbarna med en aktiv verksamhet 
med ungdomarna 
7. Att en ungdomsansvarig tillsätts i den centrala verksamheten som ansvarar för att ungdomsarbetet kontinuerligt 
utvecklas. 
 
Fredrik Berg (FS) redogjorde för förbundsstyrelsens ställningstagande och bedömning. Ungdomsarbetet inom 
organisationen är en fråga som FS tacksamt jobbar med. 2019 utsågs en utredningsgrupp, AG ung med hund i SBK. Efter 
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gruppens avrapportering uppdrogs utskottet för organisation att utse en utskottsgrupp som jobbar i ämnets anda och se till 
att utveckla och vidareutveckla vårt samarbete med Sveriges Hundungdom samt identifiera möjligheter för att underlätta 
både för lokalklubbar och ungdomar för ett ökat samarbete. FS ställningstagande var att motionen skulle avslås men att 
organisationen fortsätter att ta hand om organisationens framtid, det vill säga ungdomarna. 

Anders Falk (Småland) framförde att distriktet arbetat med ungdomsfrågan ett antal år. Distriktet meddelade att det inte är 
samma motion som inlämnats i år som tidigare och hoppades att det var årets motion som besvarats. Gällande punkt 1 är 
distriktet överens med förbundet. Gällande punkt 2–3 finns det en uppsägningstid på 18 månader och om avtalet sägs upp 
finns en tidsgräns för hur arbetet ska fortsätta innan ett nytt beslut och ett avtal som speglar dagens verklighet kan tas 
fram. Gällande punkt 3 finns det ett beslut på SKK som gäller från 1 januari 2021, där är distrikt och förbund överens. 
Gällande punkt 4 är det en redaktionell ändring, vilket ska beaktas. Gällande punkt 5 har Sveriges Hundungdom varit 
pådrivande att alla ungdomar inom SKK, även de grejer som inte är fastslaget, ska detta gälla. CS kom med ett tillägg att 
detta ska gälla allt. Gällande punkt 6 konstaterade distriktet att det var glädjande att en utskottsgrupp bildats och att det 
tagits fram en informationsbroschyr vilken vore kul om den distribuerades. Gällande punkt 7 kan konstateras att en 
utskottsgrupp bildats. Anders Falk uttryckte vidare önskemål att höra motiveringen till förbundsstyrelsens förslag på avslag 
då man är 100 % överens.  

Fredrik Olsson (Värmland Dal) meddelade att Värmland-Dalsdistriktet höll med Smålandsdistriktet om att det var konstigt 
att avslå motionen. Värmland-Dalsdistriktet ansåg att motionen var besvarad. 

Piia Nora (FS) meddelade att det skulle vara ytterst allvarsamt om en motion går igenom i vilket man säger upp ett avtal 
med Sveriges Hundungdom. Därav ligger styrkan i att det föreslås avslag på motionen och inte ett konstaterande att 
motionen är besvarad. Om motionen skulle vara besvarad skulle en uppsägning av avtal vara på gång, och det är vi inte ens i 
närheten av. 

Anders Falk (Småland) konstaterade att det finns ett avtal, det är jättebra saker som påbörjats men gällande tidsplan hade 
det varit bra att få motionen bifallen. Avtalet gäller med en uppsägningstid på 18 månader. Om avtalet skulle sägas upp 
innebär det inte att avtalet försvinner. Under tiden kan ett avtal som stämmer överens med verkligheten tas fram. Vidare 
uttryckte Anders Falk att han trodde att han och Piia Nora var väldigt överens om att ett avtal inte försvinner i och med att 
det sägs upp i väntan på förändring.  

Piia Nora (FS) uttryckte att FS och Smålandsdistriktet är överens i mångt och mycket och framförde ett tack för 
Smålandsdistriktets engagemang. Piia Nora konstaterade dock att en konsekvensanalys av en uppsägning av avtalet med 
Sveriges Hundungdom inte är gjord av någon part. Vidare konstaterade Piia Nora att förbundet och distriktet pratade om 
samma sak men med skilda vägar ibland. Piia Nora belyste vikten av konsekvensanalys av uppsägning av avtal.  

Kongressen beslutade, efter votering i VoteIT för att få fram majoritetsförhållandena, i enlighet med förbundsstyrelsens 
förslag att avslå motionen. Detta med röstsiffrorna 201 röster för att motionen skulle avslås och 53 röster för motionärens 
yrkande på bifall för motionen. I beslutet deltog 56 delegater. 

§ 24 FRÅGOR AV ALLMÄNT INTRESSE, UPPTAGES TILL ÖVER-

LÄGGNING - INTE BESLUT - I DEN MÅN TIDEN MEDGER 

Utgick vid årets kongress. 

§ 25  KONGRESSENS AVSLUTANDE 

Presidiet, genom Ellinor Eriksson, tackade delegaterna för årets kongress och för förtroendet att få leda kongressen och 
lämnade över ordförandeklubban till omvalde förbundsordföranden Piia Nora. 

Förbundsordförande Piia Nora tackade för en mycket väl genomförd, intensiv, innehållsrik och framgångsrik digital 
kongress. Vidare tackade Piia Nora för det fortsatta förtroendet och hälsade nyinvalda i förbundsstyrelsen extra välkomna.  

Ett stort tack riktades till avgående medlemmar i förbundsstyrelsen Bengt Blomqvist, Stefan Dahlhielm och Peter Jakob vilka 
Piia Nora uttryckte att det varit fantastiskt att få samarbeta tillsammans med. Piia Nora framförde ett stort tack för det 
engagemang och all tid som lagts ned på organisationen. 

Förbundsordföranden Piia Nora tackade därefter Ellinor Eriksson och Staffan Thorman för ett väl genomfört presidium vid 
årets kongress med blommor.  
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Avtackades gjorde också Fredrik Bruno och Moa Källström, för mötesstöd och rösträkning, med blommor. 

Valberedningens avgående sammankallande Åsa Lind tackades för hennes digra insatser i valberedningen. 

Förbundsordförande Piia Nora tackade därefter samtliga delegater och övriga deltagare för deras deltagande vid årets 
kongress och förklarade 2021 års kongress avslutad. 
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