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Svenska Brukshundklubbens 
förbundsstyrelse

PROTOKOLL 23/2021

Datum: 2021-11-17 Omfattning: § 328 § 354

Tid: 19:00 21:10

Plats: Teams

Närvarande: Ange ev. § nedan

Ordförande Anneli Hultman
Barbro Olsson
Lars Carlborg
Gunilla Andersson
Fredrik Berg
Peter Lind
Anders Östling
Åsa Tiderman
Carin Josefsson       § 332 - § 354
Elisabeth Arebark

       

Anmält förhinder: Piia Nora och Arne Jonsson

Frånvarande: -

Från kansliet: Therese Palm, generalsekreterare och                 § 328 343, § 345 - § 354
Katarina Swahn, organisationssekreterare

Övriga deltagare: -

Justerare: Gunilla Andersson

Vid protokollet: Katarina Swahn
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§ 328 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  
1:e vice ordförande Anneli Hultman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 
sammanträdet öppnat.  

Då Piia Nora och Arne Jonsson meddelat förhinder gick Åsa Tiderman och Elisabeth 
Arebark upp som ordinarie ledamöter under sammanträdet.  

§ 329 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 
Gunilla Andersson valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll. 

§ 330 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
FS beslutade efter mindre justeringar att godkänna framlagt förslag på dagordning. 

§ 331 PROTOKOLL 
Förelåg följande FS-protokoll: 

 Nr 21, 2021-10-01 03  
 Nr 22, 2021-11-02 per capsulam 

 
FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna. 

Protokoll från det verkställande utskottet 

Förelåg följande VU-protokoll: 

 Nr 13 2021 
 Nr 14 2021  

 
FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna. 

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott 

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt: 

 Utskottet för organisation nr 9 2021  
 Utskottet för prov och tävling nr 8 och 9 2021 
 Utskottet för avel och hälsa nr 8, 9 och 10 2021 
 Utskottet för hundägarutbildning nr 10 2021  

 
FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna. 

Sammankallande för utskotten rapporterade kort från utskottsarbetet.  
 

Carin Josefsson anslöt till sammanträdet. 
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§ 332 UPPHÖRANDE AV KINDA BRUKSHUNDKLUBB 
Förelåg hemställan från Östgötadistriktet om att förbundsstyrelsen beslutar om 
upphörande av Kinda Brukshundklubb, då det inte finns förutsättningar för klubben 
att fortsätta sin verksamhet.  

FS diskuterade framlagd hemställan om att Kinda Brukshundklubb ska upphöra som 
lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben enligt § 15 i Svenska Brukshund-
klubbens normalstadgar för lokalklubb.  

FS beslutade i enlighet med hemställan att Kinda Brukshundklubb upphör som 
lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.  

FS beslutade vidare att föreningens arkiv samt tillgångar/skulder överlämnas till 
Östgötadistriktet att av denna förvaltas under fem år. Om ny klubb bildas inom 
verksamhetsområdet under de fem åren ska förvaltningen övergå till den nybildade 
klubben. Om inte lokalklubb bildas igen ska tillgångarna tillfalla distriktet. 

FS konstaterade vidare att antalet lokalklubbar inom Svenska Brukshundklubben är 
280 st. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 333 NAMNBYTE FÖR EMÅDALENS BRUKSHUNDKLUBB TILL 
HÖGSBY BRUKSHUNDKLUBB 

Förelåg hemställan från Emådalens Brukshundklubb om att få byta namn till 
Högsby Brukshundklubb. Den lokala brukshundklubben ligger inte längre belägen i 
Emådalen varför namnbyte önskas så att lokalklubbens namn speglar och förankras 
till den nya orten Högsby. Även klubbens säte önskas ändras i lokalklubbens 
normalstadgar. Beslut om stadgeändring/namnbyte fattades enhälligt vid klubbens 
digitala årsmöte 2021-06-23. 

Smålandsdistriktets har vid styrelsemöte 2021-10-06 beslutat att ställa sig bakom 
klubbens önskemål om stadgeändring/namnbyte. 

FS beslutade att godkänna stadgeändringen/namnbytet i enlighet med förslaget. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 334 ORGANISATIONSKONFERENS OCH TJÄNSTEHUNDS 
UTBILDNINGSDAGAR 2022 (JFR FS NR 21 § 301/2021) 

Elisabeth Arebark redogjorde för det påbörjade arbetet i konferensledningen inför det 
gemensamma arrangemanget för Organisationskonferens och Tjänstehunds 
utbildningsdagar 2022.  

FS diskuterade presenterat utkast på program för konferensen. FS godkände utkastet 
och skickade med lite tankar till konferensledningen och uppdrog åt densamma att 
arbeta vidare i enlighet med påbörjat arbete. 

FS uppdrog vidare åt konferensledningen att ta fram olika arrangemangsalternativ, i 
enlighet med påbörjade tankar, med planering för förändrade förutsättningar om 
smittspridningen av covid-19 ökar i samhället. 
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§ 335 MOTION INFÖR KONGRESSEN 2022  
FS diskuterade inkommen motion inför kongressen 2022 gällande avel och hälsa hos 
bruksraserna. 

FS uppdrog åt utskottet för avel och hälsa att senast den 15 januari 2022 inkomma 
med förslag på yttrande samt hanteringsförslag för motionen.  

§ 336 CENTRAL VERKSAMHETSKONFERENS 2022 
Förelåg förslag från VU på genomförandet av en central verksamhetskonferens 2022 i 
syfte att både summera aktiviteter genomförda under Hållbarhetens år samt att 
planera arbetet framåt utifrån hållbarhet, gemensamma beröringspunkter och ökad 
samsyn för organisationens olika delar. 

FS diskuterade förslaget och beslutade i enlighet med förslaget att en verksamhets-
konferens ska genomföras under hösten 2022. 

FS uppdrog åt Barbro Olsson att till FS-sammanträdet i december ta fram förslag på 
en hållbar konferensanläggning. FS uppdrog vidare åt Lars Carlborg och kansliet att 
till FS-sammanträdet i december ta fram förslag på lämpligt datum för konferensen 
med anledning av nästa års budgetarbete och verksamhetsuppföljning.  

§ 337 ANSÖKAN OM MEDEL UR SVENSKA BRUKSHUND-
KLUBBENS MINNESFOND 

Förelåg inkommen ansökan om medel ur Svenska Brukshundklubbens minnesfond. 

FS diskuterade ansökan om medel ur minnesfonden för utbildning till Friskvårds-
konsulent, hund. 

FS beslutade att avslå ansökan då syftet inte har bärighet i statuterna. Minnesfondens 
medel är inte ämnade att finansiera utbildningar utanför vårt område. 

§ 338 LICENSKOSTNAD ZOOM 2022 
Zoom är en kommunikationsprogramvara specialiserad för distansarbete och 
distansundervisning. Zoom kombinerar videokonferenser, e-möten, chatt och mobilt 
samarbete.  

Sedan mars 2020 har Svenska Brukshundklubben upprättat en egen zoomportal och 
har erbjudit zoomlicenser till subventionerat pris.  

Förelåg förslag från förbundskansliet om att erbjuda alla distrikt, ras- och 
lokalklubbar fortsatt möjlighet att behålla sin Zoom-licens via Svenska 
Brukshundklubben. Kostnaden som kommer att belasta beställaren är 500 kr/år, i 
stället för normalpriset för likvärdiga enskilda konton på 2 400 kr/år. 

FS diskuterade och beslutade i enlighet med förslaget. 
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§ 339 FINANSIERINGSMODELL KLUBBWEBB  
(JFR FS NR 21 § 309/2021) 

FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i december. 

§ 340 PG SM-ARRANGEMANG (JFR FS NR 18 § 271, FS NR 20  
§ 283/2021, FS NR 21 § 310/2021) 

Vid FS-sammanträdet i augusti närvarade representanter från förbundsstyrelsens 
projektgrupp PG SM-arrangemang och redogjorde för projektgruppens arbete samt 
slutsatser. Redovisningen har kompletterats med ett förslag på manual för SM och 
större arrangemang. 

FS diskuterade manualen och den rapport som lämnades av PG SM-arrangemang vid 
FS-sammanträdet i augusti. 

FS beslutade efter diskussion att vid FS-sammanträdet i december besluta om 
personer för att formulera en remiss i frågan kring framtida SM- och andra större 
arrangemang baserat på projektgruppens arbete. 

FS framförde vidare sitt varma tack till projektgruppen för deras arbete och beslutade 
att upplösa projektgruppen. 

§ 341 MODPROVET 2022 - 2024 
Förelåg ansökan från Blekingedistriktet om dispens så att distriktet får stå som 
arrangör till tävlingen Modprovet 2022  2024. 

Anledning till ansökan är att det i regelverk stadgas att officiella bruksprov och 
tävlingar ska anordnas av lokalklubb eller distrikt (endast vid SM) på uppdrag av 
förbundsstyrelsen. 

Blekingedistriktet fick dispens och stod som arrangör för Modprovet 2021.  

Utskottet för prov och tävling ställer sig positivt till ansökan. 

FS beslutade i enlighet med utskottet för prov och tävlings förslag att tillstyrka 
Blekingedistriktet att stå som arrangör för tävlingen Modprovet 2022  2024. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 342  BESLUT TAGNA AV SVENSKA KENNELKLUBBENS 
DISCIPLINNÄMND 

Anmäldes att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat: 

a) att en (1) person tilldelas varning samt visstids registreringsförbud i ett (1) år för 
både hundar av egen uppfödning samt för andra hundar 

b) att en (1) person tilldelas varning samt visstids registreringsförbud i 1,5 år för 
både hundar av egen uppfödning samt för andra hundar 

c) att en (1) person tilldelas varning samt visstids registreringsförbud i tre (3) år för 
både hundar av egen uppfödning samt för andra hundar 
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d) att en (1) person tilldelas varning samt meddelas visstids förbud att anmäla, föra 
eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning under ett 
(1) år 

e) att tre (3) personer utesluts ur SKK-organisationen. Disciplinnämnden erinrar om 
att de uteslutna personerna inte får antas som medlemmar i någon av SKK:s 
medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om 
medlemskap. 

 
FS noterade informationen samt att ett (1) ärende direkt rör en (1) person inom 
Svenska Brukshundklubbens organisation.  

§ 343 RAPPORT FRÅN SVENSKA KENNELKLUBBENS 
KENNELFULLMÄKTIGE 2021 

Förelåg rapport från Svenska Brukshundklubbens deltagande vid Svenska 
Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF) som genomfördes den 22  24 oktober i 
Göteborg. Svenska Brukshundklubben deltog med åtta (8) delegater.  

FS tackade för rapporten. 

§ 344 REKRYTERING AV NY GENERALSEKRETERARE (GS) 
Generalsekreterare Therese Palm lämnade sammanträdet. 

VU rapporterade om den kravspecifikation samt det arbete som gjorts i processen 
inför rekrytering av en ny generalsekreterare (GS) för Svenska Brukshundklubben. 

FS tackade för informationen. 

Generalsekreterare Therese Palm återkom till sammanträdet. 

§ 345 INFORMATION OCH RAPPORTER 
FS beslutade att bordlägga informationspunkterna till FS-sammanträdet in december 
med anledning av tidförutsättningarna för kvällens sammanträde. 

§ 346 COVID KONSEKVENSER 
FS konstaterade att det under eftermiddagen inkommit indikationer på nya 
restriktioner från Folkhälsomyndigheten gällande covid-19 då smittläget börjar se 
sämre ut igen.  

FS bevakar frågan om kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga baserade på 
myndigheternas direktiv och våra kommande arrangemang som ev. kan komma att 
påverkas. 

FS konstaterade vidare att den stående uppföljningen i FS-protokollen av covid-
konsekvenser upphör men tas upp vid behov. FS konstaterade att det är fortsatt 
viktigt att som arrangör och medlem hålla sig informerad kring eventuella 
tillkommande åtgärdspaket kopplat till coronapandemin. 
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§ 347 MEDLEMSSTATISTIK 
Medlemsstatistiken per den sista oktober visar att det totala antalet medlemskap var 
74 366 stycken (2020: 71 496 stycken). Antal individer som var medlemmar var 60 619 
stycken (2020: 58 147 stycken) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 
49 450 stycken (2020: 46 130 stycken), familjemedlemmar 6 665 stycken (2020: 6 820 
stycken) och 3 981 stycken ungdomsmedlemmar (2020: 4 659 stycken). Antalet 
hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 37 stycken. 

FS konstaterade att medlemsstatistiken ligger kvar på en väldigt hög nivå om än 
något sjunkande från augusti månad, vilket dock är ett mycket normalt årsutfall.  

Medlemsstatistiken för antal individer samt samtliga medlemskap visualiseras i bilaga 1. 

§ 348 EKONOMISK REDOVISNING 
Skattmästare Lars Carlborg redogjorde kort för ekonomin och konstaterade bl.a. att 
medlemsintäkterna ligger 10 % över budget vilket är mycket glädjande. På 
kostnadssidan finns det inga oroväckande avvikelser och totalt sett ligger resultatet 
mycket över budget 

FS tackade för informationen.  

§ 349 INKOMNA SKRIVELSER 
a) Brev från Svenskt Friluftslivs valberedning 
b) Minnesanteckningar 2021-09-25 från SDHK  FS noterade minnesanteckningar 

från SDHK. FS påpekade att minnesanteckningarna inte är utformade på ett 
lämpligt sätt och hur spridningen av dessa genomförts kan diskuteras. Detta bör 
tydliggöras inför eventuellt kommande möten. 
 

FS tackade för skrivelserna, noterade hanteringen av dessa, och lade dem sedan till 
handlingarna. 

§ 350 VERKSAMHETSSTATISTIK 2021 
FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i december med anledning av 
tidförutsättningarna för kvällens sammanträde. 

§ 351 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN 
FS beslutade, med anledning av tidförutsättningarna för kvällens sammanträde, att gå 
igenom ärendelistan på FS-sammanträdet i december.  

§ 352 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 
BESLUT 

I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation 
av tagna beslut konstaterade FS att inget beslut fattats som behövde kommuniceras 
omedelbart. Utöver det fanns dock beslut med omedelbar justering som ska 
effektueras.  
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§ 353 NÄSTA SAMMANTRÄDE 
FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 3 5 december. Helgen inleds med 
lunch kl. 12:00 på förbundskansliet i Farsta fredagen den 3 december tillsammans med 
förbundskansliets medarbetar. Därefter påbörjas sammanträdet på förbundskansliet 
som sedan fortsätter på Quality Hotel Winn Haninge den 4 5 december.  

§ 354 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE  
1:e vice ordförande Anneli Hultman tackade de närvarande för ett bra samman-
träde och förklarade sammanträdet avslutat kl. 21:10. 
 

Mötesordförande:  Justeras:  Vid protokollet: 
 
Anneli Hultman  Gunilla Andersson Katarina Swahn 
1:e vice ordförande 
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Bilaga 1

Medlemsstatistik


