
Postadress: Box 4, 123 21 Farsta | Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta | Telefon 08-505 875 00 
Svenska Brukshundklubben: 802000 4605 | Brukshundservice Sverige AB: 55646 6453

info@brukshundklubben.se | www.brukshundklubben.se

Svenska Brukshundklubbens
förbundsstyrelse

Protokoll 11/2022

Datum: 2022-08-26 27
Tid: Fredag: 09:00 16:00, Lördag 10:00 16:15
Plats: Korstäppans Herrgård i samband med SM i bruks, IGP och 

mondioring

Omfattning: § 212 247

Närvarande Ange ev. § nedan
Ordförande Piia Nora

Anneli Hultman
Barbro Olsson
Lars Carlborg
Fredrik Berg
Jeanette Forssman
Arne Jonsson § 230 247
Peter Lind
Camilla Rönnqvist § 212-220, 225-236, 242-247
Elisabeth Arebark
Carin Josefsson
Martina Bach

Från kansliet: Adam Bergsveen, generalsekreterare, Katarina Swahn,
                                                 organisationssekreterare och Therese Strate VD Bruks-

hundservice Sverige AB
Övriga deltagare: Åsa Werner (brukarrepresentant assistanshund),                                                                                                                                                     
.                                                  Lena Larson (projektledare assistanshund), Ulrika Norell     
.                                                  (förbundskansliet) § 231 233 samt Ola Folkesson
.                                                  (PG specialsök) § 237 238. 

Justerare: Peter Lind
Vid protokollet: Katarina Swahn
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§ 212 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade samman-
trädet öppnat.  

§ 213 VAL AV JUSTERARE 
Peter Lind valdes att tillsammans med mötesordföranden justera dagen protokoll. 

Då Arne Jonsson meddelat senare ankomst till FS-sammanträdet gick Elisabeth Arebark 
upp som ordinarie ledamot under sammanträdet.  

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

§ 215 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Förelåg följande FS-protokoll: 

 Nr 9, 2022-07-06 
 Nr 10, 2022-07-10, per capsulam 

 
FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.  

Rapport från det verkställande utskottet 

Piia Nora informerade att VU planerar en arbetshelg i oktober och har ett möte med 
Svenska Kennelklubbens presidium inplanerat i september. 

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott 

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt: 

 Utskottet för avel och hälsa nr 6 2022 
 Utskottet för avel och hälsa nr 7 2022 
 Martina Bach återrapporterade svar för FS frågeställningar gällande utskottet för 

samhällsnyttas protokoll nr 2 2022 (Jfr FS nr 9 § 197/2022). 
 

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna. 

Sammankallande i utskotten rapporterade lite kort från utskottsarbetet. 

§ 216  AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET  
Förbundsordförande Piia Nora tackade för en bra förmiddag och ajournerade sammanträdet 
kl. 10:30 för fika samt invigning av SM i bruks, IGP och mondioring. 
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§ 217  SAMMANTRÄDETS ÅTERUPPTAGANDE  
Förbundsordförande Piia Nora återupptog sammanträdet kl. 11:45. 

§ 218  ÅTERKOPPLING AVSEENDE FÖRBUNDSSTYRELSENS 
SPELREGLER 

Förbundsstyrelsen återkopplade och diskuterade kort de spelregler som arbetades fram för 
förbundsstyrelsen vid FS-sammanträdet i juni. 

§ 219 UTSKOTTSÖVERSYN (JFR FS NR 18 § 244/2021) 
Vid FS-sammanträdet i augusti 2021 förelåg slutrapport från PG utskottsöversyn som 
infattade förslag om en förändrad struktur gällande utskottet för samhällsnytta. FS fattade 
ett inriktningsbeslut i enlighet med projektgruppens förslag som innebar:  

- en omstrukturering av utskottet församhällsnytta 
- att ett nytt utskott bildas som arbetar på samma premisser som övriga utskott och 

som har ansvar för den SBK-finansierade verksamheten 
- att ansvaret för de myndighetsfinansierade uppdragen läggs på ett eller flera råd där 

förbundskansliet ansvarar för att uppdragen verkställs 
.  

FS beslutade 2021 vidare att arbetet med ansvarsfördelningen och uppdragsbeskriv-
ningarna för såväl det nya utskottet som den myndighetsfinansierade verksamheten 
behöver beredas vidare och Elisabeth Arebark uppdrogs att ta fram förslag kring ett nytt 
utskott.  

Elisabeth Arebark redogjorde för sin uppdragsrapport och de slutsatser som hon kommit 
fram till i sitt uppdrag med att bereda förslag kring ett nytt utskott och dess organisation 
för förtroendevalda. 

Förelåg även förslag från utskottet för samhällsnytta på tillämpningsförslag på ny 
utskottsorganisation för utskottet. 

FS tackade för uppdragsrapporten och utskottets tillämpningsförslag. 

FS diskuterade utskottsöversynen och förslag på fortsatt hantering av en ny utskotts-
organisation för utskottet för samhällsnytta och ställde sig positiva till framlagt förslag på 
uppdelning av utskottet för samhällsnytta. Förslaget innebär att utskottet för 
samhällsnytta delas upp så att myndighetsuppdrag och de ideella verksamhetsdelarna 
särskiljs. Delar av verksamheten kan även komma att ingå i aktiebolaget Brukshundservice 
Sverige AB. 

FS uppdrog åt Elisabeth Arebark att, tillsammans med sakkunniga personer i organisationen 
samt PG kvalitetssäkring och certifiering och PG specialsök, arbeta fram vidare förslag på 
utformningen och plan av ett nytt utskott och dess uppdragsbeskrivning, i enlighet med 
framlagt förslag.  

FS uppdrog vidare till GS och VU att slutligt bereda förslag kring den myndighets-
finansierade verksamhetens ansvar, uppdrag och styrning samt förslag på organisatoriska 
råd. I arbetet ska förslag till tillämpning av översynsrapporten från utskottet för 
samhällsnyttas beaktas.  
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Uppdragen ska rapporteras löpande till FS och slutliga förslag ska presenteras inför FS-
sammanträdet i januari 2023. 

§ 220 RUTIN FÖR DISCIPLINÄRENDEN AV ALLVARLIG 
KARAKTÄR (JFR FS NR 8 § 166/2022) 

FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet den 21 augusti i avvaktan på 
beslutsunderlag från BG disciplin. 

Ajournering av sammanträdet för lunch kl. 12:30  

Återupptagning av sammanträdet kl. 13:30 

Då Camilla Rönnqvist lämnade sammanträdet gick Carin Josefsson upp som ordinarie 
ledamot under sammanträdet. 

§ 221 CENTRAL VERKSAMHETSKONFERENS  
(JFR FS NR 8 § 170/2022) 

Förelåg utkast på inbjudan till den centrala verksamhetskonferens som för första gången 
planeras för förbundsstyrelsen, förbundsstyrelsens utskottsorganisation med utskott och 
utskottsgrupper samt förbundskansli den 11 13 november på Radisson Blu Arlandia Hotel.  

Barbro Olsson redogjorde för planering och programutkast. 

FS tackade för informationen och konstaterade att inbjudan skickas ut inom kort till berörda 
deltagare.  

§ 222  NY UTSKOTTSGRUPP I UTSKOTTET FÖR ORGANISATION  
REVIDERAD UPPDRAGSBESKRIVNING  
(JFR FS NR 5 § 129/2022) 

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

§ 223  NY UTSKOTTSLEDAMOT I UTSKOTTET FÖR PROV OCH 
TÄVLING SAMT SAMMANKALLANDE UG IGP 

FS diskuterade av utskottet för prov och tävling framlagt förslag på ny ledamot i 
utskottet för prov och tävling samt sammankallande för UG IGP. 

FS beslutade i enlighet med förslaget att tillsätta Silvana Ahleby som ny ledamot i 
utskottet för prov och tävling samt sammankallande för UG IGP. 

FS hälsade Silvana Ahleby välkommen till utskottet och önskade henne varmt lycka 
till i arbetet. 

FS tackade Lars Czylwik för hans tid och arbete i utskottet och som sammankallande 
för UG IGP. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
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§ 224  ORGANISATIONSKONFERENS OCH TJÄNSTEHUNDS 
UTBILDNINGSDAGAR 2023 

Vart tredje år genomförs Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens och 
tjänstehunds utbildningsdagar som två parallella arrangemang på samma plats med delvis 
gemensamma programpunkter samt gemensamma sociala kontaktytor. Det fjärde 
samarrangemanget skulle ha genomförts 2021 och 2022 vilket dock inte blev möjligt pga. 
pandemin. 2023 genomförs därför arrangemangen den 4  5 februari på Radisson Blu 
Arlandia Hotel.

FS diskuterade konferensens tema, planering och upplägg och beslutade att konferensen 
startar kl. 09:00 på lördagen och slutar kl. 13:30 med lunch på söndagen. Konferensen inleds 
med en gemensam inledning för de två arrangemangen. Distriktsforum och rasklubbsträff 
möjliggörs på fredag kväll kl. 18:00  21:30. Respektive instans står för eget program-
innehåll. 

FS uppdrog åt Barbro Olsson och Carin Josefsson som representanter från förbundsstyrelsen 
att tillsammans med Katarina Swahn fortsätta planeringen av programmet samt planera 
och genomföra organisationskonferensen.   

FS uppdrog åt förbundskansliet att utse teknisk ledare och social ledare. 

Då Camilla Rönnqvist återkom till sammanträdet gick hon in som ordinarie ledamot 
under sammanträdet. 

§ 225  REMISS GÄLLANDE FRAMTIDA SM OCH ANDRA STÖRRE 
ARRANGEMANG (JFR FS NR 24 § 390/2021 OCH FS NR 5  
§ 124/2022) 

Barbro Olsson redogjorde för de ca 25 remissvar som nu inkommit gällande framtida 
SM och andra större arrangemang inom Svenska Brukshundklubben. Ytterligare 
remissvar inväntas från ett par instanser.  

FS diskuterade de remissvar som inkommit och beslutade att bordlägga frågan till 
kommande FS-sammanträdet och uppdrog åt Barbro Olsson att sammanställa remis-
svaren samt inkomma med förslag på beslut som grundas på remissvaren.  

Ajournering av sammanträdet för fika kl. 15:00 

Återupptagning av sammanträdet kl. 15:30 

§ 226  VÄRDEGRUND  IMPLEMENTERINGSPLAN MED 
ARBETSMATERIAL (JFR FS NR 8 § 172/2022) 

Fredrik Berg meddelade att utskottet för organisation har genomfört arbete kring 
framtagning av implementeringsplan och arbetsmaterial kring Svenska Brukshundklubbens 
värdegrund som började gälla för förbundet 2022-01-01. 

Piia Nora meddelade att en genomgång av materialet kommer att ske digitalt på söndagen 
tillsammans med utskottets representanter som arbetat med materialet. 
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FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i september för att 
implementerinsplan samt arbetsmaterial ska ha presenterats för FS innan vidare beslut. 

§ 227  SLUTRAPPORT FRÅN PG KVALITETSSÄKRING OCH 
CERTIFIERING (JFR FS NR 3 § 67/2021) 

Förelåg slutrapport från PG kvalitetssäkring och certifiering och Peter Lind redogjorde för 
slutrapportens innehåll. 

FS tackade för inkommen slutrapport och beslutade att bordlägga frågan till FS-
sammanträdet den 21 september.  

§ 228  VALBEREDNINGENS DELTAGANDE VID KOMMANDE FS-
SAMMANTRÄDE 

FS diskuterade av valberedningen framlagt förslag på att delta i digitalt FS-sammanträde i 
september samt att få genomföra ett fysiskt möte för valberedningen i samband med FS-
sammanträdet den 30 september till den 2 oktober. 

FS beslutade att välkomna valberedningen vid kommande FS-sammanträden i enlighet med 
förslaget. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 229  UPPHÄVANDE AV BESLUT GÄLLANDE ERSÄTTNING VID 
CENTRALA UTBILDNINGAR INOM AVEL OCH HÄLSA  
(JFR FS NR 7 § 183/2016) 

FS diskuterade av utskottet för avel och hälsa framlagt förslag på att häva ett tidigare 
FS-beslut från 2016, se hänvisning ovan, om arvoden till lärare vid centrala 
utbildningar inom avel och hälsas verksamhetsområden. Arvodesbeloppen är höga 
och medför mycket höga kostnader för utskottet. 

FS beslutade i enligt förslaget att upphäva beslutet från 2016 om ersättning vid 
centrala utbildningar inom avel och hälsas ansvarsområde. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 230  AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET  
Förbundsordförande Piia Nora tackade för en innehållsrik dag och ajournerade 
sammanträdet kl. 16:00. 

Åsa Werner (brukarrepresentant assistanshund) med assistanshunden Sune 
och Lena Larson (projektledare för assistanshund på förbundskansliet) anslöt 
till FS-sammanträdet kl. 16:00  17:00, för information och dialog om 
assistanshundverksamheten. 

FS uppskattade informationen och dialogen och tackade Åsa Werner och Lena Larson 
för närvaron. 
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Lördagen den 27 augusti  

§ 231  SAMMANTRÄDETS ÅTERUPPTAGANDE  
Förbundsordförande Piia Nora önskade alla en god morgon, hälsade Arne Jonsson varmt 
välkommen och återupptog sammanträdet kl. 10:00. Ulrika Norell (förbundskansliet) 
hälsades varmt välkommen till sammanträdet. 

Då Arne Jonsson anslutit till FS-sammanträdet gick han in som ordinarie ledamot vid 
sammanträdet. 

FS konstaterade 
SBK specialsök klass 1 som genomfördes i anslutning till tävlingsområdet, var mycket 
intressant och givande. 

§ 232  KLUBBWEBB OCH MEDLEMSSYSTEM  
Ulrika Norell från förbundskansliet föredrog Svenska Brukshundklubbens klubbwebb och 
nya medlemssystem samt de två systemens kommande utveckling.  

FS tackade för informationen och diskuterade de två system som lanserats under våren. 

§ 233  TILLBAKALÄMNING AV DISPENS FRÅN SVENSKA 
KENNELKLUBBEN (JFR FS NR 4 § 110 2./2022) 

I samband med Svenska Brukshundklubbens implementering av nytt medlemssystem 
våren 2022 försenades systemets betallösningar och blivande medlemmar kunde inte 
betala sitt medlemskap. Brukshundklubben ansökte om dispens från Svenska Bruks-
hundklubbens grundstadgar avseende § 3 stycke 9, medlemskap då grundstadgarna 
anger att medlemskap räknas från den dag fastställd avgift erlagts och ett år framåt. 
Svenska Kennelklubbens Föreningskommittés verkställande utskott beviljade 
dispensen som innebar att medlemskap räknades från den dag ansökan om medlem-
skap inkom och ett år framåt. 

Då det nya medlemssystemets betallösningar nu fungerar och det inte föreligger några 
skäl för Svenska Kennelklubbens dispens beslutade FS att dispensen inte längre ska 
tillämpas och därmed med omedelbar verkan upphör att gälla.  

FS uppdrog till Piia Nora att kontakta Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
för att meddela beslutet. 

Ajournering av sammanträdet för fika kl. 11:00 

Återupptagning av sammanträdet kl. 11:20 

§ 234  ÄNDRING AV REGELREVIDERINGSPROCESS 
FS diskuterade av utskottet för prov och tävlings framlagt förslag på att ändra 
regelrevideringsprocessen så att ingen regelkonferens eller utskottsgrupp ska kunna styra 
innehållet i övriga grenars förslag till nya regler i kommande regelrevideringar. Om 
gemensamma områden finns ska de olika grenarna vara överens innan förslag lämnas. 
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Dialog med Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté (SKK/PtK) om ett 
felaktigt beslut om åldersgräns för skyddslicens behövs. Både ur perspektivet att beslutet är 
fattat på felaktiga grunder då bestämmelser för skyddslicens inte ingår i regelverket utan 

Bestämmelser för licens vid tävlande med skyddshund -
04-12 samt ur perspektivet att SKK/PtK informeras om att beslutet de fattat är fattat på 
information som inte är fullständig i frågan, varför utskottet för prov och tävling anser att 
det inte bör gälla för UG IGP och UG mondiorings tävlingsverksamhet. 

FS beslutade i enlighet med utskottets förslag. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 235  BESLUT FRÅN SVENSKA KENNELKLUBBENS 
DISCIPLINNÄMND 

Anmäldes att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat: 

a) att tilldela fem (5) personer varning samt visstids registreringsförbud. 
b) att tre (3) anmälningar inte upptas till prövning i sak. Disciplinnämnden erinrar om att 
de anmälda personerna inte får antas som medlemmar i någon av SKK:s medlemsorganisa-
tioner utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap. 
c) att tre (3) ansökningar om medlemskap i SKK-organisationen tillstyrkts. 
 
FS noterade informationen samt att tre (3) ärenden direkt rör tre (3) personer inom Svenska 
Brukshundklubbens organisation. 

§ 236 INFORMATION OCH RAPPORTER 

Förbundsordförande 

Piia Nora meddelade att hon i juni representerat förbundsstyrelsen vid SM i lydnad och 
rallylydnad i Värnamo samt vid Försvarsmaktsmästerskapet på Marma. 

FS-ledamöter 

Anneli Hultman meddelade att hon närvarat vid Schäferhunds SM i IGP. 

Fredrik Berg meddelade att han representerat förbundsstyrelsen vid Ronneby 
Brukshundklubbs 75-årsjubileum. 

FS tackade för rapporterna. 

Generalsekreteraren 

Adam Bergsveen redogjorde för den nya interna organisering som innebär att 
förbundskansliet från den 1 september 2022 arbetar i fem team. 

Vidare informerade Adam Bergsveen att det har anställts fyra nya medarbetare, främst för 
att fylla vakanser, en redovisningsekonom, en kommunikationsstrateg, en 
handläggarassistent samt ny medlemssystemansvarig. Vidare meddelades att en 
projektanställning har konverterats till en tillsvidareanställning. 
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Adam Bergsveen informerade vidare om den mycket uppskattade höst-kick-off som 
medarbetarna hade på Gålö den 18 19 augusti. 

FS tackade för rapporten. 

Dialogmöten  

Ledamöterna avrapporterade kort ifrån avhållna dialogmöten inför FS-sammanträdet i 
augusti. Specifika frågor diskuterades så att ledamöterna ska kunna återkoppla till sina 
respektive dialoggrupper. 

Ajournering av sammanträdet för lunch kl. 13:00 

Återupptagning av sammanträdet kl. 14:00 

Då Camilla Rönnqvist lämnade sammanträdet gick Elisabeth Arebark upp som ordinarie 
ledamot under sammanträdet. 

§ 237 INFORMATION OCH RAPPORTER, FORTS. 
Förbundsordförande Piia Nora hälsade Ola Folkesson (PG specialsök) välkommen till 
FS-sammanträdet. 

Ola Folkesson redogjorde för PG specialsöks pågående arbete och planering. 

FS tackade Ola Folkesson för hans genomgång och närvaro. 

§ 238 DOMARUTBILDNING SBK SPECIALSÖK 
Ola Folkesson (PG specialsök) redogjorde för förslag gällande utbildning av domare i SBK 
specialsök från PG specialsök. 

FS diskuterade ärendet och beslutade att i enlighet med förslaget fastställa framlagda 
kursplan. FS uppdrog vidare till PG specialsök att genomföra en domarutbildning i enlighet 
med förslaget.  

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 239 ARBETS- OCH PROJEKTGRUPPER 

Assistanshund 

FS konstaterade att man fick mycket givande information gällande assistanshunds-
verksamheten under fredagen.  

Vidare förelåg rapport från Elisabeth Arebark, FS representant i assistanshundsrådet. 

FS tackade för rapporten. 
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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 

Barbro Olsson meddelade att AG rörligt bruksprov inkommer med en skriftlig rapport till 
FS-sammanträdet den 21 september.  

FS konstaterade att FS kommer att bjuda in arbetsgruppen till ett kommande FS-
sammanträde under hösten. 

AG sund och hållbar hundhållning 

FS uppdrog till Peter Lind att fortsätta hålla i AG sund och hållbar hundhållning tills att en 
sammankallande till gruppen har tillsatts och uppdrog åt Peter Lind att kontakta 
sammankallande för utskottet för avel och hälsa samt utskottet för prov och tävling för 
samarbete så att arbetet i gruppen utvecklas framåt.  

AG översyn av arvoden och deltagaravgifter 

Förelåg ingen rapport. 

Hållbarhetens år 2022 

Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för det bidrag som Svenska Brukshundklubbens 
lokalklubbar, distrikt och rasklubbar under det första halvåret 2022 har kunnat söka för 
genomförande av aktiviteter under Hållbarhetens år. Syftet med bidraget är att vidare-
utveckla och öka kunskapen om de hållbarhetsområden som tagits fram i organisationen 
och att tillsammans skapa material, goda exempel och en anda som speglar hållbarhet. 

FS konstaterade att det till förbundet inkommit ansökningar om bidrag från tre distrikt och 
13 lokalklubbar samt att 11 ansökningar beviljats bidrag för totalt 234 000 kr. Ingen 
rasklubb hade ansökt om bidrag. 

FS tackade för informationsrapporterna. 

PG definition av brukshundras 

Barbro Olsson meddelade att hon tidigare fått i uppdrag att söka personer att bemanna PG 
definition av brukshundras med, ett arbete som kommer intensifieras under hösten. 

PG kvalitetssäkring och certifiering 

Hanterades under § 227. 

Styrgrupp specialsök 

Förelåg ingen rapport. 
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PG specialsök 

Hanterades under § 237 och 238. 

PG utskottsöversyn 

Barbro Olsson meddelade att arbetet med den fortsatta utskottsöversynen fortsätter när 
arbetet med ny utskottsorganisation för samhällsnytta är klar. 

FS tackade för rapporterna. 

§ 240 MEDLEMSSTATISTIK 
Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för medlemsstatistiken per den 2022-08-23. 
Det totala antalet medlemskap samt antalet förbundsavgifter redovisades i 
diagramform. 

FS konstaterade att det ser ut som att antalet medlemskap har stagnerat och att vi 
har tappat ett antal förbundsavgifter i år och signalen ger att antal medlemskap har 
peakat. 

§ 241   EKONOMISK REDOVISNING OCH LIKVIDITETS-
RAPPORT 

Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för övergripande siffror gällande förbundsintäkter, 
personalkostnader samt likviditet. Detta då förbundskansliets koncernrapport inte 
färdigställts inför FS-sammanträdet. 

Skattmästarens redogörelse av de preliminära siffrorna gällande intäkterna från förbunds-
avgifter visade en svag minskning, dock ligger de på en fortsatt nivå över motsvarande tid 
2021.  

På kostnadssidan redovisades en prognos för personalkostnaderna för helåret 2022, vilka 
beräknas ligga inom budget. Prognosen bygger på att årets avgångar och nyanställningar är 
genomförda. 

Vidare redovisades likviditeten t o m augusti, vilken visade en svag minskning de senaste 
månaderna. 

FS tackade för informationen och uppdrog åt GS att snarast leverera en uppdaterad 
koncernrapport.  

FS konstaterade vidare att likviditeten fortsatt är mycket god. 

Ajournering av sammanträdet för fika kl. 15:05 
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Återupptagning av sammanträdet kl. 15:20 

Då Camilla Rönnqvist återkom till sammanträdet gick hon in som ordinarie ledamot 
under sammanträdet. 

§ 242 KONGRESSUPPFÖLJNING 
FS diskuterade och säkerställde att fortsatt arbete sker med de uppdrag som FS fick och åtog 
sig från kongressen 2022. 

§ 243 INKOMNA SKRIVELSER 
Förelåg inkomna skrivelser enligt: 

a. Skrivelse från Svenska Kennelklubben angående nomineringar till 
Hamiltonplaketten samt SKK:s förtjänsttecken 2023  

b. Tillbakadragning intresseanmälan av arrangör SM bruks, IGP och mondioring 2023 
 

FS tackade för skrivelserna, noterade hanteringen av dessa, och lade dem sedan till hand-
lingarna. 

§ 244 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN 
OCH KONGRESSUPPFÖLJNING 

FS diskuterade pågående och bordlagda ärenden samt uppdaterade listan över dessa, bilaga 1. 

§ 245 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. 

§ 246 NÄSTA SAMMANTRÄDE 
FS beslutade att genomföra nästa FS-sammanträde i Teams onsdagen den 21 september med 
start kl. 19:00.  

§ 247 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE  
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket bra sammanträde med 
mycket bra diskussioner. Därefter förklarade Piia Nora sammanträdet avslutat kl. 16:15. 

 
 
Mötesordförande: Justeras: Vid protokollet: 
 
Piia Nora Peter Lind Katarina Swahn 
Förbundsordförande  
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Bilaga 1 

Bilaga till FS-protokoll nr 11/2022 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 

Central 
verksamhetskonferens 

Pågående FS-protokoll 
nr 23 §336/2021  
nr 24 §381/2021 
nr 1 §34/2022 
nr 11 §221/2022 

Barbro, Carin 
och Katarina 

Sammanträdet i 
- juni 2022 
- augusti 2022 

Remiss SM-
arrangemang 

Pågående FS-protokoll 
nr 23 §340/2021 
nr 24 §390/2021 
nr 11 §225/2022 

Barbro och 
Carin 

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

Värdegrund  
arbetsmaterial, 
implementeringsplan 

Pågående FS-protokoll 
nr 24 §277/2021 
nr 8 §172/2022 
nr 11 §226/2022 

Utskottet för 
organisation 

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

Rutin för 
disciplinärenden av 
allvarlig karaktär 

Pågående FS-protokoll 
nr 1 § 25/2022 
nr 3 § 84/2022 
nr 8 § 166/2022 
nr 11 §220/2022 

BG disciplin Sammanträdet i 
- april 2022 
- maj 2022 
- juni 2022 
- augusti 2022 
- september 2022 

Ny utskottsgrupp i 
utskottet för 
organisation 

Bordlagt 
reviderad 
uppdrags-
beskrivning 

FS-protokoll 
nr 5 §129/2022 
nr 11 §222/2022 

Utskottet för 
organisation 

Sammanträdet i 
- juni 2022 
- augusti 2022 
- oktober 2022 

Äskning av ytterligare 
finansiering av SM i 
bruks, IGP, mondio-
ring och patrullhund 
bruks 2023 

Bordlagt i 
avvaktan på 
mer 
information 

FS-protokoll nr 
9 §200/2022 
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Bilaga 2 

Bilaga till FS-protokoll nr 11/2022 med förbundsstyrelsens pågående arbets- och 
projektgrupper 

Grupperna tas bort från listan vid avslut och slutrapportering. 

Grupp Kort syfte Planerat slut Deltagare 

AG rörligt 
bruksprov 

Att utveckla och tillvarata 
hundarnas brukbarhet. 
Att möjliggöra för bruksraserna att 
meritera på bruksliknande 
arbetsprov. 

2022-12-31 Staffan Nordin, sk 
Peter Jakob  
Christina Sjögren 
Jessica Wallbing 
 
Rapporterar till: 
Utskottet för prov och 
tävling 

AG sund och hållbar 
hundhållning 

Att verka för att tydliggöra hur 
organisationen kan stärka 
djurskyddet. 

ÅÅÅÅ-MM-DD Vakant 

Rapporterar till: 
Utskottet för avel och hälsa 

AG översyn av 
arvoden och 
deltagaravgifter 

Att öka antalet prov- och 
tävlingstillfällen genom att 
ekonomiska behållningen ökar för 
arrangören. 

2022-10-01 Lars Carlborg, sk 
Anders Ljungsten 
David Lundgren 
 
Rapporterar till: 
FS 

BG disciplin Att bereda inkomna disciplin-
anmälningar och ta fram 
beslutsunderlag till 
förbundsstyrelsen. 

Löpande Sven-Erik Svensson, sk 
Lotten Blomqvist 
Daniel Granqvist 
Helén Wallman 
 

Rapporterar till: 
FS 

BG förtjänstmedalj Att bereda inkomna medaljförslag 
och ta fram beslutsunderlag till 
förbundsstyrelsen. 

Löpande Staffan Thorman, sk 
Karin Sejnell 
GS 

Rapporterar till: 
FS 

PG definition av 
brukshundras 

Att definiera vad som kännetecknar 
en ras som Svenska Brukshund-
klubben har avelsansvar för. 

2022-MM-DD Vakant 

Rapporterar till: 
Utskottet för avel och hälsa 

PG kvalitetssäkring 
och certifiering 

Att arbeta för fortsatt utveckling av 
olika modeller för kvalitetssäkring 
och certifiering av olika 
delbranscher inom ramen för 
Svenska Brukshundklubbens 
verksamhet. 

20ÅÅ-MM-DD Peter Lind, sk 
Arne Jonsson 
Eva-Karin Sjödin 
Katarina Norberg 
Pelle Karlsson 
BG Karlsson 
Mikael Hedman 
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Åsa Almgren 
Kjerstin Hjelm 
Maria Norrbom 
Susanne Nyström 
Christina Radeby 
 
Rapporterar till: 
FS 

PG specialsök Att ta fram prov för specialsök, 
regelförslag, utbilda provledare och 
genomföra utvärderande prov. 

Preliminärt 2026 Ola Folkesson, sk 
Maria Gabrielsson 
Annica Johansson 
Susanne Kihl 
Maria Lundin 
Peder Nimrodsson 

Rapporterar till: 
FS 

SG (styrgrupp) 
specialsök 

Att vara diskussionspart mellan 
Svenska Kennelklubben och 
Svenska Brukshundklubben. 

Preliminärt 2026 Ola Folkesson, sk 
Anneli Hultman 
Therese Strate 
Arne Jonsson 

Rapporterar till: 
FS 

PG utskottsöversyn Att genomföra en översyn som i 
huvudsak inriktas på hur utskotten 
och dess utskottsgrupper kan 
arbeta så effektivt som möjligt 
enligt de styrdokument som finns 
framtagna. 

2022-MM-DD Ionie Oskarson, sk 
Tobias den Braver 
Barbro Olsson 

Rapporterar till: 
FS 

 

  


