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Svenska Brukshundklubbens 

förbundsstyrelse 

 

PROTOKOLL 24/2021 

  
Datum: 2021-12-03—05 Omfattning: § 355 – § 404 

Tid: Fredag: 13:15 – 17:25, lördag: 08:55 – 17:05, söndag 09:00 – 11:45 

Plats: Förbundskansliet i Farsta och Quality Hotel Winn Haninge 

Närvarande:                                                                                      Ange ev. § nedan 

Ordförande Piia Nora (via Teams)                                                                           § 355 - 366 

Mötesordförande Anneli Hultman  

 Barbro Olsson  

 Lars Carlborg  

 Fredrik Berg  

 Arne Jonsson  

 Peter Lind  

 Anders Östling  

 Åsa Tiderman  

 Carin Josefsson  

 Elisabeth Arebark  

   

Anmält förhinder: Piia Nora (lördag-söndag) och Gunilla Andersson  

Frånvarande: -  

   

Från kansliet: Therese Palm, generalsekreterare § 355 - 366, Therese Strate, tf. general-

sekreterare § 367 – 404, Katarina Swahn, organisationssekreterare, och  

Agneta Olsson, handläggare för avel och hälsa § 363.  

Övriga deltagare Andrea Rodriguez, Studiefrämjandets förbundschef                  § 355 - 358 

Tomas Knuutila, UG ungdom i utskottet för organisation          § 362 

Justerare: Fredrik Berg 

Vid protokollet: Katarina Swahn 
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Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen   Protokoll 24/2021 

 

Justeras: ordförande  Justerare:  2 

§ 355 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

1:e vice ordförande Anneli Hultman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat. Förbundsordförande Piia Nora deltog via Teams under 

fredagen.  

Studiefrämjandets nya förbundschef Andrea Rodriguez hälsades varmt välkommen. 

Då Gunilla Andersson meddelat frånvaro gick Åsa Tiderman upp som ordinarie 

ledamot under sammanträdet.  

§ 356 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

Fredrik Berg valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 357 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

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

§ 358 STUDIEFRÄMJANDET OCH SVENSKA BRUKSHUND-

KLUBBEN 

Andrea Rodriguez, Studiefrämjandets nya förbundschef, tackade för inbjudan till 

sammanträdet och inledde med att presentera sig och Studiefrämjandets organisation 

och uppdrag.  

Därefter genomfördes diskussion om samarbetet mellan Studiefrämjandet och 

Svenska Brukshundklubben som är studieförbundets största medlemsorganisation. 

FS konstaterade att dialogen med Studiefrämjandet behöver fortsätta och uppdrog till 

Arne Jonsson att ansvara för uppföljande kontakt med studieförbundet. 

FS tackade Andrea Rodriguez för hennes deltagande och en givande dialog samt 

önskade henne varmt lycka till i sitt arbete som Studiefrämjandets förbundschef.  

§ 359 PROTOKOLL 

Förelåg följande FS-protokoll: 

• Nr 23, 2021-11-17 

FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

Protokoll från det verkställande utskottet 

Förelåg inget protokoll från VU.  

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott 

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt: 

• Utskottet för organisation nr 10 2021  

• Utskottet för samhällsnytta nr 6 2021 
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Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen   Protokoll 24/2021 

 

Justeras: ordförande  Justerare:  3 

• Utskottet för avel och hälsa nr 11 och nr 12 2021 

 

FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna. 

Sammankallande för utskotten rapporterade kort från utskottsarbetet. Piia Nora, 

som är kontaktperson för den sammankallande, rapporterade från utskottet för 

samhällsnytta. 

§ 360 BESLUT TAGNA AV SVENSKA KENNELKLUBBENS 

DISCIPLINNÄMND 

Anmäldes att Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat: 

a) att fem (5) ärenden inte tas upp i sak. Disciplinnämnden erinrar om att 

personerna inte får antas som medlemmar i någon av SKK:s medlems-

organisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap, 

b) att en (1) person utesluts ur SKK-organisationen. Disciplinnämnden erinrar om 

att den uteslutna personen inte får antas som medlem i någon av SKK:s 

medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om 

medlemskap. 

 

FS noterade informationen. 

§ 361  SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTTECKEN 

Förelåg ansökningar om förtjänsttecken i guld. 

FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld till 1 person. 

GS har utöver det beslutat om 5 förtjänsttecken i silver och 8 förtjänsttecken i 

brons. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 
Ajournering av sammanträdet kl. 15:05 för eftermiddagsfika.  

Sammanträdet återupptogs kl. 15:25. 

§ 362 UNGDOMSVERKSAMHET INOM SVENSKA 

BRUKSHUNDKLUBBEN 

FS hälsade Tomas Knuutila varmt välkommen till sammanträdet.  

Tomas Knuutila redogjorde för sina tankar om det fortsatta arbetet i UG ungdom, 

utskottsgrupp inom utskottet för organisation, samt framtida utveckling av 

ungdomsverksamheten inom Svenska Brukshundklubben. 

FS tackade för informationen och en givande diskussion. Frågan kommer att 

diskuteras vidare vid ett senare möte. 
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Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen   Protokoll 24/2021 

 

Justeras: ordförande  Justerare:  4 

§ 363 ALLESVANSRÄTTEN 

FS hälsade Agneta Olsson från förbundskansliet varmt välkommen till 

sammanträdet. 

Agneta Olsson föredrog det pågående arbetet i projektet AlleSvansrätten (med stort 

”S”) och visade upp det påbörjade arbetet med den hemsida som projektet kommer 

lansera. 

FS tackade för informationen och önskade lycka till i det fortsatta arbetet. 

§ 364 INFORMATION OCH RAPPORTER 

Förbundsordförande 

Piia Nora meddelade att hon deltagit på RASK-möte samt på samverkansmöte med 

jaktklubbarna. 

FS-ledamöter 

Anneli Hultman informerade om arbetet med rekryteringsprocessen av en ny 

generalsekreterare (GS) för Svenska Brukshundklubben. 

Anneli Hultman meddelade att hon tillsammans med Piia Nora deltagit i möte med 

jaktklubbarna. 

Barbro Olsson meddelade att hon deltagit vid Agrias skadeprövningsnämnd. 

Åsa Tiderman meddelade att hon tillsammans med Anneli Hultman deltagit vid ett 

givande möte med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundar mentalitet 

tillsammans med Agneta Olsson och Christine Ohlson från förbundskansliet.  

Fredrik Berg meddelade att han representerat förbundsstyrelsen vid konflikthantering 

i lokal brukshundklubb.  

Förelåg skriftlig rapport från Arne Jonssons deltagande vid Studiefrämjandets extra 

riksstämma.  

FS tackade för rapporten. 

Generalsekreterare 

GS meddelade om: 

• Extern representation 

o SVO  

o Djurbranschens yrkesnämnd 

o Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté 

o Riksstudiedagarna för hund – höstlovsveckan 

o Svenskt friluftsliv 

 

• Personalförändringar  
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Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen   Protokoll 24/2021 

 

Justeras: ordförande  Justerare:  5 

FS tackade för rapporten och konstaterade att arbetsbelastningen på förbundskansliet 

kommer att vara högre än normalt under de kommande månaderna. Dels beroende på 

de rekryteringsbehov som föreligger, dels beroende på införande av nytt CMS. 

§ 365 ARBETS- OCH PROJEKTGRUPPER 

Assistanshund 

Barbro Olsson informerade om det mycket väl fungerade arbetet.  

Upp och hoppa – Sund med hund 

Therese Palm meddelade att Svenska Brukshundklubben meddelats positiva besked 

om medel för projektet även 2022. 

Förelåg en fyllig och utförlig rapport från Upp och hoppa – Sund med hund. 

FS tackade för den gedigna rapporten.  

AG sund och hållbar hundhållning 

Peter Lind informerade om ett genomfört och mycket positivt möte samt det 

påbörjade rekryteringensarbetet inför arbetsgruppens sammansättning. 

AG översyn deltagaravgifter 

Behandlades under § 370. 

PG kvalitetssäkring och certifiering 

Förelåg skriftlig rapport från genomfört möte som genomfördes digitalt den 13–14 

november. Peter Lind informerade kort om det påbörjade arbetet. 

FS tackade för rapporterna och konstaterade att punkten inleder sammanträdets 

fortsättning på lördagen. 

§ 366 AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET 

Då det här FS-sammanträdet var Therese Palms sista sammanträde som 

generalsekreterare för Svenska Brukshundklubben framförde FS sitt stora och 

hjärtliga tack till Therese Palm för hennes utmärkta arbete på förbundskansliet och 

för organisationen. Avtackning av Therese Palm genomfördes under kvällen. 

1:e vice ordförande Anneli Hultman tackade de närvarande för ett bra sammanträde 

och ajournerade sammanträdet kl. 17:25. 
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Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen   Protokoll 24/2021 

 

Justeras: ordförande  Justerare:  6 

Lördagen den 4 december 

§ 367 SAMMANTRÄDETS ÅTERUPPTAGANDE 

1:e vice ordförande Anneli Hultman önskade alla en god morgon och återupptog 

sammanträdet kl. 08:55. 

Tf. GS Therese Strate hälsades varmt välkommen till sammanträdet. 

Med anledning av att Piia Nora meddelat frånvaro under lördag och söndag gick 

Carin Josefsson upp som ordinarie ledamot under sammanträdet. 

§ 365  FORTS. ARBETS- OCH PROJEKTGRUPPER 

Styrgrupp specialsök 

Anders Östling informerade om genomfört arbete och möte med styrgruppen för 

specialsök. 

Behandlades vidare under § 382–383. 

PG specialsök 

Behandlades under § 382–383. 

PG utskottsöversyn 

Barbro Olsson meddelade kort om projektgruppen och informerade om att Pia Löf 

Westergren önskat utgå ur gruppen. Kvar är Ionie Oskarsson och Tobias den Braver. 

Ytterligare en eller två personer ska rekryteras till gruppen. Barbro Olsson 

återkommer med förslag på dessa senast vid nästkommande FS-sammanträde. 

FS tackade Pia Löf Westergren för hennes arbete i projektgruppen. 

PG definition brukshund  

Gruppen har inte startat sitt arbete ännu men två personer är rekryterade till 

gruppen. Barbro Olsson återkommer med förslag på hela gruppens sammansättning 

senast vid nästkommande FS-sammanträde. Gruppens uppdragsbeskrivning 

beslutades vid FS-sammanträdet 2021-10-01-03.  

AG rörligt bruksprov 

Ett förslag på uppdragsbeskrivning har tagits fram och Staffan Nordin har accepterat 

att vara sammankallande för gruppen. Uppdragsbeskrivning och förslag på 

ytterligare personer som ska ingå i gruppen föreläggs FS på nästkommande FS-

sammanträde. 

FS tackade för rapporterna. 
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Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen   Protokoll 24/2021 

 

Justeras: ordförande  Justerare:  7 

§ 368 AG KOMMUNIKATION OCH DIGITALISERING  

(JFR FS NR 21 § 307/2021) 

Vid FS-sammanträdet i augusti behandlades slutrapport från AG kommunikation och 

digitalisering.  

Förelåg skriftlig rapport från den genomgång som GS och kommunikationsansvarig 

gjort av slutrapporten med bilagor. 

FS diskuterade arbetsgruppens slutrapport och uttryckte att arbetsgruppen genomfört 

ett väldigt värdefullt arbete och att en praktisk process påbörjats i och med gruppens 

arbete, slutrapport och dokumentation.  

FS konstaterade att en del konstaterade utvecklingsbehov redan är omhändertagna 

och att andra omhändertas av förbundskansliet.  

FS uppdrog åt tf. GS Therese Strate att se till att de utvecklingsområden som 

förbundskansliet äger tas omhand när arbetsbelastningen på förbundskansliet 

minskat och ger utrymme åt utvecklingen.  

FS konstaterade vidare att lanseringen av nytt CMS och nytt medlemssystem i början 

av 2022 kommer att uppfylla några av de utvecklingsbehov som arbetsgruppen 

utpekat.  

FS beslutade att återuppta uppföljning av arbetsgruppens slutrapport samt eventuellt 

bildande av föreslaget digitaliseringsråd vid FS-sammanträdet i juni 2022. Detta när 

lanseringen av nytt CMS och medlemssystem har landat både vad gäller möjlig 

kommunikation inom organisationen samt arbetsbelastning inom förbundet. 

§ 369 REVIDERING AV UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR 

GRUPPER INOM FÖRBUNDSSTYRELSENS 

ORGANISATION (JFR FS NR 7 § 183/2013) 

FS diskuterade av förbundskansliet framlagt förslag på reviderat dokument gällande 

uppdragsbeskrivning för grupper inom förbundsstyrelsens organisation samt den mall 

som används för gruppers uppdragsbeskrivningar när grupper bildas. 

FS beslutade att bifalla förslaget och påpekade vikten av att uppdragsbeskrivningen 

för grupper inom förbundsstyrelsen organisation ingår i de dokument som styr 

arbetssättet inom förbundsstyrelsens utskottsorganisation. 

§ 370 AG ÖVERSYN DELTAGARAVGIFTER 

(JFR FS NR 21 § 299/2021) 

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

§ 371 INKOMNA SKRIVELSER 

a) Pressmeddelande gällande Studiefrämjandets nya förbundschef 

b) Skrivelse från Svenska Boxerklubben angående Hamiltonplaketten – FS uppdrog 

åt förbundskansliet att besvara skrivelsen i enlighet med förbundsstyrelsens 

diskussion 

c) Protokoll från Svenska Kennelklubben centralstyrelse nr 6 2021 
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Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen   Protokoll 24/2021 

 

Justeras: ordförande  Justerare:  8 

d) Skrivelse från distriktsforum angående specialutbildade sökhundar – FS uppdrog 

åt tf. GS Therese Strate att besvara skrivelsen 

e) Skrivelse från distriktsforum angående SBK-Tävling – FS uppdrog åt tf. GS 

Therese Strate att besvara skrivelsen. 

 

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

handlingarna. 

§ 372 UTGÅENDE SKRIVELSER 

a) Svar på skrivelse från Vit Herdehundklubb 

b) Skrivelse till Svenska Kennelklubbens centralstyrelse (CS) angående Svenska 

Kennelklubbens stadgeremiss – FS konstaterade att det vid möte med jaktklubbar 

inom Svenska Kennelklubben den 22 november framkom att det från Svenska 

Kennelklubbens föreningskommitté meddelats olika svarsdatum för remiss kring 

Kennelklubbens typstadgar. Svenska Brukshundklubben skickade den 30 

november tillsammans med andra specialklubbar in aktuell skrivelse till 

Kennelklubbens centralstyrelse. Den 30 november kommunicerades det från 

Svenska Kennelklubbens föreningskommitté att kommittén den 25 november 

beslutat att förlänga svarstiden för att inkomma med synpunkter och 

återkoppling på stadgeremissen. Absolut sista svarsdag är 2022-03-31. 

FS konstaterade vidare att Svenska Brukshundklubben ska lämna synpunkter på 

Svenska Kennelklubbens typstadgar senast mars 2022 och utlovats en längre 

process för de inom Svenska Brukshundklubben gällande stadgarna. 

 

FS noterade skrivelserna och lade dem till handlingarna. 

§ 373 EKONOMISK REDOVISNING 

Skattmästare Lars Carlborg kommenterade koncernresultatet t o m november och gav 

prognosen att årets resultat kommer att bli bättre än budget. 

FS diskuterade ekonomin och konstaterade vidare att likviditeten fortsatt ligger kvar 

på en väldigt hög nivå. 

FS tackade för informationen. 

§ 374 REVIDERAD BUDGET 2022 

Skattmästare Lars Carlborg föredrog en reviderad budget för år 2022. Förslaget 

innehåller utökade satsningar i utskotten för att ta igen verksamhet som stoppats 

under pandemin.  

FS diskuterade det reviderade förslaget för budget 2022 samt planering för den 

framtida ekonomiska planeringen. 

Föreslogs utökning av kostnader för personal då ett flertal avgångar och rekryteringar 

kommer att göras 2022. Samt att utöka budgeten för aktiviteter som FS kan starta.   

FS beslutade efter tillägget för personal och aktiviteter från FS att fastställa det 

reviderade budgetförslaget för 2022.  

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
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Justeras: ordförande  Justerare:  9 

 
Ajournering av sammanträdet kl. 10:40 för förmiddagsfika.  

Sammanträdet återupptogs kl. 11:10.  

§ 375 BUDGET 2023 SAMT RIKTLINJER 2024 – 2025  

Skattmästare Lars Carlborg informerade om det kommande budgetarbetet för 2023 

samt riktlinjer 2024 – 2025 samt tidsplan för detta, där utskottens budget för 2023 

redan inlämnats men budgeten för den centrala organisationen ännu inte är färdig. 

Budget för 2023 samt riktlinjer 2024 – 2025 beslutas på kommande FS-sammanträde.   

FS tackade för informationen.  

§ 376 FINANSIERINGSMODELL FÖR KLUBBWEBB 

FS diskuterade av förbundskansliet och VU framlagt förslag på finansieringsmodell för 

den nya klubbwebben. Finansieringsmodellen är i två delar och ska täcka kostnader 

för drift och support, samt utveckling, licenskostnader, säkerhetscertifikat och 

betallösningar. 

En del finansieras genom intern avsättning av en procentuell del från förbunds-

avgiften. Den andra delen är en fakturering till anslutna klubbar och sätts till 150 kr 

per månad. Avgiften ses över varje år i oktober för att distrikt, ras- och lokalklubbar 

ska kunna ta med kostnaden i sin budgetplanering. 

Som en del i processen att hitta ett hållbart förslag som både täcker drift och är inom 

ramen för vad en klubb betalar idag för lokala hemsidor, har det gjorts en genom-

lysning av befintliga webbhotells- och webbleveranterörers erbjudande och kostnader. 

Det gör att det sammantaget och över tid, blir en förbättring av total kostnad och 

minskar lokal arbetsbelastning/behov av expertkunskap för de föreningar som går 

med. Därtill ingår relevanta säkerhetscertifikat i den nya klubbwebben, något som 

flera av de underliggande klubbarna saknar. 

FS beslutade att bifalla förslaget. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 377 REVIDERAD VÄRDEGRUND FÖR SVENSKA 

BRUKSHUNDKLUBBEN 

FS diskuterade av utskottet för organisation framlagt förslag på reviderad värdegrund 

för den centrala organisationen. 

Arbetet har föregåtts av djupgående diskussioner inom utskottet och man har i 

arbetet engagerat klubbar och distrikt i referensgrupper för att få en bred förankring.  

FS beslutade, efter mindre redaktionella ändringar, att fastställa värdegrunden för den 

centrala organisationen att börja gälla från och med 2022-01-01. 

FS beslutade vidare att värdegrunden ska utgöra grund för hela organisationen.  
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Justeras: ordförande  Justerare:  10 

FS beslutade därför att återremittera ärendet till utskottet för organisation för att ta 

fram en implementeringsplan inkluderande ett utbildningsmaterial att använda på 

distrikt, rasklubbar och lokalklubbar.  

§ 378 ANSÖKAN OM BILDANDE AV LOKAL BRUKSHUND-

KLUBB  

Arne Jonsson anmälde jäv och lämnade sammanträdet och deltog inte i diskussion 

eller beslut. 

Förelåg ansökan om att bilda en lokal brukshundklubb inom Hallandsdistriktet. 

Ansökan har godkänts av Hallandsdistriktet. 

FS beslutade att bifalla ansökan om bildandet av den lokala brukshundklubben och 

beslutade att godkänna det föreslagna namnet Hallabergs Brukshundklubb. 

FS hälsade den nya lokalklubben varmt välkommen till förbundet. 

FS konstaterade att antalet lokala brukshundklubbar därmed är 281 stycken. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

Arne Jonsson återvände till sammanträdet. 

§ 379 FASTSTÄLLANDE AV NORMALSTADGAR SAMT BESLUT 

OM NAMN FÖR RASKLUBB 

Svenska VEO rasklubben har genomfört sitt extra årsmöte 2021-10-23 och vid detta 

bl.a. beslutat att anta Normalstadgar för rasklubb med en nivå inom Svenska 

Brukshundklubben. 

FS beslutade att fastställa normalstadgarna för rasklubben att gälla fr.o.m. 2022-01-01 

samt beslutade att godkänna det framlagda namnet Svenska VEO rasklubben.  

FS hälsade återigen Svenska VEO rasklubben varmt välkommen till Svenska 

Brukshundklubben och konstaterade med anledning av ovan att rasklubben från och 

med 2022-01-01 är officiell rasklubb inom Svenska Brukshundklubben. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 
Ajournering av sammanträdet kl. 12:30 för lunch.  

Sammanträdet återupptogs kl. 13:20.  

§ 380 ORGANISATIONSKONFERENS OCH TJÄNSTEHUNDS 

UTBILDNINGSDAGAR 2022 (JFR FS NR 23 § 334/2021) 

Vid FS-sammanträdet i november fick konferensledningen i uppdrag att ta fram olika 

arrangemangsalternativ med planering för förändrade förutsättningar om 

smittspridningen av covid-19 ökar i samhället. Förelåg sammanställning av olika 

konferensalternativ. 
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FS konstaterade att förutsättningarna för ett gemensamt arrangemang 2022 

försämrats och beslutade att det gemensamma arrangemanget dessvärre inte är 

möjligt med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19. 

FS beslutade att 2022 års arrangemang delas upp i en organisationskonferens och 

Tjänstehunds utbildningsdagar. Arrangemangen genomförs samma datum men på 

olika konferensanläggningar. 

FS beslutade att det gemensamma arrangemanget för organisationskonferensen och 

Tjänstehunds utbildningsdagar planeras om för att genomföras 2023. 

FS uppdrog åt förbundskansliet att hitta en ny konferensanläggning för 

organisationskonferensen. 

FS uppdrog åt Peter Lind, Elisabeth Arebark, Fredrik Olsson, Karin Kärnhagen och 

Katarina Swahn att arbeta vidare med organisationskonferensens planering. 

FS uppdrog vidare åt Tjänstehund att besluta om konferensledning att arbeta vidare 

med Tjänstehunds utbildningsdagar.  

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 381 CENTRAL VERKSAMHETSKONFERENS 2022  

(JFR FS NR 23 § 336/2021) 

Vid FS-sammanträdet i november beslutades att det 2022 ska genomföras en central 

verksamhetskonferens. 

FS beslutade att den centrala verksamhetskonferensen för förbundsstyrelsens 

utskottsorganisation inkl. utskottsgrupper samt förbundskansli ska genomföras den 

12–13 november 2022. 

FS uppdrog åt Barbro Olsson att till FS-sammanträdet i februari inkomma med 

förslag på konferensanläggning för arrangemanget. 

§ 382 REVIDERAD UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR  

PG SPECIALSÖK 

FS diskuterade av PG specialsök framlagt förslag gällande reviderad tidsplan för 

projektet. 

FS uttryckte att man ställer sig positivt till den reviderade tidsplanen och uppdrog åt 

PG specialsök att till FS-sammanträdet i februari inkomma med förslag på 

uppdaterad uppdragsbeskrivning för PG specialsök i enlighet med framlagt förslag på 

reviderad tidsplan.  

§ 383 PROVLEDARUTBILDNING SBK SPECIALSÖK  

(JFR FS NR 13 § 204/2020) 

FS fastställde hösten 2020 kursplan för Provledare i SBK specialsök. En första 

utbildningsomgång startade i januari 2021. Pandemin har fördröjt genomförandet av 

utbildningen och alla deltagare är ännu inte klara. Projektgruppen bedömer ändå att 

tillräckligt många deltagare har slutfört utbildningen så att en adekvat utvärdering 
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har kunnat genomföras. Synpunkter och erfarenheter har inhämtats från deltagare 

och handledare (tillika domare). 

Förelåg av PG specialsök framtaget förslag gällande utbildning av provledare i SBK 

Specialsök. 

FS diskuterade förslaget och beslutade att fastställa den reviderade kursplanen.  

FS uppdrog vidare åt PG specialsök att genomföra fortsatt utbildning i enlighet med 

förslaget. 

§ 384 KURSAVTAL MELLAN SVENSKA KENNELKLUBBEN OCH 

SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN  

(JFR FS NR 18 § 248/2021) 

FS beslutade att ärendet avförs. 

§ 385 DISPENS FÖR FÖRARE VID BRUKSPROV  

(JFR FS NR 18 § 250/2021) 

Vid FS-sammanträdet i augusti behandlades förslag från utskottet för prov och 

tävling och UG bruks om att införa en åldersrelaterad generell dispens för förare vid 

bruksprov. 

FS beslutade att dispensen ska gälla omfattande och varaktig funktionsnedsättning 

oavsett ålder. FS återremitterade frågan till utskottet för prov och tävling med frågan 

om dispensen bör utökas till att gälla alla grenar som Svenska Brukshundklubben 

ansvar för.  

FS konstaterade att utskottet för prov och tävling utrett frågan och kommit fram till 

att dispensen endast bör gälla bruksprov.  

FS beslutade att förare vid bruksprov med omfattande och varaktig 

funktionsnedsättning oavsett ålder ska kunna ansöka om dispens enligt typiska fall 1* 

utan krav på speciell dokumentation. Av ansökan ska framgå vad föraren tänker sig 

att dispensen ska omfatta. Dock tillåts inga avsteg från hur hunden prövas (tider, 

sträcklängder etc.). 

* Typiska fall: 

1. Förare med svårigheter att röra sig i terräng kan få använda annan förare vid 

spårmoment och under avhämtande av figurant vid sökmoment. 

§ 386 UPPHÖRANDE AV DISPENSER GÄLLANDE TJÄNST-

GÖRINGSKRAV RESPEKTIVE DISPENS FÖR MH VID 

TÄVLING  

FS diskuterade av utskottet för avel och hälsa samt utskottet för prov och tävling 

framlagt förslag gällande upphörande av två av de generella dispenser som beviljats 

under coronapandemin. Den ena dispensen gäller funktionärers tjänstgöringskrav för 

att bibehålla sin auktorisation aktiv, och den andra gäller dispens från kravet på 
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genomfört MH (Mentalbeskrivning hund) för tävlande för hundar äldre än 18 

månader. 

FS beslutade enligt förslaget att dispensen för tjänstgöringskrav för funktionärer samt 

dispensen från kravet på genomfört MH för tävling ska upphöra 2022-01-01. 

Funktionärer som önskar ha sin auktorisation aktiv har därefter krav på tjänstgöring 

enligt gällande ordning för uppdraget under året 2022. För funktionär som inte 

tjänstgjort under 2022 kommer auktorisationen att betraktas som vilande 2023-01-01 

till dess att beslutad åtgärd genomfört för att återaktivera auktorisationen. 

§ 387 REGELREVIDERING MENTALBESKRIVNING HUND (MH) 

FS diskuterade förslag på regelrevidering gällande Mentalbeskrivning hund (MH) från 

utskottet för avel och hälsa.  

FS beslutade enligt förslaget att ansöka till Svenska Kennelklubben (SKK) om 

förtydligande och revidering gällande:  

• Hinder för deltagande för parad tik 

• Prioriteringsordning 

• Känd mental status 

 

FS uppdrog åt GS att skicka in förslag till regelrevidering för Mentalbeskrivning hund 

(MH) till Svenska Kennelklubben (SKK) senast 2021-12-31.  

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 388 REGELREVIDERING MENTALTEST (MT) 

FS diskuterade av utskottet för avel och hälsa framlagt förslag på regelverk till 

reviderat mentaltest. 

FS beslutade att godkänna förslaget till reviderat mentaltest. 

FS uppdrog till utskottet för avel och hälsa att utforma en utbildnings- och 

fortbildningsplan för MT-funktionärer som sträcker sig fem år fram i tiden. 

FS uppdrog till Anneli Hultman att författa ett missiv till regelverket för reviderat 

mentaltest. 

FS uppdrog till GS att skicka in förslag till regelrevidering för Mentaltest (MT) till 

Svenska Kennelklubben (SKK) senast 2021-12-31. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 389 FÖRLÄNGD ÅLDERSDISPENS MENTALTEST (MT) 

FS diskuterade av utskottet för avel och hälsa framlagt förslag att ansöka hos Svenska 

Kennelklubben (SKK) om generell åldersdispens för Mentaltest (MT) för hundar som 

fyllt fyra år 1 mars 2021 och senare. Dispensen föreslås gälla 2022-01-01 till 2022-12-

31.  
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FS diskuterade att i första hand rekommendera hundägare till hundar som fyllt fyra år 

att anmäla sig till MT2017, som i dagsläget inte kräver någon dispens men ger ett gott 

underlag för avelsutvärdering.  

FS beslutade att i enlighet med förslaget från utskott för avel och hälsa ansöka hos 

SKK om en generell åldersdispens för stambokfört MT för hundar som fyllt fyra år 1 

mars 2021 eller senare.  

FS beslutade också att man i information som går ut i organisationen ska uppmuntra 

hundägare att anmäla till MT2017.  

FS beslutade att ge utskottet för avel och hälsa uppdraget att verkställa denna 

kommunikation. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 390 REMISS GÄLLANDE FRAMTIDA SM OCH ANDRA 

STÖRRE ARRANGEMANG INOM SVENSKA 

BRUKSHUNDKLUBBEN 

FS uppdrog åt Barbro Olsson och Carin Josefsson att bereda ärendet och återkomma 

till FS i frågan.  

§ 391 HÅLLBARHETENS ÅR 2022 (JFR FS NR 21 § 321/2021) 

Vid FS-sammanträdet i oktober beslutade FS att temat inom Svenska Brukshund-

klubben 2022 blir hållbarhetens år. FS beslutade även att avsätta medel ur vilka 

organisationens föreningar kan ansöka om medel för att genomföra projekt med 

koppling till angivna signifikanta hållbarhetsområden och som är innovativa och 

nyskapande för föreningen. 

FS beslutade att beslut om tilldelande av medel fattas av en fördelningskommitté 

bestående av skattmästare Lars Carlborg, GS, Klas Widén och Birthe Wallin. 

FS uppdrog åt Barbro Olsson att färdigställa ansökningsformulär i vilket föreningar 

inom organisationen senast den 30 juni 2022 kan ansöka om bidragsmedel i enlighet 

med konceptet. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 
Resten av lördagen genomfördes som ett arbetsmöte under temat 
”Tillitsbaserat ledarskap” samt diskussioner kring organisationens 
pulsmätning. 

§ 392 AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET 

1:e vice ordförande Anneli Hultman tackade de närvarande för en bra samman-

trädesdag och ajournerade lördagens sammanträde kl. 17:05. 
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Söndagen den 5 december 

§ 393 SAMMANTRÄDETS ÅTERUPPTAGANDE 

1:e vice ordförande Anneli Hultman tackade för en trevlig gårdagskväll och 

återupptog sammanträdet kl. 09:00. 

§ 394 VERKSAMHETSPLAN OCH VERKSAMHETSBETÄTTELSE  

Förelåg verksamhetsuppföljning för kvartal fyra från utskottet för avel och hälsa, 

utskottet för organisation, utskottet för prov och tävling samt utskottet för 

samhällsnytta.  

FS tog del av de verksamhetsplaner som lämnats in inför sammanställning och 

arbetet med verksamhetsberättelsen för 2021. 

FS tackade för rapporteringen och uppmanade utskotten att arbeta på med dessa så 

att korrekturläsning av verksamhetsberättelsen kan påbörjas tidigt i januari. 

§ 395 MÅLUPPFÖLJNING FRÅN KONGRESSEN 2021 

FS noterade att de förlag som kongressen beslutade om 2021 är omhändertagna.  

Motion 1 angående utveckling av medlemsregistrering ansågs av kongressen vara 

besvarad. FS konstaterade dock att ett nytt medlemssystem är under utveckling och 

planeras gå i drift under 2022 års första kvartal. 

Motion 2 angående ungdomsarbete inom Svenska Brukshundklubben avslogs av 

kongressen. FS konstaterade dock att ungdomsfrågan varit en aktuell fråga i FS-

arbetet och i UG ungdom inom utskottet för organisation under året. 

§ 396 FRÅGESTÄLLNINGAR TILL VERKSAMHETS-

STATISTIKEN FÖR 2021 

FS diskuterade frågeställningar och den kommande inrapporteringen av 

organisationens verksamhet inför verksamhetsberättelsen för 2021. Aktuella 

frågeställningar kommer att skickas ut i organisationen inför årsskiftet och sista 

svarsdag är den 21 januari 2022. 

 
Ajournering av sammanträdet kl. 10:10 för förmiddagsfika.  

Sammanträdet återupptogs kl. 10:40.  
 

§ 397 ANPASSAD DAGORDNING FÖR KORTARE DIGITALA FS-

SAMMANTRÄDEN 

Förelåg, från förbundskansliet, framlagt förslag på en anpassad dagordning för 

kortare digitala FS-sammanträden. 

FS tackade och konstaterade att dagordningen är mycket användbar för kortare FS-

sammanträden. 
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§ 398 FÖRSLAG TILL KONGRESSEN 2022 

FS diskuterade och lyfte förslag som ska läggas fram till kongressen 2022.  

FS uppdrog åt styrelsemedlemmarna att se över Svenska Brukshundklubbens 

fokusområden och eventuella förslag som ska läggas fram till kongressen samt 

kommunicera kring dessa i Teams.  

I övrigt finns förslag på medlemsavgift vilket alltid är en stående punkt i 

kongresshandlingarna. 

FS uppdrog vidare åt Barbro Olsson att titta på förslag på föreläsare vid kongressen. 

§ 399 RAPPORT FRÅN DIALOGMÖTEN 

Ledamöterna avrapporterade kort från avhållna dialogmöten och FS diskuterade 

aktuella frågeställningar. 

§ 400 COVID-19 UPPFÖLJNING  

FS konstaterade att från och med den 22 november utökas rekommendationerna om 

testning för covid-19 vid symtom och att det från den 1 december gäller nya 

föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om särskilda begränsningar 

för att förhindra covid-19.  

Svenska Brukshundklubben följer regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv 

samt Svenska Kennelklubbens rekommendationer. Detta innebär att vår verksamhet 

bedrivs enligt dessa regler och rekommendationer. 

Med anledning av att smittspridningen ökar i samhället bör arrangörer fortsatt vara 

observanta om läget förändras eller om andra regionala förutsättningar uppstår. 

§ 401 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN 

FS diskuterade kort pågående, återremitterade och bordlagda ärenden samt 

uppdaterade listan, bilaga 1. 

§ 402 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 

BESLUT 

I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation 

av tagna beslut konstaterade FS att följande beslut behöver kommuniceras 

omedelbart: 

• Tf. generalsekreterare (Tf. GS) 

• Rekryteringsprocess - ny generalsekreterare (GS) 

• Dialog med Studiefrämjandets förbundschef Andrea Rodriguez 

• Ny lokalklubb samt de sista formella besluten som ger en ny officiell rasklubb 

inom Svenska Brukshundklubben 2022-01-01 

• Lanseringsplan för nytt CMS och klubbwebben 

• Organisationskonferensen och Tjänstehunds utbildningsdagar genomförs som 

två separata arrangemang 2022 
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Utöver det fanns beslut med omedelbar justering som ska effektueras. Ett flertal 

informationspunkter noterades inför kommande dialogmöten. 

§ 403 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

FS beslutade att genomföra nästa sammanträde i kl. 19:00 i Teams den 13 januari.  

Nästkommande FS-sammanträde genomförs den 4 februari kl. 09:00 – 17:00 med 

efterföljande organisationskonferens. Plats är i nuläget inte fastställt. 

§ 404 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE  

1:e vice ordförande Anneli Hultman tackade de närvarande för ett mycket bra och 

innehållsrikt sammanträde med givande diskussioner och förklarade samman-

trädet avslutat kl. 11:45. 

 

Mötesordförande:  Justeras:  Vid protokollet: 

 

Anneli Hultman  Fredrik Berg  Katarina Swahn 

1:e vice ordförande 
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Bilaga 1 

Bilaga till FS-protokoll nr 24/2021 med pågående ärenden och uppföljning 

Ärenden som avslutats under aktuellt sammanträde noteras och avförs sedan från 

nedanstående tabell. 

Ärendemening inkl. 

paragrafhänvisning 

Status Tidigare  

behandlat 

Ansvarig Tidsplan 

Arbete med strategi 
och vision 

Pågående  Överfört från 
översynsarbete 

FS Fortsätter under 
2022 

Kontroll av kursavtal 
mellan SBK och SKK 
FS nr 11 § 146/2021 

Pågående Nej Arne Jonsson Sammanträdet i  
- augusti 
- december 

Uppdaterad 
uppdragsbeskrivning 
för PG specialsök  

Pågående FS nr 15 § 
194/2021 

§ 382 

Styrgrupp 
specialsök 

PG specialsök 

Sammanträdet i  
- augusti 
- oktober 
Sammanträdet i 
februari 

AG översyn 
deltagaravgifter 

Pågående § 267 § 299  
§ 370 

Lars Carlborg Sammanträdet i 
- oktober 
- december 

Sammanträdet i 
februari 

AG kommunikation 
och digitalisering 
 

Pågående § 307 § 368 FS 

Dokument från 
dec 2021 

Råd 

Sammanträdet i 
december 

Sammanträdet i 
juni 

Finansieringsmodell 
klubbwebb 

Pågående § 309 § 339 FS Sammanträdet i 
december 

Hållbarhetens år 2022 Pågående § 321 GS  

Central verksamhets-
konferens - Plats  

Pågående § 336 § 381 Barbro Sammanträdet i 
december 

Sammanträdet i 
februari 

Remiss gällande 
framtida SM och 
andra större 
arrangemang 

 § 340 § 390 Barbro och 
Carin 

Sammanträdet i 
december 

Till FS 

Värdegrund - 
arbetsmaterial 

 § 377 Utskottet för 
organisation 

Till FS  
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