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Svenska Brukshundklubbens 

förbundsstyrelse 

 

PROTOKOLL 2/2022 

  
Datum: 2022-02-04—05 Omfattning: § 19 – § 51 

Tid: Fredag: 14:00 – 17:05, lördag: 09:00 – 16:50, med efterföljande digital (Zoom) 

organisationskonferens söndagen den 6 februari. 

Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel och Teams 

Närvarande:                                                                                      Ange ev. § nedan 

Ordförande Piia Nora                                                                      

Mötesordförande Anneli Hultman  

 Barbro Olsson  

 Lars Carlborg  

 Gunilla Andersson (via Teams)                                                                  

 Fredrik Berg (via Teams)                                                                  

 Arne Jonsson  

 Peter Lind (via Teams)                                                    § 19 – § 22 & § 28 – § 51  

 Anders Östling (via Teams)                                                                  

 Åsa Tiderman (via Teams)                                             

 Carin Josefsson                                                               § 19 – § 31 & § 33 – § 51  

 Elisabeth Arebark (via Teams)                                                                  

Anmält förhinder:   

Frånvarande: -  

   

Från kansliet: Therese Strate, tf. generalsekreterare och Katarina Swahn, 

organisationssekreterare (via Teams) 

 

   

Övriga deltagare: - 

Justerare: Anders Östling 

Vid protokollet: Katarina Swahn 
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Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen   Protokoll 2/2022 

 

Justeras: ordförande  Justerare:  2 

§ 19 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat.  

§ 20 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 

Anders Östling valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 21 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

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

§ 22 PROTOKOLL 

Förelåg följande FS-protokoll: 

• Nr 1, 2022-01-13 

FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

Protokoll från det verkställande utskottet 

Förelåg följande VU-protokoll: 

• Nr 1, 2022-01-04 

FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

Anneli Hultman informerade om arbetet med rekryteringsprocessen av en ny 

generalsekreterare (GS) för Svenska Brukshundklubben.  

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott 

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt: 

• Utskottet för organisation nr 1 2022 

• Utskottet för prov och tävling nr 1 2022 

• Utskottet för avel och hälsa nr 1 2022 

 

Med anledning av att Peter Lind lämnade sammanträdet gick Åsa Tiderman upp som 

ordinarie ledamot under sammanträdet. 

Ajournering av sammanträdet kl. 15:30 för eftermiddagsfika.  

Sammanträdet återupptogs kl. 16:00. 

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. 
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Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen   Protokoll 2/2022 

 

Justeras: ordförande  Justerare:  3 

§ 23  SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTTECKEN 

Förelåg ansökningar om förtjänsttecken i guld. 

FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld till 11 personer. 

GS har utöver det beslutat om 12 förtjänsttecken i silver och 15 förtjänsttecken i 

brons. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 24 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTMEDALJ  

Förelåg ansökningar samt förslag från BG förtjänstmedalj om personer att tilldelas 

Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj vid kongressen 2022. 

FS beslutade att tilldela Sven-Erik Svensson (Bålsta) och Barbro Lundh (Götene) 

Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj 2022. 

FS beslutade vidare att till årets kongressmiddag inbjuda 2020 och 2021 års mottagare 

av Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj. Detta då pandemin gjort att dessa 

inte kunnat inbjudas till kongressmiddagen för att hyllas av förbundet dessa år.  

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 25 RUTIN FÖR DISCIPLINÄRENDEN AV ALLVARLIG 

KARAKTÄR  

Vid FS-sammanträdet i oktober 2021 diskuterade FS hanteringen av disciplinärenden 

av allvarlig karaktär och uppdrog åt BG disciplin att bereda frågan och inkomma med 

förslag till FS. 

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

§ 26 KONGRESSEN 2022 (JFR FS NR 1 § 8/2022) 

Den 7 – 8 maj genomför Svenska Brukshundklubben sin årliga kongress. Inför denna 

fattar FS beslut om program, föredragshållare, workshop och gäster. FS diskuterar 

även ev. förslag till hedersledamöter samt lördagens program (distriktsforum/ 

rasklubbsträff).  

Upplägg 

FS konstaterade kongressens upplägg med distriktsforum samt rasklubbsträff på 

lördag förmiddag. Kongressens förhandlingar startar kl. 12:30 lördagen den 7 maj. 

Kongressen beräknas avslutas kl. 15:30 söndagen den 8 maj. 

Program 

FS diskuterade lämpliga programpunkter, föredragshållare samt hedersledamöter.  

FS uppdrog åt förbundskansliet att enligt förslag arbeta vidare med programmet samt 

rapportering från kongressen.  
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Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen   Protokoll 2/2022 

 

Justeras: ordförande  Justerare:  4 

Gäster 

Förbundskansliet presenterade förslag på gästlista till kongressen.  

FS diskuterade av framlagt förslag på gäster vilka ska inbjudas till kongressen.  

FS beslutade att, efter mindre justeringar, bjuda in gäster i enlighet med förslaget. 

Diskussionsforum 

FS diskuterade upplägg och moderatorer samt vem som skriver referat vid de 

förberedande diskussionsforum som genomförs för distrikt och rasklubbar den 12 

respektive 19 april med start kl. 19:00.  

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 27 AJOURNERING AV SAMMANTRÄDET 

Förbundsordförande Piia Nora tackade för en bra sammanträdesdag och ajournerade 

sammanträdet kl. 17:05. 

 

 
 
Lördagen den 5 februari 

§ 28 SAMMANTRÄDETS ÅTERUPPTAGANDE 

Förbundsordförande Piia Nora önskade alla en god morgon och återupptog 

sammanträdet kl. 09:00. 

Då Peter Lind hade återkommit till sammanträdet gick han in som ordinarie ledamot 

under sammanträdet. 

§ 29 MOTIONER TILL SVENSKA COLLIEKLUBBENS ÅRSMÖTE 

Förelåg motioner inlämnade inför Svenska Collieklubbens årsmöte. Med anledning av 

att Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har avelsansvaret för collie och 

därmed också är ansvarig att svara på avelsrelaterade frågor har motionsyttranden 

från utskottet för avel och hälsa inhämtats.  

FS diskuterade motionsyttranden och beslutade efter mindre justeringar om 

motionsyttranden att inskicka till Svenska Collieklubbens årsmöte och mötets 

handlingar. 

FS uppdrog åt Katarina Swahn att skicka in förbundsstyrelsens motionsyttranden till 

Svenska Collieklubben.  

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
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Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen   Protokoll 2/2022 

 

Justeras: ordförande  Justerare:  5 

§ 30 ORGANISATIONSKONFERENS 2022  

(JFR FS NR 1 § 7/2022) 

Elisabeth Arebark redogjorde för program och upplägg för söndagens organisations-

konferens för distriktens och rasklubbarnas ordförande.  

FS diskuterade konferensen upplägg och fastställde programmet. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021  

Utskotten har redovisat genomförd verksamhet för sammanställning och övriga delar 

i verksamhetsberättelsen för 2021 är under bearbetning. 

Kongressuppföljning sammanställd av Barbro Olsson. 

FS konstaterade att arbetet är i en intensiv fas och att korrekturläsning kommer ske 

kontinuerligt inför det slutliga fastställande av verksamhetsberättelsen för 2021, 

vilket sker på FS-sammanträdet i slutet på februari. 

Ajournering av sammanträdet kl. 10:15 för förmiddagsfika.  

Sammanträdet återupptogs kl. 10:45. 

Carin Josefsson lämnade sammanträdet. 

§ 32 VERKSAMHETSPLAN MED FOKUSOMRÅDEN  

(JFR FS NR 1 § 10/2022) 

FS diskuterade kring den text som ska infogas i kongresshandlingarna gällande FS 

förslag på verksamhetsplan med fokusområden vilken ska föreläggas kongressen. 

FS beslutade efter mindre justeringar att fastställa förslag på verksamhetsplan med 

fokusområden. 

Carin Josefsson återkom till sammanträdet. 

§ 33 MOTIONER INFÖR KONGRESSEN 2022  

(JFR FS NR 23 § 335/2021 OCH VU NR 1 § 4/2022) 

Anmäldes att det till förbundet inkommit sex motioner vilka kommer att behandlas på 

kongressen 2022. Motionerna har varit ute på remiss i utskottsorganisationen och remiss-

yttranden har inkommit.  

FS hade inför sammanträdet mottagit några motionsyttranden samt bearbetat dessa inför 

FS-sammanträdet. 

FS beslutade efter justeringar att fastställa yttranden och ställningstaganden för de inkomna 

motionerna.  
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Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen   Protokoll 2/2022 

 

Justeras: ordförande  Justerare:  6 

FS beslutade att, som föredragande vid kongressen, vad gäller FS:s motionsyttranden, utse: 

Nr Motion Föredragande 
1 FS uppdrag för långsiktig utveckling av SBK Fredrik Berg 

2 Uppdragsbeskrivning för distrikt inom SBK Fredrik Berg 

3 Medlemskap Anders Östling 

4 Avel och hälsa hos bruksraserna Åsa Tiderman 

5 Utbildningsgång för SBK-instruktörer Arne Jonsson 

6 Anslutning till Caniva Anders Östling 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 34 CENTRAL VERKSAMHETSKONFERENS 2022 

(JFR FS NR 23 § 336/2021 OCH FS NR 24 § 381/2022) 

Barbro Olsson informerade om genomfört arbete med att hitta konferensanläggning för den 

planerade centrala verksamhetskonferensen vilken planeras i november för FS, utskott, 

utskottsgrupper samt förbundskansli.  

Den centrala verksamhetskonferensen startar efter lunch på lördagen den 12 november med 

gemensamma programpunkter och slutar på eftermiddagen söndagen den 13 november. 

Dessförinnan möjliggörs viktigt eget arbete i respektive utskott under fredagskvällen samt 

lördag förmiddag. 

FS diskuterade framlagt förslag och beslutade att genomföra den centrala 

verksamhetskonferensen den 2022-11-11—13 på Radisson Blu Arlandia Hotel.  

FS uppdrog åt Barbro Olsson, Carin Josefsson samt Katarina Swahn att arbeta vidare med 

konferensen och utgöra konferensledning.  

§ 35 UPPDATERAD UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR PG 

SPECIALSÖK (JFR FS NR 15 § 194/2021 OCH FS NR 24 § 

382/2022) 

FS beslutade att bordlägga ärendet och inbjuda Ola Folkesson sammankallande i PG 

specialsök till FS-sammanträdet den 25 februari. 

§ 36 UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR AG ÖVERSYN 

DELTAGARAVGIFTER  

(JFR FS NR 21 § 299/2021 OCH FS NR 24 § 370/2022) 

Lars Carlborg informerade om det påbörjade arbetet med framtagning av 

uppdragsbeskrivning för AG översyn deltagaravgifter. 

FS diskuterade uppdraget och beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i april. 

Ajournering av sammanträdet kl. 12:40 för lunch.  
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Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen   Protokoll 2/2022 

 

Justeras: ordförande  Justerare:  7 

Sammanträdet återupptogs kl. 13:25. 

§ 37 DISPENS FÖR MEDLEMSKRAV VID MH VID 

COLLIESATSNING 

FS diskuterade av utskottet för avel och hälsa framlagt förslag gällande dispens för 

medlemskrav vid MH för collieägare vid specifika arrangemang under 2022 och 2023. 

Detta är en begäran som FS bedömer kan ha negativa konsekvenser som kan påverka 

hela organisationen och inom fler verksamheter även om denna begäran avser en 

beskriven avgränsad verksamhet. 

FS vill förtydliga att FS inte på något sätt förringar Svenska Collieklubbens 

ambitioner att öka andelen hundar som genomfört MH men FS ser att det inskickade 

förslaget kan få negativa konsekvenser. 

FS beslutade därför att inte gå vidare med denna begäran till Svenska Kennelklubben. 

Gunilla Andersson och Åsa Tiderman reserverade sig mot beslutet. 

FS uppdrog år Katarina Swahn att effektuera beslutet. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 38 MINIMIAVGIFTER FÖR UTSTÄLLNING 

FS diskuterade de av Svenska Kennelklubbens Länsklubbsfullmäktige (2021-09-22 § 

11) höjda minimiavgifterna för utställning.  

FS beslutade att anmälningsavgifter för utställningar inom Svenska 

Brukshundklubben alltid ska följa länsklubbarnas beslut om anmälningsavgifter. 

FS uppdrog till utskottet för avel och hälsa att informera om avgiftshöjningarna. 

§ 39 MILERSÄTTNING 

FS konstaterade förvånat att Svenska Kennelklubbens centralstyrelse enligt protokoll 

nr 7 2021 beslutat att höja milersättningen för SKK:s funktionärer och kansli fr.o.m. 

den 1 januari 2022 till 3:10/km. CS rekommenderar klubbar inom organisationen att 

införa detsamma från den 1 juli 2022. 

FS konstaterade att ett sådant beslut innebär att allt över 18:50/mil betraktas som lön 

och ska beskattas. En dylik höjning skulle för organisationens föreningar och kassörer 

innebära höjda kostnader samt förhöjd belastning med ökad administration.  

FS noterade Svenska Kennelklubbens höjda milersättning och beslutade efter 

diskussion, i och med att man ser komplikationer med dylik ersättningshöjning, att 

inte besluta i enlighet med SKK:s rekommendation utan inledningsvis lyfta frågan till 

Svenskt Friluftsliv. 
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Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen   Protokoll 2/2022 

 

Justeras: ordförande  Justerare:  8 

§ 40 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, 

b) att en (1) person tillstyrkts återinträde i SKK-organisationen, 

c) att två (2) 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 och noterade att inga ärenden direkt rör personer inom 

Svenska Brukshundklubbens organisation.  

§ 41 INFORMATION OCH RAPPORTER 

Förbundsordförande 

Piia Nora meddelade att hon deltagit i den digitala rikskonferensen ”Folk och 

försvar” samt deltagit på två samverkansmöten med jaktklubbarna gällande Svenska 

Kennelklubbens stadgeremiss. 

FS-ledamöter 

Anneli Hultman meddelade att hon tillsammans med Piia Nora deltagit i 

samverkansmöten med jakthundsklubbarna gällande Svenska Kennelklubbens 

stadgeremiss. 

Anneli Hulman meddelade vidare om konflikthanteringsutbildning i Övre 

norrlandsdistriktet.  

Barbro Olsson meddelade att hon fått frågan om att ingå i Svenska Kennelklubbens 

mötesordförandepool med mer utbildning i VoteIT.  

Vidare har Barbro Olsson haft kontakter mot SBK Tävlings gällande synkronisering 

av SBK Tävling med det kommande medlemssystemet. 

Fredrik Berg meddelade att han deltagit i extra styrelsemöte i Svenska 

Kelpieklubben.  

Anders Östling informerade att han varit deltagande i ärendet gällande Sd Västra 

inom Svenska Schäferhundklubben. 

FS tackade för rapporterna. 

Tf. generalsekreterare 

Tf. GS meddelade att: 

• Det gamla medlemssystemet Medlem online som kommer att ersättas av ett 

nytt medlemssystem kommer att vara stängt under en period när det nya 

systemet ska sjösättas. Den 9 februari har medlemsansvariga i alla klubbar 
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Svenska Brukshundklubben – förbundsstyrelsen   Protokoll 2/2022 

 

Justeras: ordförande  Justerare:  9 

och distrikts bjudits in till utbildning i det nya medlemssystemet. Utbild-

ningen kommer att spelas in för att distribueras vid behov. 

• Arbetet inför lanseringen av den nya hemsidan är intensivt på förbunds-

kansliet och beräknas vara klart till slutet av mars.  

• Förbundskansliet har drabbats av en del sjukfrånvaro kopplad till covid-19. 

• En ny ekonomiansvarig är anställd, vilken kommer kunna gå parallellt med 

nuvarande ekonomiansvarig under en tid. 

 

FS tackade för rapporten och konstaterade att arbetsbelastningen på förbundskansliet 

är hög med många pågående förändringar. 

Rapport från dialogmöten 

Ledamöterna avrapporterade kort från avhållna dialogmöten och FS diskuterade 

aktuella frågeställningar. 

§ 42 COVID-19 UPPFÖLJNING  

FS konstaterade att de flesta restriktioner hävs från och med den 9 februari, dock 

kvarstår fortfarande rekommendationer för ovaccinerade. 

Förbundskansliet meddelade att det kommer många frågor till kansliet kring vad som 

nu gäller för års- och fullmäktigemöten när restriktionerna upphör.  

FS konstaterade att man inväntar information från Svenska Kennelklubben kring 

klubbverksamhet samt årsmöten 2022 med anledning av att de flesta restriktioner nu 

upphör.  

FS konstaterade vidare att förbundskansliet informerar organisationen så fort det är 

möjligt i den FAQ (frågor och svar) för möten 2022 som återfinns på 

brukshundklubbens.se.  

FS konstaterade att det fortfarande är hög smittspridning av covid-19 i samhället och 

att när restriktioner nu hävs har man fortsatt eget ansvar och att det fortfarande 

gäller att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.  

§ 43 ARBETS- OCH PROJEKTGRUPPER 

Assistanshund 

Barbro Olsson redogjorde för det under den gångna helgen genomförda mötet med 

assistanshundsrådet. Förelåg minnesanteckningar från mötet. 

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.  
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Justeras: ordförande  Justerare:  10 

AG rörligt bruksprov 

Barbro Olsson meddelade att arbetsgruppen är i gång och det är kallat till ett första 

möte. 

AG sund och hållbar hundhållning 

Peter Lind meddelat att det fortfarande saknar sammankallande för arbetsgruppen. 

AG översyn deltagaravgifter 

Behandlades under § 36. 

PG definition av brukshundras 

Barbro Olsson informerade om det pågående rekryteringsarbetet till projektgruppen. 

PG kvalitetssäkring och certifiering 

Peter Lind informerade om det pågående arbetet och meddelade att gruppen har valt 

att dela upp sig i två undergrupper; utbildning och certifiering samt specialsök. 

Projektgruppen kommer att inkomma med beslutsunderlag till FS för att äska om 

medel till fysiska möten.  

Styrgrupp specialsök 

Förelåg inget att rapportera. 

PG specialsök 

Förelåg inget att rapportera. 

PG utskottsöversyn 

Förelåg inget att rapportera. 

 

FS tackade för rapporterna. 

 

§ 44   EKONOMISK REDOVISNING 

Skattmästare Lars Carlborg redogjorde för preliminärt resultat för helår 2021 som 

pekar på ett resultat klart över budget. Medlemsintäkterna fortsätter att ligga över 

budget. Av intäkterna är antalet förbundsavgifter nu det högsta antalet under de 

senaste nio åren. Övriga intäkter når inte budget som följd av störningar från Corona 

pandemin. De totala kostnaderna ligger under budget där utskottens kostnader inte 

når halva budget som resultat av att få fysiska evenemang har genomförts. 

Brukshundens kostnader har sänkts genom omförhandlade avtal.  

FS beslutade att föreslå kongressen att av vinsten för 2021 avsätta 800 000 kr till ett 

nytt ekonomisystem, 500 000 kr till nya FS-uppdrag samt 500 000 kr till stöd för 
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aktiviteter under ”Hållbarhetens år” som organisationens föreningar kan ansöka om 

medel ur. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 45 INKOMNA SKRIVELSER 

a) Protokoll från Svenska Kennelklubben centralstyrelse nr 7 2021  

b) Skrivelse från Svenskt Friluftslivs valberedning – FS beslutade att skicka in två 

nomineringar 

c) Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens centralstyrelse angående skrivelse 

gällande remisstid för SKK:s typstadgar 

d) Inkommen skrivelse angående skyddslicenser – FS uppdrog åt utskottet för prov 

och tävling att hantera skrivelsen. 

 

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

handlingarna. 

§ 46 UTGÅENDE SKRIVELSER 

a) Remiss till distrikt, rasklubbar samt utskottet för prov och tävling om framtida 

SM-arrangemang 

b) Återkoppling av pulsmätning i organisationen till distrikt och rasklubbar 

 

FS noterade skrivelserna och lade dem till handlingarna. 

§ 47 DISKUSSIONSÄRENDEN 

FS ägnade därefter tid åt ett diskussionspass enligt följande: 

a) Arbets- och delegeringsordning samt beslutstyper – FS konstaterade att ny 

arbets- och delegeringsordning för utskottsorganisationen är framtagen och 

uppdrog åt utskottssammankallade att i utskott och utskottsgrupper lyfta 

dokumentet och gå igenom detta för att höja kunskapen om arbets- och 

delegeringsordning samt beslutstyper inom förbundet. 

b) Svenska Kennelklubbens stadgeremiss – Samarbete kring remissen pågår med 

andra klubbar. 

Ajournering av sammanträdet kl. 15:30 för eftermiddagsfika.  

Sammanträdet återupptogs kl. 16:00. 

c) Zoomkonton inom organisationen 2022 

d) Lathunden 

§ 48 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN 

FS diskuterade kort pågående, återremitterade och bordlagda ärenden samt 

uppdaterade listan, bilaga 1. 
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§ 49 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: 

• Motionssvar till Svenska Collieklubbens årsmöte 

• Information för års- och fullmäktigemöten efter släppta restriktioner 

 

Utöver det fanns beslut med omedelbar justering som ska effektueras. Ett flertal 

informationspunkter noterades inför kommande dialogmöten. 

§ 50 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

FS beslutade att genomföra nästa FS-sammanträde fredagen den 25 februari med start 

kl. 13:00 med lunch. Därefter genomför FS en arbetshelg med avslut kl. 15:30 

söndagen den 27 februari. Sammanträdet genomförs på Radisson Blu Arlandia Hotel 

samt Teams. 

§ 51 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE  

Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande för ett mycket bra och 

innehållsrikt sammanträde med givande diskussioner och förklarade samman-

trädet avslutat kl. 16:50. 

 

Mötesordförande:  Justeras:  Vid protokollet: 

 

Piia Nora  Anders Östling Katarina Swahn 

Förbundsordförande 
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Bilaga 1 

Bilaga till FS-protokoll nr 2/2022 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 

VU Fortsätter 
under 2022 

Uppdaterad 
uppdragsbeskrivning 
för PG specialsök  

Pågående FS nr 15 § 
194/2021  
§ 382  
FS nr 1 § 35/ 
2022 

Styrgrupp 
specialsök 

PG specialsök 

Sammanträdet i  
- augusti 
- oktober 
- februari 
Sammanträdet 
i februari 

AG översyn 
deltagaravgifter 

Pågående § 267 § 299  
§ 370 
FS nr 1 § 36/ 
2022 

Lars Carlborg Sammanträdet i 
- oktober 
- december 
februari 

Sammanträdet 
i april 

AG kommunikation 
och digitalisering 
 

Pågående § 307 § 368 FS - Dokument 
från dec 2021 

Digitaliseringsråd 

Sammanträdet i 
december 

Sammanträdet 
i juni 

Central verksamhets-
konferens 

Pågående  FS nr 1 § 34/ 
2022 

Barbro, Carin, 
Katarina 

 

Remiss gällande 
framtida SM och 
andra större 
arrangemang 

Pågående § 340 § 390 Barbro och 
Carin 

Sammanträdet i 
december 

Till FS 

Värdegrund – arbets-
material, implement-
eringsplan 

Pågående § 377 Utskottet för 
organisation 

Sammanträdet 
i april  

Rutin för disciplin-
ärenden av allvarlig 
karaktär 

 FS nr 1 § 25/ 
2022 

BG disciplin Sammanträdet 
i april 
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