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Svenska Brukshundklubbens 
förbundsstyrelse 

PROTOKOLL 17/2021 

Datum: 2021-07-02--04 Omfattning: § 209  236 

Tid: Fredag: 13:00  18:00 
Lördag: 09:00  17:00  
Söndag 09:00  12:30 

Plats: Villa Gladtjärn, Smedjebacken 

Närvarande: Ange ev. § nedan 

Ordförande Piia Nora  
 Anneli Hultman  
 Barbro Olsson  
 Gunilla Andersson  
 Fredrik Berg  
 Arne Jonsson  
 Peter Lind  
 Anders Östling  
 Åsa Tiderman  
 Carin Josefsson  
 Elisabeth Arebark  
          
   

Anmält förhinder: Lars Carlborg  

Frånvarande: -  
 

Från kansliet: Therese Palm, generalsekreterare 
Therese Strate, tf. generalsekreterare 

 

  
Övriga deltagare: -  

   
Justerare: Fredrik Berg 

Vid protokollet: Barbro Olsson 
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§ 209 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Förbundsordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade 
sammanträdet öppnat.  

§ 210 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 
Fredrik Berg valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll. 

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

Resten av fredagen genomfördes som ett arbetsmöte under temat 
Teambuilding för nytt FS och FS spelregler  

Ajournering av sammanträdet 18:00 
Återupptagning av sammanträdet lördag 09:00 

§ 212 PROTOKOLL 
Förelåg följande FS-protokoll: 

 Nr 15, 2021-06-09 
 Nr 16, 2021-06-15 

 
FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna. 

Protokoll från det verkställande utskottet 

Förelåg följande VU-protokoll: 

 Nr 10, 2021-06-22 
 
FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

Protokoll från förbundsstyrelsens utskott 

Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt: 

 Utskottet för prov och tävling nr 5 2021 
FS noterade att formuleringen i § 72 l är mycket olycklig samt att frågan inte 
kan behandlas i nuläget då ärendet inte var uppe för diskussion och beslut på 
regelkonferensen för bruks. 

 Utskottet för samhällsnytta nr 3 och 4 2021 
 Utskottet för avel och hälsa nr 6 2021 
 Utskottet för hundägarutbildning nr 7 2021 

 
FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna. 

Sammankallande för utskotten rapporterade kort från utskottsarbetet. 
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Ajournering av sammanträdet 10:00 för fika 
Återupptagning av sammanträdet 10:30 

§ 213 AVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS FÖRTJÄNSTTECKEN 
Förelåg ansökningar om förtjänsttecken i guld. 

FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld till tre (3) personer. 

GS har utöver det beslutat om 7 förtjänsttecken i silver och 1 förtjänsttecken i 
brons. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad  

§ 214 PG KVALITETSSÄKRING OCH CERTIFIERING  
UPPDRAGSBESKRIVNING OCH SAMMANKALLANDE  
(JFR FS NR 15 § 184/2021) 

GS presenterade arbetet som projektgruppen genomfört så här långt in i projektet. 

FS beslutade att GS axlar rollen som sammankallande för projektgruppen fram till 
hösten. 

FS beslutade vidare att lyfta frågan kring gruppens fortsatta struktur och 
organisatorisk placering under hösten. 

§ 215 ARBETSORDNINGAR OCH BESLUTSTYPER  
(JFR FS NR 15 § 189/2021) 

FS diskuterade kort den sammanställning som Anneli Hultman gjort utifrån inkomna 
synpunkter från utskotten. 

FS beslutade att fortsätta diskussionen i något mer djuplodande form under söndagen. 

FS beslutade vidare att utifrån söndagens diskussioner återkomma till FS-
sammanträdet i augusti för beslut. 

§ 216 KARTLÄGGNING AV FÖRENINGSKLIMATET  
(JFR FS NR 15 § 190/2021) 

I syfte att få en temperaturtagning av klimatet i organisationen genom så kallade 
pulsmätningar har Barbro Olsson och Fredrik Berg fått i uppdrag att arbeta vidare 
med diskuterat upplägg samt påbörja framtagning av ett frågepaket att skicka ut till 
distrikt- och rasklubbsstyrelser för dem att svara på. Svaren i detta första steg är 
riktade till dessa nivåer. 

FS beslutade att frågorna skickas ut under september. 
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§ 217 UTSKOTTSSAMMANSÄTTNING  UTSKOTTET FÖR 
ORGANISATION 

FS diskuterade av utskottet för organisation framlagt förslag på ny sammankallande 
för UG föreningsstöd, Kirsten Silow Örnberg.  

FS beslutade i enlighet med förslaget att tillsätta Kirsten Silow Örnberg som ny 
ledamot i utskottet för organisation och sammankallande för UG föreningsstöd. 

FS hälsade Kirsten Silow Örnberg välkommen till utskottet och önskade henne lycka 
till med arbetet. 

FS framförde sitt varma tack till Christer Lundberg för den tid han varit verksam i 
utskottet och som sammankallande för UG föreningsstöd. 

FS önskade Christer Lundberg lycka till i sitt fortsatta arbete i UG föreningsstöd.  

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.   

§ 218 UTSKOTTSSAMMANSÄTTNING  UTSKOTTET FÖR AVEL 
OCH HÄLSA 

FS diskuterade av utskottet för avel och hälsa framlagt förslag på ny sammankallande 
för UG hälsa och friskvård, Kristina Svensson.  

FS beslutade i enlighet med förslaget att tillsätta Kristina Svensson som ny ledamot i 
utskottet för avel och hälsa och sammankallande för UG hälsa och friskvård. 

FS hälsade Kristina Svensson välkommen till utskottet och önskade henne lycka till 
med arbetet. 

FS framförde sitt varma tack till Catarina Kjellerstedt för den tid hon varit verksam i 
utskottet och som sammankallande för UG hälsa och friskvård. 

FS önskade Catarina Kjellerstedt lycka till i sitt fortsatta arbete i UG hälsa och 
friskvård.  

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.   

§ 219 REPRESENTATION VID SM IGP SAMT SM 
RÄDDNINGSHUNDAR 

FS beslutade att utse Anneli Hultman som representant vid SM IGP i Sollefteå 9  11 
augusti. 

FS beslutade att utse Peter Lind till representant vid SM för räddningshundar i 
Skövde 20  22 augusti. 
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§ 220 OMPRÖVNING AV BESLUT KRING MATERIAL VID MH 
FS diskuterade en inkommen begäran om omprövning av beslut kring huvor vid 
momentet spöken vid MH. Frågan har tidigare diskuterats i Utskottet för avel och 
hälsa med koppling till smittskyddsåtgärder under den pågående pandemin. Utskottet 
beslutade att inte ändra nuvarande utformning av momentet. 

FS beslutade att inte ta upp ärendet till överprövning.  
Däremot konstaterar FS att frågan ska hanteras inom utförandeanvisningarna och 
inte i regeltexten. 

FS beslutade att uppdra till GS att svara skriftställaren.  

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 221 STABSUTBILDNING FÖR KANSLIETS MEDARBETARE 

FS diskuterade framlagt förslag från Stefan Dahlhielm att genomföra grundutbildning 
i stabsmetodik för kanslipersonal. 

FS konstaterade att denna fråga inte är ett FS-beslut utan handlar om 
kompetensutveckling av personal vilket innebär att det är en fråga för GS att hantera. 

GS ämnar gå vidare med denna fråga efter semesterperioden. Detta skulle medföra att 
personalen på tjänstehundsavdelning samt i viss mån även någon ytterligare från 
kansliet behöver genomgå grundutbildningen under hösten vilket kommer att 
påverka bemanningen under en period. 

§ 222 STUDIEFRÄMJANDET PROJEKT 2131 
FS diskuterade en remiss från Studiefrämjandet avseende Projekt 2131. Remissens 
innehåll är viktigt för SBK och samarbetet med Studiefrämjandet. 

FS uppdrar till alla FS-ledamöter att läsa igenom och återkoppla med synpunkter till 
Peter Lind före 31 juli. 

FS uppdrar vidare till Arne Jonsson att sondera intresset hos Studiefrämjandets 
förbundsordförande att bli inbjuden till FS-sammanträdet i december i syfte att ta del 
av omfattningen av vår verksamhet.  

§ 223 COVID KONSEKVENSER 
FS konstaterade glädjande att smittläget går åt rätt håll i Sverige samt att 
Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat om lättnader i restriktionerna vad 
gäller bland annat antal personer vid arrangemang. 

FS beslutade att fullt ut följa de restriktioner som fastställt av Folkhälsomyndigheten, 
regeringen och SKK innebärande att publik vid våra kommande SM kan tillåtas i 
större utsträckning. 

FS noterar dock att det är viktigt att alla tar fortsatt personligt ansvar och att man 
som enskild person och arrangör håller sig uppdaterad på lokala restriktioner som kan 
uppkomma vid eventuella nya utbrott. 
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Ajournering av sammanträdet 12:15 för lunch 
Återupptagning av sammanträdet 13:30 

§ 224 INFORMATION OCH RAPPORTER 

Förbundsordförande 

Förbundsordförande Piia Nora meddelade att hon närvarat på ett dialogmöte med t.f. 
GD på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Hon har även deltagit 
på ett samverkansmöte med andra specialklubbar kring frågor inför SKK:s 
Kennelfullmäktige. 

FS-ledamöter 

Anneli Hultman varit mötesordförande på Skutskärs BK samt deltagit på ett 
medlemsmöte på Forshaga BK. Hon rapporterade vidare att hon även deltagit på 
ovan nämnda möte med andra specialklubbar. 

Fredrik Berg rapporterade att han närvarat på ett distriktsmöte i Blekingsdistriktet. 

Åsa Tiderman rapporterade om närvaro på ett möte med Närkedistriktets sektorer. 

Fredrik Berg och Elisabeth Arebark rapporterade om ett telefonsamtal med en 
distriktsordförande som förde talan för distrikten. Samtalet handlade om önskemål 
om återkoppling på specifika frågor samt om ett lättare missnöje kring upplevelse av 
ej tillräcklig transparens i andra generella frågor. 

Inget övrigt att rapportera från ledamöterna. 

Generalsekreterare 

GS informerade om att hon deltagit på Djurbranschens Yrkesnämnd (DYN), 
medverkat på en träff med ÖB Micael Bydén. GS har utöver det haft ett möte med 
Sveriges Hundungdom samt deltagit på ett dialogmöte med t.f. GD på Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, MSB. 
GS rapporterade om att SBK erhållit ett bidrag för att genomföra en förstudie kring 
utveckling av traumahundar. 

Tf. GS informerade om projektet Allesvansrätten. Projektet kommer att informeras 
om i våra kanaler under hösten. Projektet kommer att innebära viss 
resursomfördelning på kansliet. 

Tf. GS informerade om personalsituationen på kansliet där en medarbetare går i 
pension samt att en person kommer tillbaka från föräldraledighet. Viss omfördelning 
av ansvarsområden kopplat till medarbetare kommer också att genomföras under 
hösten. 

Arbetet med det nya CMS:et rullar på enligt plan och det stora arbetet framöver är nu 
att integrera övriga system.  

Dialogmöten 

Ledamöterna avrapporterade kort ifrån avhållna dialogmöten. 
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§ 225 GRUPPER INOM FÖRBUNDSSTYRELSENS 
ORGANISATION 

Barbro Olsson informerade om de olika typer av grupper som finns inom den centrala 
organisationen och hur mandat och rutiner ser ut för dessa. 

FS diskuterade därefter kort kring organisationsschemat och omfattningen av grupper 
och ingående personer i den centrala organisationen. 

Ajournering av sammanträdet 15:00 för fika 
Återupptagning av sammanträdet 15:30 

§ 226 FÖRBUNDSSTYRELSENS UTSKOTTSORGANISATION 
VU presenterade muntligt de tankar som diskuterats avseende förbundsstyrelsens 
utskottsorganisation för innevarande verksamhetsår. Strukturen kan inte helt sättas 
innan rapporten kring utskottsöversynen kring utskottet för samhällsnytta 
diskuterats klart och beslut tagits kring denna. För övriga fyra utskott gäller 
nedanstående; 

Utskottet för avel och hälsa 
Sammankallande: Åsa Tiderman 

Utskottet för hundägarutbildning 
Sammankallande: Arne Jonsson 

Utskottet för organisation 
Sammankallande: Fredrik Berg 

Utskottet för prov och tävling 
Sammankallande: Anders Östling 

FS beslutade att fastställa ovanstående bemanning. 

Utskottet för samhällsnytta 
Sammankallande: Stefan Dahlhielm tills beslut tagits kring rapport om 
utskottsöversyn 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.  

§ 227 ARBETS- OCH PROJEKTGRUPPER 

Assistanshund 

Verksamheten har varit något begränsad under pandemin då tillgång till de offentliga 
miljöer som används vid L-tester och examinationer varit begränsade. 
Uppdraget från MFD löper på fram till 2022-12-31 om inget oförutsett inträffar. 
Brukarna av assistanshundarna är en viktig målgrupp och fortsatta dialoger med 
MFD måste genomföras för att säkerställa att denna målgrupp ska känna trygghet. 

Upp och hoppa  Sund med hund 

Förelåg en fyllig och utförlig rapport från projektet Upp och hoppa - Sund med hund. 
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PG utskottsöversyn 

Gruppen har diskuterat frågan om att förlänga uppdraget till att omfatta resterande 
utskott. Gruppen återkommer med förslag till uppdragsbeskrivning vid 
nästkommande FS-sammanträde. 

§ 228 MEDLEMSSTATISTIK 
Medlemsstatistiken per den sista maj visar att det totala antalet medlemskap var  
72 084 stycken (2020: 68 956 stycken). Antal individer som var medlemmar var 58 805 
stycken (2020: 55 930 stycken) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var 
47 787 stycken (2020: 43 861 stycken), familjemedlemmar 6 713 stycken (2020: 6 681 
stycken) och 3 905 stycken ungdomsmedlemmar (2020: 4 902 stycken). 
Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 38 stycken.  

FS konstaterade att medlemsstatistiken fortsatt har en positiv utveckling. Se även 
visualiserad beskrivning i bilaga 2. 

§ 229 EKONOMISK REDOVISNING 
Då skattmästare Lars Carlborg inte hade möjlighet att närvara vid detta 
sammanträde gjordes endast en översiktlig genomgång kring den ekonomiska 
redovisningen.  

FS konstaterade dock att likviditeten fortsatt ligger kvar på en väldigt hög nivå, all 
time high.  

§ 230 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING  
Förelåg verksamhetsuppföljning för kvartal två från utskottet för avel och hälsa, 
utskottet för organisation, utskottet för prov och tävling samt utskottet för 
samhällsnytta. 

FS tog del av uppföljningarna som vittnar om en gedigen verksamhet. 
FS tackade för genomgången. 

Resten av lördagen genomfördes som ett arbetsmöte under temat 
Lärstilar och arbetssätt  

Ajournering av sammanträdet 17:00 
Återupptagning av sammanträdet söndag 09:00 

§ 231 INKOMNA SKRIVELSER 
a) Information från Svenska Kennelklubben om ny plats och datum för 

Kennelfullmäktige 2021 
b) Svar på frågeställning kring återremittering särbestämmelser från australian 

cattledog, australian shepherd, chodský pes, collie, rysk svart terrier och vit 
herdehund. 
Svar till berörda rasklubbar som haft frågeställningar har avgivits av ansvarigt 
utskott med vändande post. 

FS tackade för skrivelserna, noterade hanteringen av dessa och lade dem sedan till 
handlingarna. 
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§ 232 UTGÅENDE SKRIVELSER 
a) Svar till Kennelklubben på återremitterat ärende avseende championats- och 

särbestämmelser 
FS noterade skrivelsen och lade den till handlingarna. 

Ajournering av sammanträdet 10:00 för fika och arbetsmöte 

FS ägnade därefter förmiddagen till ett diskussionspass enligt följande ämnen: 

- Eventuella konsekvenser av den nya djurskyddslagen samt vilka insatser 
som bör vidtas för att säkerställa att SBK ger goda förutsättningar för 
medlemmar, uppfödare och arrangörer att uppfylla lagen. 

- Djuplodande diskussion kring beslutstyper, delegationsordning och 
arbetsrutiner för den centrala organisationen 

Återupptagning av sammanträdet 12:20 

§ 233 PÅGÅENDE UPPDRAG OCH BORDLAGDA ÄRENDEN 
FS diskuterade kort pågående, återremitterade och bordlagda ärenden samt 
uppdaterade listan, bilaga 1. 

§ 234 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. Ett flertal informationspunkter noterades inför kommande dialogmöten. 

§ 235 NÄSTA SAMMANTRÄDE 
FS beslutade att genomföra nästa sammanträde på Scandic Elmia den 27 28 augusti. 
Sammanträdet startar kl. 09:00 på fredagen och avslutas kl. 15:00 på lördagen. 

§ 236 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE  
Förbundsordförande Piia Nora tackade de närvarande och förklarade samman-
trädet avslutat kl. 12:30. 

Mötesordförande:  Justeras:  Vid protokollet: 

Piia Nora  Fredrik Berg  Barbro Olsson 
Förbundsordförande 
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Bilaga 1 

Bilaga till FS-protokoll nr 17/2021 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 
2021 

Arbetsordningar och 
beslutstyper 
FS nr 15 § 189/2021 

Pågående Ja VU/FS Sammanträdet i juli 

Beslut i augusti 

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

Pågående Nej Arne Jonsson Sammanträdet i 
augusti 

Sammankallande för PG 
kvalitetssäkring och 
certifiering  
FS nr 15 § 184/2021 

Pågående 
Bordlagt 

Nej Arne Jonsson 
Therese Palm 

Sammanträdet i juli 

Kartläggning av förenings-
klimatet 
FS nr 3 § 70/2021,  
FS nr 15 § 190/2021 

Pågående 
Bordlagt 

Nej Barbro Olsson 
Fredrik Berg 

Sammanträdet i juli 

Uppdaterad 
uppdragsbeskrivning för 
PG specialsök 
FS nr 15 § 194/2021 

  Styrgrupp specialsök Sammanträdet i 
augusti 

Slutrapport från PG 
utskottsöversyn 
FS nr 15 § 195/2021 

Bordlagt   Sammanträdet i 
augusti 

Förslag på uppdaterad 
uppdragsbeskrivning för 
PG utskottsöversyn - för 
kvarvarande utskotts-
översyn 
FS nr 15 § 195/2021 

  Barbro Olsson Sammanträdet i 
augusti 

Championat- och 
särbestämmelser 
FS nr 15 § 196/2021 

  Gunilla Andersson 
Åsa Tiderman 

Per capsulam 

Slutrapport från AG 
kommunikation och 
digitalisering  
FS nr 15 § 199/2021 

Bordlagt  Gunilla Andersson Sammanträdet i 
augusti 
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Bilaga 2 

VISUALISERING AV MEDLEMSSTATISTIK 

Antal medlemmar olika kategorier 

 

Avvikelser unika individer utifrån genomsnittligt antal månadsvis (0 = 55 989) 

 

 

 


