Svenska Brukshundklubbens
verkställande utskott
3/2021

Datum:

2021-02-16

Tid:
Plats:

Omfattning

§ 20 – 28

18:30 – 19:10
Teams

Ange ev. § nedan

Närvarande:
Ordförande

Piia Nora
Anneli Hultman
Barbro Olsson
Lars Carlborg

Anmält förhinder:

-

Från kansliet:

-

Ange ev. § nedan
Övriga deltagare:
Justerare:

Lars Carlborg

Vid protokollet:

Barbro Olsson
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PROTOKOLL

Svenska Brukshundklubben – verkställande utskottet

Protokoll 3/2021

§ 20 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna VU-sammanträdet.

§ 21 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Lars Carlborg valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 22 DAGORDNING
VU beslutade fastställa framlagt förslag på dagordning.

§ 23 UNDERHANDSBESLUT
Visma Addo ID-nummer : 6086f251-f952-4090-b9a4-0f11d123fcfb

VU noterade ett underhandsbeslut gällande en skrivelse adresserad till
Försvarsmakten med avsändare Svenska Brukshundklubben.

§ 24 EKONOMI
Skattmästaren informerade kring utfallet för 2020 och de förslag till avsättningar som
tidigare diskuterats inom FS men nu formaliserats.
VU beslutade att godkänna Skattmästarens förslag enligt nedan.
-

Avsättning för stöd till SM
210 000 kr

-

Avsättning för coronastöd till klubbas med likviditetsbrist på grund av
coronapandemin
500 000 kr

-

Avsättning för täckning avseende inställda aktiviteter inom utskotten på grund
av Covid-19.
Planerat genomförande 2021
1000 000 kr
Planerat genomförande 2022
500 000 kr

Under september gjordes även en uppskattning av budgeterade utskottskostnader för
2020 vilka skjutits upp på grund av coronapandemin. Dessa beräknas uppgå till
1 472 000 kr och föreslås flyttas över till år 2021.
Coronarestriktionerna kommer att fortlöpa under första delen av 2021 varför en
bedömning är att 1 000 000 kommer att kunna nyttjas under 2021 och resten förs över
till 2022.
VU beslutade vidare att delge sammanställningen till FS inför nästkommande FSsammanträde.

Justeras: ordförande

Justerare:
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Svenska Brukshundklubben – verkställande utskottet

Protokoll 3/2021

§ 25 CORONALÄGET
VU diskuterade gällande läge vilket inte har gett antydningar till några lättnader.
VU vill fortsatt påminna om att pandemin påverkar oss alla men det är viktigt att vi
tar ett gemensamt ansvar vilket innebär att man bör ställa in verksamhet som är svår
att genomföra på ett säkert sätt och ställa om till digitala lösningar där så är möjligt.

§ 26 FS-SAMMANTRÄDE OCH ARBETSHELG 26 – 28 FEBRUARI
VU diskuterade upplägget för FS-sammanträdet den 26 – 28 februari. Under
sammanträdet ska fortsatta diskussioner kring strategi och vision föras samt fortsatt
arbete med ”Meningen med föreningen”.

Visma Addo ID-nummer : 6086f251-f952-4090-b9a4-0f11d123fcfb

§ 27 NÄSTKOMMANDE VU-SAMMANTRÄDE
VU beslutade att avhålla nästa VU-sammanträde den 7 april 19:00 via Teams.

§ 28 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett bra och konstruktivt möte och
avslutade sammanträdet klockan 19:10.
Justeras:

Justeras

Vid protokollet:

Piia Nora
Mötesordförande

Lars Carlborg

Barbro Olsson

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som
fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens
förbundsstyrelse (FS).

Justeras: ordförande

Justerare:
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