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PROTOKOLL

Svenska Brukshundklubben – verkställande utskottet

Protokoll 1/2021

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna till årets första
VU-sammanträde.

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

§ 3 DAGORDNING
VU beslutade fastställa framlagt förslag på dagordning.
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§ 4 EKONOMI
Skattmästaren kommenterade kort det prognosticerade resultatet för 2021 vilket
baseras på utfallet från november. Så här långt pekar det på ett starkt resultat, en bra
bit över det som varit budgeterat.
Pandemiåret har en stor påverkan på till utfallet då aktiviteter blivit inställda eller
skjutna framåt i tiden.
Det slutliga utfallet beräknas blir färdigt under februari.

§ 5 CORONALÄGET
VU konstaterade att läget kring den pågående pandemin är fortfarande oroande och
kommer att ha påverkan på verksamheten under hela våren.
Information om genomförande eller inställande av årsmöten finns på hemsidan samt
att det är utskickat till alla delar i organisationen.
VU påminner 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.

§ 6 KOMMUNIKATIONSPOLICY OCH
KOMMUNIKATIONSSTRATEGI
VU diskuterade några synpunkter som framkommit under slutarbetet med
kommunikationspolicyn och kommunikationsstrategin. Det finns delar i policyn som
kan behöva kompletteras för att till större del täcka in de områden och budskap som
är viktiga och grundläggande för vår verksamhet att kommunicera ut.
VU beslutade att bereda ärendet igen för att ta upp till diskussion på FS arbetshelg i
slutet på februari.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 7 INKOMNA MOTIONER
VU diskuterade de inkomna motionerna vilka är två till antalet.
VU beslutade att fördela underlagen till motionerna enlig nedan.
Motion nr

Rubrik

Yttrande senast 22 januari
från

1

Motion om ungdomsarbete
inom SBK

Utskottet för organisation

2

Utveckling av
medlemsregistrering

GS
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VU beslutade att berörda instanser meddelas av GS och yttranden samt
hanteringsförslag ska skickas in till FS-sammanträdet i samband med
organisationskonferensen.
VU beslutade även att lägga ut samtliga motioner, som kommer att hanteras på
kongressen 2021, på webbsidan för organisationskonferensen 2021, så att dessa kan
spridas och behandlas inom organisationen inför diskussioner på
organisationskonferensen den 5 - 7 februari 2021.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 8 KOMMANDE FS-SAMMANTRÄDEN
VU diskuterade kommande FS-sammanträden. I och med det rådande läget kommer
sammanträdena under våren att vara digitala.
-

FS-sammanträde 12 januari
Via Teams klockan 18:30 – 21:30

-

FS-sammanträde 5 februari, med efterföljande organisationskonferens
Via Teams klockan 09:00 – 16:00

-

FS-sammanträde 26 – 28 februari
Via Teams och Zoom inklusive arbetsmöte,
start den 26 februari 12:00 med avslut den 28 februari klockan 12:00

§ 9 NÄSTKOMMANDE VU-SAMMANTRÄDE
VU beslutade att avhålla nästa VU-sammanträde den 25 januari 19:00 – 21:00 via
Teams.
VU uppdrog vidare till Piia Nora att återkomma med en plan för årets VUsammanträden.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 10 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett bra och konstruktivt möte och
avslutade sammanträdet klockan 19:20.
Justeras:

Justeras

Vid protokollet:

Piia Nora
Mötesordförande

Lars Carlborg

Barbro Olsson
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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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