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Svenska Brukshundklubbens 
verkställande utskott 

PROTOKOLL 11/2021 

Datum: 2021-07-28 Omfattning § 86  93 

Tid: 19:00  21:40   

Plats: Teams 

Närvarande: Ange ev. § nedan 

Ordförande Anneli Hultman  
 Barbro Olsson  
 Lars Carlborg  
   
   
   
Anmält förhinder: Piia Nora  

   
Från kansliet:   

   
 Ange ev. § nedan 
Övriga deltagare:   

   
Justerare: Lars Carlborg 

  
Vid protokollet: Barbro Olsson 
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Justeras: ordförande  Justerare:  2 

§ 86 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Då Piia Nora anmält förhinder går Förste vice ordförande Anneli Hultman upp som 
mötesordförande. Hon hälsade därmed de närvarande välkomna till VU-
sammanträdet och förklarade sammanträdet för öppnat. 

§ 87 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 
Lars Carlborg valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 88 DAGORDNING 
VU beslutade fastställa framlagt förslag på dagordning. 

§ 89 DISCIPLINÄRENDE 
VU har fått information om en funktionär som är föremål för en brottsutredning. 
Brottet är av så pass allvarlig karaktär att någon form av agerande måste ske. 

VU beslutade att omedelbart lägga funktionärens auktorisationer vilande i avvaktan 
på mer information i ärendet. 

VU beslutade vidare att uppdra till kansliet att informera personen. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad 

§ 90 CORONALÄGET 
VU diskuterade kring läget med pandemin och att det flyter på med tävlingar och 
kursverksamhet utifrån de möjligheter som ges. 

VU framhåller att det är fortsatt mycket viktigt att som förbund, arrangörer och 
medlem hålla sig uppdaterad på de restriktioner som fastställts av regeringen och 
Folkhälsomyndigheten men också att noga följa och informera sig om de 
rekommendationer som finns för att hålla tillbaka ett större utbrott av en eventuell 
fjärde våg.  

VU bevakar kontinuerligt smittläget och kommer att ha dialog med SKK om det kan 
komma att påverka vår verksamhet. 

§ 91 PLANERING AV KOMMANDE FS-SAMMANTRÄDEN 

Digitalt FS-sammanträde 17 augusti 19:00 
Sammanträdet kommer endast att avhandla frågor kopplade till Studiefrämjandets 
årsstämma. 

Fysiskt sammanträde 27  28 augusti i Jönköping 
VU diskuterade vidare det sammanträde som sedan tidigare är planlagt att avhållas i 
samband med SM i bruks i Småland. Sammanträdet börjar 09:00 på fredagen och 
avslutas cirka 15:00 på lördagen. Tid avsätts på lördag eftermiddag för presentation 
av PG SM-arrangemangs slutrapport.  
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Justeras: ordförande  Justerare:  3 

VU uttalade att det är önskvärt att FS-ledamöterna delar upp sig för invigning och 
prisutdelning. Piia Nora och Anneli Hultman kommer att närvara var och en för sig 
på de två olika invignings- och prisutdelningsorterna. 

Fysiskt sammanträde 1  3 oktober på Älvkarleö Herrgård 
VU diskuterade kort upplägget för det fysiska sammanträdet i oktober. Under denna 
helg kommer valberedningen att delta under en del av mötet för dialog och intervjuer. 
Anneli Hultman och Lars Carlborg planerar vidare för upplägget i sin helhet. 

§ 92 NÄSTKOMMANDE VU-SAMMANTRÄDE 
VU beslutade att avhålla nästa VU-sammanträde den 18 augusti 19:00 via Teams. 

§ 93 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 
Anneli Hultman tackade för ett bra sammanträde och avslutade detta klockan 20:00. 

Justeras:  Justeras  Vid protokollet: 

 
Anneli Hultman  Lars Carlborg  Barbro Olsson 
Mötesordförande 

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

  


