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§1

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Rolf Weiffert hälsade de närvarande välkomna och förklarade årets första
VU-sammanträde öppnat.

§2

VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Piia Nora valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Förelåg förslag på dagordning.
VU beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 4 INKOMNA MOTIONER TILL KONGRESSEN 2019
VU diskuterade de fyra (4) motioner som inkommit till kongressen 2019.
VU beslutade att fördela underlagen till motionerna enligt nedan.
Motion nr

Rubrik

Yttrande senast 22 januari från

1

Hedersmedlemskap

Utskottet för organisation

2

Kongress vartannat år

Utskottet för organisation

3

Kongress vartannat år

Utskottet för organisation

4

Översyn av rasklubbarnas uppdrag
och verksamhet

Utskottet för avel och hälsa.

VU beslutade att berörda instanser meddelas av GS och yttranden samt hanteringsförslag ska skickas in till FS-sammanträdet i januari. Vidare säkerställer GS att
hanteringen av motionerna är korrekt.
VU beslutade även att lägga ut samtliga motioner, som kommer att hanteras på
kongressen 2019, på webbsidan för organisationskonferensen 2019, så att dessa kan
spridas och behandlas inom organisationen inför diskussioner på organisationskonferensen den 26–27 januari 2019.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 5 BESLUT SKADEÄRENDE
VU diskuterade av utskottet för avel och hälsa inskickad förfrågan gällande riktlinjer
för eventuell utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av skada
som funktionär fått i samband med ett mentaltest.
Det typen av ersättning som efterfrågas ingår inte i det försäkringsskydd som
försäkringsbolagen tillhandahåller och Svenska Brukshundklubben bistår inte med
medel till efterfrågad ersättning. Villkoren finns att läsa på Svenska Brukshundklubbens webbplats.

VU beslutade att GS besvarar medlemmen samt att be om ett förtydligande från
försäkringsbolaget för publicering på hemsidan.

§ 6 MEDLEMSFORMULÄR
VU diskuterade av kommunikationsavdelningen framlagt förslag på medlemskap för
Sveriges Hundungdom via Svenska Brukshundklubbens medlemsformulär.
VU beslutade att bifalla förslaget.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 7 FÖRTJÄNSTTECKEN TJÄNSTEHUND
VU diskuterade förslag från utskottet för samhällsnytta avseende utdelning av
utmärkelser. Alla föreslagna personer uppfyller kriterierna för utmärkelserna.
VU beslutade att utdela utmärkelserna enligt följande:
Brukshundklubbens förtjänsttecken i band/tjh till två (2) personer
Brukshundklubbens förtjänstmedalj i silver/tjh till två (2) personer
Brukshundklubbens förtjänstmedalj i guld/tjh till tre (3) personer
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 8 MÖTE I SAMBAND MED KENNELFULLMÄKTIGE
VU diskuterade det traditionella mötet för övriga specialklubbar vilket Svenska
Brukshundklubben bjuder in till i samband med Svenska Kennelklubbens
Kennelfullmäktige 2019.
VU uppdrar till Katarina Swahn att ombesörja bokning av lämplig lokal.

§ 9 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Rolf Weiffert tackade för ett mycket bra möte med effektiva
diskussioner och avslutade detsamma klockan 17:35.
Justeras:

Justeras

Vid protokollet:

Rolf Weiffert
Mötesordförande

Piia Nora

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).

