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§ 10 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande Rolf Weiffert hälsade de närvarande välkomna och förklarade VUsammanträdet öppnat. Särskilt Anders Östling som är inbjuden för att delta på
punkten om ekonomiska bestämmelser kring Nordiska Mästerskapen i bruks och IGP.

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

§ 12 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Förelåg förslag på dagordning.
VU beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 13 EKONOMI
a) Preliminärt resultat 2018
VU diskuterade det preliminära utfallet för år 2018. Det pekar på ett stort
överskott som till en del beror på att 100års-jubileumet gick bättre än planerat
samt att en konferens blev inställd på grund av för lågt intresse och en konferens
som är framflyttad.
Detta kommer att diskuteras vidare på kommande FS-sammanträde.
b) Ekonomi och avtal kopplat till Nordiska Mästerskapen i bruks och IGP
Anders Östling presenterade tankar kring finansiering av Nordiska Mästerskapen i
bruks och IGP vilket uppkommit efter diskussioner med arrangören av årets
tävling. Det finns ett äldre avtal som bör ses över och kopplat till det finns en
skrivning som ger arrangören 250 kronor per startande ekipage.
VU beslutade att höja bidraget till 600 kronor per startande ekipage, detta för att
komma på samma nivå som övriga mästerskap.
VU uppdrar vidare till utskottet prov och tävling att uppdatera avtalet enligt förd
diskussion.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 14 YTTRANDE PÅ MOTIONER TILL KONGRESSEN 2019
VU diskuterade yttrande på tre (3) av de motioner som inkommit till kongressen 2019.
VU beslutade att lyfta dessa på kommande FS-sammanträde för fastställande.

§ 15 ORGANISATIONSKONFERENSEN 2019
VU diskuterade det presenterade programmet inför organisationskonferensen.
VU beslutade att Rolf Weiffert och Barbro Olsson bjuder in Bengt Blomqvist till ett
telefonmöte under morgondagen.

§ 16 PLANERING INFÖR FS-SAMMANTRÄDET 25 JANUARI
VU diskuterade kommande FS-sammanträde och fördelning av punkterna.

§ 17 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Rolf Weiffert tackade för ett givande möte och avslutade
detsamma klockan 20:00.

Justeras:
Rolf Weiffert
Mötesordförande

Justeras
Lars Carlborg

Vid protokollet:
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).

