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§ 25 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande Piia Nora hälsade de närvarande varmt välkomna till detta för henne
första möte som förbundsordförande och förklarade VU-sammanträdet öppnat.

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

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

§ 28 PLANERING INFÖR FS-SAMMANTRÄDET I JUNI
FS-sammanträdet sammanfaller med SM i lydnad och rallylydnad vilket påverkar
tidsplaneringen till en del. Sammanträdet kommer, utöver protokollsdelen, även att
innehålla arbetspass med teambuilding då FS har till stora delar en ny konstellation.

§ 29 EKONOMI
Skattmästaren informerade om de diskussioner som han fört med GS kring
redovisning av ekonomin till organisationen. Diskussioner har förts med revisorn och
det är viktigt att vi kommer fram till ett bra system för redovisning av resultaten.
Under FS-sammanträdet i juni kommer skattmästaren ha en genomgång av de
ekonomiska rapporterna så att de nyinvalda får en förståelse för redovisningen.

§ 30 FYSISKT VU-SAMMANTRÄDE
VU diskuterade möjligheten till fysiskt möte för VU. Barbro Olsson kollar med
Fritidsbyn i Kloten om lediga tider.

§ 31 HD-UTREDNINGEN
VU diskuterade en skrivelse kring HD-utredningen. Ett flertal specialklubbar står
bakom denna och syftet är att ge SKK/CS ett utvidgat underlag för det beslut de står
inför att fatta. Skrivelsen ska skickas till SKK/CS snarast för att kunna behandlas på
nästkommande CS-sammanträde.
VU beslutade att vi står bakom den hanteringen.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 32 RUNDRESA I LANDET
Piia Nora väckte tankarna om att utöka närvaron i organisationen på klubbar och
distrikt och diskussionen fördes kring hur vi gör det på bästa sätt. Olika scenarier
diskuterades och dessa lyfts på nästkommande FS-sammanträde.

§ 33 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett givande möte och avslutade detsamma
klockan 20:15.
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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).

