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§ 34 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande Piia Nora hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade VUsammanträdet öppnat.

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

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

§ 37 PLANERING INFÖR FS-SAMMANTRÄDET I JULI
FS-sammanträdet i juli är ett sammanträde via Teams och ska koncentreras kring
ärenden av beslutskaraktär. Detta medför att tid frigörs för strategiska diskussioner
under sammanträdet i augusti.

§ 38 EKONOMI
Skattmästaren föredrog den senaste utfallsrapporten som sträcker sig till och med maj
månad. Det är en kortare rapport denna gång men visar på positiva siffror och
glädjande är att medlemsintäkterna ligger bättre än budgeterat.

§ 39 KOSTNADER I SAMBAND MED KENNELFULLMÄKTIGE
VU diskuterade kostnaderna kopplat till höstens Kennelfullmäktige och konstaterar
att det är en hög kostnad som kan vara tung att bära för minde klubbar.
VU beslutade att vid tillfälle lyfta denna fråga med SKK/CS för att fundera över om
KF kan förläggas på billigare konferensanläggningar.

§ 40 FYSISKT VU-SAMMANTRÄDE
VU diskuterade möjligheten till fysiskt möte för VU. Diskussionen fortsätter när svar
om lediga tider kommit från Fritidsbyn i Kloten.

§ 41 HD-FRÅGOR
VU diskuterade hur framtida arbetet kring HD-frågor kan komma att hanteras efter
det att HD-utredningen nu är avslutad. Det kan antas att det finns frågeställningar
kvar som SBK på ett eller annat sätt kommer att vara inblandade i.
VU diskuterade eventuella personer som skulle kunna fylla en funktion i en eventuell
ny beredningsgrupp och avvaktar vidare information i frågan.

§ 42 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett givande möte och avslutade detsamma
klockan 20:00.
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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).

