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

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

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

§ 46 EKONOMI
Skattmästaren föredrog den senaste utfallsrapporten som sträcker sig till och med juni
månad. Utfallet visar på god ekonomi där medlemsintäkterna möter budget och den
förändrade inriktningen i SBK shopen visar på god verksamhet.
En utförligare analys och prognos kommer att göras inför FS-sammanträdet i
oktober.
Likviditeten är fortsatt god.

§ 47 PLANERING INFÖR FS-SAMMANTRÄDET I AUGUSTI
FS-sammanträdet i augusti sammanfaller med SM i bruks & IGP samt tävlingar i
mondioring med SM-status. Utöver sammanträde och representation kommer det
även att vara det andra samverkansmötet med andra klubbar inom SKKorganisationen.

§ 48 FYSISKT VU-SAMMANTRÄDE
Barbro Olsson avrapporterade om läget inför det fysiska sammanträdet i oktober.
Stugor är bokade i Kloten och sammanträdet kommer att avhållas fredag till söndag
och fyllas till största del med strategisk planering och strategiska diskussioner.

§ 49 SKRIVELSE FRÅN RASKLUBB
VU diskuterade en skrivelse från en rasklubb där det finns ekonomiska bekymmer
kring ärenden med en tidigare förtroendevald. Det är mycket olyckligt att sådant
händer och VU uttalar sitt stöd för rasklubbens arbete.
VU uppdrar till Anneli Hultman att kontakta rasklubben för ett rådgivande samtal.

§ 50 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett givande möte och avslutade detsamma
klockan 21:00.
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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).

