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

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

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

§ 66 NYTT TÄVLINGSSYSTEM
GS informerade kort om statusläget kring det nya tävlingssystemet.
Mer information kommer på nästa FS-sammanträdet.

§ 67 FS-SAMMANTRÄDET I DECEMBER
(JÄMFÖR VU NR 7 § 57/2019)
VU diskuterade kort den slutliga planeringen avseende planeringen av sammanträdet
och den gemensamma lunchen med personalen.

§ 68 EKONOMI
Skattmästaren informerade kort om budgetarbetet som för närvarande genomförs med
kansliet.
Barbro Olsson informerade om de aktivitetsplaner som kommit in och att en
sammanställning kommer att skickas till skattmästaren som underlag till
budgetarbetet. En påminnelse ska skickas till de utskott som inte skickat in
aktivitetsplanerna för de kommande åren.

§ 69 RAPPORT FRÅN RAS/RUS-KONFERENSEN
Anneli Hultman avrapporterade kort från RAS/RUS-konferensen. Det blev en bra
konferens med många diskussioner. En utvärdering är utskickad och en preliminär
rapport kommer att presenteras till nästa FS-sammanträde.

§ 70 STADGEARBETE
GS lyfte frågan om att våra stadgar bör spegla vårt engagemang i friluftsliv vilket
inte är tydligt.
VU beslutade att initiera detta till stadgegruppen för ett arbete runt detta så att ett
förslag kan läggas till kongressen 2020.

§ 71 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett givande möte och avslutade detsamma
klockan 20:55.

Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Piia Nora
Mötesordförande

Lars Carlborg

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).

