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

§ 35 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Anneli Hultman valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§ 36 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Sammanträdet kommer uteslutande att hantera frågeställningar och underlag
inlämnat av utskotten kring den rådande situationen kopplat till coronaviruset
Covid19.
VU uttalade att Svenska Brukshundklubbens avsikt är att ta samhällsansvar och ge
utskott och övriga organisationen så goda förutsättningar som möjligt för att
minimera smittspridningen.
VU konstaterade även att föreslagna åtgärder kommer att drabba organisationen
ekonomiskt på olika sätt, men att i ett samhällsperspektiv så går hälsan alltid före
ekonomin.

§ 37 ÅRSMÖTEN
En generell dispens finns för våra rasklubbar och distrikt att om så önskas senarelägga
de inplanerade årsmötena. Olika möjligheter finns för dem att genomföra dessa. I
nuläget är det, utifrån den information VU haft möjlighet att inhämta, 19 årsmöten
som är genomförda, 5 som annonserat att årsmötena skjuts upp, 2 som är planlagda
till denna onsdag (18/3) och resterande 10 kommande helg och helgen därefter.
GS har haft en dialog med Fredrik Bruno på SKK om vilka möjligheter som finns för
att genomföra dessa möten. Tre scenarier finns för genomförande.
1) Man genomför dem som vanligt med gällande generella uppmaningar att vara
restriktiv med vilka som deltar och att personer i riskgrupper eller med
sjukdomssymptom inte närvarar.
2) Distansmöten, här finns två varianter som kan komma ifråga. För båda varianter
krävs genomgripande förberedelser och att mötena kan komma att genomföras
med en annan tågordning än vad stadgan föreskriver, dock fortfarande enligt
direktiv från SKK. De varianter som nämns är:
a) Förenklade årsmöten eller öppna möten, d.v.s. det som skulle gälla de
rasklubbar som har årsmöten i form av medlemsmöten och inte
delegatbaserade årsmöten.
b) Fullmäktigemöten, d.v.s. de möten som baseras på i förväg utsedda delegater.
3) Skjuta upp mötet. Det sista alternativet är att skjuta fram mötet ytterligare.
Datumet 31 maj är satt utifrån gränsen för folksamlingar 500 personer. Beroende
på utvecklingen av smittspridningen så kan möjligheter att ytterligare flytta
fram det datumet ännu längre om så krävs. Detta innebär att klubben fortsätter
som vanligt tills annat datum sätts.

Justeras: ordförande
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VU beslutade att kontakta de klubbar som ännu inte haft årsmöten för att höra sig för
om mötena planeras att genomföras. Enligt ovanstående så ska man ta med sig i
planeringen att det inte är helt fastställt om hur tänkbara digitala möten ska
genomföras då det ännu så länge är oprövat.
SBK för kontinuerligt en bra dialog med SKK om läget och SBK behöver hitta
möjliga lösningar för att kunna stötta möten. Detta sker i tätt samarbete med
kontaktpersoner i SKK:s föreningskommitté.

§ 38 UTSKOTTSARRANGEMANG
VU diskuterade den aktivitetslista som tagits fram av Förbundskansliet och utskotten.
En sammanställning med datum och eventuell ekonomisk påverkan presenteras i
bilaga 1.

Utskottet för avel och hälsa

a) Mentaldomarkonferenser
Ett flertal avhopp har aviserats vilket medför att de två konferenser som ligger
närmast i tid skjuts upp. Den konferens som är planerad till slutet på maj finns
fortfarande planer på att genomföra men kan komma att skjutas upp beroende
på utvecklingen.
VU beslutade att ställa in konferenserna i mars och april samt att föra dialog
med SKK/PtK om att få dispens för att inkomma med regelförslag. I första
läget handlar det om en dispens om två månader men möjligheten att
genomföra en beslutande regelkonferens med så kort förberedelsetid kan vara
försvårande vilket medför att lägre dispenstid kan komma att behövas.
Konferenserna har koppling till såväl regellåsning som kvalitetssäkring vilket
innebär att dessa ges en högre prioritet för att genomföras, dock utan att frångå
rekommendationer från att genomföra sammankomster enligt direktiv från
Folkhälsomyndigheten och Regering.
b) Exteriördomarkonferens
Konferensen är beslutad av FS att ställas in och en dialog förs med SKK/DK
avseende nytt datum.
Denna konferens är inte kopplad till någon regellåsning vilket innebär att den i
sammanhanget har låg prioritet för att genomföras i närtid.
c) Anatomiutbildning med efterföljande exteriörbeskrivarutbildning
Den inledande grundkursen i anatomi är redan beslutad av FS att skjutas upp
vilket även föranleder att de efterföljande exteriörbeskrivarutbildningarna
skjuts upp.
Dessa utbildningar är inte kopplade till någon regellåsning vilket innebär att de
i sammanhanget har medelhög prioritet för att genomföras i närtid.

Utskottet för prov och tävling

a) Regelkonferensen
Denna konferens ligger så nära i tid att det inte är möjligt att avboka hotellet
utan att det belastar oss ekonomiskt. Dock är detta inte skäl nog till att
genomföra densamma under rådande omständigheter.
VU beslutade att ställa in regelkonferensen i april och att föra dialog med
SKK/PtK om att få dispens för att inkomma med regelförslag. I första läget
handlar det om en dispens om två månader men möjligheten att genomföra en
beslutande regelkonferens med så kort förberedelsetid kan vara försvårande

Justeras: ordförande
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vilket medför att lägre dispenstid kan komma att behövas.
Konferenserna har direkt koppling till regellåsning vilket innebär att dessa ges
en högre prioritet för att genomföras, dock utan att frångå rekommendationer
från att genomföra sammankomster enligt direktiv från Folkhälsomyndigheten
och Regering.
b) Domarträff för rallydomare till SM
VU beslutade att utifrån information från UG rallylydnad tävling att denna
träff genomförs.
c) SM IPO-R
VU beslutade att provet ställs in då detta prov är ett internationellt utlyst prov
och att restriktioner för resor och internationellt utbyte begränsats.

Utskottet för hundägarutbildning

a) Planerade lärarkurser
Kurserna genomförs med ett lågt antal deltagare vilket kan indikera att
kurserna kan genomföras, dessutom handlar det till en del om aktiviteter
utomhus vilket också ger större möjlighet att genomföra kurserna.
VU beslutade att inte vidta någon åtgärd i nuläget men att följa utvecklingen
noga.
VU beslutade vidare att ge utskottet delegation att ställa in kurserna med kort
varsel om behov uppstår.
b) Fysiskt utskottsmöte
Utskottet har meddelat att man ställer in det fysiska mötet och genomför det
via Teams.
c) Skol-SM
Genomförande av Skol-SM ligger utanför vårt beslutsområde men då det
påverkar vårt deltagande i form av funktionärer ska utvecklingen följas noga.
Ett beslut att stänga gymnasieskolor får då troligtvis direkt påverkan på
genomförandet.

Utskottet för organisation

a) Utbildning av Föreningscoacher
VU beslutade utifrån information från utskottet att utbildningarna skjuts upp.
Dessa utbildningar är inte kopplade till någon regellåsning vilket innebär att de
i sammanhanget har låg prioritet för att genomföras i närtid.
b) Konferens för föreningscoacher
VU beslutade utifrån information från utskottet att konferensen skjuts upp.
Denna konferens är inte kopplade till någon regellåsning vilket innebär att de i
sammanhanget har låg prioritet för att genomföras i närtid.

Utskottet för samhällsnytta

Generellt för utskottets aktiviteter gällande den gröna sidan är att PROD FPE UTB
mycket tydligt uttryckt att inga kurser fick ställas in utan konsultation med dem.
a) Kurschefsmöte
Detta möte ställs in i dess fysiska form och kommer enligt information från
utskottet att ske delvis digitalt.

Justeras: ordförande
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b) Hundtjänstskolan
I dagsläget finns inga planer på att ställa in sommarens Hundtjänstskola och
utskottet räknar med att i dialog med PROD FPE UTB avvakta besked om
detta.
c) KU för domare och provledare inom räddningshund
VU beslutade efter information från utskottet att dessa skjuts upp.
Dessa KU är inte kopplade till någon regellåsning vilket innebär att de i
sammanhanget har låg prioritet för att genomföras i närtid

Assistanshundsverksamheten

FS har sedan tidigare beslutat att planerade examinationer ställs in då deltagare kan
beröra riskgrupper.

§ 39 KONGRESSEN
Möjligheten finns fortfarande att avboka konferensanläggningen utan att vi lider
ekonomiska skada.
VU beslutade föra en dialog med SKK/FK om att få genomföra kongressen i höst.
VU beslutade att utifrån svar från SKK/FK föreslå FS att besluta om att ställa in
kongressen i maj. Detta beslut kommer i så fall att tas via ett per capsulam beslut.

§ 40 SM LYDNAD OCH RALLYLYDNAD
Barbro Olsson kommer att ha ett telefonmöte med arrangören för SM i lydnad och
rallylydnad i Helsingborg.
Återkoppling med förslag till beslut kommer efter detta telefonmöte.

§ 41 EXTRA DIALOGMÖTEN
VU diskuterade de signaler som kommit om att till exempel lokalklubbar ställer in
kursverksamhet på grund av coronaviruset Covid19. Det kan vara olyckligt då
kurserna i vanliga fall omfattas av begränsade grupper med aktivitet utomhus och där
andra omständigheter gör att man ändå kan hålla avstånd till varandra.
VU beslutade att uppmana FS-ledamöterna om att bjuda in till extra dialogmöten
med sina respektive distrikt och rasklubbar för att efterhöra hur diskussionerna går
ute i landet samt att i direktkontakt ge återkopplingar från VU:s diskussioner.
VU uppdrog till Anneli Hultman att skicka information med dialogpunkter till övriga
FS-ledamöter.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 42 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett bra möte och avslutade sammanträdet
klockan 21:20.
Justeras:

Justeras

Vid protokollet:

Piia Nora
Mötesordförande

Anneli Hultman

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).

Justeras: ordförande

Justerare:
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Bilaga 1, sammanställning
Utskott

Aktivitet

Datum

Förmodad
ekonomisk
påverkan för
SBK som
organisation

Åtgärd

Avel och hälsa

MT-domarkonferens

2020-03-21--22

JA, medel

Skjuts upp

Hundägarutbildning SBK Instruktör Specialsök

2020-03-21--22

JA, medel

Avvaktar

Hundägarutbildning SBK Instruktör Specialsök

2020-03-21--22

JA, medel

Avvaktar

Hundägarutbildning Utskottsmöte, hundägarutbildning

2020-03-27--29

NEJ

Genomförs

Samhällsnytta

Kurschefsmöte

2020-03-27--29

NEJ

Genomförs

Samhällsnytta

KU domare/provledare + certprov rh

2020-03-27--29

NEJ

Skjuts upp

Avel och hälsa

MT-domarkonferens

2020-04-04--05

JA, medel

Skjuts upp

Prov och tävling

Regelkonferens lydnad, rally och bruks 2020-04-04--05

JA, hög

Ställs in

Avel och hälsa

Exteriördomarkonferens

2020-04-18--19

JA, hög

Skjuts upp

Hundägarutbildning SBK Instruktör Rallylydnad

2020-04-18--19

JA, medel

Avvaktar

Organisation

Utbildning föreningscoacher

2020-04-18--19

NEJ

Skjuts upp

Samhällsnytta

Förberedande kurs ph-instruktörer

2020-04-18--19

NEJ

Skjuts upp

Prov och tävling

Domarträff inför SM

2020-04-18--19

JA

Genomförs

Hundägarutbildning Friskvårds lärarutbildning

2020-04-23--26

JA

Avvaktar

Prov och tävling

SM IPO-R

2020-04-24--26

JA, medel

Ställs in

Avel och hälsa

Grundkurs anatomi

2020-04-25--26

NEJ

Skjuts upp

Samhällsnytta

Hundförarutbildning ph

2020-05-07--10
2020-05-08

NEJ

Avvaktar

Hundägarutbildning Skol-SM

NEJ

Avvaktar

Förbundet

FS-sammanträde

2020-05-15

NEJ

Avvaktar

Förbundet

Kongressen

2020-05-16--17

JA, medel

Skjuts upp

Samhällsnytta

KU instruktör/kurschef ph

2020-05-15--17

NEJ

Skjuts upp

Avel och hälsa

Exteriörbeskrivarutbildning, del I

2020-05-23--24

NEJ

Skjuts upp

Organisation

Utbildning föreningscoacher

2020-05-23--24

NEJ

Skjuts upp

Samhällsnytta

Räddningshundförarutbildning

2020-05-23--29

NEJ

Avvaktar

Avel och hälsa

MT-domarkonferens

2020-05-30--31

NEJ

Genomförs

Samhällsnytta

Nationellt räddningshundtest

NEJ

Avvaktar

Samhällsnytta

Hundmarschen

2020-05-30--31
2020-06-06

NEJ

Avvaktar

Samhällsnytta

Möte AG utveckla tjh

2020-06-06--07

NEJ

Avvaktar

Samhällsnytta

Utskottsmöte, samhällsnytta

2020-06-06--07

NEJ

Avvaktar

Prov och tävling

SM lydnad och rallylydnad

2020-06-11--14

JA, hög

Avvaktar

Förbundet

FS-sammanträde

2020-06-12--13

NEJ

Genomförs

Avel och hälsa

Exteriörbeskrivarutbildning, del II

NEJ

Skjuts upp

Samhällsnytta

Hundtjänstskolan

2020-06-13--14
2020-06-24--07-19

NEJ

Avvaktar

Samhällsnytta

SM i Räddning

2020-08-21--23

NEJ

Avvaktar

Avel och hälsa

Exteriörbeskrivarutbildning, del III

Skjuts upp

FS-sammanträde

2020-08-22--23
2020-08-28-29

NEJ

Förbundet

NEJ

Genomförs

Prov och tävling

SM bruks IGP

Genomförs

Utbildning föreningscoacher

2020-08-28--30
2020-09-12--13

NEJ

Organisation

NEJ

Skjuts upp

Förbundet

FS-sammanträde

2020-10-02--04

NEJ

Genomförs

Avel och hälsa

RAS/RUS-konferens

2020-10-17

NEJ

Genomförs

Avel och hälsa

Avelskonferens

2020-10-18

NEJ

Genomförs

Organisation

Utbildning föreningscoacher

2020-10-17--18

NEJ

Skjuts upp

Justeras: ordförande

Justerare:
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Utbildning föreningscoacher

2020-11-14--15

NEJ

Skjuts upp

FS-sammanträde
Assistanshund

2020-12-04--06

NEJ
NEJ

Genomförs

Justeras: ordförande
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