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Protokoll 6/2020

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

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

§ 45 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Sammanträdet kommer i stort sett endast hantera den rådande situationen kopplat
till coronaviruset Covid19.
VU beslutade att ambitionen är att ha frekventa VU-sammanträden den kommande
tiden för att snabbt kunna reagera och agera i de fall nya direktiv och restriktioner
fastställs av Folkhälsomyndigheten och/eller Regeringen.

§ 46 ALLMÄN UPPDATERING OM CORONALÄGET
Smittspridningen i Sverige ökar med 50 – 60 fall per dag, främst i storstadsregionerna
men även i övriga landet och närmar sig nu cirka 2 000 personer. De flesta av dessa
behöver inte sjukhusvård.
Det finns i nuläget inga skärpta restriktioner för sammankomster utan förbudet med
gränsen 500 personer gäller fortfarande. Dock har Svenska Brukshundklubben
vidtagit säkerhetsåtgärder och flyttat fram konferenser och kongressen då det
visserligen är sammankomster som inte samlar så många personer men som genomförs
inomhus där man inte fullt ut kan garantera föreskrivet avstånd mellan deltagarna.
VU har nåtts av frågeställningar och diskussioner på sociala medier rörande tävlingar
och kurser. Det kan bland annat handla om att man skuldbelägger klubbar som ställer
in tävlingar.
VU uttalade att den information vi har gått ut med där rekommendationer ges om hur
man ska tänka kring arrangemangen och vad som ska säkerställas fortfarande gäller.
Så länge som det inte kommer andra restriktioner så är det upp till arrangörerna att
avgöra om de har möjlighet att genomföra tävlingar och kurser.
Det är viktigt att komma ihåg att det är olika förutsättningar inom landet och att
man i vissa områden har svårare att genomföra arrangemang och andra har lättare.
VU uttalade vidare att det är helt oacceptabelt att smutskasta arrangörer och klubbar
oavsett om det gäller att genomföra eller ställa in aktiviteter såsom kurser eller
tävlingar. Det är inte förenligt med vår värdegrund och vi måste ha tilltro till
varandra att vi tar det ansvar som är behövligt. Det ansvaret gäller såväl enskilda
personer som klubbar.
VU uppdrar till GS och Sanna Ameln att sammanställa ett uttalande för publicering i
våra olika kommunikationskanaler.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 47 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI
VU diskuterade den kommunikationsstrategi som tagits fram av kansliet under
ledning av Sanna Ameln.
VU uttalade sin uppskattning för det gedigna arbetet.
VU beslutade fastställa den framlagda kommunikationsstrategin.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 48 NYTT DATUM FÖR KONGRESSEN
VU diskuterade ett nytt datum för kongressen med hänsyn taget till andra
arrangemang som eventuellt kommer att skjutas fram.
VU beslutade att genomföra Kongressen den 24 – 25 oktober i Stockholmstrakten.
Kongressen kommer att genomföras som en enklare Kongress med ett minimum av
deltagare.

§ 49 FYSISKA FS-SAMMANTRÄDEN
VU beslutade att inte genomföra några fysiska FS-möten under våren men att
genomföra sammanträde via Teams den 16 maj.
VU beslutade vidare att avvakta med att planeringen för det fysiska sammanträdet i
juni beroende på hur det utvecklar sig med SM-arrangemanget.

§ 50 FYSISKT VU-SAMMANTRÄDE
VU beslutade att genomföra ett fysiskt sammanträde den 15 – 17 maj och efterhöra
om det kan avhållas i Kloten. Sammanträdet sammanfaller då med FS-sammanträdet
via Teams. Sammanträdet kan komma att avbokas om situationen med
smittspridningen förvärras.

§ 51 UPPFÖLJNING ORGANISATIONSKONFERENSEN
Anneli Hultman och GS har påbörjat en sammanställning och förslag till hantering
utifrån inkomna minnesanteckningar från distrikten, rasklubbarna och den centrala
organisationen.
VU uppdrar till Anneli Hultman och GS att fortsätta med arbetet och att
sammanställningen gås igenom mer genomgripande på VU-mötet i maj.
VU uppdrar vidare till Barbro Olsson att sammanställa de presentationer som
framfördes under Organisationskonferensen så att dessa kan distribueras till distrikt
och rasklubbar.

§ 52 SM-ARRANGEMANG
Barbro Olsson informerade om de kontakter hon haft med representanter för SM i
lydnad och rallylydnad samt SM för bruks, IGP och mondioring.

Justeras: ordförande

Justerare:
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Under samtalen diskuterades olika beslut som kan komma att behöva tas beroende på
utvecklingen.
Barbro Olsson kommer att ha fortsatt kontakt med arrangörerna kring planering och
åtgärder även utskottet för prov och tävling kommer att vara initierade i samtalen.
Information om detta kommer att delges vartefter beslut tas och i den ordning som
arrangemangen infaller. Initialt handlar det om tävlingarna i Helsingborg i mitten av
juni.

§ 53 KVARVARANDE ÅRSMÖTEN
VU har haft kontakt med de rasklubbar och distrikt vilka ännu inte har avhållit sina
årsmöten. Det handlade om 16 stycken och av dessa är det några som genomfört
årsmötena denna helg. Övriga har skjutit upp dem och där har några satt ett nytt
datum och några ska besluta om det kommande vecka.
SBK för kontinuerligt en bra dialog med SKK om läget och SBK behöver hitta
möjliga lösningar för att kunna stötta digitala möten. Detta sker i tätt samarbete med
kontaktpersoner i SKK:s föreningskommitté.
VU beslutade att återkoppla till återstående rasklubbar och distrikt och påtala att
SKK:s Föreningskommitté har presenterat två lösningar på distansmöten och att de
är de enda som godkänns i de fall man funderar på en lösning med årsmöte på distans.

§ 54 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett bra möte och avslutade sammanträdet
klockan 17:30.
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).
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