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

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

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

§ 78 ORGANISATIONSKONFERENS, KONGRESS OCH FS
SAMMANTRÄDEN
Katarina Swahn föredrog sammanställning gällande datum och plats för
Organisationskonferens 2021, Kongressen 2020 och 2021 samt datum för FS
sammanträden 2021. Ärendet ska behandlas och beslutas om på morgondagens FSsammanträde samt att visa beslut hänskjuts till FS-sammanträdet i juni.
Rådande situation med den pågående pandemin kräver andra lösningar vilket medför
att det fortfarande finns osäkerhet kring möjligheten att genomföra fysiska möten.
VU beslutade föreslå FS att årets kongress avhålls som ett digitalt möte.
VU beslutade även att föreslå vissa korrigeringar i datumen för sammanträden 2021
beroende på vilka datum som nästa års SM kommer att genomföras.

§ 79 PLANERING FS-SAMMANTRÄDE
VU diskuterade upplägget för FS heldagssammanträde under morgondagen.
Tidsplaneringen gicks igenom och ärendena förbereddes.

§ 80 EKONOMI
Skattmästaren informerade om utfallet per den sista mars. Det är ännu för tidigt att se
någon coronaeffekt men Skattmästaren, tillsammans med ekonomiansvarig på
kansliet samt GS, genomför kontinuerliga bevakningar av läget.
Likviditeten är fortsatt god.

§ 81 UTSKOTTSORGANISATIONEN
I vanliga fall brukar utskottsorganisationen med ledamöter och sammankallande ses
över och revideras i samband med kongressen. Detta år kommer kongressen att
genomföras i oktober varför det inte är aktuellt i nuläget att göra några korrigeringar.
VU diskuterade dock ingående olika konstellationer i det fall det uppkommer behov
eller önskemål om att göra förändringar.

§ 82 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett bra möte och avslutade sammanträdet
klockan 19:00
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).

