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

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

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

§ 86 UPPFÖLJNING ORGANISATIONSKONFERENS
VU diskuterade den sammanställning som tagits fram angående frågeställningar från
organisationskonferensen. Punkterna gicks igenom och en prioriteringsordning
fastställdes samt fördelning av uppdragen. (Bilaga 1, endast till FS arbetsmaterial)

§ 87 UTVECKLING AV BRUKSHUNDKLUBBEN.SE OCH
KLUBBWEBB
VU diskuterade statusläget med utvecklingen och upphandling av den nya webben
samt klubbwebben. I rådande läge finns det osäkerheter med hur mycket den
pågående pandemin påverkar ekonomi och övrigt arbete.
VU uppdrar till GS att återkoppla till projektgruppen för mer dialog i frågan och
ärendet lyfts på FS-sammanträdet i juni.

§ 88 REMISS COLLIEUTREDNINGEN
Anneli Hultman och Barbro Olsson har sammanställt svar på remissen avseende
collieutredningen. Svaret har även skickats till övriga FS-ledamöter för godkännande.
VU uppdrar till GS att skicka in remissvaret.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 89 MÅLUPPFÖLJNING
VU diskuterade måluppföljningsdokumentet och de olika aktiviteterna.
VU konstaterade att VU:s roll och ansvar för del av målen tangerar arbete som redan
hanteras av de olika utskotten.
VU avvaktar därför att notera eventuella förflyttningar i dokumentet för att inte
påverka de insatser som utskotten noterar.

§ 90 NÄSTA SAMMANTRÄDE
VU fastställde nästa sammanträde till den 9 juni för att förbereda för FSsammanträdet den 13 juni.

§ 91 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett bra möte och avslutade sammanträdet
klockan 21:20
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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).

