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§ 92 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och ett särskilt välkommen
till Bengt Blomqvist och Nathalie Mårtensson och förklarade VU-sammanträdet
öppnat.

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

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

§ 95 BESLUT TAGET PER CAPSULAM
VU beslutade per capsulam den 3 juni via e-post att skicka en anmälan till SKK:s
disciplinnämnd avseende ekonomiska oegentligheter samt motverkande av
styrelsearbete i en lokalklubb.

§ 96 UTSKOTTET FÖR ORGANISATION
Bengt Blomqvist, sammankallande i utskottet för organisation och Nathalie
Mårtensson ny handläggare för utskottet presenterade ett utkast från Utskottet för
organisation på en omstart med ny struktur för utskottet. Det rör bland annat en
omstart för utskottets interna arbets- och delegeringsordningar men även planer för
utbildningar för förtroendevalda i styrelser inom ras-, lokal- och distriktsstyrelser.
VU tackade för informationen och ser fram emot utskottets fortsatta arbete.

§ 97 CORONALÄGET
VU diskuterade nuvarande status och riktlinjer.
a) Riktlinjer för resor och arrangemang
I samsyn med SKK kommer riktlinjerna för resor med koppling till organiserade
hundaktiviteter ligga kvar på resor upp till två timmar med regional prägel.
Motiveringen är att vi fortfarande är inne i en pandemi där vissa delar i landet
fortfarande har en ökning av påvisade fall och insjuknade personer samt att resor
till utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar i andra delar av landet i
dagsläget inte är nödvändiga.
VU beslutade, i enlighet med SKK, att inofficiella och officiella utställningarna
inom Svenska Brukshundklubben ställs in t.o.m. 30 september 2020.
I övrigt gäller de riktlinjerna som redan finns.
b) Information från FCI
Förelåg ett dokument från FCI med uppdaterad information kring hur man ska
hantera IGP-prov. UG IGP har tagit hand om denna information och förbereder
för utskick till berörda
c) Aktiviteter med ekonomisk påverkan
VU har förberett en excelbok med genomgång av utskottens aktiviteter med
koppling till inställda aktiviteter och budgeterade medel.

Utskottssammankallande kommer att få i uppdrag att uppdatera dokumentet för
genomgång på FS-sammanträdet i juli.

§ 98 PLANERING AV FS-SAMMANTRÄDET DEN 13 JUNI
VU diskuterade upplägget för FS-sammanträdet via Teams kommande lördag.
Dagordningen är inte så omfattande och det möjliggör tid för genomgång av vissa
strategiska och strukturella dokument.
VU uppdrar till Barbro Olsson att ta fram en tidsplanering.

§ 99 ARBETS- OCH DELEGERINGSORDNING FÖR VU
VU uppdaterade arbets- och delegeringsordningen för de delar som avser VU:s arbete.

§ 100 MÖTE MELLAN VU OCH SKK INFÖR DIGITAL KONGRESS
Förelåg förslag på tider från Fredrik Bruno och Moa Källström avseende en
genomgång av rutiner och teknik inför den digitala kongressen i oktober.
VU uppdrar till GS att bestämma tid och plats med dem och återkoppla till resterande
VU.

§ 101 NÄSTKOMMANDE VU-SAMMANTRÄDEN
VU fastställde nästa sammanträde till den 2 juli för att förbereda för FSsammanträdet den 8 juli.

§ 102 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett bra och konstruktivt möte och
avslutade sammanträdet klockan 21:00.
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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).

