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

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

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

§ 106 EKONOMI
Skattmästaren föredrog utfallet från den sista maj och gick igenom några olika poster.
Medlemsintäkterna har sjunkit något samt att tävlingsavgifter av förklarliga skäl har
uteblivit och det är tydliga coronaeffekter. Å andra sidan finns det uteblivna
kostnader i utskottens budgetposter vilket balanserar det totala utfallet till ett
positivt resultat.
Likviditeten är fortsatt mycket god.
VU tackade för rapporteringen.

§ 107 MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET, MFD
GS och Barbro Olsson rapporterade om en del skriftväxlingar som förekommit mellan
SBK och MFD gällande uppdraget som SBK vann i en tidigare upphandling som
MFD genomfört.
Ärendet kommer att dras även på FS-sammanträdet nästa vecka.
VU tackade för informationen och ser fram emot utskottets fortsatta arbete.

§ 108 CORONALÄGET
VU diskuterade nuvarande status gällande coronaläget.
a) Riktlinjer för resor och arrangemang
Efter publicering av de uppdaterade riktlinjerna från SKK, vilka korrigerats
bland annat efter en skrivelse från SBK, har inflödet av frågor till
Förbundskansliet stannat av.
b) Kvarvarande årsmöten
En genomgång av årsmöten visar att det i dagsläget endast är 5 årsmöten som
inte avhållits. Det handlar om ett (1) distrikt och fyra (4) rasklubbar.

§ 109 UPPDRAGSBESKRIVNING PG UTSKOTTSÖVERSYN
VU diskuterade utkastet på den uppdragsbeskrivning som påbörjats avseende den
översyn som ämnas genomföras för utskotten. Dokumentet ska genomarbetas
ytterligare för att sedan presenteras för FS på sammanträdet i augusti.

§ 110 PLANERING AV FS-SAMMANTRÄDET DEN 8 JULI
VU diskuterade upplägget för nästa FS-sammanträde som avhålls via Teams den 8
juli. Dagordningen är inte så omfattande, dock finns några viktiga frågor som behöver
tid för diskussion.

§ 111 NÄSTKOMMANDE VU-SAMMANTRÄDEN
VU fastställde nästa sammanträde till den 28 juli 15:00 Teams, den 11 augusti 19:00
via Teams samt den 28 augusti 17:00 via Teams.

§ 112 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett bra och konstruktivt möte och
avslutade sammanträdet klockan 21:15.
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).

