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§ 132 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna till denna arbetshelg med
tillhörande VU-sammanträde.

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

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

§ 135 EKONOMI
Skattmästare Lars Carlborg och GS rapporterade kort från den genomgång som varit
med revisorerna inför kongressen.

§ 136 KONGRESSFÖRBEREDELSER
Torsdagen den 24 september avhölls det första diskussionsforumet av tre inför
kongressen. Detta första tillfälle behandlade verksamhetsberättelsen,
verksamhetsplanen samt FS förslag.
Diskussionsforumet skedde via Zoom där distrikt och rasklubbar hade haft möjlighet
att anmäla sig. Forumet fungerade i stort sett bra och diskussionerna och inläggen
från deltagarna var mycket värdefulla.

§ 137 CORONALÄGET
VU diskuterade nuvarande status gällande coronaläget.
Det känns för närvarande rätt lugnt på inflödet av frågor men situationen kan ändra
sig snabbt under hösten vilket kan medföra att förändrade restriktioner och
rekommendationer kan komma med kort varsel.

§ 138 PLANERING AV KOMMANDE FS-SAMMANTRÄDEN
VU diskuterade upplägget för det kommande fysiska FS-sammanträdet på Wanbo
Herrgård. Det kommer att bli det första fysiska sammanträdet sedan i mars och det
känns mycket inspirerande och viktigt att det kan genomföras. Helgen kommer att
varvas med protokollspunkter och inslag av arbetsmöte där de frågor som VU
behandlade under arbetsmötet ska diskuteras.

§ 139 NÄSTKOMMANDE VU-SAMMANTRÄDEN
VU fastställde nästa sammanträde till den 19 oktober 17:45 via Teams.

§ 140 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett bra och konstruktivt möte och
avslutade sammanträdet klockan 17:00 den 26 september.
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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).

