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§ 141 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna till sammanträdet och
förklarade det öppnat.

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

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

§ 144 KONGRESSFÖRBEREDELSER
De slutliga förberedelserna inför kongressen är i full gång och testkörningar avseende
tekniken genomföras på torsdag den 23 oktober. Manus är förberett och uppgifter som
FS ska utföra är fördelade. Den information som ska tillsändas delegater och gäster är
utskickat.
VU känner stor tillförsikt till den stundande kongressen och det ska bli spännande
med denna första digitala kongress i Svenska Brukshundklubbens historia.

§ 145 SVAR AVSEENDE COLLIEUTREDNINGEN
VU diskuterade de frågeställningar som har kommit från SKK avseende delar i
Collieutredningen. VU har dialogfört sina tankar med AG collie och styrelsen i
Svenska collieklubben.
VU beslutade att sammanställa ett svar med tankar och förtydligande, vilka ska
dialogföras med FS innan det skickas in till SKK/CS.
VU uppdrog till Anneli Hultman och Barbro Olsson att sammanställa svaret.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 146 BESLUT TAGET AV SKK/UTSTK
VU diskuterade ett beslut från SKK:s utställningskommitté vilket skulle innebära att
den ambitionshöjning och inriktningsbeslut som FS tagit för våra raser gällande
arbetsmeriter för cert ställs på ända.
VU förvånas över att detta beslut enligt protokoll från SKK/UtstK har tagits utan att
detta har dialogförts med berörda specialklubbar. Kontakter har även tagits med
några andra specialklubbar som har krav på arbetsmerit för att konkurrera om cert.
VU beslutade att sammanställa en skrivelse till SKK/CS med frågeställningar och en
tydlig förväntan om att ett sådant här omvälvande beslut ska ut på remiss.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 147 UPPDRAGSFÖRDELNING EFTER FS ARBETSHELG
VU diskuterade kort en arbetsfördelning av de uppslag och tankar som
utkristalliserades vid FS arbetshelg i oktober.
VU uppdrog till Barbro Olsson att återkomma med en sammanställning som sedan ska
ligga till grund för de aktiviteter som ska genomföras.

§ 148 NÄSTKOMMANDE VU-SAMMANTRÄDEN
VU fastställde nästa sammanträde till den 10 november 18:00 via Teams.

§ 149 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett bra och konstruktivt möte och
avslutade sammanträdet klockan 19:45.
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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).

