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§ 150 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna till detta extra VUsammanträde med anledning av coronaläget.

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

§ 152 CORONALÄGET
VU diskuterade den uppkomna situationen kring de nya lokala restriktionerna för ett
antal av de svenska regionerna. Information om detta lades ut på hemsidan med länk
till de olika regionerna.
VU uttalade att det är viktigt att vi inom Svenska Brukshundklubben tar vårt ansvar
under den pågående pandemin men det är samtidigt svårt att hinna med att få ut
aktuell information då nya restriktioner och rekommendationer kommer med kort
varsel. Det är också svårt att ha enhetliga restriktioner och rekommendationer för
våra distrikt och klubbar då det ser mycket olika ut över landet.
VU beslutade att uppdra till GS och kommunikationsansvarig att uppdatera
informationen med att det är viktigt för klubbar och distrikt att hålla sig uppdaterade
på de lokala restriktionerna som sätts och att det är viktigt att det finns en tydlighet i
de eventuella åtgärder man vidtar inom distrikt och klubbar.
Riskanalys ska genomföras innan eventuella aktiviteter. I informationen ska också
framgå att vi uppmanar klubbarna att vara restriktiva med inomhusaktiviteter då
det kan innebära en större risk för smittspridning.
VU beslutade vidare att alla fysiska konferenser ställs in till och med årets slut.

§ 153 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett bra och konstruktivt möte och
avslutade sammanträdet klockan 18:00.
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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).

