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§6

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade årets första
VU-sammanträde öppnat.

§7

VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Lars Carlborg valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§8

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Förelåg förslag på dagordning.
VU beslutade att efter små justeringar godkänna framlagt förslag på dagordning.

§9

FS FÖRSLAG TILL KONGRESSEN

VU diskuterade de tankar på förslag från FS vilka ska framläggas för kongressen i maj
2020. De hittills framkomna ämnena är följande.

§

•

Medlemsavgift
Tilldelat till skattmästaren

•

Inriktningsbeslut kopplat till av certifiering enligt beslut på Kennelfullmäktige
2019
Tilldelat till GS

•

Stadgeändring för anpassning till Svenskt Friluftsliv
Tilldelat UG stadgar

•

PM gällande ny valordning
Tilldelat UG stadgar

10 MOTIONER TILL KONGRESSEN

VU diskuterade de inkomna motionerna och konstaterade att några av dem är förslag
som är kopplat till regelfrågor eller anvisningar. Regelfrågor beslutades, vid
kongressen 2016, att dessa inte skulle behandlas för beslut på kongressen. Däremot är
frågeställningarna sådana att de är viktiga att diskutera som input för FS och berörda
utskott och arbetsgrupper i det pågående arbetet.
VU informerar om detta vid kommande FS-sammanträde och återkopplar till
motionärerna.

§

11 INSÄTTNING TILL MINNESFONDEN

VU beslutade sätta in 1,000 kronor till Svenska Brukshundklubbens minnesfond samt
blommor till minne av Inger Svedin som avled i slutet av 2019.
Inger Svedin var hedersledamot i förbundet och FS-ledamot under ett antal år.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 12 EKONOMI
Utfallsrapporten över helåret 2020 blir preliminärt färdigställt om en vecka men
skattmästaren rapporterar om en god likviditet.
GS, skattmästaren och ekonomiansvarig på kansliet har ett par dagar inplanerat för
avstämningar varefter mer detaljerad information kan ges.

§ 13 PLANERING AV FS-SAMMANTRÄDET 24 JANUARI
VU diskuterade upplägget för FS-sammanträdet innan organisationskonferensen.
Sammanträdet är endast en dag varför en god struktur är nödvändig. Del av tiden ska
avsättas för det pågående strategiarbetet.

§ 14 ORGANISATIONSKONFERENSEN 2020
Barbro Olsson och GS informerade om programmet och den detaljerade planeringen
för organisationskonferensen som genomförs den 24–26 januari 2020.

§ 15 MEDLEMSRELATERADE ÄRENDEN
a) Ärende kopplat till patrullhundskurs
VU diskuterade kring det yttrande som inkommit. Det finns ett antal delar i yttrandet
som medför att ärendet ska föreläggas FS igen.
VU uppdrog till Barbro Olsson att förbereda ett beslutsunderlag till FSsammanträdet.
b) Inkommen skrivelse från distrikt
VU diskuterade frågor som inkommit via e-post till förbundskansliet.
VU beslutade att försöka ha en kortare fysisk träff i samband med organisationskonferensen för att reda ut frågeställningarna.

§ 16 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett bra möte och avslutade sammanträdet
klockan 20:30.

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).

