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§ 154 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna till VU-sammanträdet.

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

§ 156 DAGORDNING
VU beslutade fastställa framlagt förslag på dagordning.

§ 157 EKONOMI
Skattmästaren kommenterade kort utfallet till och med september, vilket så här långt
pekar på ett starkt resultat.
Utfallet till och med oktober bör bli klart till nästa FS-sammanträde vilket innebär
att en mer omfattande genomgång kan göras då.
Likviditeten är fortsatt god.

§ 158 CORONALÄGET
VU konstaterade att läget kring den pågående pandemin inte är gynnsamt och det
påverkar såklart vår verksamhet. Några frågor har inkommit efter de skarpare
restriktioner som förmedlades i slutet på förra veckan men i stort sett så har
informationen mottagits väl.
Pandemin påverkar oss alla men det är viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar vilket
innebär att man bör ställa in verksamhet som är svår att genomföra på ett säkert sätt
och ställa om till digitala lösningar där så är möjligt.

§ 159 ALLMÄNNA REGLER
VU diskuterade kring de svar som kommit in från våra rasklubbar och distrikt
avseende en remiss för de allmänna reglerna i utställningsbestämmelserna.
Svaren innebar ett medhåll till de föreslagna förändringarna.
VU beslutade att meddela SKK om att SBK inte har några ytterligare synpunkter på
remissen.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 160 SKRIVELSE FRÅN DISTRIKT
VU diskuterade en inkommen skrivelse från ett distrikt angående en uppkommen
situation i en lokalklubb.
VU uppdrar till Lars Carlborg att kontakta distriktet för en fortsatt dialog.

§ 161 BESLUT I COLLIEUTREDNINGEN
VU diskuterade det beslut som är taget av SKK/CS utifrån förslag lagda i
collieutredningen. Det har även inkommit en skrivelse från Svenska collieklubbens
styrelse med tankar och önskemål om fortsatt hantering.
Denna process från starten, vidare genom collieutredningen och ett dröjande svar från
SKK/CS har tagit lång tid och kommer att påverka många personer.
Det innebär att det är extra viktigt att den handlingsplan som ska tas fram för
fortsatt arbete måste bearbetas grundligt. Det finns flera delar i beslutet som behöver
analyseras och jämföras med innebörden i det som föreslogs i rapporten från
collieutredningen.
VU beslutar att presentera tankar och funderingar för FS för att utifrån det kunna
landa i en handlingsplan.
VU uppdrar till Piia Nora att kontakta AG collie samt Svenska collieklubben om
detta.

§ 162 EXTRA MEDLEMSMÖTE I SVENSKA
SCHÄFERHUNDKLUBBEN
VU diskuterade närvaro från representanter ur FS vid det extra medlemsmötet som
ska avhållas inom Svenska Schäferhundklubben.
VU beslutade att Piia Nora, Barbro Olsson och Åsa Tiderman ska närvara vid detta
möte som representanter från FS.
VU uppdrar till Barbro att meddela berörda parter.

§ 163 ANSÖKAN OM FÖRLÄNGD DISPENSTID
Svenska Brukshundklubben har, med anledningen av den pågående pandemin, haft
beviljade dispenser från SKK avseende vissa avsteg i regelverken inom prov, tester,
beskrivningar och tävlingar. Det har gällt såväl hund- som funktionärsrelaterade
dispenser. Då mycket tyder på att coronarestriktionerna kommer att gälla under
åtminstone den inledande delen av år 2021, finns anledning att önska få dispenserna
förlängda.
VU diskuterade framlagt förslag på ansökan om fortsatta dispenser för prov, tester,
beskrivningar och tävlingar inom SBK. Frågorna är behandlade i utskottet för avel
och hälsa samt utskottet för prov och tävling.
VU beslutade enligt framlagt förslag och uppdrar till GS att skicka in dispensansökan
till SKK.

§ 164 UTSKOTTSORGANISATIONEN
VU diskuterade framtida sammansättning för utskotten avseende sammankallande
och biträdande i dessa.
VU beslutade att kontakta berörda personer om de tankar som diskuterats för att
sedan ta ett per capsulam beslut i frågan.

§ 165 KOMMANDE FS-SAMMANTRÄDEN
VU diskuterade kommande FS-sammanträden. I och med det rådande läget kommer
resterande sammanträden för året att vara digitala.
-

FS-sammanträde 25 november
Då det planerade FS-sammanträdet 18 november krockar med det extra
medlemsmötet för schäfer flyttas FS-sammanträdet till 25 november 19:00

-

Per capsulam beslut
Då det är några beslut som måste fattas och formaliseras före den 25
november kommer FS att behöva ta dessa per capsulam.

-

FS-sammanträde 4 – 6 december
Sammanträdet som var planerat att vara fysiskt den första helgen i december
blir istället digitalt men ändå utformat som ett arbetsmöte med strategiska
diskussioner. Sammanträdet börjar klockan 13:00 den 4 december med avslut
klockan 12:00 den 6 december.

§ 166 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett bra och konstruktivt möte och
avslutade sammanträdet klockan 20:20.
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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).

