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§ 17 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna och förklarade VUsammanträdet öppnat.

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

§ 19 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Förelåg förslag på dagordning.
VU beslutade att efter små justeringar godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 20 COLLIEUTREDNINGEN
SKK har idag publicerat Rapporten från collieutredningen på deras hemsida.
Förbundsstyrelsen och Svenska collieklubbens styrelse kommer att få rapporten
presenterad muntligen vid lämpligt tillfälle.
VU diskuterade hur vi fortsatt går vidare och framhöll vikten av att processen inte
stannar av.
VU uppdrog till GS att kontakta Ionie Oskarsson för förslag om lämpligt datum för
denna presentation. Beslut om vilka som ska delta på presentationen tas efter att
datumet är satt.

§ 21 SBK TÄVLING
Thomas Holmén anslöt till mötet och avrapporterade statusläget avseende de
oenigheter som finns med den part som vann upphandlingen gällande nyutveckling av
SBK Tävling. Det finns fortfarande kvarstående frågetecken som inväntas svar på
innan ett slutligt beslut kan tas om hur vi går vidare.
VU tackade för avrapporteringen och inväntar ytterligare svar. Frågan kommer att
lyftas åter på nästkommande FS-sammanträden.

§ 22 MOTIONER
VU diskuterade kort de motioner som är inlämnade och till vilka det ska
sammanställas yttrande.
VU beslutade att komplettera tråden i Teams att gälla alla motioner och uppmana FS
att notera sina synpunkter i den. Då är mycket förberett inför FS-sammanträdet den
12 februari.

§ 23 PLANERING AV FS-SAMMANTRÄDET 12 FEBRUARI
VU diskuterade upplägget för FS-sammanträdet via Teams den 12 februari.
VU beslutade att sammanträdet endast ska behandla disciplinärenden, närvaro på
årsmöten samt motioner och FS-förslag till kongressen.

§ 24 EKONOMI
Skattmästaren informerade om samtal som förts med revisorn om disponering av
vinstmedlen för år 2019. Diskussionerna ska fortsätta och förslaget kommer i
sedvanlig ordning att läggas fram för kongressen i maj.
Skattmästaren informerade även om att inga utskott ännu kommit in med den slutliga
budgeten för 2021 och framåt. Det är dock två veckor kvar till deadline så än finns
tid.
VU uppmanade skattmästaren att skicka en påminnelse till utskottssammankallande.

§ 25 KONGRESSEN 2020
VU diskuterade kort programmet vid kongressen.
VU beslutade att bjuda in PG specialsök för att de ska kunna rapportera om arbetet.
Detta är i enlighet med kongressuppdraget från 2018.
VU uppdrog till GS att kontakta gruppen.

§ 26 KLUBBRELATERADE ÄRENDEN
VU diskuterade den information som då och då når VU och som indikerar att det finns
inslag av oroligheter i ras- och lokalklubbar. I många delar handlar det om
okunnighet gällande stadgar och i andra delar gäller det otydligheter i befogenheter
utifrån konstitution och sammansättning av styrelser och
kommittéer/utskott/sektorer.
VU diskuterade möjligheten att delta på årsmöten då så efterfrågas.
VU beslutade att lyfta frågan med övriga ledamöter i FS för att om möjligt bygga en
beredskap i händelse av efterfrågan på närvaro.

§ 27 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett bra möte och avslutade sammanträdet
klockan 20:15.
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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).

