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§1

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

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

§2

VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE

Barbro Olsson valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

§3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Förelåg förslag på dagordning.
VU beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 4 INKOMNA MOTIONER TILL KONGRESSEN 2020
VU diskuterade de åtta (8) motioner som inkommit till kongressen 2020.
VU beslutade att fördela underlagen till motionerna enligt nedan.

Motion
nr

Rubrik

Yttrande senast 15 januari från

1

Reducerad medlemsavgift för
pensionärer

Skattmästaren, ekonomiansvarig samt
utskottet för organisation

2

Ungdomsarbete inom
Brukshundklubben

AG Ung med hund i SBK, i samverkan
med utskottet för organisation samt
Sveriges Hundungdom

3

Tydligare utbildningsordning

Utskottet för hundägarutbildning

4

Tidslängd för avauktorisation

Utskottens samverkansgrupp gällande
auktorisationer

5

Arrangemang av mästerskap

PG SM-arrangemang

6

Beslutsinstans för domare

Utskottet för prov och tävling

7

Företräde vid bruksprov för
brukshundraser

Utskottet för prov och tävling, utskottet
för avel och hälsa samt Barbro Olsson

8

Företräde vid bruksprov för
brukshundraser

Utskottet för prov och tävling, utskottet
för avel och hälsa samt Barbro Olsson

VU beslutade att berörda instanser meddelas av organisationssekreteraren och
yttranden samt hanteringsförslag ska skickas in inför FS-sammanträdet i januari.
VU beslutade även att lägga ut samtliga motioner, som kommer att hanteras på
kongressen 2020, på hemsidan inför organisationskonferensen 2020, så att dessa kan

spridas och behandlas inom organisationen inför diskussioner på organisationskonferensen den 24–26 januari 2020.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 5 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett bra möte och avslutade sammanträdet
klockan 12:35.

Justeras:

Justeras

Vid protokollet:

Piia Nora
Mötesordförande

Barbro Olsson

Katarina Swahn

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som
fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens
förbundsstyrelse (FS).

