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

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

§ 124 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
VU beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 125 EKONOMI
Skattmästaren föredrog kort det ekonomiska läget och kommenterade några olika
poster. Medlemsintäkterna är stabila och det största tappet är av förklarliga skäl på
tävlingsavgifterna. En grundligare genomgång kommer under helgens
FS-sammanträde.
Likviditeten är fortsatt mycket god.
VU tackade för rapporteringen.

§ 126 CORONALÄGET
VU diskuterade nuvarande status gällande coronaläget.
a) Myndighetsuppdrag
I de fall där vår verksamhet lyder under andra myndigheter har vi även att
förhålla oss till de beslut och riktlinjer som de ger ut. Detta har tyvärr gett
konsekvenser för några av våra medlemmar såväl i egenskap av funktionär och
som kursdeltagare då våra uppdragsgivare främst Försvarsmakten, FM, och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, nyligen gått ut med
riktlinjer att inga personer tillhörande riskgrupp inkluderande personer över 70 år
får delta i verksamhet som baseras på uppdrag från dem.
b) Kvarvarande årsmöten
En genomgång av årsmöten visar att det i dagsläget endast är 2 årsmöten som
inte avhållits. Det handlar om en (1) rasklubb som skjuter på sitt årsmöte till 2021
samt en (1) rasklubb som ska avhålla årsmötet digitalt under september.

§ 127 PLANERING AV KOMMANDE FS-SAMMANTRÄDEN
VU diskuterade kort upplägget för helgens FS-sammanträde via Teams. Ambitionen
är att kunna genomföra alla beslutspunkter på lördagen den 29 augusti för att kunna
avdela söndagen för strategiplanering samt diskussionsärenden.
Behovet av fysiska möten är stort då det i princip hela detta år endast har avhållits
digitala möten. Barbro Olsson åtar sig att undersöka möjligheten till ett fysiskt möte i
oktober och VU funderar vidare på att även ha ett fysiskt möte i december.

§ 128 NÄSTKOMMANDE VU-SAMMANTRÄDEN
VU fastställde nästa sammanträde till den 8 september 17:00 via Teams. Ett längre
fysiskt sammanträde planeras till sista helgen i september.

§ 129 STRATEGISKA FRÅGOR
VU diskuterade därefter kring några strategiska områden där signaler och
frågeställningar har kommit från olika håll inom vår organisation.

§ 130 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett bra och konstruktivt möte och
avslutade sammanträdet klockan 19:00.
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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).

