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

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

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

§ 59 ALLMÄN UPPDATERING OM CORONALÄGET
Folkhälsomyndigheten har fastställt nya Föreskrifter och allmänna råd att gälla från
den 1 april 2020 och har ett slutdatum den 31 december 2020. Förskrifterna kan
upphävas eller förlängas om så behövs.
SKK har inte i nuläget vidtagit ytterligare åtgärder sedan den 27 mars till följd av
dessa förskrifter men beroende på utvecklingen kan så komma att ske vilket medför
att SBK även behöver se över tagna beslut.
SKK:s Centralstyrelse beslutade den 27 mars att förlänga den generella dispensen för
sista dag för att hålla års- och fullmäktigemöten 2020 till:
-

30 september för direkta medlemsorganisationer (läns-, special- och
verksamhetsklubbar samt Sveriges Hundungdom)

-

31 augusti för indirekta medlemsorganisationer (alla andra klubbar i
organisationen).

SBK har identifierat några klubbar som kommer att utnyttja möjligheten, då alla inte
kan genomföra digitala, förkortade årsmöten.
VU konstaterade att efter beslutet om inställd tävlingsverksamhet samt riktlinjer och
tydliggörande för att kunna bibehålla viss kursverksamhet samt arrangemang av MH
och MT, så har oron bland medlemmar och klubbar lagt sig något.

§ 60 ÅRETS MÄSTERSKAP
Barbro Olsson informerade om de kontakter hon haft med arrangörer och
utskottsgrupper kring årets SM.
Beroende på allmänna råd från Folkhälsomyndigheten och/eller beslut från SKK kan
olika former av beslut tas både vad gäller nationella arrangemang men även svenskt
deltagande på internationella mästerskap.
VU beslutade följa utvecklingen noga.

§ 61 PROBLEM I LOKALKLUBB
VU diskuterade uppkommet problem i en lokalklubb som haft en interimsstyrelse
sedan årsmötet i februari. Tiden för interimsstyrelsens mandat går ut den 14 april men

på grund av nu gällande restriktioner för sammankomster kan inget nytt
medlemsmöte hållas. Efter kontakt med SKK:s Föreningskommitté finns framtaget
förslag på fortsatt hantering.
VU beslutade att interimsstyrelsens mandat förlängs tills vidare samt uppmanar
klubbens medlemmar att ta till sig budskapet i det brev som kommer att gå ut till alla
medlemmar.
VU önskar lokalklubben lycka till med fortsatt arbete.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 62 KOMMANDE MÖTEN INOM FS OCH VU
VU beslutade inledningsvis att i nuläget ersätta alla planerade fysiska möten med
digitala möten fram till och med 31 maj. De inplanerade mötesdatumen därefter ligger
fast men ej fastställt om mötena blir fysiska eller digitala.
VU diskuterade det fortsatta arbetet kring strategi och vision samt uppföljning av
frågeställningar från Organisationskonferensen.
GS och Anneli Hultman har sammanställt ett dokument med punkter för dessa
frågeställningar.
VU uppdrar till Piia Nora, Lars Carlborg och Barbro Olsson att utifrån dessa
nedtecknade punkter, samt övriga för organisationen övergripande frågor, föreslå en
prioriteringsordning för att sedan kunna fördela ut uppgifter till övriga FS-ledamöter
att arbeta med i mindre kluster.
VU beslutade vidare att fortsätta med veckovisa sammanträden för uppföljning och
bevakning av eventuella åtgärder kopplade till utbrottet av covid-19.

§ 63 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett bra möte och avslutade sammanträdet
klockan 20:45.
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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).

