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

§ 65 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Lars Carlborg valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll.

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

§ 67 ALLMÄN UPPDATERING OM CORONALÄGET
Frågor har inkommit från olika delar inom organisationen angående medverkan i
aktiviteter av personer i riskgrupper.
VU konstaterade att Folkhälsomyndighetens allmänna råd från den 1 april och
föreskrifter från 16 april gäller och har i dagsläget sista december som slutdatum.
VU diskuterade vidare kring det sammanträde som SKK/CS har den 29 april där
fortsatta rekommendationer om klubbaktiviteter kommer att beslutas.
Ny information gällande verksamhet kan därav komma att behöva kommuniceras
under nästkommande vecka.

§ 68 ÅRETS MÄSTERSKAP
VU diskuterade läget kring årets mästerskap och konstaterade att flertalet är
inställda. Beroende på SKK/CS beslut från mötet beskrivet ovan kommer eventuellt
nya beslut att tas på kvarvarande nationella arrangemang men även svenskt
deltagande på internationella mästerskap.

§ 69 TÄVLINGSSYSTEMET
GS informerade om läget i tvisten med den upphandlade leverantören av det nya
tävlingssystemet. Det begärda anståndet i tingsrätten är beviljat fram till den 12 maj
och ett svaromål kommer att lämnas in.

§ 70 PROBLEM I LOKALKLUBB
VU diskuterade förslag från Skånedistriktet om föreslagen interimsstyrelse i Tygelsjö
BK. Förslaget är utarbetat under den tvångsförvaltning som tidigare beslutats av FS.
Interimsstyrelsen har idag namnförslag till styrelse, revisorer och valberedning samt
anmält om förenklat årsmöte på distans 2020-04-16 hos SKK:s Föreningskommitté.
Skånedistriktet kommer även fortsättningsvis att bistå med hjälp i stadgefrågor och
utbildning i föreningskunskap.
VU beslutade med grund i ovanstående information att upplösa Skånedistriktets
tvångsförvaltning av Tygelsjö BK.
VU önskar därmed också lokalklubben lycka till med det fortsatt arbetet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 71 ÅRSMÖTEN INOM ORGANISATIONEN
SBK har identifierat några klubbar som kommer att nyttja möjligheten att förlägga
sina årsmöten till hösten, då alla inte kan genomföra digitala, förkortade årsmöten.

§ 72 KOMMANDE MÖTEN INOM FS OCH VU
VU diskuterade upplägget för VU- och FS-sammanträdena via Teams den 15 - 16 maj.
Behovet av struktur är viktigt för att få givande sammanträden.
VU beslutade att VU-sammanträdet på fredagen ägnas till att förbereda större
punkter som ska avhandlas under FS-sammanträdet på lördagen.

§ 73 REVIDERING AV NORMALSTAGDAR
VU diskuterade av UG stadgars inlämnat önskemål om uppskov med att lämna in det
reviderade stadgeförslaget, detta på grund av ökad privat arbetsbelastning med
anledning av pågående pandemi. Nytt datum för inlämning är 13 juni.
VU beslutade enligt förslaget.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

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

Justeras

Vid protokollet:

Piia Nora
Mötesordförande

Anneli Hultman

Barbro Olsson

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

