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§ 11 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande Piia Nora hälsade de närvarande välkomna VU-sammanträdet.

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

§ 13 DAGORDNING
VU beslutade fastställa framlagt förslag på dagordning efter några mindre justeringar.

§ 14 EKONOMI
Skattmästaren informerade kort kring utfall och prognos för 2020. Skattmästaren, GS
och ekonomiansvarig på kansliet ska ha en genomgång i veckan för att ta fram en
presentation av läget inför Organisationskonferensen.

§ 15 CORONALÄGET
VU diskuterade den information som gavs på SKK:s Specialklubbskonferens om
förlängda restriktioner. Information kommer på SKK:s hemsida under denna vecka
varvid vi ska kunna delge information efter det samt informera på
Organisationskonferensen.
VU vill fortsatt påminna om att pandemin påverkar oss alla men det är viktigt att vi
tar ett gemensamt ansvar vilket innebär att man bör ställa in verksamhet som är svår
att genomföra på ett säkert sätt och ställa om till digitala lösningar där så är möjligt.

§ 16 ORGANISATIONSKONFERENSEN 2021
Piia Nora föredrog upplägget för FS egna sessioner under kommande
Organisationskonferens.
Ett bra upplägg som ger utrymmer för framåtriktade diskussioner.
VU tackade för planeringen och ser fram emot en givande konferens.

§ 17 FÖRSLAG TILL BESLUTSPUNKER PÅ KOMMANDE FSSAMMANTRÄDEN
VU diskuterade tre olika förslag till beslutsunderlag inför kommande FSsammanträden framlagda av Barbro Olsson.
VU beslutade enligt nedan:
-

Nya arbets- och projektgrupper
Föreläggs till FS-sammanträdet 5 februari

-

Digital signering
Föreläggs till FS-sammanträdet 26 februari

-

Pulsmätningar i organisationen
Föreläggs till FS-sammanträdet 26 februari

§ 18 NÄSTKOMMANDE VU-SAMMANTRÄDE
VU beslutade att avhålla nästa VU-sammanträde den 16 februari 18:30 via Teams.

§ 19 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förbundsordförande Piia Nora tackade för ett bra och konstruktivt möte och
avslutade sammanträdet klockan 20:00.
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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).

