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Datum: 2020-10-05 

Tid: Klockan 18.30 

Plats: Falbygden BK 

 

 

 

 

 

Dagordning 

§64: Mötets öppnande 

 

§65: Godkännande av dagordning 

 

§66: Föregående mötesprotokoll 

                           

§67:              Inkommen och utgående post, Skrivelser  

 

§68: Uppföljning  

 

§69:              Genomgång av kongresshandlingar 

            

§70:               Punkt för beslut 

a) Brännebacka BK 

b) Vara-Grästorp BK (önskemål om att distriktsrepresentanter deltar på 

styrelsemöte) 

c) Byte av bokföringsprogram 

                     

§71: Nästa styrelsemöte  

                       

§72: Mötets avslutande 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

§64.   Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 klockan 18.35.  

 

§65. Godkännande av dagordning 

 Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning. 

 

Närvarande: Carina Swartling Annelie K Karjalainen Jan Åberg 

 Arne Våring Pelle Karlsson  Torbjörn Käll 

 Elisabeth Persson 

(via telefon) 

  

Inbjudna     

Frånvarande: Johanna Hannerfors   
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§66. Föregående mötets protokoll 

          Föregående protokoll från 2020-09-10 godkändes och lades till  

          handlingarna. 

 

(Elisabeth Persson ansluter till mötet via telefon klockan 18.42) 

 

§67.  Inkommen och utgående post, Skrivelser 

Enligt (bilaga 1.) ingående och utgående post. 

           

§68.  Uppföljning 

       - 2020-02-24 Styrelsen kommer begära in uppdaterade arbetsbeskrivning  

          från samtliga kommittéerna. 

          2020-03-26 Skicka ut till kommittéer att komma in med justerade      

          arbetsbeskrivning på befintliga som ligger på hemsidan. Återkoppling  

          till styrelsen ska ske senast 7 maj. 

          2020-06-11 Påminnelse om att arbetsbeskrivningen ska justeras och  

           skickas in senast 30/9 -Klart 

       - Skicka svar på skrivelse från Vara-Grästorp -  Klart 

       - Skicka inbjudan till ordförandekonferens samt påminna om   

          kongresshandlingarna. -  Klart 

      -  Anmäla Carina och Arne till kongressen. -  Klart 

      -  Bjuda in SK i valberedningen till kommande styrelsemöte -  Klart 

            

        - Pelle informerar från Telefonmöte Orange dialoggrupp  

          den 22 september.  

o Svårt att få ungdomar rekryterade till brukshundklubbarna. 

o Diskussioner gällande minskande antal tävlingar över hela 

landet. 

 

  §69.  Genomgång av kongresshandlingar 

            - Fundering som uppkom var om hur mycket bidrag man får idag från försvaret. 

            - Vi anser det är bra att man förtydligat att SBK ingår under friluftsorganisation. 

 

           Förslag 1  

           FÖRBUNDSAVGIFT 2021-2023 

            

           Mötets beslut i frågan -  Bifall 

 

            Förslag 2 A 

            Stadgeändring i svenska brukshundklubbens grundstadgar gällande 

            tydliggörandet att brukshundklubben är en friluftsorganisation 

 

            Mötets beslut i frågan - Bifall 

 

            Förslag 2 B  

            Valberednings-pm för av Kongressen vald valberedning. 

 

            Mötets beslut i frågan – Bifall 
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            Förslag 3  

            Kvalitetssäkring och certifiering av hundar gällande delbranscher för 

            vilka svenska brukshundklubben har delegerat ansvar 

 

            Mötets beslut i frågan – Bifall 

 

            Motion 1  

            Motion Reducering av medlemsavgift inom SBK för pensionärer 

 

            Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående 

            att motionen avslås. 

 

            Mötets beslut i frågan – Avslag 

 

            Motion 2  

            Motion om ungdomsarbete inom SBK 

 

            Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående 

            att motionen är besvarad 

 

            Mötet beslut i frågan –  Anser att den inte är besvarad av förbundsstyrelsen.  

            Bör utredas mer. Stödjer motionen. 

 

            Motion 3  

            Motion att utbildningsordningen måste vara tydligare 

 

            Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen  

            är besvarad.  

 

            Mötet beslut i frågan –  Stödjer motionen 

             

            Motion 4  

            Motion Avkontorisering av funktionärer bör vara 2 år 

 

            Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående 

            att motionen är besvarad. 

 

           Mötet beslut i frågan –   Stödjer Förbundsstyrelsen 

 

           Motion 5  

           Motion angående arrangemang av mästerskap 

 

           Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående 

           att motionen avslås. 

 

           Mötet beslut i frågan –  Avslås 
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           Motion 6  

           Jämlikt SBK:s grundstadga 7.7 

           Beslut om behovet av antalet utbildade domare i rallylydnad skall ligga på         

           distriktsnivå och inte centralt. 

 

            Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående 

            att motionen är besvarad. 

 

            Mötet beslut i frågan –  Stödjer Förbundsstyrelsen 

 

            Motion 7 och Motion 8 

            Svenska Schäferhundsklubben föreslår att bruksraser skall ha förtur till bruksprov. 

            samt motion från Svenska Australien Cattledog klubben. 

 

            Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till kongressbeslut 2016 att motionen  

            avslås men att förbundsstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med frågan enligt  

            resonemanget ovan. 

 

            Mötet beslut i frågan –  Stödjer Förbundsstyrelsen 

 

            Alla motioner finns att läsa i helhet på         

            https://www.brukshundklubben.se/kongresshandlingar_2020    

 

(Mötet ajournerar för fika 20.09 –20.25) 

(Elisabeth Persson ansluter till mötet via telefon klockan 20.25) 

 

 §70.     Punkt för beslut 

a) Brännebacka BK 

Mötet diskuterar uppkommen situation. 

 

Skrivelse sammanställs och skickas till SBK centralt efter inkommit svar på 

utsänd inbjudan till lokalklubbens styrelse gällande ordförandekonferens  

den 8 oktober. Svar kommer först från icke styrelsemedlem att ingen kan  

delta och dagen efter kommer svar från styrelsen. Ett agerande som  

distriktsstyrelsen ifrågasätter lämpligheten med. 

 

Ordförande får i uppdrag att kontakta ordförande för lokalklubben. 

 

b) Vara-Grästorp BK (önskemål om att distriktsrepresentanter deltar på 

styrelsemöte) 

Mötet diskuterar samtal från Vara-Grästorp och önskemål om att representanter  

Klubben får meddela när dom har nästa styrelsemöte.  

 

Mötet beslutar att Arne Våring, Carina Swartling, Pelle Karlsson åker som 

representanter från distriktsstyrelsen. Som suppleanter utses Jan Åberg och 

Annelie Karlsson Karjalainen om någon av ovanstående får förhinder. 

 

https://www.brukshundklubben.se/kongresshandlingar_2020
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c) Byte av bokföringsprogram 

Önskemål från kassören är att få byta till bokföringsprogrammet via 

Nordeabanken istället för Visma.  

 

Mötet beslutar att man byter till Nordeabankens bokföringsprogram. 

 

§71.    Nästa styrelsemöte den 8/10 klockan 18.00 Tidaholm BK. 

           

§72.    Mötets avslutande 

    Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet  

    avslutat klockan 21.33. 

 

 

protokollet justeras, 

 

 

 

------------------------------------------------------ --------------------------------------------------

Carina Swartling, Ordförande                               Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare 


