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Röstetal och delegater

Distrikt/rasklubb Medlemsantal Röster
Andel av 

medlemsantal 
(OBS avrundat)

Max antal 
delegater

Blekinge 1 557 6 2,26 % 2

Dalarna 2 164 8 3,14 % 3

Gotland 482 2 0,70 % 1

Gävleborg 1 803 7 2,61 % 3

Halland 1 806 7 2,62 % 3

Mellannorrland 2 737 10 3,97 % 4

Närke 1 523 6 2,21 % 2

Skaraborg 3 376 12 4,89 % 5

Skåne 9 159 31 13,28 % 13

Småland 5 796 20 8,40 % 8

Stockholm 4 810 17 6,97 % 7

Sörmland 3 175 11 4,60 % 5

Uppland 3 343 12 4,85 % 5

Värmland-Dal 3 156 11 4,57 % 5

Västmanland 1 636 6 2,37 % 2

Västra 6 307 22 9,14 % 9

Östergötland 2 286 8 3,31 % 3

Övre Norrland 3 309 12 4,80 % 5

Distrikten summa 58 425 208 84,7 % 85

Australian cattledog 94 1 0,14 % 1

Australian kelpie 450 2 0,65 % 1

Australian shepherd 708 3 1,03 % 1

Beauceron 113 1 0,16 % 1

Belgiska vallhundar 746 3 1,08 % 1

Bouvier des flandres 153 1 0,22 % 1

Boxer 1 023 4 1,48 % 1

Briard 270 1 0,39 % 1

Collie 873 3 1,27 % 1

Dobermann 378 2 0,55 % 1

Hollandse herdeshond 114 1 0,17 % 1

Hovawart 478 2 0,69 % 1

Riesenschnauzer 741 3 1,07 % 1

Rottweiler 1 499 5 2,17 % 2

Tysk schäfer 2 625 9 3,81 % 4

Rysk svart terrier 83 1 0,12 % 1

Vit herdehund 212 1 0,31 % 1

Rasklubbarna summa 10 560 43 15,3 % 20

TOTALT 68 985 251 100,0 % 105
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Program och dagordning
1. Kongressens öppnande
2. Fastställande av röstlängden
3. Val av ordförande och vice ordförande för kongressen 
4. Förbundsstyrelsens anmälan om protokollförare vid kongressen
5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med kongressens ordförande ska justera protokollet
6. Val av kommitté om tre personer som ska ta fram förslag till val av valberedning
7. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt grundstadgarna § 7 moment 6
8. Fråga om kongressdelegaterna blivit stadgeenligt kallade
9. Fastställande av dagordning och tidsprogram för kongressen
10. Utdelning av utmärkelsetecken och kallande av hedersledamöter
11. Aktuell information
12. Genomgång av: 
  a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2013 inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag  
  från föregående kongress
  b) Balans- och resultaträkning
  c) Revisorernas berättelse
13. Fastställande av balans- och resultaträkning per den 31 december 2013 samt beslut om disposition av vinst  
 eller förlust
14. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
15. Genomgång av förbundsstyrelsens förslag avseende: 
  a) Mål
  b) Medlemsavgift enligt grundstadgarna § 4 för närmast kommande verksamhetsår samt preliminär  
    medlemsavgift för de två därpå närmast följande verksamhetsåren 
  c) Rambudget för innevarande, närmast kommande verksamhetsår samt preliminär rambudget för de  
    två därpå närmast följande verksamhetsåren
  d) Andra ärenden samt motioner enligt grundstadgarna § 7 moment 7, vilka förbundsstyrelsen har  
    bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
16. Beslut i ärenden enligt punkt 15
17. Val av förbundsstyrelse enligt grundstadgarna § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänst-
 görningsordning
  a) En ordförande (1 år)
  b) En 1:e vice ordförande (2 år)
  c) Tre ordinarie ledamöter (2 år)
  d) Två suppleant (1 resp. 2 år)
18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt grundstadgarna § 9
19. Val av valberedning enligt grundstadgarna § 10
20. Beslut om omedelbar justering av punkterna 17-19
21. Beslut om förbundsstyrelsens förslag
22. Beslut om motioner enligt grundstadgarna § 7 moment 7 som inte behandlats under punkt 16
23. Frågor av allmänt intresse, upptages till överläggning - inte beslut - i den mån tiden medger. 
 Frågorna ska skriftligen avlämnas till generalsekreteraren senast den 14 maj 
24. Kongressens avslutande

Hålltider för helgen
Lördag den 17 maj    Söndag den 18 maj 
klockan 09.30-17.00 Förhandlingar  klockan 09.00-15.00 Förhandlingar
 09.00-09.30 Kaffe    11.15-11.45 Kaffe
 12.30-13.30 Lunch    12.30-13.30 Lunch
 15.30-16.00 Kaffe    15.00-  Kaffe
 19.00-19.30 Mingel
 19.30-  Middag   
Tiderna är ungefärliga och kan komma att ändras.
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Svenska Brukshundklubbens mål och handlingsplan

Förbundsstyrelsen arbetar enligt modellen för sys-
tematiskt målarbete. Detta innebär bland annat 
att satta mål kontinuerligt följts upp under året 
(se figur).

I årshjulet fastställs avstämningspunkter för 
måluppfyllelse. Detta styr förbundsstyrelsens och 
utskottens systematiska kvalitetsarbete. På så sätt 
följs framåtskridandet av det planerade utveck-
lingsarbetet. Avstämningar dokumenterats och 
utgör ett utmärkt underlag för den verksamhets-
berättelse som presenteras på kongressen. I slutet 
av verksamhetsåret analyseras uppnådda resultat 
och nya mål fastställs inför kommande verksam-
hetsår.

Systematiskt målarbete

Förbundsstyrelsens årshjul 2014

Var är vi?
Nulägesbeskrivning

Vart ska vi?
Vision, mål & delmål

Hur gör vi?
Handlingsplan & 
genomförande

Hur blev det?
Utvärdering & analys

31 jan FS-möte
Hur blev det?

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

JunJul

Aug

Sep

Okt

Dec
1-2/2 Organisations-
konferens
28/2 FS-möte
22-23/2 SM Drag

1-2/3 FS arbetshelg
Var är vi?

14/6 FS-möte
Hur gör vi?
13-15/6 SM lydnad & 
agility

16/5 FS-möte
17-18/5 kongress
Vart ska vi?
18/5 konst.FS-möte

1-3/8 SM IPO-R 
30/8 FS-möte Var är vi?
21-23/8 FMM P-hund
29-31/8 SM bruks & IPO

9-14/9 IPO VM
19-21/9  SM rallylydnad

3/10 FS-möte
4-5/10 FS arbetshelg

28/11 FS-möte
29-30/11 Verksam-
hetskonferens

Nov

2014
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Ökad öppenhet och transparens

Genom att: • Fastställa rutiner för information och kommunikation
• Föra dialog med ordföranden i distrikt och rasklubbar
• Öka delaktigheten för medlemmarna
• Värna om det demokratiska inflytandet
• Utarbeta en strategi för mediakontakter för såväl utgående som in-

gående information
• Ökade presskontakter

Mätbarhet: • Antal kommunicerade ärenden
• Enkäter där upplevelser av delaktighet samlas in
• Förekomster i media

Start/slut: 2014/2017
Ansvar: Förbundsstyrelsen

Frisk och sund organisation

Genom att: • Fastställa en gemensam värdegrund som ska vara gynnsam för män-
niska och djur

• Införa föreningscoacher inom organisationen
• Ha uppdaterade och moderna policydokument
• Arbeta fram ett tydligt informationsmaterial

Mätbarhet: • Antal konfliktärenden
• Frågor i verksamhetsstatistiken om trivselklimatet inom klubb eller distrikt

Start/slut: 2014/2017
Ansvar: Förbundsstyrelsen

Öka antalet medlemmar i Brukshundklubben

Genom att: • Erbjuda ett attraktivt medlemskap
• Minska genomströmningstakten

Mätbarhet: Statistik ur medlemssystemet

Start/slut: 2014/2017
Ansvar: Förbundsstyrelsen/lokal- och rasklubbar

Säkerställa Brukshundklubbens uppdrag om förvalt-
ning och avelsansvar

Genom att: • Bistå med support och stöd till rasklubbarnas arbete med rasspecifika 
avelsstrategier

• Ge möjlighet till rasklubbarna att utvärdera avelsresultaten med hjälp 
av Lathunden

• Matcha samarbetspartners behov av krav och kvalité
• Avelsmålskonferenser

Mätbarhet: • Prov- och tävlingsresultat
• MH, MT, Exteriörbeskrivningar
• Hälsostatistik

Start/slut: 2014/2017
Ansvar: Förbundsstyrelsen/rasklubbar
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Tillhandahålla hundar för samhällsnyttiga tjänster

Genom att: • Som frivillig försvarsorganisation informera, utbilda och rekrytera 
utifrån ställda uppdrag

• Matcha samarbetspartners behov av krav och kvalité
• Verka för att hitta nya aktörer där hunden kan komma till nytta och 

användning inom samhället 
Mätbarhet: Antal certifierade hundar
Start/slut: 2014/2017
Ansvar: Förbundsstyrelsen/rasklubbar

Vara en aktiv organisation som sprider kunskap om hund

Genom att: • Erbjuda plats till alla som vill gå kurs
• Skapa förutsättningar för ökad kursverksamhet
• Utbilda instruktörer/lärare med kompetens utifrån samhällets behov
• Öka omfattningen av mentalkunskap och problemlösning i instruktörs-

utbildningarna
• Öka antalet avtalsinstruktörer

Mätbarhet: Verksamhetsstatistiken
Start/slut: 2014/2016
Ansvar: Förbundsstyrelsen/lokalklubb

Öka attraktionskraften för prov och tävling

Genom att: • Utveckla nuvarande prov- och tävlingsformer
• Tillvarata möjligheten att prova hundarnas bruksbarhet
• Införa nya tävlingsformer mot mer arenasport
• Genomlysa möjligheterna till ett tävlande året runt
• Bjuda in till konferenser och föra en dialog med arrangörer och utövare 

Mätbarhet: • Fastställt regelpaket inför nästa låsningsperiod
• Enkäter
• Tävlingsstatistik

Start/slut: 2014/2017
Ansvar: Förbundsstyrelsen

Ekonomi i balans över tid med en stabil likviditet

Genom att: • Uppnå budgeterat resultat
• Skapa förutsättningar för en god likviditet
• Upprätta en ekonomisk handlingsplan

Mätbarhet: Resultat och balans
Start/slut: 2014/2015
Ansvar: Förbundsstyrelsen
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Budget samt riktlinjer 2014-2016
(Samtliga siffror är angivna i kronor)

Budget och Riktlinjer Utfall Budget Budget Riktlinjer Riktlinjer

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter
Medlemsintäkter 14 274 343 15 000 000 15 300 000 15 606 000 16 341 120
Statliga anslag 1 200 000 1 245 000 1 245 000 1 245 000 1 245 000
Förlagsverksamheten 1 027 556 1 100 000 1 200 000 1 400 000 1 428 000
Sponsorer 895 522 860 000 803 500 807 070 810 711
Brukshunden 1 672 444 2 060 000 1 786 120 1 818 242 1 851 007
Admin.avgifter prov & tävling 2 845 959 2 900 000 2 958 000 3 017 160 3 077 503
Övriga intäkter 191 196 675 000 401 500 632 314 488 244
Summa intäkter 22 107 020 23 840 000 23 694 120 24 525 786 25 241 585

Kostnader

Gemensamma kostnader
Personalkostnader -6 119 316 -6 650 000 -6 889 400 -7 137 418 -7 394 365
Driftskostnader förbundskansli -2 357 415 -2 838 560 -2 149 718 -2 196 914 -3 061 950
Organisation -967 825 -1 050 000 -1 177 526 -1 121 967 -1 219 826
Förlagsverksamheten -1 144 114 -1 000 000 -947 580 -966 532 -985 862
SBK Tävling -1 703 222 -1 162 000 -1 185 240 -1 208 945 -1 233 124
Brukshunden -4 458 987 -4 600 000 -4 628 000 -4 719 000 -4 811 820
Avskrivningar -578 479 -800 000 -541 960 -430 780 -255 000
Övriga gemensamma kostnader -1 583 273 -1 650 000 -1 735 337 -1 794 745 -1 804 341
Summa gemensamma kostnader -18 912 631 -19 750 560 -19 254 761 -19 576 301 -20 766 288

Utskott
Utskottet för organisation -200 314 -400 000 -465 000 -490 000 -520 000
Utskottet för prov och tävling -1 347 267 -1 370 000 -1 516 900 -1 763 296 -1 713 208
Utskottet för avel och hälsa -602 679 -1 228 000 -1 845 099 -2 423 848 -1 463 040
Utskottet för hundägarutbildning -470 716 -675 000 -670 000 -670 000 -670 000
Utskottet för samhällsnytta -32 877 -100 000 -100 000 -125 000 -125 000
Korrigering utskottskostnader 0 452 560 551 640 656 659 538 951
Summa utskottskostnader -2 653 853 -3 320 440 -4 045 359 -4 815 485 -3 952 297

Summa kostnader -21 566 484 -23 071 000 -23 300 120 -24 391 786 -24 718 585

Operativt resultat 540 536 769 000 394 000 134 000 523 000
Finansiella poster 14 991 0 0 0 0

Resultat 555 527 769 000 394 000 134 000 523 000
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Intäkter

Medlemsintäkter
Medlemsintäkterna är beräknade på att antalet 
medlemmar som betalar förbundsavgift ligger på en 
nivå på 44 400 st år 2015, 42 600 under år 2016 och 
42 300 under år 2017. Anledningen till att vi mins-
kat antalet medlemmar i budgeten är osäkerheten av 
hur den nya agilityklubben påverkar Svenska Bruks-
hundklubbens medlemsantal. 

Resterande del avser specialklubbsavgift som debi-
teras Sveriges Hundungdom för den del av deras 
medlemmar som valt Brukshundklubben som sin 
specialklubb enligt avtalet om dubbelt medlemskap. 
Specialklubbsavgiften är 50 kr. 

Medlemsintäkterna är svåra att uppskatta, då det rul-
lande medlemskapet gör att medlemsantalet skiftar 
från månad till månad.

Statliga anslag
Detta belopp avser den ersättning som debiteras 
organisationsbidraget för administrativa kostnader 
som krävs för att Brukshundklubben ska kunna driva 
tjänstehundsverksamheten. 

Brukshunden
Vi beräknar en försiktig ökning av annonsintäkter till 
Brukshunden mellan åren 2015 och 2017. I belop-
pet ingår även ersättning från de statliga anslagen 
för redaktionellt material i tidningen Brukshunden 
gällande tjänstehundsverksamheten.

Förlagsförsäljning
Under åren 2015-2017 har vi räknat med en ökning 
mellan åren, vilken vi hoppas kunna prestera genom 
de ansträningar som kommer göras under år 2014 
för att få igång försäljningen. Bland annat kommer vi 
göra det enklare för våra klubbar att beställa material 
från SBK-shopen då vi vill förenkla faktureringsru-
tinerna för dessa.  Regellåsningsperioden från den 1 
januari 2017 kommer öka försäljningen i slutet av 
år 2016 då nya regelböcker kommer produceras och 
säljas i shopen.

Sponsorer och samarbetspartners
Intäkter från avtal med Agria Djurförsäkring, Water-
circles Sverige AB samt ett antal andra samarbetspart-
ners.

Administrativ avgift prov och tävling
Dessa intäkter består av den centrala administrativa 
avgift som debiteras arrangörerna på samtliga anmäl-
ningar till prov och tävlingar. 

Övriga intäkter 
Bland dessa intäkter finns ersättningar från Ken-
nelklubben (SKK) för genomförda konferenser, 
medel från SKKs landslagsfond samt intäkter från 
deltagande i kongress, konferenser och seminarier. 
Ökningen de kommande åren beror främst på ökat 
antal konferenser som berättigar till bidrag från SKK.

Gemensamma kostnader

Personal
Under året 2015-2017 har personalkostnaderna 
räknats upp med beräknade avtalsenliga löneöknin-
gar. I och med att lönerna ökar, så ökar även sociala 
avgifter, försäkringsavgifter och pensionsavsättningar.

Driftskostnader förbundskansliet
I driftskostnader för förbundskansliet ingår lokal-
kostnader, kontorskostnader, driftkostnader för IT, 
portokostnader, telefonkostnader samt kostnader för 
Internetuppkoppling. Vi beräknar kunna minska 
dessa från år 2015 då utvecklingskostnader för SBK 
Tävling minskar.

Organisationskostnader
Denna post innehåller kostnader för förbundsstyrels-
en och verkställande utskottets möten, FS-ledamöter-
nas representation i organisationen, kostnader för 
kongressen och organisationskonferensen, valbered-
ningens kostnader samt även kostnader för Kennel-
fullmäktige.

Kennelfullmäktige genomförs vartannat år, och 
under den kommande perioden år 2015 och 2017. 
Därmed ökar organisationskostnaderna för dessa år.

Kommentarer till Budget 2014 samt riktlinjer 2015-2016
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Förlagsverksamheten
Kostnaderna för förlagsverksamheten följer den in-
täktsökning som är budgeterad under perioden.

Brukshunden
Kostnaderna för distribution av tidningen Brukshun-
den beräknas öka, bland annat på grund av ökade 
portokostnader. Dessutom ger ökade annonsintäkter 
en ökad kostnad för annonsförsäljning och bilagor.

SBK Tävling
Här finner vi kostnader till leverantören av sys-
temet SBK Tävling, en rörlig ersättning till SKK 
för inhämtning av uppgifter från SKK Hunddata, 
transaktionskostnader för kortbetalningar, bank-
kostnader för utbetalning till arrangörer samt 
vissa utvecklingskostnader som inte kan anses vara 
investeringar. Slutligen även momskostnader för 
fakturering mellan Brukshundservice Sverige AB och 
Svenska Brukshundklubben, vilken behöver göras 
för att aktiebolaget ska kunna bära kostnaderna för 
SBK Tävling. Kostnaden för förbundet blir den 
moms som debiteras, övrig del av fakturerat belopp 
elimineras i koncernredovisningen.
 
Avskrivningar
Avskrivningarna beräknas på gjorda investeringar, 
och görs normalt under 60 månader räknat från och 
med inköpsmånaden. 

Under år 2015 beräknas investeringar göras till ett 
belopp om 300 kkr, främst utgörande investeringar 
i Medlem Online samt vissa justeringar av den nya 
hemsidan.

Övriga gemensamma kostnader
I de övriga gemensamma kostnaderna ingår moms 
för fakturering mellan bolagen av delar som inte 
berör SBK Tävling (denna momskostnad redovisas 
under rubriken SBK Tävling), utskick av medlem-
savier, bankkostnader, revisionskostnader, kostnader 
för Brukshundklubbens stipendier, bidrag till SM-
arrangörer och kostnader för sponsringsförsäljning. 

Utskottskostnader
Utskottens kostnader beräknas öka under åren 2015-
2016, för att sedan minska år 2017. Den största 
delen av de ökade kostnaderna kan härröras till 
Utskottet för prov och tävling och Utskottet för avel 
och hälsa, främst på grund av regelrevideringsarbetet 
inför regellåsningsperioden från den 1 januari 2017.

Under ett stort antal år har vi kunnat se att utskot-
ten eller de fd kommittéerna och sektorerna av olika 
anledningar inte har använt de medel som har budg-
eterats. En tillbakablick till de senaste tio åren ger vid 
handen att i genomsnitt 12 procent av de budget-
erade medlen inte har använts, varför vi under de 
kommande åren budgeterar att tendensen håller i sig. 
Därmed har en korrigering av utskottskostnaderna 
om 12 procent gjorts på raden ”Korrigering utskotts-
kostnader” under åren 2015-2017. 
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Post Namn Mandatperiod Status

Ordförande Rolf Weiffert 1 år omval
1:e vice ordförande Anders Dahlstedt 2 år omval

Ordinarie ledamöter
Ulrika Paulin 2 år nyval
Nina Christoffersson 2 år omval
Barbro Olsson 2 år omval

Suppleanter
Helen Wallman 1 år fyllnadsval
Lars Carlborg 2 år nyval

Revisorer
Auktoriserad revisor Kerstin Hedberg 1 år omval
Lekmannarevisor Klas Nordblom 1 år nyval

Revisorsuppleanter
Auktoriserad revisor Peter Olofsson 1 år omval
Lekmannarevisor Michael Hanson 1 år nyval

För följande ledamöter i förbundsstyrelsen utgår mandattiden 2015

2:e vice ordförande Tomas Knuutila
Skattmästare Jenny Stenberg
Ledamot Ragnar Bergstål
Ledamot Johan Lindahl
Suppleant Jan-Olof Säll

Valberedningen
Rolf-Göran Asplund (sammankallande)
Michael Hanson (ledamot)
Malin Johansson (ledamot)
Åsa Lind (ledamot)
Thomas Tillström (ledamot)

Valberedningens förslag
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Helén Wallman

Bor i Finspång i Östergötland tillsammans med sambon 
Nicke, sönerna Zack 12, Jonathan 10 och Oliver 6 år och 
rottweilern Nemo som blir 10 i år. 

Helén har varit engagerad, framförallt inom rottweilerklub-
ben, sedan 1999 då hon bland annat var med och startade 
upp Östergötlands lokalområde. Hon har provat på att tävla 
lydnad och bruks och har tidigare haft tjänstehund. Intresset 
de senaste åren har främst varit föreningsarbete, sambon är 
den som tränat och tävlat hundarna. Helén har suttit på olika 
styrelseposter genom åren och har även haft uppdrag inom 
olika kommittéer. 

Viktigt för Helén är att hunden ska ha en fortsatt naturlig plats i samhället och att 
vi ska ha fysiskt och mentalt friska, funktionsdugliga hundar. Helén är intresserad av 
organisationer och organisationsutveckling. 

Till vardags arbetar hon strategiskt med organisations- och personalfrågor som HR-
chef i Finspångs kommun.

Lars Carlborg 

Bor i Hofors i Gästrikland. Familjen består av hustrun Åsa 
Bagge, 12-årige tervueren Ullhedens Grappo och två utflugna 
söner, Markus och Erik.

Lars började sin bana inom SBK som spårläggare och funk-
tionär vid tävlingar. När pojkarna var i tonåren kunde man 
träffa honom på agilitybanorna runt om i landet som chaufför 
och coach. När det gäller egna tävlingsmeriter så finns det 
några KM-vinster i bruks och lydnad, klubbmästerskapet är 
ju årets viktigaste tävling. Lars har haft ledande funktioner i 
flera stora tävlingsarrangemang. Förutom arbetet med klub-
bens bruks-, lydnads-, och agilitytävlingar så har han varit 
engagerad i försvarsmaktsmästerskap, ungdoms-SM och bruks-SM i flera omgångar. 
Han är tävlingsledare i bruks och lydnad, brukprovsdomare, kassör i Hofors BK 
samt ordförande i SBKs Gävleborgsdistrikt. 

Målstyrning och en organisation som bjuder in sina medlemmar till att vilja påverka 
verksamheten är viktigt inom hela SBK.

Till vardags arbetar Lars med teknik och projektledning vid Sandvik Materials Tech-
nology.

Presentation av kandidater till förbundsstyrelsen
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Förbundsstyrelsens förslag

Förbundsavgift 2015-2017

Förbundsstyrelsens förslag enligt grundstadgarna § 4 gällande 
medlemsavgift för år 2015 samt preliminär medlemsavgift för 
år 2016 och 2017.

Förbundsavgift 2015
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 2014 att besluta om föl-
jande förbundsavgifter att gälla under verksamhetsåret 2015:

Ordinarie förbundsavgift:  350 kr
Förbundsavgift utlandsmedlem:  480 kr
Familjemedlem:      0 kr

Preliminär förbundsavgift 2016
Förbundsstyrelsen föreslår även följande preliminära förbunds-
avgifter för verksamhetsåret 2016:

Ordinarie förbundsavgift:  360 kr
Förbundsavgift utlandsmedlem:  490 kr
Familjemedlem:      0 kr

Preliminär förbundsavgift 2017 
Slutligen föreslår förbundsstyrelsen följande preliminära förbunds-
avgifter för verksamhetsåret 2017:

Ordinarie förbundsavgift:  380 kr
Förbundsavgift utlandsmedlem:  510 kr
Familjemedlem:      0 kr

FS föreslår kongressen att besluta i enlighet med förslaget.
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Motion nummer 1
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Ansökan om lydnadsprov

Motionärens förslag är att ansökningsförfarandet för lydnadsprov 
likställs med de regler som gäller för agility- och rallylydnadstäv-
ling.

FS ser det positivt med en förkortad anmälningstid för lydnads-
prov då det kan uppmuntra till fler tävlande och att lydnadsproven 
många gånger kan vara inkörsporten till fortsatt tävlande även i 
andra discipliner. 

Samtliga regelverk i SKK-organisationen omfattas dock av en 
femårig låsningsperiod. En eventuell förändring är därför möjlig 
att genomföra först inför nästa låsningsperiod, vilken träder i kraft 
den 1 januari 2017. FS anser att förslaget är intressant och tar med 
sig detta till det kommande regelrevideringsarbetet.

FS anser att motionen därmed är besvarad.

1Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 
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Motion nummer 2
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Betalningsrutiner vid anmälan till prov 
och tävling

Motionären föreslår att möjligheten att anmäla och betala start-
avgifter till prov och tävlingar på annat sätt än genom SBK 
Tävling ska tas bort, och att möjlighet ges för att manuellt sätta in 
pengar på konto i SBK Tävling.
 
FS anser att förslaget är bra. Idag finns dock ingen möjlighet att 
göra inbetalningar för tävlingar och prov via plus- eller bankgiro 
till förbundet, utan detta kan endast göras direkt till arrangören. 
Vidare bör man utreda om betalning till SBK Tävling endast ska 
kunna göras via betal-/kreditkort. I det fall betalning ska kunna 
göras till förbundet även via plus- eller bankgiro, och om manuella 
inbetalningar ska kunna göras till konto i SBK Tävling, måste 
omfattande systemförändringar genomföras. 

FS anser att frågan måste utredas vidare, och att ett bifall av mo-
tionen skulle binda FS att genomföra förändringen oavsett vilka 
kostnader detta skulle innebära.

FS föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen 
avslås men att kongressen ger FS i uppdrag att utreda frågan i 
syfte att genomföra en förändring i motionens anda.

2Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer
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Motion nummer 3
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Konsekvenser för tävlandes hund vid oac-
ceptabelt beteende vid gruppmoment i 
lydnad och bruks

Motionären har inkommit med ett antal punkter gällande kon-
sekvenser kring hundars uppträdande vid gruppmoment och 
domares skyldigheter och agerande vid prov och tävling.

FS anser att problemställningen är komplex, då flera olika 
regelverk och beslutsägare förekommer, varför en samordning av 
dessa är nödvändig. 

Vidare innehåller motionen förslag som i vissa tillfällen berör 
konsekvenser för hund som agerar oacceptabelt och i andra tillfäl-
len konsekvenser för domare som inte följer gällande regelverk. En 
förändring kräver att alla dessa delar harmonierar, varför en större 
genomlysning av problemställningarna måste göras innan förän-
dringar kan genomföras.

FS föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avs-
lås men att FS ges i uppdrag att utreda frågan i syfte att genom-
föra en förändring i motionens anda.

3Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer
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Motion nummer 4
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Reducering av antalet starter i rapport

Motionären har inkommit med förslag om att reducera antalet 
platser i rapporthundsgruppen till 15 hundar jämfört med dagens 
20 hundar vid SM i bruks.

Motionen berör detaljerade frågor gällande regelverk. Samtliga 
regelverk i SKK-organisationen omfattas dock av en femårig låsn-
ingsperiod. En eventuell förändring är därför möjlig att genomföra 
först inför nästa låsningsperiod, vilken träder i kraft den 1 januari 
2017. FS anser att förslaget är intressant och tar med sig detta till 
det kommande regelrevideringsarbetet.

FS anser att motionen därmed är besvarad.

4Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer
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Motion nummer 5
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Motion nummer 6
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Motion nummer 6 forts.
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Ordinarie kongress vartannat år 

Två motioner har inkommit där motionärerna förslår att ordinarie 
kongress hålls en gång vartannat år. 

FS ser de fördelar med förslagen som motionärerna pekar på, men 
menar att en så stor omställning i Svenska Brukshundklubbens 
demokratiska process måste utredas grundligt. 

FS ser fler konsekvenser som måste analyseras och klarläggas innan 
organisationen tar beslut i frågan. 

FS föreslår mot denna bakgrund att motionerna avslås, men att 
FS ges i uppdrag av kongressen att till kongressen 2015 utreda 
och inkomma med förslag till beslut i frågan.

65
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer

&
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Motion nummer 7
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Stadgeändring gällande fullmaktsröstning 

Motionären har inkommit med förslag om stadgeändring i så 
måtto att möjlighet till fullmaktsröstning vid årsmöte införs.

Frågan ligger utanför kongressens beslutsdomän då grundstad-
garna (§ 6) anger att det är förbundsstyrelsen som fastställer 
stadgar för lokalklubbar, distrikt och rasklubbar inom Svenska 
Brukshundklubbens organisation. I och med detta ska frågan 
inte tas upp till behandling av kongressen.

Det är viktigt att detta förhållande inte uppfattas som att det inte 
finns någon möjlighet att föreslå förändringar. FS vill gärna få 
synpunkter på och förslag till förbättringar av stadgarna. Dessa 
behöver inte formuleras som motioner eller invänta en kongress, 
utan kan istället skickas in löpande till utskottet för organisation.

Motionen ska därmed avvisas.

7Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer
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Motion nummer 8
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Arvodering av Förbundsstyrelsen och 
dess utskott

Motionären föreslår att arvodering återinförs för ledamöter i FS 
och dess utskott.

Förbundsstyrelsen tackar motionären för omtanken!

Det finns tidigare kongressbeslut som ger FS- och utskotts-
ledamöter rätt till ersättning vid sammanträden.

FS konstaterar att FS- och utskottsarbetet tar mycket tid i anspråk. 
Dagordningarna är oftast mycket omfattande, och förutom delta-
gande i sammanträden kräver uppdragen mycket engagemang. 
Vidare har FS- och utskottsledamöterna oftast flera uppdrag som 
kräver stora arbetsinsatser. Att därutöver avsätta tid för resor och 
sammanträden samt att, i många fall, ta tjänstledigt från ordinarie 
arbete borde inte ligga på helt ideell basis.

FS beslutade för ett antal år sedan att FS-organisationens arvoder-
ing skulle frysas på grund av den rådande ekonomiska situationen. 

FS har, som framgår av budgetförslaget, beslutat att återinföra ar-
vodering för FS och utskottens ledamöter från den 1 januari 2015.

FS anser att motionen därmed är besvarad.

8Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer


