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PROGRAM
PRELIMINÄRA HÅLLTIDER FÖR HELGEN
Lördag 18 maj
klockan
12.30–17.30
Förhandlingar			
					
		11:45–12:30
Lunch					
		15:30–16:00
Kaffe				
		19:00–19:30
Mingel
		19:30–		Middag

Söndag 19 maj
klockan			 09.00-15.00
Förhandlingar
		10.30-11.00
Kaffe
		12.30-13.30
Lunch
		15.00-		Kaffe
Tiderna är ungefärliga och kan komma att ändras.

PLATS:
Scandic Star Sollentuna Hotel
Aniaravägen 8, 191 21 Sollentuna

Se hemsidan för vägbeskrivning:
www.scandichotels.se/starsollentuna

MER INFORMATION OM KONGRESSEN

Samtliga handlingar samt detaljer information kring kongressen hittar du på
www.brukshundklubben.se/kongress.
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DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.

Kongressens öppnande
Fastställande av röstlängden
Val av ordförande och vice ordförande för kongressen
Förbundsstyrelsens anmälan om protokollförare vid kongressen
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 (se punkt 22)
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 2018 inklusive rapport om uppfyllande av mål 		
		 och fokusområden samt uppdrag från föregående kongress
		 b) Balans- och resultaträkning
		 c) Revisorernas berättelse
13. Fastställande av balans- och resultaträkning per den 31 december 2018 samt beslut om disposition
av vinst eller förlust
14. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
15. Genomgång av förbundsstyrelsens förslag avseende:
		 a) Mål och fokusområden
		 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 		
tjänstgörningsordning:
		 a) En ordförande (1 år)
		 b) En 1:e vice ordförande (1 år)
		 c) En 2:e vice ordförande (2 år)
		 d) En skattmästare (2 år)
		 e) Tre ordinarie ledamöter (2 år resp. 1 år)
		 f) Tre suppleanter (2 år resp. 1 år)
18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt grundstadgarna § 9
19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 17-18
20. Beslut om förbundsstyrelsens förslag
21. Beslut om motioner enligt grundstadgarna § 7 moment 7 som inte behandlats under punkt 16
22. Val av valberedning enligt grundstadgarna § 10
23. Beslut om omedelbar justering av punkt 22
24. Frågor av allmänt intresse, upptages till överläggning - inte beslut - i den mån tiden medger.
Frågorna, samt eventuell presentation, ska skriftligen avlämnas till organisationssekreteraren 		
senast 27 april
25. Kongressens avslutande
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RÖSTETAL OCH DELEGATER
Distrikt/rasklubb
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Mellannorrland
Närke
Skaraborg
Skåne
Småland
Stockholm
Sörmland
Uppland
Värmland-Dals
Västmanland
Västra
Östergötland
Övre Norrland
Distrikten summa
Australian cattledog
Australian kelpie
Australian shepherd
Beauceron
Belgisk vallhund
Bouvier des flandres
Boxer
Briard
Chodský pes
Collie
Dobermann
Hollandse herdeshond
Hovawart
Riesenschnauzer
Rottweiler
Rysk svart terrier
Tysk schäferhund
Vit herdehund
Rasklubbarna summa
TOTALT

5
8
2
7
6
9
6
11
30
20
15
11
12
11
6
18
9
13
199

Andel av
medlemsantal
2,18 %
3,33 %
0,75 %
2,76 %
2,66 %
3,94 %
2,56 %
4,73 %
13,31 %
8,86 %
6,76 %
4,69 %
5,31 %
4,64 %
2,66 %
8,07 %
3,73 %
5,61 %
86,5 %

Max antal
delegater
2
3
1
3
3
4
3
5
13
9
7
5
5
5
3
8
4
6
89

91
443
768
101
582
92
885
212
105
734
291
101
395
583
1 210
81
2 049
190
8 913

1
2
3
1
2
1
3
1
1
3
1
1
2
2
5
1
7
1
38

0,14 %
0,67 %
1,16 %
0,15 %
0,88 %
0,14 %
1,34 %
0,32 %
0,16 %
1,11 %
0,44 %
0,15 %
0,60 %
0,88 %
1,83 %
0,12 %
3,10 %
0,29 %
13,5 %

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
21

66 197

237

100,0%

110

Medlemsantal

Röster

1 440
2 207
498
1 824
1 758
2 608
1 696
3 134
8 811
5 862
4 473
3 105
3 515
3 069
1 762
5 341
2 469
3 712
57 284
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UPPDRAG
VISION

Svenska Brukshundklubben, en organisation i
världsklass, som med ledande kompetens siktar
mot framtiden och skapar glädje och nytta för
hundar, hundägare och samhälle.

VERKSAMHETSIDÉ

Vi är Sveriges hundutbildningsorganisation
som verkar för en aktiv och givande relation
mellan människa och hund där vi tar ett
ansvar för våra bruksrasers utveckling och våra
samarbetspartners behov.

UPPGIFT
•
•
		
•
•
•

Vi ska sprida kunskap om hund
Vi ska ha friska och funktionsdugliga 		
hundar
Vi ska ha hundar i människans tjänst
Vi ska öka vår kunskap om hund
Vi ska vara en aktiv organisation.

MÅL & FOKUSOMRÅDEN 2020

På tidigare kongresser och organisationskonferenser har delegater och deltagare uttryckt
att de upplever en otydlighet kring våra mål och
att de eventuellt kan vara för många. Förbundsstyrelsen har därför arbetat med att utveckla
planeringsprocessen vilket har resulterat i en
presentation av fokusområden och inriktning.
En annan förändring är att vi kopplar samman
budget och handlingsplan så att besluten på
kongressen gäller nästkommande verksamhetsår,
för både budget och handlingsplan, vilket
möjliggör en annan helhetsbild.
Brukshundklubbens arbete utförs på flera olika
nivåer och med olika syften. Med införandet av
begreppet fokusområden öppnas möjligheterna
upp för underliggande nivåer i organisationen
att sätta sina egna mål inom respektive
fokusområde.
Fokusområdena baseras på vår vision, vår
verksamhetsidé och vår uppgift. I år har
det tillkommit ett fokusområde som berör
hållbarhet.

VERKSAMHETSPLAN 2020-2022
FOKUSOMRÅDE HÅLLBARHET

FOKUSOMRÅDE FRISK OCH
SUND ORGANISATION

Inriktning

Vi ska aktivt ta ansvar för hållbarhet ur ett
socialt-, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.
Dessa tre områden ska verka tillsammans och
skapa hållbarhet i ett större sammanhang.

Inriktning

Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar
för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och
spridande av kunskap. Medlemmarnas behov ska
identifieras och tillgodoses. Genom målstyrning,
uppföljning och utvärdering av verksamheten
ska vi se till att Brukshundklubben hela tiden
utvecklas. Vi ska ha ett utvecklande samarbete
med ideella, privata och offentliga aktörer
samt aktivt arbeta med att marknadsföra
Brukshundklubben som organisation i samhället.
Vår digitala närvaro ska vara tydlig.

Social hållbarhet – vi ska vara en jämställd och
jämlik organisation där människors lika värde
står i centrum, där det finns hög tolerans, tillit
och förtroende. Vi ska verka för inkludering,
utvecklande ledarskap och en öppen attityd.
Ekologisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för vår
påverkan på miljö genom aktiva val i alla delar
av vår verksamhet.

FOKUSOMRÅDE FRIVILLIG
FÖRSVARSORGANISATION OCH
SAMHÄLLSNYTTIGA HUNDAR

Ekonomisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för våra
resurser och verkar för god resurshållning.

FOKUSOMRÅDE AVELSANSVAR

Inriktning

Inriktning

Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer
till nytta i samhället. Vi ska säkerställa
att vi genomför vårt uppdrag som frivillig
försvarsorganisation. Vi ska informera, utbilda
och rekrytera utifrån uppdragsgivares krav.
Genom information och samverkan med andra
aktörer i frågor som rör hundens användning i
människans tjänst, tar vi samhällsansvar. Vi ska
skapa förmåga och kompetens att utveckla och
utbilda samhällsnyttiga hundar.

Vi ska skapa förutsättningar för friska och sunda
hundar med de mentala och fysiska egenskaper
som gör att de kan uppfylla sina uppgifter.
Detta görs möjligt genom ett systematiskt
och väldokumenterat avelsarbete med goda
möjligheter till utvärdering och uppföljning.

FOKUSOMRÅDE
PROV OCH TÄVLING
Inriktning

FOKUSOMRÅDE UTBILDNING

Vi ska tillvarata och utveckla möjligheten
att prova hundarnas brukbarhet. Vi ska öka
attraktionskraften för prov och tävling. Vi ska
verka för att utveckla nuvarande och införa
nya tävlingsformer. Vi ska se över möjlighet till
åretrunttävlande. Genom att föra en dialog med
arrangörer, funktionärer och utövare, ska vi
säkerställa och utveckla hög kompetens.

Inriktning

Vi ska, genom att sprida kunskap om hund,
förbättra förutsättningarna för hunden och
värna om rätten att ha hund i samhället. Genom
information och utbildning till hundägare och
allmänhet tar vi samhällsansvar. För att stärka
hundhållningen och vår relation till hunden ska
vi utveckla tränings- och utbildningsmetoder.
Genom att erbjuda aktiviteter ska vi verka för
ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare.
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BUDGET 2020

- Samt riktlinjer 2021-2022

(Samtliga siffror är angivna i kronor)

Budget och Riktlinjer

Intäkter
Medlemsintäkter
Statliga anslag
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

Utfall

Budget

Budget

Riktlinjer

Riktlinjer

2018

2019

2020

2021

2022

17 358 240
1 303 997
6 683 879
25 346 116

17 800 000
1 245 000
5 902 000
24 947 000

17 625 000
1 445 000
6 700 000
25 770 000

17 797 000
1 445 000
6 808 000
26 050 000

17 997 000
1 445 000
6 908 000
26 350 000

20 776 696
2 632 579
23 409 275

21 008 000
3 884 000
24 892 000

21 733 000
4 706 000
26 439 000

22 032 000
3 899 000
25 931 000

22 323 000
4 118 000
26 441 000

Operativt resultat
Finansiella poster

1 936 841
(437)

55 000

-669 000

119 000

-91 000

RESULTAT

1 936 404

55 000

- 669 000

119 000

- 91 000

Kostnader
Gemensamma kostnader
Utskottskostnader
SUMMA KOSTNADER
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KOMMENTARER
INTÄKTER

- Till budget 2020
samt riktlinjer 2021-2022

Brukshunden

Vi har en ny leverantör av tidningen från och med
2019. Vi tror att detta samt den satsning som
görs på digitala medier kommer att leda till ökade
annonsintäkter. I händelse av detta kommer
också utgående kostnad för provision att öka.

Medlemsintäkter

Medlemsintäkterna har inte ökat i den takt man
förutspådde för några år sedan. Medlemskapen
på förbundsnivå har legat relativt still. Av denna
anledning sänks den förväntade intäkten på
förbundsavgifter i kommande budget samt inför
riktlinjer 2021 och 2022.

SBK Tävling

Under 2019 görs en ny upphandling av leverantör
till SBK Tävling. Kostnaden för ett nytt system
är naturligtvis omfattande. Dock läggs denna
kostnad som anläggningstillgång och skrivs
av över tid. Hur det nya systemet kommer att
påverka intäkter och kostnader är i skrivande
stund svårt att sia om.

Statliga anslag

Detta belopp avser den ersättning som debiteras
organisationsbidraget för administrativa kostnader
som krävs för att Brukshundklubben ska kunna
bedriva tjänstehundsverksamhet. Denna höjs
från 2020 mot bakgrund av att ersättningen inte
indexerats på många år och att insatserna har ökat.

SBK Utbildning

Här finner vi licensavgifter för program i vilken
man skapar utbildningsmaterial samt utveckling
av nya utbildningsportalen.

Övriga intäkter

Övriga intäkter innefattar bl.a. sponsor- och
annonsintäkter samt intäkter som genereras från
våra digitala system, t.ex. SBK Utbildning. Med
ny leverantör av sponsor- och annonsförsäljning
samt ett större utbud av digitala kanaler att sälja
annonser på förväntas annonsintäkterna öka.

Avskrivningar

Avskrivningarna kommer under kommande
år att öka då nya system läggs in som
anläggningstillgångar och skrivs av över tid.

Dessa intäkter består av den centrala administrativa
avgift som debiteras arrangörerna på samtliga
anmälningar till prov och tävlingar. Nivån på
dessa intäkter beror på antal tävlingar och prov
som genomförs i systemet. Under kommande år
förväntas en svag ökning av antalet starter.

Övriga gemensamma kostnader

SBK Utbildning är numer vår utbildningsportal
och utvecklingen av denna plattform går framåt
i rask takt. Vi tror på ökad digital utbildning
och ett ökat intresse för att nyttja denna både
internt och externt.

Utskottskostnader

I de övriga gemensamma kostnaderna ingår
bland annat moms för fakturering mellan
bolagen, utskick av medlemsavier, kostnader
för förbundets hedersmedlemmar, bank- och
revisionskostnader.
Utskottens kostnader förväntas öka rejält under
kommande år. Detta har flera orsaker.
Utskott för prov och tävling kommer att ha
ett flertal regelkonferenser för att bearbeta
regelrevidering 2022. Dessa konferenser är inte
bidragsberättigade och är nytt förfarande då
regler tidigare beslutades vid kongress. Det har
dessutom tillkommit ett nordiskt mästerskap i
rallylydnad.

GEMENSAMMA KOSTNADER
Personal

Då kravet ökat på insatser inom IT, ekonomi,
utveckling av system och nya utbildningar till
organisationen, har även personalbudgeten ökat
för att kunna möta detta behov.

Utskott för organisation kommer att satsa på
att utbilda en ny kull föreningscoacher för att
kunna stötta organisationen i föreningsärenden,
konflikter och tvister.

Sponsorer

Dessa kostnader kommer under kommande år
att öka på grund av ökad provision. Dock möts
denna kostnad upp av ökade sponsorintäkter.
Svenska Brukshundklubbens kongress 2019
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VALBEREDNINGENS
FÖRSLAG
Post
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Skattmästare

Namn
Piia Nora
Anneli Hultman
Barbro Olsson
Lars Carlborg

Mandatperiod
1 år
1 år
2 år
2 år

Status
nyval
fyllnadsval
omval
omval

Ordinarie ledamöter
Stefan Dahlhielm
Bengt Blomqvist
Fredrik Berg

2 år
2 år
1 år

omval
nyval
fyllnadsval

Suppleanter
1:e suppleant
2:e suppleant
3:e suppleant

Åsa Tiderman
Peter Jacob
Gunilla Andersson

2 år
2 år
1 år

nyval
nyval
fyllnadsval

Revisorer
Auktoriserad revisor
Lekmannarevisor

Kerstin Hedberg
Klas Nordblom

1 år
1 år

omval
omval

Revisorsuppleanter
Auktoriserad revisor
Lekmannarevisor

Peter Olofson
Göran Tillberg

1 år
1 år

omval
nyval

För följande ledamöter i förbundsstyrelsen utgår mandattiden 2020
Ledamot
Arne Jonsson
Ledamot
Anders Östling
Förslag till presidium för kongressen
Ordförande
Karin Sejnell
Vice ordförande
Staffan Thorman

Förslag till justerare - tillika rösträknare
Karin Kärnhagen Beauceron
Fredrik Olsson
Värmland-Dals

I valberedningen har följande personer ingått
Sammankallande
Per Mortensen
Ledamot
Yvonne Brink
Ledamot
Åsa Lind
Ledamot
Klas Widén

1 år kvar
1 år kvar

Förberedande valberedningskommitté
Av Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens utsedd
förberedande kommitté inför val av valberedning på kongressen 2019:
Sammankallande
Sven-Eric Svensson
Uppland
Billy Andersson
Småland
Lotta Johansson
Boxer
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KANDIDATER TILL
FÖRBUNDSSTYRELSEN
GUNILLA ANDERSSON

Sedan barnsben har Gunilla varit aktiv inom
en mängd olika idrotter och idrottsföreningar.
I och med att broderns groenendael landade
i hemmet 2002 var medlemskap i SBK det
självklara valet. Mellan 2009–2017 har Gunilla
haft olika styrelseposter i Vit Herdehundklubb.
Hon är ledamot i Utskottet avel och hälsa och
sammankallande utskottsgrupp exteriör.
Gunilla tävlar i lydnad, spår, nordic style spår
och ställer ut. Hon är också exteriörbeskrivare,
ringsekreterare och CUA.
Gunilla bor på landet tillsammans med sambon
Axel, två vita herdehundar och två katter. Hon
jobbar som digital art director och UX designer.
Likväl som Gunilla brinner för friska, sunda och
funktionsdugliga hundar värnar hon om en sund,
frisk organisation att utvecklas och verka i.
Att alla funktionärer har en bra kunskapsbas
oavsett om det gäller prov, tävling eller verka som
förtroendevald i styrelse etc. Sprida information
till omvärlden och medlemmar om vår verksamhet och vårt uppdrag. Som “spårnörd” ser
Gunilla gärna att brukset utvecklas ännu mer.

PETER JACOB

Peter blev medlem 1982 i Smålandsstenars BK.
Han ville få ordning på sin blandrashund och för
att lära sig mer om hund.
Peter har varit ordförande i både Smålandsstenars BK och Värnamo BK. Under tio år var
han vice ordförande i smålandsdistriktet och
sedan ordförande. Där var han också
sammankallande och ledamot i distriktets
tjänstehundsektor. Idag är Peter ordförande i
mellannorrlands distrikt samt ledamot i tjänstehundsektorn.
Peter tävlar inte längre, men har tidigare tävlat i spår, lydnad och FMM patrull. Han är
domare i bruksprov och patrullhund samt SBK-kontrollant patrullhund, patrullhundsinstruktör och provledare. På hans meritlista står också oauktoriserad skyddfigurant,
mentaltestledare och mentalfigurant.
Tillsammans med frun Eva har han två malionis, en schäfer och en gråhund. Peter är egenföretagare och jobbar som VD.
Det som ligger Peter närmast om hjärtat är tjänstehundfrågorna men också mentalitet, avel
och hälsa. De sakerna tycker han går hand i hand när det gäller att att få fram bra funktionsdugliga brukshundar som fungerar i tjänst.

ÅSA TIDERMAN

Åsa köpte sin första egna hund, en långhårig
collie, 1980. Det var då Åsa först kom i kontakt
med Svenska Brukshundklubben i Hällefors.
Trots hennes unga ålder kände hon sig mycket
välkommen och trivdes utmärkt! Hon fick gå
instruktörsutbildning och fick ansvaret för
skolans fria aktiviteter ”Hunden som hobby”.
Sedan Chodský pesklubben bildades 2013 har
Åsa varit ordförande. Hon har också suttit
som vice ordförande i lokalklubb, sekreterare
i distriktstyrelsen och med i utbildnings- och
tävlingssektor i både lokalklubb och distrikt.
Åsa är aktiv som tävlingsledare för lydnad och exteriörbeskrivare för chodský pes. Hon
tävlar själv lydnad, nose work och spår och tränar även specialsök.
Tillsammans med sin make bor Åsa på landet utanför Örebro. Sönerna har flyttat hemifrån
och med en av sönernas sambo delar hon sitt hundintresse. Åsa jobbar som verksamhetschef
i Örebro kommun, och ägnar all sin lediga tid till sina fyra hundar (tre chodský pes
och en långhårig schäfer) och föreningsarbete. Hon har också en liten uppfödning med
kennelnamnet Royal Command.
I förbundsstyrelsen hoppas Åsa att kunna få bidra till att stärka den positiva känslan inom
organisationen. Hon önskar att alla ska känna sig lika välkomna som hon själv gjorde i
Hällefors BK när hon kom dit som 13-åring och att alla ska få ett lika positivt mottagande
som hon fick. Åsa minns att hon kände en stolhet över att vara en del av den klubben och
organisationen och den känslan har hon ännu kvar.
Hon skulle gärna bidra till att hundens fantastiska förmågor i framtiden kan användas på ett
positivt sätt i vårt samhälle, såväl tjänstehundar, assistanshundar, vårdhundar, signalhundar
och specialsökshundar av olika sorter.
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FÖRBUNDSSTYRELSENS
FÖRSLAG 1
FÖRBUNDSAVGIFT 2020-2022
Förbundsstyrelsens förslag enligt grundstadgarna § 4 gällande
medlemsavgift för år 2020 samt preliminär medlemsavgift för
år 2021 och 2022.

Förbundsavgift 2020

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 2019 att besluta om
följande förbundsavgifter att gälla under verksamhetsåret
2020:
Ordinarie förbundsavgift: 		
Förbundsavgift utlandsmedlem:
Familjemedlem:
		

400 kr
530 kr
0 kr

Preliminär förbundsavgift 2021

Förbundsstyrelsen föreslår även följande preliminära
förbundsavgifter för verksamhetsåret 2021:
Ordinarie förbundsavgift: 		
Förbundsavgift utlandsmedlem:
Familjemedlem:
		

400 kr
530 kr
0 kr

Preliminär förbundsavgift 2022

Slutligen föreslår förbundsstyrelsen följande preliminära
förbundsavgifter för verksamhetsåret 2022:
Ordinarie förbundsavgift: 		
Förbundsavgift utlandsmedlem:
Familjemedlem:
		

400 kr
530 kr
0 kr

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta i enlighet med förslaget.
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FÖRBUNDSSTYRELSENS
FÖRSLAG 2A
INFÖRANDE AV SEKTIONER I SVENSKA
BRUKSHUNDKLUBBENS
GRUNDSTADGAR
Bakgrund

Kongressen 2018 biföll förbundsstyrelsens förslag att
genomföra en stadgeändring så att det blir möjligt att införa
sektioner inom lokalklubbar, distrikt eller rasklubbar på
platser där underlaget för en fullt fungerande lokalklubb
saknas. Kongressen beslutade också att denna stadgeändring
inklusive riktlinjer, slutligt namn på nivån samt
medlemstillhörighet ska föreslås kongressen 2019.
Under året har förbundsstyrelsen arbetat fram ett förslag på
stadgeändring rörande sektioner. Förslaget finns att läsa på:
www.brukshundklubben.se/ kongresshandlingar_2019
Biträds förslaget av en enhällig kongress, träder de nya
grundstadgarna i kraft 2020-01-01. Om förslaget biträds
av en kvalificerad majoritet (minst 2/3) föreslås en skriftlig
omröstning under hösten 2019.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta i enlighet
med förslaget.
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FÖRBUNDSSTYRELSENS
FÖRSLAG 2B
STADGEÄNDRING I SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS STADGAR GÄLLANDE
KOSTNADER I SAMBAND MED
KONGRESSEN
Bakgrund

Kongressen 2018 biföll enhälligt förbundsstyrelsens förslag
gällande stadgeändring för kostnader i samband med
kongressen.
Under året har förbundsstyrelsen arbetat fram ett förslag
på stadgeändring rörande kostnaderna i samband med
kongressen. Förslaget finns att läsa på:
www.brukshundklubben.se/ kongresshandlingar_2019
Biträds förslaget av en enhällig kongress, träder de nya
grundstadgarna i kraft 2020-01-01. Om förslaget biträds
av en kvalificerad majoritet (minst 2/3) föreslås en skriftlig
omröstning under hösten 2019.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta i enlighet
med förslaget.
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FÖRBUNDSSTYRELSENS
FÖRSLAG 2C
STADGEÄNDRING I SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS STADGAR GÄLLANDE
NY VALORDNING
Bakgrund

Med anledning av det revideringsarbete av Svenska
Brukshundklubbens grundstadgar som förbundsstyrelsen
gjort under året, har förbundsstyrelsen haft anledning
att se över stadgarna i sin helhet. Eftersom det har
kommit synpunkter från organisationen kring det som
beskrivs kring valordningen och valberedningens arbete,
har förbundsstyrelsen funnit skäl att även revidera
grundstadgans § 10 moment 1 gällande valbedning samt
moment 2 gällande valordning.

Syfte

Syftet till förbundsstyrelsens förslag är att öka transparensen
kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater till
förbundsstyrelsen samt förhindra möjligheten för delegater
att föreslå kandidater under pågående kongressförhandlingar.
Förslag till revidering av valberedningens arbete samt
valordning finns att läsa på:
www.brukshundklubben.se/ kongresshandlingar_2019
Biträds förslaget av en enhällig kongress, träder de nya
grundstadgarna i kraft 2020-01-01. Om förslaget biträds
av en kvalificerad majoritet (minst 2/3) föreslås en skriftlig
omröstning under hösten 2019.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta i enlighet
med förslaget.
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
Angående hedersmedlemskap
Motionären yrkar:
• Centralt fastställda kriterier för utnämning till
hedersledamot
• Att den centrala förbundsavgiften tas bort.

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Att ”fastställa” kriterier för utnämning av hedersledamöter
finner FS svårt/omöjligt. En medlems bidrag till klubbens/
distriktets/rasklubbens utveckling kan vara så oerhört olika –
klippa gräs, hålla kurs, jobba i styrelse, koka kaffe, arrangera
tävlingar, städa, snickra mm. En rimlig tanke skulle kunna
vara att en hedersledamot med marginal passerat kriterierna
för Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i guld, men
detta borde klubb/distrikt/rasklubb själva få avgöra. Att en
hedersledamots förbundsavgift skulle tas bort finner FS inte
rimligt.
Stadgarna skriver: ”Person som på ett förtjänstfullt sätt
främjar distrikts, lokal- eller rasklubbs syften, kan på
enhälligt förslag av respektive styrelse kallas av kongress,
fullmäktige eller årsmöte till hedersledamot vilket jämställs
med ordinarie medlemskap.”
Den del av organisationen, vars medlem främjat just sitt/sin
distrikts, lokal- eller rasklubbs syften, ska naturligtvis kallas
av just den egna organisationen till hedersledamot. Om man
kallas av förbundet, svarar förbundet för kostnaderna, kallas
man av distrikt, svarar distriktet för kostnaderna o s v.
FS finner det svårt att se att ett beslut taget av en viss
del av organisationen ska bekostas av någon annan del av
organisationen. Eller, som motionären föreslår, av alla andra
medlemmar.

FS föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen
avslås.
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MOTION 3 BILAGA 1

Motion ang kongress vartannat år
Upplandsdistriktet har tidigare motionerat om införande av kongress vartannat år.
Kongressen 2016 beslöt att beslut om tävlingsregler inte längre ska fattas av kongressen. Ett
argument mot vårt förslag har varit att samordningen med regelbeslut skulle försvåras då dessa
behandlas vart femte år. Detta argument har nu fallit.
I övrigt hänvisar vi till våra tidigare motiveringar.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi
att kongressen enhälligt beslutar att i stadgarna § 7, moment 1, rad 1, ordet ”varje” utbytes mot
ordet ”vartannat”;
att redaktionella ändringar som följd av beslutet införs i stadgarna;
alternativt
att kongressen beslutar anta ovanstående ändring i första läsningen.

Bålsta 27 dec 2012
Enligt uppdrag

Sven-Eric Svensson
Ordförande SBK Uppland
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MOTION 3 BILAGA 2

2014-11-24

Kongress vartannat år
Bakgrund
Vid kongress 2014-05-17 – 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress
vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans Blekinges
distrikt.
Som grund till Västra distriktets motion ligger bland annat ekonomiska aspekter där det
framförs att genom att genomföra kongress vartannat år istället för varje år, kan framtida
höjningar av medlemsavgifter undvikas för att inte påverka medlemstillströmningen
negativt. Detta kommer även, enligt motionen, kunna stärka SBKs konkurrens mot privata
aktörer när det gäller möjligheten att hålla nere avgifterna.
När det gäller de ärenden som ska hanteras på en kongress pekar distriktet på att frågorna
inte kan vara av så brådskande natur att de inte kan anstå till kommande år bortsett från
regeländringar som behöver hanteras på annat sätt exempelvis med extra kongresser.
Till grund för Skåne distriktet och Blekingedistriktets motion ligger bland annat ekonomiska
aspekter och prioriteringar av arbetstid på kansliet. Distrikten lyfter även en ökad möjlighet
till långsiktigt arbete med förbättrad demokrati som följd. Distrikt och rasklubbar får mer tid
på sig att bereda ärenden. I motionen lyfts organisationskonferensen fram som ett
komplement till kongressen.
I förbundsstyrelsens yttrande gällande motionerna påtalas att det skulle medföra en
ekonomisk vinst däremot kommer det kunna ge en del andra konsekvenser som behöver
utredas vidare. Områden som är aktuella för fortsatt utredning är demokratifrågorna,
tidsaspekten när det gäller motioner till en kongress, val av förbundsdelegater och
valberedning, beslut inför regelrevideringar som SBK inte styr över. Vidare lyfts
tvåårsbudgetar, hur ska dessa hanteras? Frågan ställs om nyttan av kongresserna kan ökas
istället och om organisationskonferensen kan se annorlunda ut.
Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.
I samband med FS styrelsemöte den 13 juni beslutades att en beredningsgrupp skulle
tillsättas där uppdraget är att utreda konsekvenserna vid kongress vartannat år.
Gruppen består av Helene Edner, Bengt Blomqvist, LET Andersson och Helén Wallman
(sammankallande)
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FÖRBUNDSSTYRELSENS
YTTRANDE
Angående kongress vartannat år
Skånedistriktet hänvisar till att Brukshundklubbens årliga organisationskonferens ska
kunna kompensera den uteblivna kongressen.
Organisationskonferensen är för närvarande
inget beslutande organ. Ska denna konferens ges
beslutsmandat bör den rimligen bemannas som
en kongress, d v s att varje distrikt och rasklubb
ges möjlighet att delta med ett antal delegater
baserat på respektive medlemsantal.

Motionärerna yrkar att kongressen fortsättningsvis ska hållas vartannat år istället för varje år.
Förbundsstyrelsen (FS) finner att motionärerna
pekar på följande skäl:
• Ekonomisk och arbetsmässig besparing
• FS långsiktiga arbete och kontinuitet
• Mandatperioder
• Jämförelse med andra organisationer
• Demokrati.

FS har dock svårt att förstå Skånedistriktets
argument att förslaget skulle förbättra
demokratin. Helt klart är till exempel att en
medlems motion kan komma att ta ett och ett
halvt år innan beslut, om vi följer motionärernas
förslag – tveksamt om detta kan anses vara god
demokrati.

Förbundsstyrelsens ställningstagande
FS delar motionärernas uppfattning att ju
mer sällan vi avhåller kongress, desto större
är besparingarna både vad avser ekonomi och
arbetsbelastning.

Att FS skulle få möjlighet att arbeta mer
långsiktigt skulle kunna vara ett argument om
vi haft en större omsättning på FS-ledamöter.
Historiskt sett har vi en väldigt liten omsättning,
vilket borgar för en god kontinuitet.

Sammanfattningsvis menar FS att demokratin
är viktig i vår organisation och att demokrati
måste få kosta.

Däremot, menar FS, kan tilltänkta ledamöter
möjligen tveka att låsa upp sig för en fyraårig
mandatperiod. Väl på plats i FS känns detta
uppenbarligen inte främmande, men just vid
förfrågan kan det kanske upplevas som ett långt
åtagande.

FS föreslår med hänvisning till ovanstående att
motionen avslås.

En av motionärerna, Skånedistriktet, jämför,
i sin motion, med Svenska Kennelklubbens
(SKK) Kennelfullmäktige (KF), som avhålls
vartannat år. FS menar att denna jämförelsen
haltar. SKK är “moderorganisation” för
hundorganisationerna i Sverige. Jämförelsen
borde rimligen göras mot SKK:s alla ras-,
special- och verksamhetsklubbar. Veterligen är
det bara Svenska Spaniel och Retrieverklubben
(SSRK) som har sitt ”fullmäktige” vartannat år.
Enligt SSRK:s ordförande fungerar detta väl, de
sparar såväl pengar som arbete på detta. Dock
finns det delade meningar inom SSRK om hur
detta inverkar på demokratin, vilket även dess
ordförande säger sig ha viss förståelse för.
Svenska Brukshundklubbens kongress 2019
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
Angående Översyn av rasklubbarnas uppdrag
och verksamhet
Motionären yrkar på att förbundsstyrelsen (FS) ska se över
vilka delegeringar som görs till rasklubbar.

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Mot bakgrund av motionärens hemställan kan FS konstatera
att detta arbete redan pågår. I arbetet ingår även att det
delegerade rasansvaret från Svenska Kennelklubben till
Svenska Brukshundklubben tydliggörs.
Att förtroendevalda kan hamna i situationer av jäv,
till exempel av ekonomisk karaktär, gäller inte endast
rasklubbar. Av denna anledning avser FS att se över detta
under kommande verksamhetsår.

Förbundsstyrelsen anser därmed att motionen är besvarad.
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