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INLEDNING
Piia Nora hälsade alla välkomna till detta första diskussionsforum inför årets digitala
kongress och drog lite korta förhållningssätt.
Piia Nora fortsatte sedanmed att presentera lite kort om vad som hände under 2019
och noterade att de synpunkter som kommit in om ett par tryckfel i VB vilka kommer
att justeras.
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SYNPUNKTER
Ekonomi
Kostnadsbild Brukshunden
Sanna Ameln redogjorde för de förändringar som gjorts avseende Brukshunden och
vilka intäkter och kostnader som kommit utifrån det. Vi har så att säga fått ”mer
pang för pengarna”.
Fråga från Anders Falk om varför det bytts leverantör igen.
Svaret är att leverantören inte är bytt men redaktören är ny. Det kan vara så att
informationen varit otydlig.
Fråga från Anders Falk om kostnaden för tidningen.
Svaret är att nettot för Brukshunden är negativt liksom tidigare, nettokostnaden per
nummer är straxt under 10 kronor. Den leverantören vi har så har medfört ökade
intäkter genom sponsring vilket då blir ett ökat partssamarbete med positivt utfall.
Fråga från Peter Lind om bytet av leverantör där man säger att man ha ökade
sponsorintäkter men samma kostnadsbild.
Svaret är att vi ville ta tidningen till en ”högre digital nivå” för att bli mer attraktiva
för sponsorer.
Tips från Anders Falk om att kolla på innehållet i tidningen Polishunden

Status SBK Tävling
Therese Palm informerade om den tvist som uppkommit med den upphandlade
leverantörer och att vi har brutit det samarbete och att tvisten inte ännu är löst.
Therese Palm informerade även om att vi slutit ett nytt avtal med befintlig leverantör
om ett moderniserat system. Det kommer att ske stegvis och under tiden kommer
tävlingssystemet att fungera som vanligt.

Sponsorer
Sponsorintäkterna går lite hand i hand med arbetet kring Brukshunden i och med att
leverantören både producerar tidningen och arbetar med sponsring.
Fråga från Anders Falk om det är lönsamt att lägga ut sponsringen eller om det är
mer fördelaktigt att anställa någon som sköter detta.
Svaret är att det är kloka synpunkter och dessa tankar finns med hela tiden i
planering och utvärdering men i nuläget har det passat bättre med en extern lösning.
Sanna Ameln och Therese Palm tar med sig frågan om provisionsnivån och
återkopplar med en redovisning om det inför kongressen.

Avsteg från budget
Felbudgeteringen kan tolkas lite från olika håll. I resultatet landar vi på 8 % högre
intäkter och 6 % lägre kostnader och det kan sägas vara bra. Sedan är det stora poster
vilket resulterade i det kraftiga överskottet.
Inlägg från Anders Falk om att det inte varit synligt i protokoll om det resultatet vi
var på väg till.
Svaret är att det är kloka tankar och att vi tar till oss det och kommer att vara
tydligare i protokollen framöver.
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Agility
Varför satsar vi inte mer på det?
Fråga från Smålandsdistriktet avseende synligheten och satsningen på agility inom
vår organisation. De är väl medvetna om att vi inte har huvudmannaskapet men vi
borde kunna göra mer så att inte den kommersiella biten tar över.
Utskottet prov och tävling har upprepade gånger försökt få tag på en person som vill
åta sig arbete med en utskottsgrupp för agility men inte fått gehör från någon.
Därmed inte sagt att nya försök kan göras.
I diskussioner på KF och i andra sammanhang där privata aktörers möjlighet att
anordna tävlingar har SBK argumenterat starkt för att inte släppa på
tävlingsarrangemang för övriga allmänna hundsporter till kommersiell verksamhet.
Det är i alla fall en liten variant för att jobba för frågan att vi inte ska tappa i våra
andra sporter typ lydnad och rallylydnad.
Inlägg från Peter Lind om att utöka samarbete med andra klubbar för att inte tappa
medlemmar och tappa mark inom olika områden.
Ett bra område att ta upp för diskussion under nästa års Organisationskonferens.

KONGRESSHANDLINGAR
Piia Nora drog kort det övergripande gällande våra fokusområden och lite kort om det
nya området Hållbarhet och den enkät som genomförts i organisationen med koppling
till det fokusområdet.
Anders Falk efterfrågade mer tydlighet kring AG ung med hund i SBK. Åsa Tiderman
lovade att skicka uppdragsbeskrivningen till honom och att frågan kommer att
diskuteras vidare under diskussionsforum 2 i samband med motion 2.

Budget
Inga korrigeringar har gjorts och den plan som är lagd ligger kvar. Dock är det en del
verksamhet som ställts in under 2020 flyttas till 2021 och av detta kommer då ökade
kostnader men det är medel som vi kunnat säkra i det resultat som blir från 2020. Det
är flera kostnadsposter som kommer att falla ut under 2021 med då är medel
reserverade för dessa ändamål.
Resultatet 2020 kommer generera ett kraftigt överskott med anledning av alla
inställda eller framflyttade aktiviteter.

IT-satsningar
SBK Tävling
Therese Palm informerade om läget kring SBK Tävling och lite kort om vad tvisten
innebär.

Hemsida
Sanna Ameln informerade om statusläget kring upphandling kring den nya hemsidan
och ambitionen är att det dras igång under nästa år.
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Inlägg från Anders Falk om missnöjet med att det drar ut på tiden både vad gäller
tävlingssystemet och hemsidan.
Sanna Ameln förklarar lite kring varför det dragit ut på tiden. Det var tänkt att
arbetet skulle komma igång under sista kvartalet 2020 och nu blir det istället första
kvartalet 2021 så förhoppningsvis blir förseningen inte så lång. Det är dock viktigt att
komma ihåg hur informationen under organisationskonferensen uppfattades och att
förhoppningarna och förväntningarna har varit högre än vad vi hade för avsikt att
leverera tidsmässigt.

SBK Utbildning
Therese Palm informerade om utvecklingen av SBK Utbildning och att det har gått
mycket bra och att många utbildningar ligger färdiga både vad gäller
tävlingsfunktionärer men även utbildningar för förtroendevalda.
Inlägg från Anders Falk om att det fortfarande kan vara lite otydligt om hur det
verkligen går till och att man kan förledas att tro att det är enklare än vad det.
Therese Palm önskar skriftligt förtydligande för att ta denna synpunkt vidare till
utbildningsansvarig på kansliet.

Avgift SBK Tävling
Lars Carlborg informerade om att den centrala administrativa avgiften kommer att
sänkas med 6 kronor per anmälningsavgift. Det kommer att ske under senhösten och
senast till årsskiftet. Vi vill först se att klubbarna ansluter sig till Stripe och att allt
där fungerar som det ska.
Det kommer inte att bli någon extra kostnad för arrangörerna utan de kommer
istället att tjäna på detta, både arbetsmässigt och ekonomiskt.

FS FÖRSLAG
Nummer 1 - Medlemsavgifter
Lars Carlborg informerade om det förslag som FS lägger om medlemsavgiften och det
är oförändrat ett par år framöver.

Nummer 2 a & b – korrigeringar i stadgan
Anders Dahlstedt informerade om de förändringar som föreslås i stadgarna.
I 2a handlar det till största del om redaktionella förändringar med förtydliganden om
kopplingar till friluftsliv samt att vi är en frivillig försvarsorganisation och
medlemmar i Studiefrämjandet.
I 2b är det redaktionella ändringar kring den nya valordningen och texter kring
valberedningen. Anders informerade om de korrigeringar som föreslagits av SKK:s
Föreningskommitté kring eventuella vakanser. Det finns en stark skrivning om
synnerliga skäl vilket kanske är en hård formulering och kan uppstå oklarheter om
när detta skulle kunna åberopas. Texten är dock föreslagen av jurister anses därför
vara förankrad.
I PM för valberedningen finns förtydliganden om att det ska utgöras av
majoritetsbeslut.
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Nummer 3 - kvalitetssäkring
Förslaget härrör sig från SKK:s Kennelfullmäktige 2019 där det föreslogs ett arbete
kring kvalitetssäkring och certifiering. SBK säkrade då upp att de organisationer som
är främst och drivande ska vara ansvariga för den kvalitetssäkring och certifiering
som sker inom det området.

AVSLUTNING
Piia Nora tackade så mycket för ett mycket givande möte med mycket bra
diskussioner. Det är en ny spännande verklighet med dessa digitala möten.
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