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Kristina Ringel Vit herdehundklubb, Ulrika Hemmings Australian cattledog,
Christina Sjögren Svenska rottweilerklubben, Åsa Danielsson Svenska boxerklubben,
Peter Lind Svenska riesenschnauzerklubben, Ann Olsson Svenska chodsky
pesklubben, Pia Selin Rasklubben för hollandse herdeshond,

Distrikt:
Klas Widén Skånedistriktet, Billy Andersson & Anders Falk Smålandsdistriktet,
Fredrik Olsson Värmland-dals distrikt, Nina Christoffersson Daladistriktet,
Pernilla Ericsson Övre norrlands distrikt, Monica Sasse Närkedistriktet,
Johanna Jervgren Östergötlandsdistriktet, Anita Larsson Gävleborgsdistriktet,
Lennart Larsson Stockholmsdistriktet, Birgitta Hofflin Sörmlandsdistriktet,
Sven-Eric Svensson Upplandsdistriktet,

Övrigt:
Yvonne Brink Valberedningen

Förbundsstyrelsen och utskott:
Piia Nora, Anneli Hultman, Barbro Olsson, Fredrik Berg, Anders Östling, Åsa
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Barbro Olsson hälsade alla välkomna till detta sista diskussionsforum inför årets
digitala kongress och drog lite korta förhållningssätt.
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MOTION 5
Arrangemang av mästerskap.
Föredragande: Anders Östling
Motionär: Smålandsdistriktet
Yrkande
Motionären har anfört att man önskar att regler och anvisningar för arrangörer av
mästerskap ska låsas i 5-årsperioder. Man har även framfört att det bör finnas
garantier på sponsorintäkter.

FS yttrande
FS har yrkat på avslag.
Motiveringen till detta är att FS har tillsatt en projektgrupp PG SM-arrangemang
som ska titta på olika sätt att genomföra framtida SM och i detta ingår även tankar
kring ekonomi. FS uppfattning är att man bör avvakta rapporten från dem innan
man går in i några beslut som låses av kongressen. Gruppen avser att komma med en
delrapportering vid organisationskonferensen 2021 och en slutrapport till kongressen
2021.
FS har parallellt med gruppens arbete påbörjat en översyn kopplat till fördelning av
sponsormedel och förtydligande kring detta.

Motionärens inlägg
Anders Falk vill framhäva vikten av att det ska finnas förståelse för att arrangörerna
tar en stor ekonomisk risk och att det är viktigt att det finns tydlighet i avtal och
liknande för arrangörerna.
Smålandsdistriktet meddelar dock att de har anammat FS motivering och drar
därmed tillbaka motionen

Frågestund
Billy Andersson, Nina Christofferson och Lennart Larsson är med i PG SMarrangemang och Billy Andersson meddelar att gruppen fått stort mandat av FS att
tänka fritt för att kunna lägga fram ett förslag som ska öka attraktionskraften kring
mästerskapen och underlätta för arrangörerna. Från gruppen kan de dock inte
meddela mer i nuläget.
Det är dock viktigt att FS är lyhörda för det som läggs fram av gruppen så att
rapporten inte bara blir en hyllvärmare.
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MOTION 6
Behovsbedömning av antal rallylydnadsdomare.
Föredragande: Anders Östling
Motionär: Skånedistriktet
Yrkande
Motionären har framfört ett yrkande på att distrikten ska ha beslutsrätt om behovet
av antal rallylydnadsdomare

FS yttrande
FS vill anse att motionen är besvarad.
Motiveringen till det är att det redan idag är inskrivet i bestämmelserna att
domarutbildning kan arrangeras av distrikt eller lokalklubb i samarbete med distrikt.
FS har en uppfattning om att behovet av funktionärer inom rallylydnad är stort, och
om sporten ska ha möjlighet att fortsätta växa är FS medvetna om att den centrala
organisationen måste vara mer lyhörd för detta

Motionärens inlägg
Klas Widén från Skånedistriktet känner sig nöjda med FS svar på motionen och har
inget mer att tillägga.

Frågestund
Smålandsdistriktet stödjer Skånedistriktets svar till FS och är också nöjda med det.

MOTION 7 OCH 8
Företräde på bruksprov.
Föredragande: Barbro Olsson
Motionärer: Svenska Schäferhundklubben och Svenska Australian
cattledogklubben
Yrkande
Motionerna kommer från två klubbar där man yrkar på att raser där Svenska
Brukshundklubben, SBK, har avelsansvaret ska ha företräde på bruksprov för att ges
möjlighet till att genomföra de avelsutvärderingar som flera av rasklubbarna har
infört t.ex. i sina Rasspecifika Avelsstrategier, RAS.

FS yttrande
FS yrkar på avslag med motiveringen att det inte är en kongressfråga. Det beslutades
på 2016 års kongress att regelfrågor inte ska beslutsföras på kongressen. Dock
framhåller FS att frågan är viktig och har därför grundligt diskuterat hur man kan
komma framåt i frågan. FS har också gett ett uppdrag till UG bruks att fundera över
frågan och de har återkommit med några tankar kring lösningar.
Mer bakgrund och resonemang kring frågan visas i bilagan till detta referat.
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Motionärens inlägg
Ulla Hemmings framhåller vikten av att detta görs möjligt och att det också blir
extra viktigt om flera av raserna inom SBK:s avelsansvar ska ha arbetsmeriter som
krav för att konkurrera om Cert på utställning

Frågestund
Barbro Olsson påtalar igen att FS har tagit ett inriktningsbeslut som handlar om att
raser inom SBK ska ha arbetsmeriter för att kunna konkurrera om Cert och det är för
att värna om att funktionaliteten hos våra raser inte går förlorad. Det ska ses som en
ambitionshöjning för våra SBK-raser.
Peter Lind framhäver att det är ett generellt problem och att inte bara handlar om
koppling till utställning, utan det bottnar mycket i möjligheten till avelsutvärdering.
Det måste till ett större samarbete mellan rasklubbar och mellan rasklubbar och
lokalklubbar och en del i det som framställs av FS görs redan men det kanske inte
räcker till då även lokalklubbarna kan vara överbelastade.
Anders Falk vill att vi vänder lite på tanken och förstår att det inte bara är en sak för
FS att fixa till utan alla måste ta ett gemensamt ansvar . Det kan t.ex. handla om att
vara mer disciplinerade vid anmälan till tävlingar. Det förekommer för ofta att en och
samma förare anmäler sig till flera tävlingar som ska gå av stapeln samma dag och
kan sedan av förklarliga skäl bara delta på en av dem även om de beretts möjlighet till
flera. Det kan resultera i att tävlingar genomförs halvfulla. Han vill också göra ett
medskick till motionärerna att möjligheterna till att kunna ha förtur på bruksprov
finns redan idag om man som rasklubb själv står som arrangör.
Åsa Danielsson håller med Peter Lind men lyfter också frågan om att den risken för
funktionärsbrist som FS nämner även kan slå åt andra håller d.v.s. de funktionärer
som har bruksraser kan också tappa motivation att hjälpa till.
Monika Sasse kopplar på resonemanget som FS fört med att det inte bara handlar om
funktionärsbrist utan det kan även leda till medlemstapp.
Anneli Hultman nämner ett talesätt som hon tycker beskriver olika frågor bra
”Utsikten bestämmer åsikten”.
Hon har varit en av dem som tidigare lagt fram motioner i samma stil och då kanske
gjort det utifrån en horisont där hon inte varit företrädesvis aktiv inom en lokalklubb
utan mer inom schäferhundklubbens lokalklubbar. Hon har nu fått en mer insikt i
frågans komplexitet. Det handlar till stor del om att ha respekt för varandra och öka
medvetenheten om våra olika organisationsdelars utmaningar. Det är viktigt att
komma ihåg vårt avelsansvar och att vi är en Frivillig Försvarsorganisation där en
stor del av de hundar som rekryteras till Försvaret är hundar av brukshundsras.
Därmed inte sagt att det enbart är distriktens ansvar att anpassa sig. Rasklubbarna
behöver också vara på tårna och utbilda funktionärer som kan vara till hjälp vid
arrangemang. Samarbete är en stor del i lösningen.
Peter Lind kommenterar kort att det är viktig att ha ett långsiktigt perspektiv och
att de inte kommer att stödja motionen då de inte anser att det är lösningen på
problemet.
Christina Sjögren framhåller att frågan är mycket viktig och måste hållas levande
oavsett och att möjligheten att meritera sina hundar bör underlättas. Hon tror inte
att det skulle skilja sig åt så mycket i anmälningslistorna om det skulle bli så att våra
bruksraser skulle ha förtur enligt motionärernas yrkanden. Hon håller också med
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Anders Falk och Peter Lind att det saknas lojalitet kring olika strategier vid anmälan
till tävling.
Billy Andersson håller med om att hela frågan är komplex men att man inte kommer
framåt med ”gnäll” utan det måste till samarbete både med lokala brukshundklubbar
men även rasklubbar emellan.
Ett flertal av deltagarna framhöll tankarna på rörliga prov som mycket intressanta
och det skulle absolut kunna vara en del i lösningen.

AVSLUTNING
Nina Christofferson önskade att det även inför kommande kongresser kunde
genomföras sådana här diskussionsforum oavsett påverkan av pandemier eller inte.
Det har varit mycket värdefullt att kunna diskutera och dryfta kongresspunkterna.
Nina lovordade även den goda dialog som hade varit under de tre diskussionsforumen.
Barbro Olsson tackade därefter deltagarna för ett mycket givande möte med mycket
bra diskussioner.
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