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• Tjänstehundsansvariga i klubb och distrikt men 
även styrelseledamöter, ordföranden och 
kassörer i klubbar och distrikt. Man kan gå 
utbildningen när man vill och i sin egen takt. 

• https://www.brukshundklubben.se/distriktsutbildning

https://www.brukshundklubben.se/distriktsutbildning


Namn Telefon e-post

Utskottet

Stefan Dahlhielm 
(sammankallande) 070-618 17 26 stefan.dahlhielm@brukshundklubben.se

Ingrid Jansson (RH) 070-611 57 48 sbk.ingrid@telia.com

Malin Liljesson (PH) 072-231 15 12 malin.liljesson@live.se

Peter Jakob (PH) 070-647 48 30 peter.jakob@brukshundklubben.se

Thomas Ericson (RH) 070-519 08 66 ericson@vmomail.se

Maud Gustavsson (RH) 070-622 09 80 maud.gustavsson1@gmail.com

Mona Brantlind (adjungerad) 070-927 71 96 mona.brantlind@foi.se

Peder Nimrodsson (adjungerad) 070-560 09 55 peder.nimrodsson@live.se

Jöran Wikbladh (adjungerad) 08-505 875 12 joran.wikbladh@brukshundklubben.se

Cecilia Sandström (handläggare, 
kansliet) 08-505 875 08 cecilia.sandstrom@brukshundklubben.se
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2020 Utfall Kongress Differens

Miljoner kronor 2020 Budget 2020 Utfall-Budget

Intäkter 

Medlemsintäkter 18,5 17,6 + 0,8

Övriga intäkter 9,4 8,4 + 1,1

Summa intäkter 27,9 26,0 + 1,9

Kostnader

Gemensamma kostnader 22,1 22,0 + 0,2

Utskott 0,7 4,7 - 4,0

Summa kostnader 22,9 26,7 - 3,8

Operativt resultat 5,0 -0,7 + 5,7

Finansiella poster 0 0 0

Resultat 5,1 -0,7 + 5,7
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Svenska Brukshundklubben

Organisationskongress

2021-02-05

Rasklubbar & Distrikt



Organisationskonferens 2021

Fredag:

• Introduktion och genomgångar av FS, valberedning etc.

• Rasklubbar och Distrikt har sammanfattning av förra årets 

diskussioner och förberedelse inför lördagens och 

söndagens sessioner. Alla får frågor att ta med till nästa 

dag, och som hjälper diskussioner framåt.

Lördag

• Uppstart av FS

• Rasklubbar startar med introduktion av deltagare/ klubbar.

• Efter detta tar vi tag I agendan och diskussioner tar vid

• Efter lunch kommer Valberedningen

• Dagens sista tid blir att fortsätta diskussion och summera.

Söndag

• Förtydliga ideer och frågor. Bestämma väg framåt och 

sätta kommande mötestillfällen samt samordnare.

• Gemensam avslutning med FS



• Särbestämmelser

• Bruksproven

• Kommunikation: 

• Avel & Hälsa/Index: 

• MH/MT 

• Frågor från utskottet för avel och hälsa

Agenda (recap)



Agenda

• Organisation

• Kommunikation

• Samarbete & Framtid

• Marknadsföring & Varumärke

• Verksamhet



Organisationskonferens 2021

Mål för Distrikt och Rasklubbar

• tänka “tillsammans” 

• bestämma frågor att driva samt

• bestämma mötestillfällen dessa frågor skall

följas upp under året. 

Önskan att komma överens om:

• minst två möten per Rasklubb / Distrikt och

• ett gemensamt mellan kongresser



Agenda

● Vi vill agera… ... för att slippa överraskningar

● Vi vill ha ett öppet sinne… ... för att bättre förstå varandra

● Vi vill skapa standarder… ... för ett bra samarbete

● Vi följer överenskommelser… ... för att förändring ska kunna ske

● Vi vill kommunicera… … för att få en gemensam bild

● Vi vill ständigt förbättra… ... för vad är alternativet?

● Vi vill inkludera inte exkludera…... för att alla behövs.

> Hur gör vi det bäst tillsammans?



Nu blickar vi framåt



Agenda

Tills imorgon - fundera på följande:

Distriktsdelegat:

• Vad kan ni i distrikten göra för att hjälpa och stötta rasklubbarna för ett 

ökat samarbete.

• Imorgon kommer ni få en stund att gemensamt i respektive delegatgrupp 

diskutera och tillsammans komma fram till minst 10 punkter.

Rasklubbarnadelegat:

• Vad kan ni i rasklubbarna göra för att hjälpa och stötta distrikten för ett 

ökat samarbete.

• Imorgon kommer ni få en stund att gemensamt i respektive delegatgrupp 

diskutera och tillsammans komma fram till minst 10 punkter.
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En redogörelse av FS diskussioner...
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SBK
Förbundet med fyra ben:
- Frivillig försvarsorganisation/

Samhällsnyttiga hundar
- Avelsansvar för ett 20 tal raser som 

ska kunna användas i människans 
tjänst

- Prov och tävlingar
- Utbildning av hundar och hundägare



En hållbar organisation – för att fortsätta utvecklas och verka i ytterligare 100 år 

En frisk och sund organisation – med respekt för varandra har vi roligt tillsammans



Nu kommer ni att delas in i rasklubbs- och 
distriktsforum för egna frågor. 
Vi samlas igen för gemensam avslutning kl.15.45
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Nu kommer ni att delas in i rasklubbs- och 
distriktsforum för egna frågor. 
Vi samlas igen för gemensam avslutning kl. 11.30
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Distriktens sammanfattning, del 1



Distriktens sammanfattning, del 2
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Organisationskonferens 2021

Fredag:

• Introduktion och genomgångar av FS, valberedning etc.

• Rasklubbar och Distrikt har sammanfattning av förra årets 

diskussioner och förberedelse inför lördagens och 

söndagens sessioner. Alla får frågor att ta med till nästa 

dag, och som hjälper diskussioner framåt.

Lördag

• Uppstart av FS

• Rasklubbar startar med introduktion av deltagare/ klubbar.

• Efter detta tar vi tag I agendan och diskussioner tar vid

• Efter lunch kommer Valberedningen

• Dagens sista tid blir att fortsätta diskussion och summera.

Söndag

• Förtydliga ideer och frågor. Bestämma väg framåt och 

sätta kommande mötestillfällen samt samordnare.

• Gemensam avslutning med FS
65



• Särbestämmelser

• Bruksproven

• Kommunikation: 

• Avel & Hälsa/ Index: 

• MH/ MT 

• Frågor från Utskottet f AoH

Agenda (recap)
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Agenda

• Organisation

• Kommunikation

• Samarbete & Framtid

• Marknadsföring & Varumärke

• Verksamhet
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Organisationskonferens 2021

Mål för Distrikt och Rasklubbar

• tänka “tillsammans” 

• bestämma frågor att driva samt

• bestämma mötestillfällen dessa frågor skall

följas upp under året. 

Önskan att komma överens om:

• minst två möten per Rasklubb / Distrikt och

• ett gemensamt med distrikten mellan kongresser
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Agenda

● Vi vill agera… ... för att slippa överraskningar

● Vi vill ha ett öppet sinne… ... för att bättre förstå varandra

● Vi vill skapa standarder… ... för ett bra samarbete

● Vi följer överenskommelser… ... för att förändring ska kunna ske

● Vi vill kommunicera… … för att få en gemensam bild

● Vi vill ständigt förbättra… ... för vad är alternativet?

● Vi vill inkludera inte exkludera…... för att alla behövs.

> Hur gör vi det bäst tillsammans?
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Nu blickar vi framåt

70



Agenda

Tills imorgon - fundera på följande:

Distriktsdelegat:

• Vad kan ni i distrikten göra för att hjälpa och stötta rasklubbarna för ett 

ökat samarbete.

• Diskutera och tillsammans komma fram viktiga punkter vi kan samarbeta 

bättre och driva frågor.

Rasklubbarnadelegat:

• Vad kan ni i rasklubbarna göra för att hjälpa och stötta distrikten för ett 

ökat samarbete.

• Diskutera och tillsammans komma fram viktiga punkter vi kan samarbeta 

bättre och driva frågor.
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Återkoppling 2020
• Kommunikationsstrategi, 

borde kommit fram till mer, inte tydlig, stort gap. Förbättra tillsammans.

• Representation från rasklubbar i utskott etc. är för låg. 

– Förstår inte vad representation innebär i FS – rasklubbsögon (fokus) – Bevaka 
rasklubbarnas frågor, komplexitet i rasklubbars organisation, inga dramatiska förslag 
sedan förra året. Inte alltid snabba svar.

– Representation av rasklubbar i FS tydligt, besviken på engagemang under året men viss 
förståelse pga. Corona

• Tydligare rapporter om hur man skall komma vidare, vilka som är med och tid. 
Mer riktad information till kommittéer.

– Information kommer efter det är gjort.  Borde tillfrågas rasklubbarna. Öppna tidigt med 
information om tänkta ändringar. Vill vara med, inte vara på tvären, hjälpa till.

• Generellt RAS/ Avel: Inget avelsansvar inom collie, hälsoprogram. Känsla av
Maktlöshet, ingen hör. (kommentar: Inkommet frågor från Utsk. A&H, hanteras under kongr.)

– Finns en väg framåt att föreslå att rasklubbar SKALL vara representerade i tex Avel & 
Hälsa/Prov & Tävling? Och då inte i en dubbel roll utan som rasklubb rep. 
Kan ju vara så att vi får ändra på sättet vi influerar organisationen?

• Skall ha representanter i viktiga utskott. 
Mer fokuserat mer specifikt stödja rasklubbar och rasklubbar stödja organisationen för att
gemensamt kunna nå de viktiga målen för bruksraser och föreningen.
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Kommentarer FS/utskott
• Fråga: Finns det en väg framåt att föreslå att rasklubbar SKALL vara

representerade i tex Avel & Hälsa/Prov & Tävling? Och då inte i en dubbel

roll utan som rasklubb rep. Kan ju vara så att vi får ändra på sättet vi 

influerar organisationen?

– Skall ha representanter i viktiga utskott. Mer fokuserad mer specifik. 

– Inkommet -21: Det finns enkät från Utskottet Avel och Hälsa som besvaras separat.

• Överlämning nya styrelser försvårar för rasklubbar. 

– Önskat startpaket för rasklubbar. Påminna med kommunikation och utskick varje år i samband

med årsmöten? Tips, delad lagring, måsten etc

• Stadgefrågor, tillämning av stadgar (ringa Anders Dahlstedt), 

tillämningsintstruktioner. Checklistor har gjorts men fösvunnit / årshjul. 

• Tydligare rapporter om hur man skall komma vidare, vilka som är med och

tid. Mer riktad information till kommittéer.

– information kommer efter det är gjort.  Borde tillfrågas rasklubbarna. Öppna tidigt med 

information om tänkta ändringar. Vill vara med, inte vara på tvären, hjälpa till.
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10 saker vi kan göra

1. Där det går, informera om klubb/ ras på distriktmöten. Olika 

förutsättningar I olika distrikt. Möten med koppling till 

bruksrasklubbar är en idé.

2. Öka samarbete, MH/ MT, utbildning etc.

3. Delta I planering inför MH/MT på distrikt (RUS)

Lokalklubbar. Kanske kan supporta med figuranter etc? 

Gemensamma utbildningar etc.

4. Ha aktiva representanter I utskott/ arbetsgrupper

5. Sätta upp gemensamma möten emellan kongresser. Tydlig

agenda. Samankallande: Karin och Peter tills vidare.

Vad kan ni i rasklubbarna göra för att hjälpa och stötta distrikten för 

ett ökat samarbete?
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Fokus 2021 och framåt

1. Lathunden – modernisera - förbättra support. Nuläge/ närtid.

2. SUPPORT 

RAS: Support kit, mall, etc. Mer info I svar till Utsk A&H

Startpaket ny styrelse för enklare överlämningar och för de mindre som

måste “börja om” när ny styrelse tar över. Ansvar/ Rutiner tydliga för

överlämning. Rasklubbarna skissar på vad som skulle behöva inga.

3. Marknadsföring:

Brukshunden - Sammanställa förslag på hur den skulle kunna förbättras/ 

vad som borde vara med. Mer plats för Bruksraser/ Rasklubbar önskas.

KONTAKT med tidningen Brukshunden på gång!!! 

Mässor etc: Material för alla bruksraser I montrar, mer fokus och tydlighet

att Rasklubbarna är en viktig del av SBK

4. Supporta varandra, utskott & Fs med ideer / mallar till informationsbrev, 

marknadsföring, hemsidor, Lathunden/ RAS etc. Delningsplats? 

Vad skall vi rasklubbarna speciellt arbeta med tillsammans? 
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Datum för möten?

Ett gemensamt avstampsmöte behövs där vi definierar vad

som skall drivas och av vem – tillsammans är paradordet!

1. Två datum för rasklubbar (Första tänkt I April, datum inte klart)

2. (minst) Ett datum tillsammans med distrikt

Dialogmöten (FS) : dessa är separata möten som drivs av FS.
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• Fysiska möten

• Telefonmöten

• Intervjuer 

• Dialoger/diskussioner

• Genomlysning/konsekvensanalys

• Samlat in erfarenheter, kunskap och idéer inom 
och utanför SBK
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