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Röstetal och delegater

Distrikt/rasklubb Medlemsantal Röster
Andel av 

medlemsantal 
(OBS avrundat)

Max antal 
delegater

Blekinge 1 554 6 2,27 % 2
Dalarna 2 190 8 3,20 % 3
Gotland 539 2 0,79 % 1
Gävleborg 1 836 7 2,68 % 3
Halland 1 730 6 2,53 % 3
Mellannorrland 2 599 9 3,80 % 4
Närke 1 655 6 2,42 % 2
Skaraborg 3 372 12 4,93 % 5
Skåne 9 117 31 13,32 % 13
Småland 5 764 20 8,42 % 8
Stockholm 4 811 17 7,03 % 7
Sörmland 3 133 11 4,58 % 5
Uppland 3 221 11 4,71 % 5
Värmland-Dal 3 134 11 4,58 % 5
Västmanland 1 810 7 2,64 % 3
Västra 5 934 20 8,67 % 9
Östergötland 2 399 8 3,51 % 4
Övre Norrland 3 646 13 5,33 % 5
Distrikten summa 58 444 205 85,4 % 87
Australian cattledog 104 1 0,15 % 1
Australian kelpie 463 2 0,68 % 1
Australian shepherd 748 3 1,09 % 1
Beauceron 119 1 0,17 % 1
Belgiska vallhundar 635 3 0,93 % 1
Bouvier des flandres 143 1 0,21 % 1
Boxer 1 024 4 1,50 % 1
Briard 265 1 0,39 % 1
Chodský pes 57 1 0,08 % 1
Collie 821 3 1,20 % 1
Dobermann 331 2 0,48 % 1
Hollandse herdeshond 113 1 0,17 % 1
Hovawart 419 2 0,61 % 1
Riesenschnauzer 734 3 1,07 % 1
Rottweiler 1 376 5 2,01 % 2
Tysk schäferhund 2 355 8 3,44 % 3
Rysk svart terrier 80 1 0,12 % 1
Vit herdehund 202 1 0,30 % 1
Rasklubbarna summa 9 989 43 14,6 % 21

TOTALT 68 433 248 100 % 108
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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 (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 2015 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 2015 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) Fyra ordinarie ledamöter (2 respektive 1 år)
  d) Tre suppleanter (2 respektive 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 30 april 
25. Kongressens avslutande

Hålltider för helgen
Lördag 14 maj     Söndag 15 maj 
klockan 10.00-17.00 Förhandlingar  klockan 09.00-15.00 Förhandlingar
 09.30-10.00 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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Brukshundklubbens mål och handlingsplan

Förbundsstyrelsen arbetar enligt modellen för 
systematiskt 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 
utvecklingsarbetet. 

Avstämningar dokumenterats och utgör 
underlag för den verksamhetsberättelse som 
presenteras på kongressen. I slutet av verksam-
hetsåret analyseras uppnådda resultat och nya 
mål fastställs inför kommande verksamhetsår.

Förbundsstyrelsen har påbörjat arbete med ny 
planeringsprocess som kommer att presenteras 
på nästa års kongress i form av mål kopplat till 
verksamhet och budget för 2018. 

Systematiskt målarbete

Var är vi?
Nulägesbeskrivning

Vart ska vi?
Vision, mål & delmål

Hur gör vi?
Handlingsplan & 
genomförande

Hur blev det?
Utvärdering & analys

30-31/1 Organisations- 
konferens
29/1 FS-möte
Hur blev det?
28-30/1 SM i drag

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

JunJul

Aug

Sep

Okt

Dec
4/3-6/3 FS möte & 
arbetshelg
Var är vi?
Beslut om ny planering-
process

17-18/6 FS-möte & 
arbetshelg
Hur gör vi?
4-5/6 SM IPO-R

13/5 FS-möte
14-15/5 kongress
Vart ska vi?
15/5 konst.FS-möte

26/-27/8 FS-möte & 
arbetshelg Var är vi?
26-28/8 SM bruks & IPO
12-14/8 Försvars-
maktsmästerskap

7-9/10 FS-möte 
& arbetshelg

2/12 FS-möte

Nov

15-17/7 SM lydnad & 
rallylydnad

2016
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Öka antalet medlemmar i Brukshundklubben
Genom att: • Erbjuda ett attraktivt medlemskap

• Minska genomströmningstakten
Kvantitet: • Under 2016 ska medlemsantalet öka 13 %

• Under 2017 ska medlemsantalet öka 19 %
• Under 2018 ska medlemsantalet öka 25 %
• Under 2019 ska medlemsantalet öka XX %

Mätbarhet: • Statistik ur medlemssystemet
• NMI = Nöjd medlemsindex

Start/slut: 2016/2019
Ansvar: Förbundsstyrelsen/rasklubbar/distrikt/lokalklubbar

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: 2016/2019
Ansvar: Förbundsstyrelsen/rasklubbar/distrikt/lokalklubbar

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: 2016/2019
Ansvar: Förbundsstyrelsen/rasklubbar/distrikt/lokalklubbar

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: 2016/2019
Ansvar: Förbundsstyrelsen/rasklubbar/distrikt/lokalklubbar
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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: 2016/2019
Ansvar: Förbundsstyrelsen/rasklubbar/distrikt/lokalklubbar

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: 2016/2019
Ansvar: Förbundsstyrelsen/distrikt/rasklubbar/lokalklubbar

Öka attraktionskraften för prov och tävling
Genom att: • Utveckla nuvarande prov- och tävlingsformer

• Tillvarata möjligheten att prova hundarnas brukbarhet
• 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: 2016/2019
Ansvar: Förbundsstyrelsen/rasklubbar/distrikt/lokalklubbar

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: 2016/2019
Ansvar: Förbundsstyrelsen/kongressen
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Budget 2017 samt riktlinjer 2018-2019
(Samtliga siffror är angivna i kronor)

Budget och Riktlinjer Utfall Budget Budget Riktlinjer Riktlinjer

2015 2016 2017 2018 2019
Intäkter
Medlemsintäkter 15 219 915 15 956 000 16 818 000 16 818 000 14 856 000
Ökade medlemsintäkter 0 0 2 660 000 5 700 000 10 519 000
Statliga anslag 1 571 241 1 245 000 1 245 000 1 245 000 1 245 000
Förlagsverksamheten 766 232 1 224 000 1 200 000 800 000 800 000
Sponsorer 1 319 755 1 600 000 1 361 400 1 361 400 1 361 400
100-årsjubileum 0 0 0 500 000 0
Brukshunden 1 699 075 1 900 000 1 639 000 1 639 000 1 639 000
SBK Prov & Tävling (adm. avg.) 3 100 951 3 100 000 1 300 000 1 326 000 1 352 000
Övriga intäkter 605 678 537 000 598 600 379 600 386 600
Summa intäkter 24 282 846 25 562 000 26 822 000 29 769 000 32 159 000

Kostnader

Gemensamma kostnader
Personalkostnader -6 109 175 -7 137 000 -7 893 932 -8 133 314 -8 427 465
Driftskostnader förbundskansli -2 322 356 -2 403 000 -2 512 678 -2 560 733 -2 578 787
Organisation -1 620 030 -1 157 000 -1 603 000 -1 550 000 -1 655 000
Projekt 100 tusen medlemmar -375 134 0 0 0 0
100-årsjubileum 0 0 -250 000 -1 000 000 0
Strategiska satsningar 0 0 -500 000 -2 000 000 -3 000 000
Sponsring -281 870 -423 000 -410 000 -420 000 -275 000
Förlagsverksamheten -661 237 -889 000 -832 062 -848 135 -864 952
SBK Prov & Tävling -1 866 881 -1 941 000 -996 660 -1 016 593 -1 036 925
Brukshunden -4 351 292 -4 281 000 -4 116 000 -3 990 000 -4 069 040
Avskrivningar -509 170 -533 000 -532 780 -408 000 -459 000
Övriga gemensamma kostnader -1 831 301 -1 662 000 -1 716 888 -1 730 226 -1 743 830
Summa gemensamma kostnader -19 928 448 -20 426 000 -21 364 000 -23 657 000 -24 110 000

Utskott
Utskottet för organisation -336 896 -540 000 -486 500 -666 000 -403 000
Utskottet för prov och tävling -1 398 001 -1 750 000 -1 775 000 -1 647 000 -1 832 000
Utskottet för avel och hälsa -805 481 -1 654 000 -1 815 000 -1 150 000 -1 950 000
Utskottet för hundägarutbildning -420 577 -670 000 -930 000 -1 190 000 -930 000
Utskottet för samhällsnytta -69 066 -125 000 -125 000 -125 000 -125 000
Satsningar utskott 0 0 -200 000 -1 000 000 -2 500 000
Summa utskottskostnader -3 030 020 -4 739 000 -5 331 500 -5 778 000 -7 740 000

Summa kostnader -22 958 468 -25 165 000 -26 695 500 -29 435 000 -31 850 000

Operativt resultat 1 324 379 397 000 126 500 334 000 309 000
Finansiella poster -3 293 0 0 0 0

Resultat 1 321 086 397 000 126 500 334 000 309 000
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Intäkter

Medlemsintäkter
Medlemsintäkterna är beräknade på att antalet 
medlemmar som betalar förbundsavgift ökar och 
ligger på en nivå på 50 600 stycken år 2017, 65 600 
stycken under år 2018 och 75 000 stycken under år 
2019. Intäkten är beräknad på att medlemsavgiften 
höjs till 380 kronor år 2017, är oförändrad år 2018 
och minskas till 335 kronor år 2019. 

Resterande del avser specialklubbsavgift som deb-
iteras 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.

Förbundet ser behov av olika strategiska satsningar 
för utveckling av verksamheten. Ökade medlemsin-
täkter möjliggör att dessa kan genomföras (jmf med 
kostnader under strategiska satsningar samt satsnin-
gar utskott). 

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

Annonsförsäljning
Vi beräknar i stort sett oförändrade annonsintäkter 
under perioden förutom vårt jubileumsår 2018. I be-
loppet ingår även ersättning från de statliga anslagen 
för redaktionellt material i tidningen Brukshunden 
gällande tjänstehundsverksamheten. Uppdragen och 
ersättningen från myndigheterna kan variera, var-
för annonsintäkterna för denna del kan komma att 
förändras under perioden.

Förlagsförsäljning
Vi räknar med en minskad försäljning under åren 
förutom för år 2017 med anledning av regelrevider-
ingar. 

Sponsorer
Intäkter från avtal med Agria Djurförsäkring, Royal 
Canin samt eventuellt ett antal andra samarbetspart-
ners. Vi ligger i förhandlingar med tilltänkta spon-
sorer. 

År 2018 ökar sponsorintäkterna då förbundet 
genomför sitt 100-årsjubileum och att vi under år 
2016-2017 bearbetar sponsorer som vi önskar vara 
delaktiga i detta jubileum. 

Administrativ avgift prov och tävling
Dessa intäkter består av den centrala administra-
tiva avgift som debiteras arrangörerna på samtliga 
anmälningar till prov och tävlingar. Nivån på dessa 
intäkter beror givetvis på antal tävlingar och prov 
som genomförs i systemet.

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. 
Minskningen de kommande åren beror på färre antal 
konferenser som berättigar till bidrag från SKK samt 
att ansökningar för 2019 inte är gjorda ännu.

Gemensamma kostnader

Personal
Under året 2017-2019 har personalkostnaderna 
räknats upp med beräknade avtalsenliga löneöknin-
gar. I och med att lönerna ökar, så ökar även sociala 
avgifter, försäkringsavgifter och pensionsavsättningar. 

Då medlemsantalet ökar kan vi också förvänta oss 
en ökad administrativ insats, varför det från 2017 
planeras för utökning av cirka en tjänst på förbunds-
kansliet.

Driftskostnader förbundskansliet
I driftskostnader för förbundskansliet ingår kost-
nader för lokaler, kontor, IT-drift, porto, telefon 
samt internetuppkoppling. Under år 2017 ökar dessa 
kostnader, främst på grund av ökade kostnader för IT 
och telefoni som delvis varit felbudgeterade.

Kommentarer till budget 2017 samt riktlinjer 2018-2019
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Organisationskostnader
Denna post innehåller kostnader för förbunds-
styrelsen och verkställande utskottets möten, 
FS-ledamöternas representation i organisationen, 
kongressen och organisationskonferensen, valbered-
ningen samt för kennelfullmäktige.

Kennelfullmäktige genomförs vartannat år och under 
den kommande perioden år 2017. Därmed ökar 
organisationskostnaderna för detta år.

100 årsjubileum
År 2017 och 2018 tillförs budget för 100-årsjubiléet. 
Budgetpostens storlek är beroende ökade intäkter 
vilka kommer att styra omfattningen av arrangeman-
get.

Strategiska satsningar
Budgetmedel har reserverats för olika strategiska 
satsningar som förbundet ser behov av för utveckling 
av verksamheten. Ökade medlemsintäkter möjliggör 
att dessa kan genomföras.

Sponsorer
Här redovisas kostnader som uppstår på grund av 
våra avtal med sponsorer och samarbetspartners. 
Dessa kostnader består bland annat av kostnader 
för sponsringsförsäljning, bidrag till SM-arrangörer, 
kostnader för de stipendier vi delar ut vid kongressen 
samt avsättningar till utbildningsfonden.

Förlagsverksamheten
Kostnaderna för förlagsverksamheten beräknas min-
ska något. Förändringar som gjorts för att minska 
kostnaderna gör att FS beräknar att förlagsverksam-
heten kommer att vara i balans under de kommande 
åren.

Brukshunden
Ett arbete pågår tillsammans med Rehn & co för 
att minska kostnaderna för redaktionellt arbete och 
tryckkostnader under de närmaste åren.

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, bankko-
stnader för utbetalning till arrangörer samt utveck-
lingskostnader som inte kan anses vara investerin-
gar. 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 den av fakturerat belopp elim-
ineras i koncernredovisningen.
 
Avskrivningar
Avskrivningarna beräknas på gjorda investeringar och 
görs normalt under 60 månader räknat från och med 
inköpsmånaden. 

Övriga gemensamma kostnader
I de övriga gemensamma kostnaderna ingår bland 
annat moms för fakturering mellan bolagen, utskick 
av medlemsavier, bankkostnader och revisionskost-
nader. 

Utskottskostnader
Utskottens totala kostnader beräknas öka under 
perioden. Kostnaderna fördelas mellan utskotten 
utifrån vad som är planerat att genomföras under 
respektive år. En post för satsningar inom utskotten 
är tillagd även här (jmf med strategiska satsningar 
under organisationskostnader).
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Post Namn Mandatperiod Status

Ordförande Rolf Weiffert 1 år omval
1:e vice ordförande Helén Wallman 2 år nyval

Ordinarie ledamöter
Anders Dahlstedt 1 år fyllnadsval
Ingrid Bahlenberg 2 år nyval
Emilie Hörman 2 år nyval
Barbro Olsson 2 år omval

Suppleanter
1:e suppleant Arne Jonsson 2 år omval
2:e suppleant Stefan Dahlhielm 1 år fyllnadsval
3:e suppleant Piia Nora 1 år fyllnadsval

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

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

För följande ledamöter i förbundsstyrelsen utgår mandattiden 2017

2:e vice ordförande Tomas Knuutila
Skattmästare Lars Carlborg
Ledamot Johan Lindahl

Valberedningen
Malin Johansson, sammankallande
Åsa Lind, ledamot
Carola Hag, ledamot
Klas Widén, ledamot
Bo Edoff, ledamot

Valberedningens förslag
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Emilie Hörman
Är medlem i Hallsbergs BK och ordförande i Närkedistriktet.

Emilie brinner för hundägarutbildning och är utbildad instruktör och 
lärare inom Svenska Brukshundklubben. Emilie gillar verkligen alla möten 
med hundägare och deras hundar som hon får genom att hålla olika typer 
av kurser på klubben. Hon har två border collies varav den ena tävlas i 
lydnadsklass elit.

Till vardags jobbar Emilie med ekonomi och som avtalsinstruktör. Hon är 
också god man åt ensamkommande flyktingbarn och vuxna personer med 
olika typer av problematik.

Stefan Dahlhielm
Bor i Halmstad i Halland tillsammans med hustrun Carina och en schäfer. 

Stefan är engagerad i Hallandsdistriktet som ordförande, som vice ord-
förande i SBKs Halmstadsavdelning samt lokalt i Svenska Schäferhund-
klubben, Halmstad. Stefan är sin frus stöttande hand på tävlingar men 
tävlar inte aktivt själv, utan ställer upp på olika styrelseuppdrag och hjälper 
till på olika klubbaktiviteter som funktionär. 

Stefan var med i projektgruppen för IPO-VM 2014. Han är en ”praktiker” 
som vill få saker gjorda genom att ta hjälp av organisatoriska och struk-
turella metoder på ett kommunikativt sätt.

Till vardags arbetar Stefan inom polisen, de senaste åren som sektionschef.

Piia Nora
Bor i Stavsnäs på Värmdö tillsammans med sambon Martin, sonen Oliver 
och tre briarder. Dottern Emma har hunnit flytta hemifrån.

Piia har framförallt varit engagerad inom Svenska Briardklubben och de se-
naste åren som ordförande. Hon är också exteriörbeskrivare på briard, aktiv 
som hundförare i Hemvärnet samt tävlar bruks, lydnad och rallylydnad. 
Även vallningen ligger henne varmt om hjärtat. 

Piia är oerhört intresserad av allt som rör hundens fysiska och mentala 
hälsa samt brinner för ett gott samarbete inom Svenska Brukshundklub-
ben.

Till vardags arbetar Piia som kundansvarig inom dagligvaruhandeln, 
kategorin färskvaror med distrikt från Uppsala till Linköping.

Presentation av kandidater till förbundsstyrelsen
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Förbundsstyrelsens förslag nr 1
Förbundsavgift 2017-2019

Förbundsstyrelsens förslag enligt grundstadgarna § 4 gällande 
medlemsavgift för år 2017 samt preliminär medlemsavgift för 
år 2018 och 2019.

Förbundsavgift 2017
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 2016 att besluta om föl-
jande förbundsavgifter att gälla under verksamhetsåret 2017:

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

Preliminär förbundsavgift 2018
Förbundsstyrelsen föreslår även följande preliminära förbunds-
avgifter för verksamhetsåret 2018:

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

Preliminär förbundsavgift 2019 
Slutligen föreslår förbundsstyrelsen följande preliminära förbunds-
avgifter för verksamhetsåret 2019:

Ordinarie förbundsavgift:  335 kr
Förbundsavgift utlandsmedlem:  510 kr
Familjemedlem:      0 kr

FS föreslår kongressen att besluta i enlighet med förslaget.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 2
Apportvikter och hinderhöjder inom bruksgrenarna

Bakgrund
Vid kongressen 2015 antogs en motion om apportvikter och hinderhöjder inom bruksproven. I efterhand har 
det framkommit att det inte var tydligt belyst vilka konsekvenser beslutet hade för alla bruksraser. Från att det 
blev gynnsamt för de minsta av våra raser blev det missgynnande för våra storväxta som fick högre hinderhöjd 
och skillnaden i apportvikt blev stor för raser som inte skiljer sig åt nämnvärt i storlek. 

Utskottet för prov och tävling fick indikationer tidigt under hösten att det fanns missnöje med det beslut som 
togs på kongressen, samt förvirring gällande konsekvenserna för övriga raser vilket medförde att utskottet 
tidigt under hösten begärde dispens hos SKK/PtK att få lyfta ut avsnittet om apportvikter och hinderhöjder ur 
regelpaketet för att få möjlighet att lägga ett nytt förslag till kongressen 2016.

Om kongressen röstar igenom detta förslag kan regelpaketet då kompletteras till SKK/PtK direkt efter kon-
gressen 2016. I det fall kongressen inte skulle anta förslaget gäller det beslut som togs på kongressen 2015.

Förslag
Utskottet för prov och tävling och UG bruks har diskuterat detta ärende och även vägt in synpunkter från de 
skrivelser som inkommit samt de tre liggande motionerna. Två av motionärerna vill att förbundsstyrelsens 
förslag till kongressen 2015 ska gälla medan den tredje vill att nuvarande regler ska gälla. Skrivelserna som har 
kommit in är från Svenska Boxerklubben, Svenska Rottweilerklubben, Svenska Riesenschnauzerklubben, Vit 
Herdehundklubb samt Övre Norrlands distrikt. 

Förbundsstyrelsen vill efter diskussioner med Utskottet för prov och tävling samt UG bruks lägga fram det 
förslag på hinderhöjder och vikter som lades fram vid kongressen 2015. 

I förslaget kommer en möjlighet till inmätning att finnas med för de individer som mäts in till en höjd lägre 
eller högre än angivet spann för de olika vikt- och höjdkategorierna. Inmätning kan t.ex. ske i samband med 
exteriörbeskrivning. Mätresultatet registreras i SBK Tävling. 

Förslaget som läggs fram diskuterades och förankrades vid regelkonferensen 2014. Ett argument för detta, 
vilket framhålls av årets motionärer, är att kunna använda bruksproven som värdemätare för bruksbarhet och 
att en sänkning av de fysiska kraven vore förödande. Texten i reglerna skulle bli följande:

Material
(Sid 87, Materiel, Hinder och apporter i reglerna)

Rasens medelhöjd 
enligt standard

Bredd Höjd Tungt föremål
Akl/Lkl Hkl/Ekl

Under 35 cm 100 cm 35 cm 45 cm 1 kg
 35-45 cm 100 cm 45 cm 55 cm 2 kg
45,5-55 cm 100 cm 55 cm 70 cm 3 kg
Över 55 cm 100 cm 65 cm 85 cm 4 kg

Rasförteckning per kategori enligt tabellen ovan finns på Brukshundklubbens hemsida. Möjlighet finns att 
mäta in individer varvid de kan hamna i en annan kategori, inmätningsresultatet (mankhöjden) ska då vara 
infört i SBK Tävling och meddelas arrangören vid anmälan. Bestämmelser för inmätning finns på Brukshund-
klubbens hemsida.
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I slutet av detta dokument finns två tabeller vilka visar de olika utfallen för våra bruksraser och de raser som utöver 
dessa är vanliga deltagare på våra bruksprov. Raser av lägre mankhöjd är kategoriserade utifrån de olika förslag som 
lades. Då dessa förslag inte är lika, avseende höjdindelningarna, innehåller tabellerna överlappande kategorier.

I dagens regler finns inte mankhöjderna angivna explicit utan endast en lista över raser. Tabellerna innehåller 
färgmarkeringar för att illustrera likheter och skillnader mellan förslagen.

Apportvikter, medelhöjd enligt ras-
standard inom parentes)

Nuvarande Beslut kongress 
2015

FS förslag 
2015*

Raser under 35 cm -- -- 1 kg

Raser under 40 cm -- 1 kg --

Raser mellan 35-45 cm -- -- 2 kg

Raser mellan 40,5-50 cm -- 2 kg --

Raser mellan 45,5-55 cm -- -- 3 kg

Australian cattledog (47 cm) 2 kg 2 kg 3 kg

Australian kelpie (47 cm) 2 kg 2 kg 3 kg

Border collie (51 cm) 4 kg 3 kg 3 kg

Australian shepherd (52 cm) 4 kg 3 kg 3 kg

Chodský pes (52 cm) 4 kg 3 kg 3 kg

Collie (56 cm) 4 kg 3 kg 4 kg

Golden retriever (56 cm) 4 kg 3 kg 4 kg

Labrador retriever (56 cm) 4 kg 3 kg 4 kg

Bouvier des ardennes (57 cm) 4 kg 3 kg 4 kg

Boxer (58 cm) 4 kg 3 kg 4 kg

Hollandse herdershond (58,5 cm) 4 kg 3 kg 4 kg

Vit herdehund (59,5 cm) 4 kg 3 kg 4 kg

Belgiska vallhundar (60 cm) 4 kg 3 kg 4 kg

Berger picard (60 cm) 4 kg 3 kg 4 kg

Tysk schäferhund (60 cm) 4 kg 3 kg 4 kg

Rottweiler (61,5 cm) 4 kg 4 kg 4 kg

Briard (62 cm) 4 kg 4 kg 4 kg

Bouvier des flandres (63,5 cm) 4 kg 4 kg 4 kg

Hovawart (64,0 cm) 4 kg 4 kg 4 kg

Beauceron (64,5 cm) 4 kg 4 kg 4 kg

Riesenschnauzer (65 cm) 4 kg 4 kg 4 kg

Dobermann (66,5 cm) 4 kg 4 kg 4 kg

Rysk svart terrier (68 cm) 4 kg 4 kg 4 kg

* Utöver detta möjlighet att mäta in individer till annan kategori i det fall individen avviker kraftigt från 
rasens medelhöjd enligt standarden.
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Hinderhöjder 
hinderhöjderna presenterade i cm enligt 
följande: akl&lkl / hkl&ekl

Nuvarande Beslut kongress 
2015

FS förslag 
2015*

Raser under 35 cm -- -- 35/45

Raser under 40 cm -- 40/50 --

Raser mellan 35-45 cm -- -- 45/55

Raser mellan 40,5-50 cm -- 50/60 --

Raser mellan 45,5-55 cm -- -- 55/70

Australian cattledog (47 cm) 50/65 50/60 55/70

Australian kelpie (47 cm) 50/65 50/60 55/70

Border collie (51 cm) 65/85 60/70 55/70

Australian shepherd (52 cm) 65/85 60/70 55/70

Chodský pes (52 cm) 65/85 60/70 55/70

Collie (56 cm) 65/85 60/70 65/85

Golden retriever (56 cm) 65/85 60/70 65/85

Labrador retriever (56 cm) 65/85 60/70 65/85

Bouvier des ardennes (57 cm) 65/85 60/70 65/85

Boxer (58 cm) 65/85 60/70 65/85

Hollandse herdershond (58,5 cm) 65/85 60/70 65/85

Vit herdehund (59,5 cm) 65/85 60/70 65/85

Belgiska vallhundar (60 cm) 65/85 60/70 65/85

Berger picard (60 cm) 65/85 60/70 65/85

Tysk schäferhund (60 cm) 65/85 60/70 65/85

Rottweiler (61,5 cm) 65/85 70/85 65/85

Briard (62 cm) 65/85 70/85 65/85

Bouvier des flandres (63,5 cm) 65/85 70/85 65/85

Hovawart (64,0 cm) 65/85 70/85 65/85

Beauceron (64,5 cm) 65/85 70/85 65/85

Riesenschnauzer (65 cm) 65/85 70/85 65/85

Dobermann (66,5 cm) 65/85 70/85 65/85

Rysk svart terrier (68 cm) 65/85 70/85 65/85

* Utöver detta möjlighet att mäta in individer till annan kategori i det fall individen avviker kraftigt 
från rasens medelhöjd enligt standarden.

FS föreslår kongressen att besluta i enlighet med förslaget.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 3

Borttagande av beslut om regler på kongressen

Bakgrund
I dagsläget ligger alla regelpaket, som lyder under Svenska Kennelklubbens (SKK) paraply, i 
låsningsperioder om fem år. Kommande period startar 1 januari 2017 och löper till 31 december 
2021. I det system vi har idag, då reglerna ska upp till beslut på kongressen ett och ett halvt år 
innan låsningsperioden startar och handlingarna vara färdiga senast i februari, blir det en kort 
period för att behandla ett nytt regelförslag. Alla regelpaket ska sedan vara SKK tillhanda den 
sista december ett år innan. 

Tidslinjen för regelarbetet ser ut som följande (åren är satta som exempel utifrån kommande 
regellåsningsperiod):

År Aktivitet

2017 Ny låsningsperiod startar och nya regler träder ikraft

2018 Relativt lugnt år då utvärderingen påbörjas

2019

Första halvåret
Förarbete och analyser
Andra halvåret 
Regelkonferenser

2020

Första halvåret
Regelpaketen färdig i februari. Beslut på kongressen i maj 
Andra halvåret
Eventuell korrigering av regelpaketen efter beslut på kongress
Handlingarna skickas till SKK/PtK sista december

2021

Första halvåret
Diskussion med SKK/PtK
SKK/CS tar beslut och fastställer reglerna vid deras junimöte
Andra halvåret
Färdigställande och eventuellt tryck av regelpaket

2022 Ny låsningsperiod startar

Tabellen ovan visar att det dels blir både kort om tid för färdigställande av ett reviderat regelverk, 
dels att tiden från kongress till ikraftsättande blir lite lång. Det är heller inte helt optimalt att 
påbörja ett nytt revideringsarbete innan man har hunnit se något utfall av det senast beslutade.

Det finns även ett annat argument, som kanske också väger tyngre, till att hålla beslut om 
regler utanför kongressen. Delegaterna på kongressen är inte alltid de som har bäst kunskap om 
regelverk och regelsystem. På de regelkonferenser som anordnas är experterna på området sam-
lade och man har tid att diskutera och analysera olika infall och tankegångar. På andra områden 
inom Svenska Brukshundklubbens område tas förslag fram inom utskotten och på konferenser 
och besluten tas sedan av förbundsstyrelsen. Så gäller t.ex. för utbildningsplanerna för instruk-
törer och lärare inom hundägarutbildningen.
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Förslag
Förbundsstyrelsen vill, efter diskussioner och synpunkter från Utskottet för prov och tävling, 
föreslå att beslut om regelpaketen för alla prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubbens 
ansvarsområde inte ska vara ett kongressärende. Reviderade regler och bestämmelser ska behan-
dlas via remisser till klubbar och distrikt samt diskuteras på regelkonferenser. På regelkonferen-
serna ska en röstning företas motsvarande de röstetal som föreligger vid en kongress. Därefter 
konfirmeras och fastställs reglerna av förbundsstyrelsen.

Fördelarna är att det blir mer tid att processa revideringsarbete och diskussioner och förslagen 
behandlas av de som är experter på området på de olika regelkonferenserna.

Tidsplaneringen skulle då se ut som följande:

År Aktivitet

2017 Ny låsningsperiod startar och nya regler träder ikraft

2018 Relativt lugnt år då utvärderingen påbörjas

2019

Första halvåret
Förarbete och analyser
Andra halvåret 
Remissomgångar, där det är viktigt att distrikt och klubbar involverar utövarna och övriga 
berörda i processen

2020

Första halvåret
Regelkonferenser samt en andra remissomgång
Andra halvåret
Färdigställande av regelpaketen. Förbundsstyrelsen tar beslut på novembermötet.
Handlingarna skickas till SKK/PtK sista december

2021

Första halvåret
Diskussion med SKK/PtK
SKK/CS tar beslut och fastställer reglerna vid deras junimöte
Andra halvåret
Färdigställande och eventuellt tryck av regelpaket

2022 Ny låsningsperiod startar

FS föreslår kongressen att besluta i enlighet med förslaget.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 4
Revidering av regler och anvisningar för mentaltest (MT)

FS föreslår att kongressen beslutar om revidering av regler 
och anvisningar för mentaltest (MT) samt protokoll enligt bilaga 
”Förbundsstyrelsens förslag nr 4” vilken återfinns på 
www.brukshundklubben.se/kongress_handlingar_protokoll, att 
gälla från 2017-01-01. 

Mer information i form av filmer, rapporter och protokoll från 
konferenser återfinns på: 
www.brukshundklubben.se/regelrevidering-mt. 
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Egna anteckningar
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Brukshunden som e-tidning 

Idag så använder allt fler och fler sin dator, smartphone, läsplatta för att få den 
information man behöver och vill ha. Orsaken kan vara flera. Ett av dem kan vara 
tillgängligheten, man har direkt tillgång till den information man vill ha. Ett annat kan 
vara att man vill belasta miljön så lite som möjligt. Alltifrån de träd och energi som 
behövs för framställning av pappret och tryckningen av tidningen till fossila bränslen 
som behövs distributionen och slutligen återvinningen. 
Mycket av den verksamhet som vi bedriver inom SBK har ”gröna” förtecken. Vid är 
ute i skog och mark och tävlar och tränar, spårar, sök och rapport, vid kör lydnad, 
agility och rallylydnad på gräsplaner. Då borde vi göra det vi kan för att dra vårt strå 
till stacken och minska vår miljöbelastning för kommande generationer (både våra 
barn och hundar). 

Vi inser att prenumerationen för papperstidningen kommer att bli högre för de 
medlemmar som tecknar en sådan, eftersom de som inte prenumererar på tidningen, 
inte kommer bidrar med sin del till tryckkostnaden.  

Man ska ha möjligheten att välja hur man vill ha informationen. Vill jag ha min 
information digital och slippa pappret ska man få det. 

Därför föreslår vi att 

- man bryter ut kostnaden för papperstidningen Brukshunden från 
medlemsavgiften, 

- man distribuerar Brukshunden som e-tidning till alla medlemmar, 

- de medlemmar som vill kan teckna en prenumeration och få Brukshunden i 
pappersformat. 

Solna-Sundbybergs brukshundklubb 

Styrelsen yrkar bifall till motionen.                           Årsmötet yrkar bifall till motionen. 

 

 

Distriktsstyrelsens yttrande: 
För att kunna ha de sponsorer vi har idag och möjligheten att få fler så tror 
distriktsstyrelsen att Brukshunden bör finnas kvar i pappersform, men att man kan 
välja bort papperstidningen om man så önskar, dock utan reducering av den centrala 
avgiften. Tidningen är idag en medlemsförmån och bör fortsättningsvis vara det.  
 
Distriktsstyrelsen föreslår avslag på motionen  
 
Medlemsmötet avslår motionen 

Handläggare 
Solna-Sundbybergs brukshundklubb 
Box 7053 
174 07 Sundbyberg 

Datum 
2013-10-15 

 

    
Motion 2-2013 
  

 
 

Motion nr 1
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Angående Brukshunden som e-tidning

Motionären föreslår att tidningen Brukshunden ska produceras 
i första hand som en elektronisk tidning. Det ska dock finnas 
möjlighet att prenumerera på tidningen i nuvarande pappersfor-
mat. Skälen som motionären anger, är att medlemmen ska ha en 
valfrihet, samt att Brukshundklubben bidrar till att minska belast-
ningen på vår miljö.

Förbundsstyrelsens ställningstagande
Båda skälen är tänkvärda. Förbundsstyrelsen ser dock i nuläget en 
rad fördelar med att behålla tidningen i pappersformat som en del 
i medlemskapet. Vi bedömer att dessa fördelar väger tungt.

FS värderar:
• Den fysiska tidningen syns och blir en återkommande påmin-

nelse om Brukshundklubben
• Sponsorer och annonsörer ser ett stort värde av tidningens 

fysiska form, vilket genererar även andra intäkter
• Motionären skriver att det ska finnas möjligheter att prenu-

merera, FS ser dock en risk att många väljer bort prenumera-
tion. För de som avstått prenumeration är det lätt hänt att 
”det inte blir av” att läsa den elektroniska tidningen. Det här 
gäller förmodligen i stor utsträckning nya medlemmar, som 
inte har förväntan att tidningen Brukshunden ska komma, ca 
10-15 000 medlemmar/år.

1Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 

FS föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avslås.
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Motion nr 2
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Angående årsmöteshandlingar

Motionären föreslår att datum för publicering av årsmöteshandlin-
gar ska skjutas närmare årsmötet.

Förbundsstyrelsens ställningstagande
Frågan ligger utanför kongressens beslutsdomän då grund-
stadgarna (§ 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 för 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 organisa-
tion.

Motionen ska därmed avvisas.

2Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr
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Motion nr 3



Svenska Brukshundklubbens kongress 2016              27

Angående tvåstegsorganisation utan 
distrikt

Motionärens föreslår att Svenska Brukshundklubben ska genom-
föra en organisationsutredning gällande distriktens vara eller inte 
vara. Beslutas det att distrikten ska vara kvar så ska deras roll 
tydliggöras. 

Förbundsstyrelsens ställningstagande
FS ser också ett behov av att utvärdera och se över organisationen 
och för närvarande pågår en utvärdering av tidigare genomförd 
omorganisation och en utredning kring hur en framtida organisa-
tion företrädesvis bör se ut utifrån målet 100 000 medlemmar. 

FS anser därmed att motionen är besvarad.

3Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr
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Åhörarplatser på kongressen 

Kongressen är SBK:s högsta beslutande organ. I dagsläget finns inga möjligheter för 
medlemmar att dela som åhörare på kongressen. Man har inte som enskild medlem 
möjlighet att kontrollera hur de ombud som ens distrikt skickar till kongressen utför 
sitt förtroendeuppdrag. 

Man borde som medlem, precis som på distriktets årsmöte, ha möjlighet att vara 
åhörare på kongressen.  

Detta skulle vara bra för den demokratiska processen inom SBK. 

Därför föreslår vi att 

- Man inför åhörarplatser på kongressen. 

Solna-Sundbybergs brukshundklubb 

Styrelsen yrkar bifall till motionen  Årsmötet yrkar bifall till motionen. 

 

 

 

Distriktsstyrelsens yttrande: 
Distriktsstyrelsen anser att detta är ett bra förslag för att öka förståelsen och 
kunskapen för vad som verkligen görs på central nivå. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår avslag på motionen  
 
Medlemsmötet bifaller motionen med tillägget 

 

Handläggare 
Solna-Sundbybergs brukshundklubb 
Box 7053 
174 07 Sundbyberg 

Datum 
2013-10-15 

 

    
Motion 4-2013 
  
 

 Motion nr 4
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Angående åhörarplatser på kongressen

Motionären föreslår att åhörarplatser införs på kongressen. Skälen 
anges vara att man:
• Önskar möjlighet att kontrollera hur distriktets delegater utför 

sitt förtroendeuppdrag och att det skulle vara bra för den 
demokratiska processen.

• Borde som medlem, precis som på distriktens årsmöte, ha 
möjlighet att vara åhörare på kongressen. 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 
Uppfattningen att medlemmar har rätt att närvara vid distriktens 
årsmöten är inte helt korrekt. 

I grundstadgarnas § 7 moment 6 finns följande text: ”Om för-
bundsstyrelsen så finner lämpligt, kan även andra medlemmar och 
representanter för media beredas möjlighet att följa förhandlingar 
vid kongress.” 

Förbundsstyrelsen ställer sig något undrande till det första skälet, 
men kan se andra fördelar med förslaget. Vi menar att det är 
lärorikt att vara åhörare på kongress och att det dessutom skulle 
öka öppenheten. 

FS förutsätter att åhörarens kostnader bekostas av vederbörandes 
uppdragsgivare (lokalklubb/distrikt/rasklubb). Samtidigt måste vi 
förutsätta att kongresslokalen får utgöra begränsning för antalet 
åhörare, d v s antalet får inte innebära att vi måste hyra dyrare 
lokal. 

FS konstaterar också att motionen närmast lär beröra Stock-
holmsnära klubbar; klubbar med lång resväg och kostnader för 
logi kommer sannolikt att utnyttja åhörarmöjligheten i mindre 
utsträckning. 

FS anser därmed att motionen är besvarad.

4Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr
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Förbundets ekonomiska redovisning 

För att på lika villkor kunna delta i beslutsprocessen måste alla ha tillgång till all 
information, detta är en demokratifråga. 

I handlingarna till kongressen redovisas en reviderad version av den ekonomiska 
redovisningen, inte en fullständig resultat- och balansräkning. På fråga till förbundet 
svarar förbundsordföranden att resultat- och balansräkningen inte lämnas ut då den 
är en ”arbetshandling”. 

Att undanhålla handlingar på detta sätt för förbundet att styra beslutsprocessen. Den 
som sitter på informationen kontrollerar också frågeformuleringen och får därmed ett 
övertag i vilka beslut som kommer att fattas. 

Om förbundet t.ex. har minskade intäkter och som lösning på detta föreslår höjd 
medlemsavgift är det viktigt att alla har tillgång till den ekonomiska redovisningen, 
detta för att kunna ge en alternativ lösning.  

Att öppet redovisa vad och hur förbundet använder våra pengar till skulle vara bra för 
den demokratiska processen inom SBK. 

Därför föreslår vi att 

- resultat- och balansräkningen ska vara en del i kongresshandlingarna. 

Solna-Sundbybergs brukshundklubb 

Styrelsen yrkar bifall till motionen.                          Årsmötet yrkar bifall till motionen. 

 

 

 

 

Distriktsstyrelsens yttrande: 
Idag får alla motionärens begärda handlingar fast i lite komprimerad och därmed 
överskådlig form. En något mer detaljerad form kanske vore önskvärd, för att man 
skulle kunna uppfatta var pengarna tar vägen. Och det skulle kanske leda till färre 
frågor på kongressen. Men alla som hittills haft frågor och synpunkter på kongressen 
har fått relevanta svar. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår avslag på motionen  
 
Medlemsmötet avslår motionen. 

Handläggare 
Solna-Sundbybergs brukshundklubb 
Box 7053 
174 07 Sundbyberg 

Datum 
2013-10-15 

 

    
Motion 5-2013 
  
 

 
Motion nr 5



Svenska Brukshundklubbens kongress 2016              31

Angående ekonomisk redovisning

Motionären föreslår att det i kongresshandlingarna redovisas en 
fullständig resultat- och balansräkning istället för som nu, en revi-
derad version av den ekonomiska redovisningen.

Motionären anser att:
1. För att på lika villkor kunna delta i beslutsprocessen måste alla 

ha tillgång till all information, detta är en demokratifråga.
2. Undanhålla handlingar på detta sätt för förbundet att styra 

beslutsprocessen. Den som sitter på informationen kon-
trollerar också frågeformuleringen och får därmed ett övertag i 
vilka beslut som kommer att fattas. 

3. Om förbundet t.ex. har minskade intäkter och som lösning 
på detta föreslår höjd medlemsavgift är det viktigt att alla har 
tillgång till den ekonomiska redovisningen, detta för att kunna 
ge en alternativ lösning.

4. Öppet redovisa vad och hur förbundet använder våra pengar 
till skulle vara bra för den demokratiska processen inom Bruk-
shundklubben.

Förbundsstyrelsens ställningstagande 
Den ekonomiska redovisningen i verksamhetsberättelsen, som är 
en del av kongresshandlingarna, består av en resultat- och bal-
ansräkning som godkänts av förbundets revisor. I anslutning till 
dessa tabeller redovisas också orsaker till eventuella avvikelser.

Förbundsstyrelsen anser därmed att man med redovisningen i 
nuvarande form i verksamhetsberättelsen uppfyller kravet på en 
fullständig resultat- och balansräkning och att detta därmed upp-
fyller punkt 1, 3 och 4. Med detta resonemang är inte heller punkt 
2 aktuellt.

FS anser därmed att motionen är besvarad.

5Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr
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Motioner till distrikt och kongress 

Som det nu är så ska en motion från en medlem passera lokalklubben- och 
distriktsstyrelsen innan den når kongressen. 

Idag är inte alltid klubben den naturliga mötesplatsen för att bilda grupper och 
formulera frågor. Man tränar med kompisar över klubb- och distriktsgränser. 
Frågorna kan därmed bli mer överskridande och inte klubb- eller distriktsbundna. 
Frågor kan även vara för små för att få majoritet i klubben eller distriktet men stora i 
distriktet eller landet. 

Därför borde man kunna motioner i frågor till distrikt och kongress utan att passera 
lokalklubb och distriktsstyrelse bara man kan samla en viss mängd medlemmar bakom 
motionen. Man kan dra paralleller mellan hur man i kommuner genom att samla in 
namnunderskrifter kan ta upp frågor för lokal folkomröstning. 

Detta skulle vara bra för den demokratiska processen inom SBK. 

Därför föreslår vi att 

- om ett visst antal av distriktets medlemmar ställer sig bakom en motion ska 
den kunna lämnas in direkt till distriktets årsmöte, 

- om ett visst antal av alla medlemmar ställer sig bakom en motion ska den 
kunna lämnas in till kongressen, 

- uppdra till förbundsstyrelsen att återkomma med ett remissförslag på hur 
stor del av medlemmar det ska behövas för att motionera enligt ovan. 

Solna-Sundbybergs brukshundklubb 

Styrelsen yrkar bifall till motionen.                       Årsmötet yrkar bifall till motionen. 

 

 

 

Distriktsstyrelsens yttrande: 
Alla motioner måste hanteras av distriktets medlemsmöte för att få laga kraft 
varför distriktsstyrelsen inte kan se att denna motion är möjlig i den form som 
beskrivs i motionen. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår avslag på motionen  
 
 
Medlemsmötet avslår motionen 

Handläggare 
Solna-Sundbybergs brukshundklubb 
Box 7053 
174 07 Sundbyberg 

Datum 
2013-10-15 

 

    
Motion 3-2013 
  
 

 

Motion nr 6
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Angående motioner till distrikt och 
kongress

Motionären föreslår att enskild medlem bör kunna motionera i 
frågor till distrikt och kongress utan att passera lokalklubb och 
distriktsstyrelse om en viss mängd medlemmar står samlad bakom 
motionen. 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 
Förbundsstyrelsen ser i en bearbetad variant vissa övergripande 
fördelar i det motionären föreslår men ser också risker i föreslagen 
skrivning. 

FS noterar att ett behov av förtydliganden i befintlig text rakt 
igenom stadgarna föreligger. 

FS ser ett behov av att fördjupat analysera och klarlägga ett flertal 
konsekvenser innan organisationen kan ta något beslut. 

FS föreslår mot denna bakgrund att motionen avslås men att 
kongressen ger FS i uppdrag att beakta motionärens förslag 
vid kommande stadgerevidering.

6Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr
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Direktval till distrikts- och förbundsstyrelse 

Idag väljs ledamöterna till distrikts- och förbundsstyrelse indirekt genom att 
klubbarnas och distriktens styrelser utser representanter som i sin tur röstar på de 
förslag som respektive valberedningen utarbetat. Enskilda medlemmar kan föreslå 
kandidater till valberedningen men kan inte direkt själv rösta på dessa. 

Med direktval skulle kandidaterna vara tvungna att gå ut till sina väljare och tala om 
varför just de ska få deras förtroende att bli vald. Hur många kan säga varför de 
ledamöterna som idag sitter i distrikts- eller förbundsstyrelsen vill göra med sina 
förtroendeuppdrag, vad brinner de för, vad vill de göra under sin mandatperiod, åt 
vilket håll vill de att SBK ska gå? Med direktval skulle man ge medlemmarna mer 
inflytande men också ge de en större möjlighet att engagera sig.   

Vi är medvetna att kostnaden för att utföra direktval kanske blir större än nuvarande 
valsystem men det är det värt om man kan förbättra den demokratiska processen. För 
att hålla nere kostnaden kan man välja att använda sig av internet för att utföra 
röstningen. 

Man kan titta på hur STF (Svenska Turistföreningen) har gjort. Där införde man 
direktval till sin motsvarighet till vår kongress 2011. 

Om vi nu är betrodda att genomför direkta val för att utse vilka som ska styra Sverige 
borde vi vara betrodda att utse de som ska styra i SBK. 

Därför föreslår vi att 

- man inför direktval till distrikts- och förbundsstyrelsen, 

- man ordnar ett system så att röstningsförfaradet kan genomföras på nätet. 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 

Styrelsen yrkar bifall till motionen.                    Årsmötet yrkar bifall till motionen. 

 

 

Distriktsstyrelsens yttrande: 
Vi har idag en representativ demokrati inom SBK på regional och central nivå vilket i 
sig ställer stora krav på de valberedningar som utses. 
Enskilda medlemmar har alltid möjlighet att kunna påverka vilka som röstas in i 
respektive styrelse och därmed få det inflytande som efterfrågas.  
 
Distriktsstyrelsen föreslår avslag på motionen  

Medlemsmötet avslår motionen 

Handläggare 
Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
Box 7053 
174 07 Sundbyberg 

Datum 
2013-10-18 

 

    
Motion 1-2013  

Motion nr 7
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Angående direktval till distrikts- och 
förbundsstyrelse

Motionären föreslår att direktval till distrikts- och förbundsstyrelse 
i kombination med ett system för nätröstningsförfarande införs. 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 
Förbundsstyrelsen noterar att Svenska Kennelklubbens demokrati 
bygger på den representativa modellen och konstaterar att dess 
specialklubbar därmed gör detsamma – varibland Brukshundklub-
ben är en. 

FS ser också större demokratiska och kvalitativa farhågor i mo-
tionärens förslag då risken för att en röststark allians eller kartell 
kan vinna och få gehör för vilken kandidat som helst – prövad 
såväl som oprövad – kan befaras öka. 

FS föreslår mot denna bakgrund att motionen avslås.

7Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr
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Motion nr 8 Då motionens längd är omfattande, presenteras endast 
första sidan av motionen här. Motionen i sin helhet åter-
finns på:
www.brukshundklubben.se/kongress_handlingar_protokoll
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Angående revidering av MT mentaltest 
2017

Motionären anser att: 
• Det förslag som presenterades på RUS/RAS konferensen 2015 

är en tillbakagång till otydliga definitioner.
• Det är att kasta bort åtta års arbete och utvärderingar som 

tydligt visar arvbarhet i olika beteenden.
• Göra så genomgripande förändringar innan alla fått ta del av 

och diskutera SLUs utvärderingar är ett stort övergrepp mot 
rasklubbarna och uppfödarna. 

Motionären yrkar att:
• Nuvarande MT i huvudsak kvarstår med nedanstående föränd-

ringar.
• Gripa hålla fast och erövra föremål 40 meter utgår på grund av 

skaderisk.
• Skramlet byter utförande för att det är svårt att utföra det 

nuvarande likvärdigt.
• Uthållighet röret byts ut mot lastpall och boll med snöre då 

en del hundar som inte förföljer och griper i momentet före ej 
förstår frågeställningen inför röret.

• Bedömning av stress läggs in på ny rad efter önskemål.
• Koefficienter fördelas om efter önskemål i bifogad nyckel för 

MT.

Förbundsstyrelsens ställningstagande 
Förbundsstyrelsen anser att motionen har betydande brister vad 
gäller de föreslagna förändringarna av koefficienter. 

FS anser vidare att motionen inte heller beaktar ett antal brister 
som rasklubbar, distrikt och MT-domare, vid Arlanda-konferensen 
i januari 2015, var eniga om behövde revideras. Enligt FS upp-
fattning utgör förslaget i motionen inte en lösning på de identifi-
erade problemen med nuvarande MT. 

FS föreslår med anledning av ”FS förslag nr 4 – Revidering 
av regler och anvisningar för mentaltest (MT)” 
att motionen avslås.

8Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr
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Motion nr 9

Motion från Svenska Schäferhundklubben
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Angående krav på exteriörbeskrivning för 
tysk schäferhund

Motionären föreslår att tysk schäferhund som uppnått 18 månad-
ers ålder och är boende i Sverige måste uppfylla kravet på genom-
förd exteriörbeskrivning för att ha rätten att:

a) Delta på Svenska Brukshundklubbens prov och tävlingar,  
 undantaget MH
b) Registrera avkomma i Svenska Kennelklubben (SKK).

Förbundsstyrelsens ställningstagande 
Förbundsstyrelsen anser att motionärens motivering är i god anda 
för att få fler exteriörbeskrivna hundar. Rasklubbarna inom Bruks-
hundklubben behöver få kontroll på exteriören på en betydligt 
större andel av sin population än vad som är fallet idag. Enligt 
motionen gäller kravet enbart känd status på exteriören, det vill 
säga det krävs inte godkänt resultat. 

Utskottet för avel och hälsa har kontrollerat hur många hundar 
som behöver exteriörbeskrivas för att klara målet att alla kullar ska 
ha exteriörbeskrivna föräldrar. Utskottets bedömning är att Sven-
ska Schäferhundklubben har möjlighet att uppfylla detta mål. 

FS anser att yttrandet över motionen behöver delas upp i två delar:

a) Gällande kravet på genomförd exteriörbeskrivning för att  
 få delta på Brukshundklubbens prov och tävlingar omfattar  
 denna fråga flera olika regelverk varav det är flera som Bruks- 
 hundklubben inte äger själva. 
 FS har förståelse för Schäferhundklubbens förslag, men  
 frågan behöver utredas mer. 

b. Gällande kravet på genomförd exteriörbeskrivning för att  
 få registrera avkomma i SKK är det inte en kongressfråga  
 utan innebär en ansökan om hälsoprogram (nivå 2). FS  
 rekommenderar att Svenska Schäferhundklubben via Ut- 
 skottet för avel och hälsa skickar in ansökan till SKK. 

FS föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen 
avslås, men att kongressen uppdrar åt FS att utreda punkt a 
vidare.

9Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr
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Motion nr 10

Motion från Svenska Schäferhundklubben
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Angående ålder vid exteriörbeskrivning 
för tysk schäferhund 

Motionären föreslår att tysk schäferhund som uppnått 12 månad-
ers ålder äger rätt att exteriörbeskrivas. Föreslås gälla from 2017-
01-01.

Förbundsstyrelsens ställningstagande
Svenska Brukshundklubben ansökte redan under 2015 hos Sven-
ska Kennelklubben (SKK) om att få sänka åldern till 12 månader 
för att få delta i exteriörbeskrivning för samtliga raser som Bruks-
hundklubben har avelsansvar för. 

Fördelarna med detta är många, och bland annat skulle man kun-
na anordna en exteriörbeskrivning i samband med ett MH. Fler 
individer från samma kull kan då bli exteriörbeskrivna, och man 
kan i ett tidigt skede fånga upp stora avvikelser inom raserna. Det 
skulle även bli lättare att exteriörbeskriva, vilket kan öka andelen 
exteriörbeskrivna individer av de olika raserna.
 
Nackdelen är att alla hundar inte är helt färdigutvecklade vid 12 
månaders ålder, men flertalet hundar kommer inte till MH vid 
precis 12 månader. Exteriörbeskrivning är dock inte en bedöm-
ning och hundarna ska inte ställas emot varandra. 

SKK har i sitt svar skrivit att sänkt ålder för deltagande i ex-
teriörbeskrivning till 12 månader får ligga med i regelrevideringen 
för MT inför 2017-01-01. Denna del kommer att ligga i anvisnin-
garna och är föreslagen att gälla från 12 månader.

FS anser därmed att motionen är besvarad.

10Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr
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Motion nr 11
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Motion nr 12

                                  MOTION TILL KONGRESSEN 2016   

Angående beslut vid SBK:s förbundskongress 2015 avseende apportvikt/hopphöjd. 

Vid SBK:s förbundskongress 2015 bifölls motion från Svenska Kelpieklubben, angående hinderhöjd 
och apportvikt för hundar av olika mankhöjd, samt avslogs FS förslag vilket var framtaget av 
Utskottet för Prov och tävling/UG Bruks. FS förslag var analyserat och förankrat vid den centrala 
regelrevideringskonferensen för bruksprovsreglerna kommande låsningsperiod. 

 Vi anser att det inför omröstningen inte har tillräckligt tydligt belysts vad Svenska Kelpieklubbens 
förslag innebar för SBK:s övriga raser, d.v.s. de konsekvenser beslutet skulle få för ett flertal raser 
avseende apportvikt och hinderhöjd.  

Av de konsekvenser som blir följd av kongressbeslutet kan vi inte se någon logik i och är starkt 
frågande till att t.ex schäfer och malinois ska hoppa 60 cm akl/lkl respektive 70 cm hkl/ekl samt 
apportera 3 kg, medan t.ex. rottweiler, riesenschnauzer, bouvier och hovawart ska hoppa 70 cm 
akl/lkl, 85 cm hkl/ekl och apportera 4 kg. Utan att förringa vår egen ras bruksbarhet, så finns det 
troligen inga raser som är mer lämpade för att hoppa högt och apportera tungt än de raser som i 
störst omfattning används inom militär och polisiär verksamhet i Sverige så väl som utomlands. Om 
det i avelsarbetet tas hänsyn till bruksprov som en värdemätare för bruksbarhet, är det direkt 
förödande om de fysiska kraven sänks för de raser som används inom tjänstehundsverksamhet. 
Bruksprov är i det sammanhanget en betydande parameter i avelsarbetet.  

Avseende den skaderisk motionären framfört som ett starkt argument, vill vi påstå att aktiva 
hundägare är medvetna om att all form av fysisk aktivitet med hund i sig innebär någon form av risk 
för skada. I förhållande till de eventuella risker hundarna utsätts för under specialmomenten anser vi 
inte att de apportvikter och hinderhöjder som FS/UG Bruks föreslagit skulle innebära någon uttalad 
risk för skador.  

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att det kongressbeslut som fattats gällande 
apportvikt/hinderhöjd ska omprövas.  Vår åsikt är att det av FS tillstyrkta förslaget från UG Bruks 
avseende hinderhöjd, med möjlighet till inmätning för de hundar med sådan avvikelse från rasens 
medelhöjd att de skulle hamna i en annan kategori, ska ersätta det beslut som tagits vid 
kongressen 2015. Inmätning skulle kunna utföras av auktoriserad agility-, utställningsdomare eller 
exteriörbeskrivare, samt av SBK/SKK utbildade personer med auktorisation för inmätning. 
Preliminär inmätning skulle kunna ske vid 12 månaders ålder för de som önskar tävla akl före det 
att hunden uppnått 18 månaders ålder och önskar en lägre hopphöjd än vad som föreskrivs för 
rasen i akl. Definitiv inmätning skulle kunna utföras efter 18 månaders ålder och då om möjligt 
registreras i SBK Tävling. Skulle det visa sig omöjligt att registrera inmätning i SBK Tävling ska intyg 
om inmätning visas i samband med vaccinationskontroll på tävlingsdagen. 

Ursprungligt förslag av FS tillstyrkt och presenterat på 2015 års kongress. 

Mankhöjd  Apportvikt  Hinderhöjd akl-lkl          Hinderhöjd hkl-ekl  

< 35 cm  1 kg  35 cm                    45 cm  

35-45 cm  2 kg  45 cm                     55 cm  

45,5-55 cm  3 kg  55 cm                    70 cm  

> 55 cm  4 kg  65 cm                      85 cm 
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Motion nr 12 forts

Vi är medvetna om att regelförslag för kommande låsningsperiod ska vara SKK tillhanda senast  
2015-12-31. Detta kongressbeslut ger konsekvenser för andra raser vilket inte tydliggjorts då frågan 
diskuterades. Vi föreslår därför att avsnittet för apportvikt/hinderhöjd i bruksprovsreglerna bryts ut 
från regelförslaget i övrigt då detta insändes, för att efter det att frågan behandlats vid kongressen 
2016 överlämnas till SKK. Vidare att FS dessförinnan framfört önskemål om denna åtgärd till SKK.  
 
 
Styrelsen för Svenska Riesenschnauzerklubben genom 

 

Hans Gunnarsson 

Ordförande 
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Motion nr 13



46 Svenska Brukshundklubbens kongress 2016

Motion nr 13 forts
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11
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr13-Angående apportvikt och hinderhöjd – 
bruksprov

Till 2016 års kongress har det inkommit tre motioner som alla 
handlar om apportvikter och hinderhöjder inom bruksproven. 

Bakgrunden är den förvirring som uppstod efter beslutet vid 
kongressen 2015 där Svenska Kelpieklubbens motion röstades 
igenom. Motionärerna anser inte att konsekvenserna av beslutet 
belystes ordentlig och att det påverkar fler raser än vad man insåg 
under sittande kongress. I det tagna beslutet anger motionärerna 
att hinderhöjderna och apportvikterna missgynnar de storvuxna 
bruksraserna. 

Två av motionärerna yrkar på att beslutet rivs upp och att det 
förslag som lades av förbundsstyrelsen ska röstas igenom. Den 
tredje motionären vill att beslutet ska rivas upp och att nuvarande 
indelning ska vara kvar. 

Förbundsstyrelsens ställningstagande
Utskottet för prov och tävling fick tidigt under hösten 2015 indi-
kationer att det fanns missnöje med det beslut som togs på kon-
gressen samt förvirring gällande konsekvenserna för övriga raser, 
uppfattningen var att motionen bara gällde apportvikter och hin-
derhöjder för australian kelpie och australian cattledog. Utskottet 
fick skrivelser och indikationer om att det skulle komma motioner 
till kongressen 2016. För att säkra möjligheten till en eventuell 
korrigering av det tagna beslutet begärde utskottet dispens hos 
Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté (SKK/PtK) 
att få lyfta ut avsnittet om apportvikter och hinderhöjder ur regel-
paketet för att få möjlighet att lägga ett nytt förslag till kongressen 
2016. Om kongressen röstar igenom det nya förslaget kan regelpa-
ketet då kompletteras till SKK/PtK direkt efter kongressen 2016. 
I det fall kongressen inte skulle anta förslaget så gäller det beslut 
som togs på kongressen 2015. 

FS föreslår med anledning av att ”FS förslag nr 2 - Apportvik-
ter och hinderhöjder inom bruksgrenarna” går i samma anda 
som motionerna, även om de inte är identiska, att motionerna 
avslås.
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Angående uppdelning av patrullhunds-
utbildning

Motionären föreslår att patrullhundskursen delas upp i två steg. 
Syftet är att korta ner utbildningen för hundförare som tidigare 
har utbildat sig/hund till Hemvärnet eller Flygvapnet. Det är tidss-
parande och innebär lägre kostnad för kursen. 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 
Förbundsstyrelsen ser mycket positivt på den inkomna motionen 
men konstaterar att patrullhundsutbildningen inte är en kongress-
fråga. FS konstaterar även att utskottet för samhällsnytta arbetar i 
enlighet med förslaget.

FS anser mot denna bakgrund att motionen är besvarad.

14Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr
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Egna anteckningar



Foto på baksidan: I oktober 2015 tillkom en ny ras till SBK-familjen, bouvier des ardennes. 
Antalet individer i Sverige är ännu mycket litet, och rasen tillhör idag Svenska Bouvierklubben. 
Fotograf: Barbro Olsson.



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

www.brukshundklubben.se


