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I den här utgåvan

SSUK önskar alla sina medlemsklubbar en god
fortsättning på det nya året.
Samtidigt vill vi passa på att påminna om utställningen ”Kung Bore” den 20 februari i
Eskilstuna.
Anmälningstiden går ut den 28 januari.
OBS! Utställningen är inofficiell i år men från och
med 2012 är det en officiell utställning.
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Kallelse till fullmäktige i Jönköping den 27 mars 2011.
Fullmäktige delegat utses av rasklubbarna.
Rasklubbarna ska enligt SSUK:s stadga anmäla en delegat jämte suppleant för varje
påbörjat 100-tal medlemmar per 31 dec. året före fullmäktigemötet.
Rasklubb äger rätt att utse max tre delegater. Delegat får endast representera en
rasklubb.
Rasklubb skall senast sex veckor före ordinarie fullmäktige anmäla namn och adress
på vald delegat och suppleant till SSUK.a skriftliga och styrelsen tillhanda senast
6 veckor före fullmäktige.
Motion som rasklubb önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktige skall skriftligen
avlämnas till styrelsen senast sex veckor före det ordinarie fullmäktigemötet hålls.
Mer om kallelsen kommer per post till klubbarna och per E-post.

Anmälan av delegater skall göras till SSUK:s sekreterare på ssuk@telia.com . Motioner kan mejlas men ska även
skickas i original till SSUK:s sekreterare inom stadgad tid, adress se www.ssuk.se .
.
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Rapport från
ordförande- och
sekreterarkonferensen
den 13 november.
Jan Wigdell författare till boken Föreningkunskap var inbjuden för att tala om
föreningsteknik. Han började med en tanke
väckande mening. ”Det är bättre att fråga och
verka dum än att inte fråga och förbli dum”.
De flesta problem i föreningslivet grundar sig i ren
okunskap och en massa antaganden. Vi är också
dåliga på att ha bra överlämningar och förmedla
våra kunskaper vidare. Ofta byter man folk i
styrelsen i turbulens.
Någon specifik lag som direkt reglerar ideella
föreningar finns inte utan det finns olika
styrinstrument som reglerar den ideellasvären. Ett
styrinstrument är lagen om ekonomiska
föreningar, handelsbalken 18 kap. 1§, 4§ och 9§,
föreningsstadgan, praxis och sist men inte minst
sunt förnuft.
En fråga som kom upp var om medlemmarna har
rätt till styrelseprotokollen. Jan Wigdell svarade
att den enda som har laglig rätt att ta del av och
läsa protokollen förutom styrelsen är revisorerna.
Som också är valda av medlemmarna att vara
deras kontrollant. Däremot har SKK sagt att
protokollen ska finnas tillgängliga för den medlem
som önskar att ta del av dem och att klubben har
rätt att ta ut en avgift på max 50 kr för att
ombesörja det.
Årsmötet
Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet.
Årsmötet kan ge styrelsen i uppdrag att jobba med
olika saker förutom det som står i stadgan. Det är
på årsmötet som medlemmarna kan uttrycka sin
åsikt om vad klubben ska jobba med under det
närmsta verksamhetsåret. Detta gör
medlemmarna genom att lägga en motion till
årsmötet. När motionen senast ska vara inlämnad
finns att läsa i stadgan, för SSUK gäller sex veckor
innan årsmötet. Styrelsen behandlar motionen
och avger sitt svar som sedan årsmötet kan bifalla,
förkasta eller avge ett eget svar på.

På årsmötet fastställer man också budgeten för
det kommande verksamhetsåret och medlems
avgift för nästkommande år. Årsmötet behandlar
och beslutar faktiskt om tre års perioder,
innevarande, föregående och nästkommande år.
Valberedningen
Valberedningen är ett av förenings viktigaste
organ som tyvärr är alldeles för underskattat. En
valberedning skulle på två år kunna byta ut hela
styrelsen om den så ville. Det är sällan ett årsmöte
går emot valberedningens förslag och gör man det
måste man ha ett motförslag som årsmötet kan
acceptera. En valberedning är medlemmarnas
organ och kan under året fråga medlemmarna hur
de tycker att klubben sköts och fungerar. En bra
valberedning jobbar under året med att fånga upp
medlemmar som är intresserade att jobba med
klubben och som har en bra kompetens för det.
Går man in i en organisation ska man ha en
målsättning med sitt engagemang.
Revisorer
Revisorerna Är medlemmarnas kontrollanter som
inte bara granska bokföringen utan hela
organisationen, att man har gjort det som
årsmötet ålagt styrelsen att göra och att besluten
som tagit också blivit genomförda. Revisorerna
ska också kunna vara ett bollplank till styrelsen om
man behöver ha ett råd i någon specifik fråga.
Styrelsen
Styrelsen är förtroendevald av medlemmarna att
leda klubben. Årsstämman har angivit vem och
vilka som har tillträde till styrelsens
sammanträden – de valda ledamöterna. Ett
styrelse uppdrag är ett personligt förtroendeuppdrag som man har rätt att lämna under
mandatperioden. Om man vill avgå ska man
meddela styrelsen skriftligt per brev det räcker
inte att mejla. Det är bara dom som har tillsatt
styrelsen som kan avsätta den d.v.s. årsmötet.
Styrelsen kan till sig adjungera personer som har
en specifik sakkunskap men det är viktigt att man
anger till vad man adjungerar personen t.ex.
utställningsverksamheten eller tävlingsverksamheten. Den adjungerade personen är då
med på den del av styrelsemötet som behandlar
hans/hennes område.
Styrelsemöten är en enskild sammankomst där
det råder tystnadsplikt, det som diskuteras på
mötet ska inte spridas till andra utanför rummet.
Styrelsen är alltid kollektivt ansvarig. Man bär
alltid ansvar för besluten styrelsen tar, även om
man inte närvarat på mötet. Det är bara om man
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reserverar sig mot ett beslut som man frias från
ansvar. En reservation bör anmälas i direkt
anslutning till beslutet och ska införas i
protokollet. Men man har möjlighet att anmäla sin
reservation ända tills klubban fallit för mötets
avslutande.
Protokoll
Det finns fyra olika typer av protokoll.
beslutsprotokoll, diskussions/referatprotokoll,
debattprotokoll och förhandlingsprotokoll. Den
vanligaste typen är beslutsprotokoll. Ett
beslutsprotokoll ska vid varje paragraf innehålla
följande när ett beslut fattas:
Ärendebeskrivning, framkomna förslag, beslut,
verkställighet, eventuella voteringssiffror och
eventuella reservationer.
Protokoll förs av sekreteraren på uppdrag av
ordföranden. Ordföranden har rätt att diktera vad
som ska stå i protokollet. Den enda gång som
justeraren har rätt att vägra justera protokollet är
om allt det som står är helt fel, då får justeraren
skriva en justeringsanmärkning i protokollet där
man påtalar detta.
Ibland kan det vara nödvändigt att omedelbart
justera en punkt/paragraf för att det man beslutat
behöver åtgärdas omgående. Om man gör en
omedelbar justering av ett beslut ska det göras på
ett separat dokument och justeras av justerarna.
När sen protokollet är färdigt och justerat
makuleras det tillfälliga dokumentet.
Protokoll ska skrivas i presens och helst justeras
samma dag eller så snart som möjligt. Man ska
inte vänta med att justera protokollet till nästa
sammanträde av den anledningen att de beslut
man har tagit inte kan verkställas förrän
protokollet är justerat.
Jäv – ska iakttas med noggrannhet.
1. Ledamoten har ett direkt eget intresse av
ärendets utgång. Den som avgör om
han/hon är jävig är alltid ledamoten själv.
När ett beslut tas där någon är jävig ska
det antecknas i protokollet att personen
inte deltagit i beslutet. Är man jävig i
någon punkt som det ska fattas beslutas i
ska man också lämna lokalen under
diskussionen och beslutet.
2. Där ledamot eller någon av hans/hennes
släktingar är part.
3. Där ledamoten tidigare i ett annat organ
deltagit i handläggningen av ett ärende.

4. Allmän regel är att ledamoten inte får
delta i handläggning om han/hon av annat
skäl kan anses jävig (delikatessjäv).

RASKLUBBARNAS
ANSVAR mot SSUK
SSUK har sammanställt ett dokument med ett
antal punkter om rasklubbarnas rättigheter och
skyldigheter gentemot SSUK. Dessa punkter
återges här med kommentarer, förtydliganden i
kursivstil på vissa punkter.
1. Rasklubben har rätt att begära hjälp med
funktionär till sitt årsmöte (ordförande,
sekreterare, informatör, observatör). Gör
upp om eventuell ersättning i förväg.
2. Rasklubben är skyldig att snarast möjligt
efter sitt årsmöte skicka in uppgifter om
nya styrelsens sammansättning (namn,
adress, telefonnummer, mejladress).
Gäller även valberedning,
utställningsansvarig, sammankallande i
avelskommitté/avelsråd, tidningsredaktör.
Glöm inte att anmäla varje adressandring
fortlöpande.
SSUK har en skyldighet att rapportera till
SKK om klubbarnas funktionärer.
3. Rasklubben ska skicka sina årsmötes- och
styrelseprotokoll till SSUKs sekreterare.
Årsmötesprotokollen är obligatoriskt att
skicka in liksom styrelseprotokollen,
klubben kan inte neka att göra det.
4. Rasklubben har rätt att delta i SSUKs
högsta beslutande organ, fullmäktige.
Antal delegater i förhållande till
rasklubbens medlemsantal, en per 100
medlemmar dock högst tre delegater.
Rasklubben är skyldig att anmäla
delegater i enlighet med information från
SSUK.
Rasklubben är skyldig att anmäla
delegater. Har man inte anmält delegat
men ändå kommer kan man bli nekad att
komma in på fullmäktige.
5. Rasklubb kan vid behov begära hjälp från
SSUK vid styrelsemöten, uppfödarträffar
och inte minst övergripande avelsfrågor
rörande den egna rasen. Rasklubbarna har
SSUK
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från SSUK fått ett delegerat rasansvar.
Det är viktigt att rasfrågorna gynnar rasen
inte specifika uppfödare. Det är viktigt att
RAS-dokumentet är väl förankrat hos alla
medlemmar. Det är SSUK som godkänner
dokumentet innan det skickas vidare till
SKK. Rasansvaret är delegerat till
rasklubben, det är SSUK som är ansvarig.
6. Rasklubben ska redovisa medlemmar och
betala medlemsavgifter snarast efter
första kvartalets utgång. Medlemsförteckning med namn och adress ska
skickas till SSUKs kassör. Under året
tillkommande medlemmar redovisas per
kvartal eller, om det är ett fåtal, i god tid
före årets slut.
Att medlemsavgifterna ska betalas är ju
en självklarhet. Den enda intäkten som
SSUK har är medlemsavgiften och det är
viktigt att klubbarna betalar in avgiften
skyndsamt. Medlemsförteckningen ska
skickas in bl.a för att kontrollera att
medlemmen verkligen är medlem vid
utställningar odyligt. Antal medlemmar
ligger också till grund för de antal
delegater klubben får ha på fullmäktige.
Med ett fåtal menas under ett dussin.
Klubbarnas medlemsförteckningar stannar
hos SSUK d.v.s det är en stängd handling.
Klubbarna behöver inte utfärda
medlemskort även om det är trevligt. För
att bevisa sitt medlemskap räcker det med
att man kan visa inbetalning gjorts.
7. Rasklubb som vill ha officiell utställning
ska ansöka om den via SSUK senast den 15
november tre år i förväg enligt
information som SSUK lämnar. SSUK har
huvudansvaret för rasklubbens officiella
utställningar när det gäller ansökning och
resultatredovisning. Rasklubben ska ha en
certifierad utställningsansvarig. Utställare
ska vara medlem i rasklubb ansluten till
SSUK.
Senast den 1 oktober kan en ändring
rörande nästkommande års utställning
göras. Det som kan ändras på är sök utställnings datum och plats om det är en
relevant ändring. Anmälan om ändring ska
ställas till SSUK. Ett tips när man söker
utställning tre år framåt är att inte låsa sig
till en specifik plats utan ange kommun
t.ex. inom Stor Stockholm.

8. Efter genomförd utställning ska
rasklubben snarast (inom två veckor)
överlämna resultatlista, tre kataloger,
stamtavla på utländska hundar och
eventuella SRD-dokument till SSUKs
utställningskommitté.
Se till att en kopia på stamtavlan finns
redan när anmälan tas emot.
Om inte resultatlistor m.m. kommer in i tid
kan resultaten från utställningen
annulleras. En stamboksavgift påförs varje
utställd hund och faktureras klubben av
SSUK. Varje klubb måste från 2011 ha en
certifierad utställningsansvarig vid
anordnande av officiella utställningar. Om
man vill avsäga sig sitt ansvar för de
officiella utställningar man påtagit sig
ansvaret för måste detta göras skriftligt
till rasklubben och SKK. SSUK har rätt att
neka en ansökan om utställning från en
rasklubb.
9. SSUK arrangerar årligen tre till fyra
officiella utställningar i egen regi för
rasklubbarnas medlemmar. Stickprov görs
på medlemstillhörighet. Däremot krävs
inte medlemskap i SKK.
10. SSUK erbjuder konferenser för rasklubbs
funktionärer, framför allt
avelsrådskonferenser och domarkonferenser.
11. SSUK är den förmedlande länken mellan
SKK och rasklubb. SSUK ansvarar för att
information i aktuella frågor når rasklubb.
SSUK behandlar och yttrar sig i ärenden
som rasklubb vill hänvisa till SKK.
Som rasklubb har man inte rätt att
anmäla ärenden direkt till SKK utan man
måste gå via SSUK.
Rasklubbens styrelse är alltid välkommen att ta
kontakt med någon i SSUKs styrelse. På SSUKs
hemsida finns aktuella uppgifter om funktionärer,
utställningar och kommande händelser samt ett
kalendarium med viktiga datum.
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Minnesanteckningar
från RAS – revideringskonferens
Dagen inleddes med att Per Arvelius, husdjursagronom som forskar på beteendegenetik på SLU,
talade om avel för mentala egenskaper hos hund.
Per talade utifrån några punkter:
• Avel för mentala egenskaper; hur och
varför.
• Vad är arvbarhet.
• Exp. arbetsbeskrivning för Border Collie
• Exp. mentalbeskrivning hund (MH)
• Utveckling av en ny beteendetest för alla
hundar (BPH)
Avel för mentala egenskaper – varför?
Vad är en ”bra” hund, det avgörs till stor del av
dess beteendeegenskaper – vilka påverkas av
gener. De egenskaper som det inte selekteras för
förändras, vilket sannolikt innebär att de ändras.
Exempel på det är rädslor där många gener är
med och påverkar. Det är lätt att få en rädd och
ängslig hund då man vill ha en samarbetsvillig
hund.
Avel för beteendeegenskaper är svårt! Man har
mycket att vinna på om man lägger till en objektiv
mätning på de mentala egenskaperna. En
framgångsrik avel för beteendeegenskaper
underlättas av bra mätegenskaper. Vi mäter ofta
en dressyregenskap, men för att bli bra på tävling
krävs mycket träning.
Vad är poängen med att skapa en
egenskaps/reaktionsbeskrivning?
1. Det visar på ansvar gentemot samhället
2. Fler hundar blir tillgängliga för avel – man
hittar dom.
3. Man får en säkrare och tidigare avelsvärdering på hur valparna kommer att bli.
4. Man tillför information om hundarna och
får en fördjupad information om dem.
5. Man får bättre förutsättningar för en
samstämmig verklighetsbeskrivning, det
blir lättare att bli överens om hur
verkligheten ser ut.
6. Valpköparen får en objektiv och
lättillgänglig information, med en bra
testform ger man valpköparen ett verktyg
att få den valp han/hon vill ha.

MH – mentalbeskrivning hund är ett test som
främst är till för brukshundar. MH utvecklades
bl.a. av Hundskolan, SBK och SLS 1989. Idag testar
man ca 8 000 hundar /år, de flesta hundarna har
en ålder mellan 15-18 månader vid testtillfället.
Testet utförs på en standardiserad bana med tio
teststationer, där 33 olika beteendereaktioner
protokollförs på en skala mellan 1-5. En hög siffra
är inte nödvändigtvis lika med bäst. Tidsåtgången
per hund är 45 minuter.
MH mäter relevanta beteenden, förutsäger
arbetskapaciteten (att lyckas på bruksprov) och
förutsäger vissa ”vardagsegenskaper” t.ex. olika
former av rädslobeteenden.
När man använder MH i sitt avelsarbete ska man
inte bara titta på avelsdjurets eget MH-resultat
utan även väga in släktingars – särskilt tidigare
avkommors. Titta på egenskapsvärdena, MH
mäter inte allt, nyttja även andra uppgifter. Bortse
inte från din egen uppfattning om avelsdjurens
och deras släktingars mentalitet.
Genetiska och etologiska analyser visar att MH är
användbart i val av avelsdjur.
Nu håller man håller på att ta fram ett test som
”alla” hundar ska kunna genomgå ett
personlighetstest för avelsändamål.
BPH – Beteende, Personlighetsbeskrivning Hund.
Hittills har man gjort olika prototyptester och
kommit fram till en test som ska presenteras för
SKK. I testet ingår sju deltester där olika
beteendeegenskaper registreras.
Vilka egenskaper är relevanta för alla raser?
Lekfullhet och en öppen attityd mot främmande
personer, det mest rapporterade
problembeteendena – aggressivitet, rädsla, hög
aktivitet, oönskad jakt och hur väl hunden är
mottaglig för träning (t.ex. belöningsintresse).
Det som är önskvärt att veta men svårt att testa
är, benägenhet för separationsstress, intresse för
att jaga vilt, hundattityd, reaktion på hotfull
person, osv.
Men kom ihåg att MH, BPH osv aldrig kan ersätta
bara komplittera kunskap och erfarenhet hos
duktiga uppfödare.
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RAS

-eurasier, fastställd 2005-09-06
-japansk spets, fastställd 2005-09-06

Ett flertal RAS – dokument har nu blivit fem år och
ska revideras efter den mall som SKK tagit fram
och som finns på SKK:s hemsida.
Dokumentet ska innehålla följande punkter:
Rasens historia, nulägesbeskrivning, hälsa,
mentalitet/funktion, exteriör och övrigt.
Värt att komma ihåg är att RAS är ett
styrdokument och en rekommendation till
uppfödarna att följa. För att RAS ska fungera är
det är tänkt är viktigt att förankra dokumentet i
klubben så att alla medlemmar och framför allt
uppfödarna känner sig delaktiga i dokumentet.
Ett förslag på hur man kan göra är att utse en
grupp som skriver ett reviderat förslag som
styrelsen går igenom och tittar på för att sedan
lägga ut det på hemsidan för synpunkter.
Sammanställa synpunkterna och kalla till
avels/uppfödarmöte för genomgång och för att
enas. Sammanställa och delge alla det reviderade
dokumentet som sedan ska fastställas av årsmötet
och slutligen skickas in till SSUK.

SSUKs Avelskommiteé
Rapport från SSUKs avelskonferens i Nyköping 14
November 2010
Konferensen innleddes av Per Arvelius föreläsare
från SLU
Föreläsningen handlade om Arvbarhet hos en
specifik egenskap,Per berättade om den nya
Mentalbeskrivningen som håller på och tar form
på SLU på uppdrag av SKK och SBK.
Denna mentalbeskrivning skall utformas så att det
ska vara anpassat till alla raser, även raser av
sällskapshunds karaktär och inte som idag
anpassat för arbetande hundar enbart.
Det var en mycket uppskattad föreläsning och alla
som var där fick nog ett stort utbyte av hans
kunskaper. Det var synd att inte fler rasklubbar var
delaktiga, vi var en trogen skara på tio personer.
Eftermiddagen fortsatte med de RAS som ska
revideras, vilket är inom SSUK följande raser:
-basenji, fastställd 2005-09-06

-keeshond, fastställd 2005-09-06
-mexikansk nakenhund, fastställd 2005-09-06
-norsk buhund, fastställd 2006-02-18/19
-pomeranian, fastställd 2006-06-15
-shiba, fastställd 2006-02-18/1
-volpino italiano, fastställd 2005-09-06
En önskan hade varit att de rasklubbar som är på
gång för att revidera hade varit presenterade.
Men för de rasaklubbar som inte var med kommer
avelkommittén ta kontakt med under våren för att
få in de revideringar som är klara. Vi vill påminna
de Rasklubbar som inte är klara eller inte har
påbörjat revidering att det är hög tid att komma in
med era RAS för genomgång för att sedan skickas
till SKK/AK för godkännande.
Behöver ni hjälp finns alltid Avelskommiteén för
att överlägga med. Glöm inte att ni ska använda
den nya mallen som ni fått utskickat flera gånger,
den finns också att hämta på SKKs hemsida.
Tack alla för en trevlig söndag med många glada
skratt
Carina, Anita och Cecilia för SSUKs
Avelskommitté

De nya utställningsreglerna.
Att nya utställningsregler kommer att börja gälla
från den 11 januari 2011 har väl inte undgått
någon. Anledningen till att man förändrar reglerna
är att man ska få enhetliga utställningsregler i
Norden. De som är certifierade utställningsarrangörer behöver gå en utbildning i de nya
reglerna. På SSUK:s möte i november i Nyköping
redovisades förändringarna i korta drag.
SSUK
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Mer om de nya bestämmelserna finns att läsa på
www.skk.se .

Vad menas med
”kupp”?
Artikeln är skriven av Christer Pallin och publicerad i
Svensk Idrott nr 11/2005

Vad gör man när det visar sig att av föreningens
tvåhundra medlemmar dyker endast sju upp på
årsmötet? Vad händer om ungdomssektionens
samtliga röstberättigade medlemmar för första
gången dyker upp på föreningens årsmöte och
hotar att köra över de traditionella
årsmötesrävarna (det vill säga de som normalt
bestämmer) genom att rösta för nedläggning av
seniortennisen till förmån för utökade ungdomsaktiviteter? Några frågor vi får och som rör
demokratin i en förening.
”Demokrati är den sämsta av styrelseformer”, lär
Winston Churtchill ha sagt, men han tillade för
säkerhets skull: ”Om man undantar alla andra”.
Demokrati är ett grekiskt ord som betyder ”folk”
(demos) och ”härska/styra” (kratia), eller med
andra ord att det är folket/medlemmarna som
bestämmer – folkstyre eller medlemsstyre. Men,
vad gör man om medlemmarna inte har lust eller
tid att vara med och bestämma. Är det helt okej
att låta några eldsjälar ta över föreningen, och vad
blir konsekvenserna i så fall i det långa loppet?
Att svara på de inledande frågorna är inte enkelt.
I båda fallen gäller normalt att årsmötet är
beslutsmässigt med det antal röstberättigade
medlemmar som (personligen) är närvarande vid
mötet. Ett litet antal medlemmar kan således
genom majoritetsbeslut på ett årsmöte bestämma
över stora och i dubble bemärkelse ”tysta
majoriteten” medlemmar som stannar hemma på
sofflocket.
Själklart är det inte bra om endast en minoritet av
föreningens samtliga medlemmar kommer till
föreningens årsmöten. Årsmötet är trots allt
föreningens högsta beslutande organ, och de

närvarande röstberättigande medlemmarna är de
som har rätt att fatta beslut. Det är årsmötet som
beslutar om ändringar i medlemsavtalet, det vill
säga stadgeändringar. Årsmötet väljer sina
företrädare, det vill säga föreningsstyrelsen, som
av medlemmarna ges förtroendet att stå i spetsen
för organisationen. Det är årsmötet som
prioriterar hur de ekonomiska resurserna ska
användas, och om till exempel
ungdomsverksamheten ska ha företräde framför
seniorverksamheten.
När till exempel ett antal röstberättigade
ungdomar mobiliserar sig, och får majoritet av
rösterna på ett årsmöte, kallas detta ibland för en
”kupp”. Men , om röstberättigade medlemmar i
demokratisk ordning bestämmer att ungdomar,
och inte de äldre spelarna, ska ha de bästa tiderna
i tennishallen, då är väl detta ett uttryck för
majoritetens vilja som styrelsen har att rätta sig
efter! Soffliggarna får därmed stå sitt kast
eftersom de har valt att inte vara med om att fatta
beslut i frågan. För att kunna vara med och påverka föreningens verksamhet måste man både
engagera sig och vara delaktig i den demokratiska
processen.
Skulle utvecklingen i föreningarna gå dithän att
medlemmar allmänt, av olika anledningar nöjer sig
med att enbart konsumera sin idrott, och
överlåter till ”föreningsproffsen” att bestämma,
äventyras hela föreningens existens och frågan är
om föreningen överhuvudtaget kan fortsätta
verka som ideell förening. Ett årsmöte som enbart
består av de ”närmast sörjande” – det vill säga
styrelsen och några i dess närhet, till exempel
tränare och kanslipersonal – gör att föreningen får
mer karaktären av ett företag där ägarana/intressenterna fattar besluten utifrån andra utgångspunkter än vad idrottsutövarna kan vara
intresserade av. Medlemmarna blir betraktade
som kunder hos föreningen och ”ledningen” blir
de som erbjuder föreningens tjänster mot
betalning. En utveckling som sannolikt förr eller
senare leder till att föreningens stadga måste
omprövas.

Klubbtidningar till SKK
Glöm inte att skicka ett exemplar av klubbens
tidning till Föreningskommittén.
SSUK
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Tidningen skickas till
Svenska Kennelklubben
Föreningskommittéen
att: Gordana Eriksson
163 85 SPÅNGA

Stadgar i rasklubbarna
Den är viktigt att rasklubbarna ser över sina
stadgar i klubben och anpassar den till SKKs
ramstadgar för rasklubb. På så sätt får klubben
stadgar som är juridiskt rätt formulerad samtidigt
som stadgarna i organisationen blir transparant
rakt igenom.
Om klubben ska förändra sina stadgar måste
förslaget på de nya stadgarna först skickas in till
SSUK för ett godkännande innan man går vidare
till årsmötet för ett beslut.
SSUKs stadgar finns på www.ssuk.se under fliken
för styrelsen. Stadgarna ligger som en flik ovanför
namnen på de som ingår i styrelsen. SKKs
ramstadgar för rasklubbar finns att ladda ner från
www.skk.se .
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