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Inte lätt att vara klubbtidningsredaktör

Det tillverkas mängder av tidningar inom SKK-
organisationen. Från de allra minsta som har en 
upplaga på ett par hundra till Hundsport, som är 
en av världens största hundtidningar, med ca 100 
000. Däremellan finns en mycket brokig samling 
alster.  
 
Några få tillhör en egen division när det gäller 
upplaga och resurser. Brukshunden räknas förstås 
dit, men ett par betydligt mindre specialklubbar är  

minst lika ambitiösa i sin tidningssatsning. Ibland 
har klubben sådan tur att det inom de egna leden  
finns folk som är proffs och kan hjälpa till, ibland 
köper man hjälp. Den allra största delen 
klubbtidningar tillverkas dock helt ideellt med stor 
möda och minimala resurser.  
Oavsett vilken ”division” tidningen tillhör så är 
principerna för tidningsmakeriet desamma! 
 
 

Svenska Spets och 

Urhundklubben 

Redaktör Anna Åberg 

 

Nr 2 År 2010 

2010-05-24 

 

Den 1 juli 2010 ändras reglerna för 
Svenskt Viltspårsprovschampionat (SE 
VCh). 
Från den 1 juli 2010 ändras reglerna för 
Svenskt Viltspårsprovschampionat (SE 
VCh). Kravet på att ett av första prisen i 
öppenklass ska vara taget på ordinarie 
prov tas bort.  
Då inga championat kan utfärdas 
retroaktivt införs en övergångsregel som 
innebär att en hund som före 1 juli 2010 
har minst tre första pris i öppenklass på 
viltspårsprov från rörliga prov behöver ta 
ytterligare ett första pris i öppenklass 
oavsett provform (rörligt eller ordinarie):  

Svenskt viltspårprovschampionat, SE 
VCh  
- Tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av 
minst två domare, på viltspårprov efter 
1992-01-01 i Sverige.  
- Intyg om godkänd testikelstatus.  
- För hund som före 2010-07-01 
innehar minst tre 1:a pris i öppenklass 
på rörligt viltspårsprov men saknar 1:a 
pris på ordinarie viltspårsprov krävs 
ytterligare ett 1:a pris i öppenklass 
efter 2010-07-01 oavsett provform.  
- En av de i championatet ingående 
meriterna ska alltid ha erövrats efter 
det att championatstiteln införts för 
rasen. (SKK info)¤ 
 

Vi har faktiskt tryckfrihet här i landet…! skrek damen i luren. Hon var på ren 

svenska f-d över att inte ha fått sin insändare publicerad i sin egen tidning 

Hundsport. Jovisst har vi tryckfrihet i Sverige, men att det skulle innebära att man 

har rätt att få sina alster publicerade är en lika stor missuppfattning som att 

ansvarig utgivaren är den som ser till att tidningen dimper ner i din brevlåda… 
Ur information på SKKs hemsida 
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Vem gör vad? 

De flesta klubbtidningar är så pass små att det är 
redaktören som gör merparten av det praktiska 
jobbet själv. Redaktörens främsta uppgift är att se 
till att tidningen innehåller en vettig och läsvärd 
mix av sådant som kan intressera läsarna och som 
speglar klubbens verksamhet. 
Det är redaktören som med hänsyn till klubbens 
aktiviteter gör en lämplig utgivningsplan, planerar 
innehållet och i de flesta fall även gör layouten.  
Utgivningen bestäms förstås av vilka resurser som 
finns, men minst fyra gånger om året måste 
tidningen komma ut för att räknas som periodisk 
tidskrift och därmed omfattas av de olika 
bestämmelser som gäller en sådan, till exempel 
möjlighet till momsbefrielse. Det är också 
redaktören som med hjälp av posten ser till att 
tidningen verkligen kommer ut. 
 

 
Redaktören är en i hög grad självständig person 
som utifrån sitt eget omdöme och med hänsyn till 
utrymme och resurser väljer vad som ska komma 
in i tidningen. Ibland är redaktören även ansvarig 
utgivare, men oftast är det klubbens ordförande.  
 

Ansvarig utgivare 

 
Ansvarig utgivares uppgift är att rent juridiskt stå 
till svars för det som publiceras. Han/hon har 
alltså enbart som uppgift att plocka ut saker ur det 
tänkta innehållet som kan orsaka allvarligt trubbel, 
åtal till exempel.  
Alla tidningar måste ha en ansvarig utgivare som 
är registrerad hos Patent- och Registreringsverket, 
PRV.  
Rollfördelningen är således att redaktören sköter 
innehållet och ansvarig utgivaren får skaka galler 
om redaktören trampar i klaveret. 
Vad får man skriva? 
 
 

Ett av de allra vanligaste spörsmålen från nya 
redaktörer är vad man får skriva egentligen. 
Innebär tryckfrihet att man får publicera vad som 
helst? Det är lätt att blanda ihop olika begrepp.  
 
Tryckfrihet innebär att man i Sverige har stor 
frihet att framföra åsikter och ge utrymme för de 
nyheter som man anser intressanta. Men det 
innebär definitivt inte att man får göra precis vad 
som helst! 
 

Etik och moral 

 
När det gäller mindre tidningar i hundvärlden är 
det knappast tryckfriheten som bör sättas i fokus 
utan mer pressetik och moral. Man får till exempel 
inte utsätta enskilda personer för skriverier som är 
kränkande.  
Det handlar inte bara om vad som är sant eller 
osant, utan om hur uppgifterna publiceras och 
vilken grad av allmänt intresse de har.  
 
Det är ingen ovanlig situation för en 
klubbtidningsredaktör att sitta med insändare som 
är författade i vredesmod och med en alltigenom 
negativ ton. Även om dessa insändare inte direkt 
skulle leda till åtal - skona läsekretsen!  
 
Insändare med följebrev av typen ”törs ni 
publicera detta ..” hör oftast hemma i ryska 
arkivet… Visst kan det som redaktör vara jobbigt 
att värja sig ibland, men faktum är att många 
insändarskribenter sänder en tacksamhets tanke 
till redaktören när de lugnat ner sig lite.  

 

Produktionsdags för ”Perro Nytt” 

För vem gör vi tidningen? 

 

Ska man lyckas göra en tidning som mottas 

positivt av läsekretsen krävs det att man vet vilka 

de är.  

 

Alla redaktörer bör inför varje utgåva ställa sig 

frågan vem de gör tidningen för! Får alla läsare ut 

någonting av tidningen?  

 

Innebär tryckfrihet att man får 
publicera vad som helst? 
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En klubbtidningsredaktör lever ofta nära sina 

läsare. Det kan vara väldigt svårt är att bortse från 

kommentarer från den inre kretsen när de påstår 

att ”alla tycker att…” och komma ihåg de tysta 

medlemmar som utgör majoriteten i klubben och 

betalar största delen av kalaset.  

 

Ett exempel. ”Rasklubben för Perro 
Peligroso” 

 

Vi tar ett exempel. ”Rasklubben för Perro 

Peligroso” har 400 medlemmar. Tio av dessa är 

aktiva uppfödare, 100 är trogna medlemmar som 

haft perros i generationer och resten är nya, 

entusiastiska förstagångsägare till hundar av 

denna ras som ständigt växer i popularitet.  

 

Klubben har ett par årliga aktiviteter, man har 

relativt god sammanhållning, om man bortser från 

kärringen mot strömmen förstås, och 

medlemmarna är verkligen intresserade av sin ras 

och vad man kan använda den till. 

 

Klubben ger ut tidningen Perro Nytt. Redaktören 

är ny för året. Hon har ingen erfarenhet av 

tidningsjobb, men är duktig på data och har skinn 

på näsan.  

 

Välja innehåll 

 

Att göra en tidning är ”att välja och att sälja”.  

För Perro Nytt handlar det inte om att sälja  

 

lösnummer eller prenumerationer, utan att sälja 

in ett fortsatt intresse för rasen! För att lyckas med 

det gäller det att välja rätt mix i tidningens 

innehåll.  

Välja, det är lättare sagt än gjort! 

 

När den nya redaktören för Perro Nytt ska sätta 

ihop sitt första nummer finns det tio insändare där 

kärringen mot strömmen spyr galla över sina 

uppfödarkolleger, ett recept på hundkex och ett 

referat från en valpträff, utan bilder. Plus fyra 

sidor annonser varav en från en utesluten 

medlem. Lycka till… 

 

Börja tänka Tidning!! 

 

Nu gäller det att dra på blåstället och börja tänka 

tidning! 

 

Perro Nytt beräknas omfatta 48 sidor. Det är vad 

budgeten tål och färre sidor känns tunt och fattigt.  

 

Tidnings-formatet är A5 vilket gör att de flesta 

annonser är helsidor. En placeras på omslagets 

insida, en på baksidan och en i tidningen. 

Annonsen från den uteslutna medlemmen får inte 

vara med. Redaktören skänker en uppskattande 

tanke till telefonens nummervisare … 

 

Omslaget är standard med Perro Nytts logotype 

och några ”puffar” för innehållet. Sidan tre 

innehåller redaktionsruta, styrelse, 

adressuppgifter med mera. Det är alltså bara 43 

sidor kvar att fylla… Dags att börja välja och sälja. 

 

 

 

Av de tio insändarna visar det sig att en faktiskt är 

intressant. Om man stryker svordomar och tar 

bort de värsta påhoppen, så finns det vissa 

poänger i innehållet. Insändaren handlar om att 

det är hög tid att börja fundera på hur riskfyllt det 

är att använda samma hanhundar i perroaveln 

hela tiden. Tar man bort att ”fru Svensson 

dessutom tjänar en massa svarta pengar på 

onödigt många parningar..” och låter någon från 

avels-kommittén eller en välkänd genetiker 

…. en dålig nyhet är ofta en bra 
nyhet…. 
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kommentera insändaren kan det hela ha 

principiellt intresse. Texten bearbetas och 

publiceras under vinjetten ”Aktuell Debatt” över 

sex sidor.  

 

Kexreceptet provbakas och visar sig vara bra. Det 

får komma med under vinjetten ”Perro Nytt 

testar” över två sidor. 

 

Reportaget från valpträffen är trevligt skrivet men 

saknar bilder. En signal till en deltagare löser det 

hela. ”Jo, jag tog några kort, men jag har inte 

lämnat in filmen ännu..”. ”Gör det och skicka 

bilderna snarast!”. Reportaget blir fem sidor. 

 

Trettio sidor kvar… Redaktören påminner sig att 

hon sett en väldigt intressant artikel i en tysk 

hundtidning om vilka typer av arbetsprov som 

raser nära besläktade med perros har i andra 

länder. Finns det någon tyskspråkig person i 

klubben…? 

Efter översättning och tillstånd för publicering från 

författaren gör Perro Nytt ett verkligt klipp. Det 

blir en artikel av hög kvalité med stort läsvärde 

som kommer in under vinjetten ”Utblick”. 

 

Med diverse försenade annonser, påminnelser om 

kommande evenemang och en stor 

kampanjannons från SKKs marknadsavdelning tar 

redaktörens första nummer av Perro Nytt form. 

Inför nästa nummer bestämmer sig redaktören  

dock för att beställa en del material i förväg och  

 

ha en bättre planering. Kanske vidtala någon att 

fotografera på evenemangen till exempel. Det 

gäller också att vara vaken för nyheter.  

Nyheter - i en klubbtidning? 

Nyheter kanske låter lite konstigt för en tidning 

som kommer ut med fyra - sex nummer om året. 

Men det finns formler för vad som är en bra nyhet 

och dessa kan tillämpas även i en liten 

klubbtidning. 

 

 

Inom nyhetsmedia kan man dessa och 
alla vet att .. 

 

en bra nyhet är ofta en dålig nyhet och att ju 

närmare läsaren det hela sker desto större 

nyhetsvärde. 

 

Detta kan till klubbtidningsspråk översättas med 

att om en uppfödare ur de egna leden till exempel 

blir åtalad för att ha smugglat in en hund så är det 

en väldigt stor nyhet för övriga klubbmedlemmar, 

mindre nyhetsvärde för övriga medlemmar i SKK 

och befolkningen som helhet sätter knappast 

morgonkaffet i halsen på grund av en sådan 

händelse. 

 

En bra nyhet kan självklart också vara en god 

nyhet, även om det tyvärr sällan är så i den dagliga 

nyhets-bevakningen. Kanske har någon uppfödare 

av Perro Peligroso fått en utmärkelse eller vunnit 

något stort! Intervjua vederbörande även om 

halva klubben tycker att just den kennelns hundar 

är osedvanligt fula… För den andra halvan kanske 

det är jättekul att läsa om hur uppfödaren lyckats!  

Alla ska hitta något att läsa 

 

…. alla måste få något 
intressant att läsa…. 

 

… tio insändare där kärringen 
mot strömmen spyr galla över 
sina uppfödarkolleger, ett 
recept …. 
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Det finns inga patentlösningar på hur man gör en 

bra tidning, det handlar mycket om känsla för 

läsekretsen.  

 

Många tror att pengar löser allt. Det är helt fel! 

Det finns oerhört intressanta tidningar som är 

framställda på enklast tänkbara sätt. Det viktigaste 

är att innehållet engagerar.  

 

Om läsekretsen består av både erfarna och 

oerfarna medlemmar i en rasklubb måste alla få 

något som intresserar just dem. Alla läser inte allt, 

men alla ska läsa något. 

 

Om man försöker tänka på att man alltid ska ha 

med åtminstone en artikel som kan intressera och 

angå alla läsare, locka medlemmar till kommande 

evenemang, publicera nyheter och endast ta in 

debattartiklar och insändare som håller en 

anständig ton, så är man definitivt på rätt väg. 

 

Det ska vara roligt att hitta ”Perro Nytt” i 

brevlådan!  

Text: Suzanne Fredriksson¤ 

 
 

Vem äger min bild? 
Rätt till texter, fotografier, logotyper … 

 
Ur PM framtaget av SKKs jurister 060428 från SKKs 
hemsida. 

Bakgrund 

Svenska Kennelklubbens (”SKK”) lokala klubbar ger 
enskilda medlemmar och andra i uppdrag att 
skriva texter och ta fotografier till klubbens 
informationsbroschyrer samt att utforma den 
lokala klubbens logotyp.  
 
Utgångspunkten är normalt att det inte finns 
några skriftliga avtal. Vad som möjligtvis kan 
finnas är en anteckning i styrelseprotokoll. För den 
lokala klubben är det viktigt att säkerställa att 
klubben har rätt att använda texter, fotografier 
och logotyper. 

Vidare är det viktigt att försäkra sig om att den 
enskilde medlemmen inte olovligen har kopierat 
materialet.  
 

 
Foto:AÅberg 

Varför skriver SKK om detta? 

Syftet med promemorian är att besvara vissa 
frågor som uppkommer i samband med att 
personen som skrivit en text, tagit ett fotografi 
eller utformat en logotyp gör gällande att klubben 
inte längre får använda texten, fotografiet eller 
logotypen.  
 
En annan frågeställning som besvaras är hur en 
klubb kan förfara för att kunna bevisa sin 
äganderätt till fysiska föremål, såsom exempelvis 
datorer och frankeringsmaskiner, som köpts in av 
klubben men som disponeras av en enskild 
medlem.  
 
Rätten till skrivet material och fotografier  
Vem har rätten till texter i klubbens broschyrer m 
m? 
 
Texter, fotografier och bilder kan ha 
upphovsrättsligt skydd enligt upphovsrättslagen 
(”URL”).  
 
En förutsättning för att upphovsrättsligt skydd 
skall föreligga är att verket har en viss 
självständighet och originalitet.  
 
Kraven för upphovsrättsligt skydd är låga och det 
är troligt att texterna i SKK:s lokala klubbars 
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broschyrer och på hemsidor i allmänhet är 
upphovsrättsligt skyddade.  
 
Den som skrivit texten är upphovsman och 
upphovsrätten tillkommer textförfattaren.  
Upphovsmannen kan ha givit annan rätt att 
använda det upphovsrättsligt skyddade 
materialet, en s.k. licens. Upphovsrätten uppstår 
formlöst och inte genom t.ex. registrering. 
Ensamrätten består 70 år efter upphovsmannens 
död.  
 

Upphovsrättsintrång?? 

En klubb kan göra sig skyldig till 
upphovsrättsintrång om upphovsrättsligt 
skyddade texter används utan tillstånd av 
upphovsmannen. Upphovsmannen har 
upphovsrätten men kan ge annan licens. Om det 
inte finns något skriftligt avtal som ger klubben 
rätt att använda texterna är frågan om 
upphovsmannen ändå kan ha gett klubben licens.  
 
Enskilda medlemmar kan exempelvis få i uppdrag 
av klubben att skriva en text till en broschyr som 
skall användas av klubben.  
 
Om det i ett sådant fall stod klart för medlemmen 
när texten skrevs att den skulle användas för 
klubbens räkning i en broschyr kan 
upphovsmannen ofta anses ha givit en 
underförstådd licens till klubben. Licensen 
omfattar i sådant fall rätten att använda texten för 
det ändamålet. Upphovsmannen har dock 
fortfarande upphovsrätten till texten och kan 
normalt sett säga upp licensen. Om det inte finns 
något skriftligt avtal ger en sådan underförstådd 
licens klubben ett relativt svagt skydd.  
 
Det bör noteras att upphovsmannen har kvar sin 
ideella rätt och har rätt att bli namngiven i den 
omfattning och på det sätt god sed kräver.  
 

Vem har rätten till fotografier? 

Enligt upphovsrättslagen kan fotografier antingen 
ha upphovsrättsligt skydd eller ha fotobildskydd. 
Kraven är högre för att få upphovsrättsligt skydd 
men i princip alla fotografier har fotobildskydd.  
 
Fotografier med fotobildskydd är skyddade 50 år 
från det år då fotografiet framställdes. De 

fotografier som ingår i de lokala klubbarnas 
broschyrer kan förutsättas ha fotobildskydd. 
Beträffande äganderätten hänvisas till det som 
angetts ovan i texten om rätten till texter. 
 
För att stärka klubbens skydd och för att undvika 
bevissvårigheter kan medlemmen underteckna en 
kort bekräftelse som ger klubben licens och 
därmed rätt att använda det aktuella materialet. 
Det bör nämnas att en licens, till skillnad från en 
överlåtelse, kan sägas upp med skälig 
uppsägningstid om inte annat har avtalats.  
 
En bekräftelse avseende texter kan utformas 
enligt följande: ”Undertecknad intygar att texten 
inte har kopierats utan att undertecknad skrivit 
texten självständigt. [Klubbens namn] får härmed 
rätt att så länge det immaterialrättsliga skyddet 
består använda texten [ange vilken text som 
avses] i samtliga medium och format, inklusive 
men inte begränsat till, broschyrer och klubbens 
hemsida. [Klubbens namn] äger även rätt att 
ändra verket samt att överlåta rätten vidare.” 
 
Avseende fotografier kan en bekräftelse utformas 
enligt följande: ”Undertecknad intygar att texten 
inte har kopierats utan att undertecknad tagit 
fotografiet självständigt. [Klubbens namn] får 
härmed rätt att så länge det immaterialrättsliga 
skyddet består använda fotografiet [ange vilket 
fotografi] i samtliga medium och format, inklusive 
men inte begränsat till, broschyrer och klubbens 
hemsida. [Klubbens namn] äger även rätt att 
ändra verket samt att överlåta rätten vidare.” 
 
Om upphovsmannen är okänd eller avliden får 
klubben antingen ta fram nya texter och 
fotografier eller leva i ovisshet.  
 

Hur kan klubben säkerställa sin rätt till 
texter och fotografier? 

För att stärka klubbens skydd och för att undvika 
bevissvårigheter kan medlemmen underteckna en 
kort bekräftelse som ger klubben licens och 
därmed rätt att använda det aktuella materialet. 
Det bör nämnas att en licens, till skillnad från en 
överlåtelse, kan sägas upp med skälig 
uppsägningstid om inte annat har avtalats.  
 
En bekräftelse avseende texter kan utformas 
enligt följande: ”Undertecknad intygar att texten 
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inte har kopierats utan att undertecknad skrivit 
texten självständigt. [Klubbens namn] får härmed 
rätt att så länge det immaterialrättsliga skyddet 
består använda texten [ange vilken text som 
avses] i samtliga medium och format, inklusive 
men inte begränsat till, broschyrer och klubbens 
hemsida. [Klubbens namn] äger även rätt att 
ändra verket samt att överlåta rätten vidare.” 
 
Avseende fotografier kan en bekräftelse utformas 
enligt följande: ”Undertecknad intygar att texten 
inte har kopierats utan att undertecknad tagit 
fotografiet självständigt. [Klubbens namn] får 
härmed rätt att så länge det immaterialrättsliga 
skyddet består använda fotografiet [ange vilket 
fotografi] i samtliga medium och format, inklusive 
men inte begränsat till, broschyrer och klubbens 
hemsida. [Klubbens namn] äger även rätt att 
ändra verket samt att överlåta rätten vidare.” 
 
Om upphovsmannen är okänd eller avliden får 
klubben antingen ta fram nya texter och 
fotografier eller leva i ovisshet.  

Upphovsrätt 

 
En annan vanlig fråga gäller de upphovsrättsliga 
reglerna. Angående text så är det tillåtet att citera 
meningar och stycken ur en artikel eller bok till  

exempel.  Självklart ska källan anges. Vill man 
återge en hel artikel ur någon annan tidning måste 
upphovsmannen, författaren, vidtalas. 

 

Bilder får man aldrig låna!  

Med mycket få undantag har fotografen alltid 
upphovsrätten. Det gäller även om en 
privatperson ”köpt” bilden. Kopian är förmodligen 
såld för privat bruk och inte för publicering.  
 
Att publicera bilder, eller teckningar, utan tillstånd 
kan bli dyrt. Fotografen kan kräva tidningen på 
ersättning. Nu är de allra flesta fotografer både 
talbara och ganska generösa när det gäller små 
klubbtidningar förutsatt att de blir tillfrågade.  
 
Om en annonsör använder bilder i sin annons är 
det annonsören själv som är ansvarig och 
eventuellt betalningsskyldig för dessa.  
 

Får man vägra ta in en annons? 

Ja, man kan som utgivare avstå från att publicera 
annonser som till exempel strider mot klubbens 
ideologi. Att annonsören inte är medlem eller 
kanske har skulder från tidigare annonsering kan 
också vara skäl till att neka införande. ¤ 

 

 

Tystnadsplikten i styrelsen … 

Utdrag Från SKKs webb: 
 
Tystnadsplikt innebär att man inte får vidareföra 
information/uppgifter som man får ta del av i sin 
tjänst eller genom det uppdrag man har, det vill säga 
att information inte skall spridas vidare till andra. 
 
Exempel på detta inom föreningslivet är de 
handlingar som ligger som underlag för styrelsens 
beslut vid sammanträden eller uppgifter som 
framkommer under styrelsens diskussion vid 
sammanträden.  
 
I handlingar som föreligger vid 
styrelsesammanträde, eller sådant som framkommer 

under styrelsens diskussion, kan förekomma 
uppgifter som berör enskild person och som kan 
vara känsliga för den enskilda personen.  
Vad som exakt avhandlats under ett 
styrelsesammanträde och vilka underlag som fanns 
för besluten, skall alltså ledamöter och suppleanter 
inte diskutera med andra personer.  
 
Det är också viktigt att protokollet formuleras på så 
vis att det så tydligt som möjligt framgår vad ärendet 
innehållit och vilket beslut som tagits, utan att detta 
kränker eller skadar enskild person. 
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Vidare skall, såvida inte styrelsen tagit annat beslut, 
styrelsens beslut inte diskuteras med – meddelas till 
– person utanför styrelsen, innan protokollet är 
justerat och protokollutdragen utsända till dem det 
berör. 
 

Tystnadsplikt omfattar även person som är 
adjungerad till styrelsen samt revisorer och 
valberedning. Tystnadsplikten gäller även efter att 
ledamot, revisor, valberedning eller adjungerad 
person avträtt från sitt förtroendeuppdrag.¤

 

RAS-

revideringskonferens 

 
Den 13 november 2010 på Ibis Hotell i Nyköping 
hålls avelskonferens. 
 
Avelskonferensen kommer att vara en 
endagsförrättning där alla SSUKs rasklubbar 
inbjuds att delta. Inbjudan kommer senare med 
mer detaljer. 
 
Eftersom SSUK fortfarande har rasklubbar som 
inte har avelskommiteér klara ,så kommer vi att 
inbjuda tre delegater från varje rasklubb. 
SSUK kommer också under eftermiddagen att gå 
igenom och förklara vikten av att alla klubbar  
måste ha en avelskommiteé och hur den bör 
arbeta. 
 
Avelskonferensen har inbjudit  Per Arvelius från 
SLU som föredragshållare. Han talar om arvbarhet 
på förmiddagen. På eftermiddagen är det  RAS- 
revideringsarbete och avelskommiteé-arbete som 
står på programmet.  
 
Den klubb som inte är färdig med sitt RAS kommer 
att arbeta med att färdigställa och de RAS som 
skall revideras, kommer de aktuella klubbarna att 
arbeta med. ¤ 

 

Resultat Piteå 2010 

BIS Vuxna 

1 Shiba   
Explorers Sayuri   
Äg. Birgit Hillerby, Huddinge 

2   Mittelspitz  

Ante Poire Kaylee the Heavenly Girl  
Äg Helena Nilsson Umeå 

3   Norsk Lundehund  
CH. Eriksro Ofeigstad Veiga  
Äg Nina Nikurautio, Finland 

4   American Akita   
Viva Swartz Quite Perfect  
Äg Daphne Blomstrand Brastad 

5   Japansk Spets  
CH. Donåsens Don Figaro d'La Hugo  
Äg: Grete Tjeldhorn Narvik 

BIS Valp 

1 Mittelspitz  
Kipper  
Äg. Katarina Öberg Luleå 

2 Japansk Spets  
Wellness Dogs Wulcan of joy  
Äg Monica Algotsson Kolsva 

3  Eurasier  
Risangårdens Honey  
Äg.Karin Hallgren Vemdalen 

4 Pomeranian  
Pomstar's Fire of Darkness  
Äg Jonna Almenäs Hortlax 

5 Kleinspitz  
Ante Poire Diamond Dog  
Äg Helena Nilsson Umeå 

BIS Junior/Unghund 

1  Pomeranian  
Woolly Wonders Touch Me If You Can 
Äg Anette Strömbäck Kalix 

2  Mittelspitz  
Ante Poire Kaylee the Heavenly Girl  
Äg Helena Nilsson Umeå 

3  Keeshond   
Benito's Roderick  
Äg Christina Höglund Överhörnäs 

4  Japansk Spets   
Rowley's Girl Power  
Äg Monica Algotsson Kolsva 
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5  Mittelspitz  
Stand ups furred Heidi  
äg: Lisen Isaksson Svensson Jokkmokk 

 BIS Veteran 
 
 1 Shiba 
 Explorer's Inagiru 
 Äg Ofelia Olsson  

 

 

Kurs i de nya 

utställningsreglerna. 

 
SSUK planerar kurs i de nya utställningsreglerna. 
Kursen hålls i slutet av november 2010. Inbjudan 
kommer. ¤ 
 
 

SSUKs 

Utställningsprogram … 

Utskick per e-post till alla rasklubbar med SSUK’s 
kommande utställningar kommer ske.  
 
Det kan vara en hjälp till klubbarnas webb-master 
och klubbtidningsredaktörer att få in en blänkare 
om aktiviteter som är på gång. ¤ 

 

Ordförande- och 

Sekreterarkonferens  

Tidsplan är under utarbetande  för en Ordförande- 
och Sekreterarkonferens.  
Föreslagna tidpunkter: 13/14 november 2010 eller 
februari 2011. ¤ 

 

SSUK saknar pengar! 

Alla klubbar betalar till SSUK en medlemsavgift per 
medlem. För dessa pengar får klubbarna en hel 

mängd service och aktiviteter. Exempel är 
avelskonferenser, konferenser för 
klubbfunktionärer, domarkonferenser, hjälp och 
stöd i klubbarnas föreningsarbete, utbildningar, 
utställningar, service och kontakter med SKK bland 
mycket annat.  
 

 
 
De flesta rasklubbar har kalenderår för sina 
medlemsavgifter. Några har löpande medlemsår.  
 
MEN ALLA ska redovisa sina medlemmar till SSUK 
efter 1:a kvartalet och betala in medlemsavgift för 
dem. Hittills i år har endast hälften av klubbarna 
gjort detta. Alla ni andra – har ni helt glömt bort 
att ni ska betala?  SSUKs kassör efterlyser dessa 
pengar!  
 
Och kom ihåg att ni senare ska redovisa sent 
tillkomna medlemmar under hösten.¤ 
 

 

Rasdatafiler och 

Lathunden 

Intresset för rasdata verkar ha svalnat. SSUK 
önskar nu aktualisera listan på intresserade 
klubbar. 
 
 – Vill Din klubb fortfarande ha rasdatafiler från 
SKK för användning i Lathunden? Sänd ert svar till 
Avelsrådskommittén: Cecilia Obitz  
Tantalvägen 24 Resarö 185 94  VAXHOLM 

076-808 59 63   Mail: cobitz@telia.com . ¤ 
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Spånga juni 2010/HR 
 

SSUKs Kalendarium 

Datum Aktivitet Klubb Anmälningsdatum 

2010-05-09 Utställning Larv   Keeshond   

2010-05-09 
Utställning Simmatorp   

Klein och 
Mittelspitz 

  

2010-05-13 UtställningNorberg Pomeranian   

2010-05-23 Utställning Lunedet  Eurasier   

2010-06-01 SSUK Styrelsemöte SSUK   

2010-06-06 Utställning Vänersborg Akita   

2010-06-13 Utställning Norberg Urcanis   

2010-06-13 Utställning Norberg Chow-Chow   

2010-06-23 Utställning Landskrona Basenji   

2010-07-03 Utställning  Oskarshamn Japansk spets   

2010-08-01 Utställning Ransäter Shiba    

2010-08-10 SSUK Styrelsemöte SSUK   

2010-08-
20   

Utställning Kolmården 
Norsk Buhund   

  
  

    

2010-09-07 SSUK Styrelsemöte SSUK   

        

2010-10-05 SSUK Styrelsemöte SSUK   

        

2010-11-02 SSUK Styrelsemöte SSUK   

        

2010-12-06 SSUK Styrelsemöte SSUK   

        

2011-03-27 SSUK Fullmäktige Ibis Hotel Nyköping SSUK 

Delegater anmäls i 
januari 2011, 
SENAST 6 veckor 
före Fullmäktige. 
Motioner inlämnas 
SENAST 6 veckor 
före Fullmäktige 
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Jag dömer din hund för 

dagen, du dömer mig 

för resten av livet! 

Vid varje utställning får alla hundar en ny chans. 
Som domare får man oftast bara en! Jag dömer 
din hund oavsett tidigare meriter. Du dömer mig 
på gamla meriter eller vad du tror dig veta om 
mig. Det kan vara lösa rykten, vilken person du 
tror jag är, vilka hundar jag ägt eller har i min 
ägo. I bästa fall bedöms jag efter hur jag senast 
dömde din ras. Är din bedömning av mig därmed 
i sanning överensstämmande? 
 
Såsom utbildad exteriördomare av Svenska 
Kennelklubben har jag fått lära mig att bedöma ett 
avelsresultat. Hundarna ska bedömas efter 
gällande rasstandard med hänsyn tagen till fel och 
förtjänster. Jag ska döma för dagen och kan aldrig 
säga hur din hund ser ut vid nästa tillfälle! 

Din bedömning av mig grundar sig ofta på 
vad du tror dig veta, eller vad andra säger sig veta 
om mig. Låt mig ta ett exempel. Mina första 
hundar på 70-talet var golden retriever. Som så 
många andra golden under samma tid, var de av 
den mörkare färgen. En av dem blev också 
internationell champion. Än idag, efter 26 år som 
domare på rasen, påstår ”de som vet”, att endast 
mörka hundar har chans att vinna då jag dömer. 
Oavsett hur kvalitén är på de anmälda hundarna, 
så har ”andra” bestämt vilka som kommer stå som 
segrare! 

Liknande ogrundade uttalanden görs om 
många av mina kollegor. Det talas om att vissa 
domare enbart sätter upp enfärgade hundar och 
andra bara väljer brokigt. Någon väljer unghundar 
före vuxna. Vissa föredrar endast jakttyper och att 
andra bara premierar hundar av utställningstyp. 
Att de bedöms efter samma standard, nämner 
inte ”de som vet”! Andra ”experter” har bestämt 
att en domare som börjat sin domargärning i 
vinthundsgruppen enbart sätter upp tunna hundar 
och det motsatta för den som kanske har 
newfoundlandshund i sin bakgrund. Ibland påstår 
gruppen ”experter” att utställare ska vara klädda 
på ett visst sätt för att falla domaren i smaken. Det 
sägs även att valet av vinnare beror på vilket kön 
den som visar hunden har. Raden av påståenden 
om hur vi domare är och hur vi dömer, är många 

fler än så. Bevisligen florerar det en mängd 
oemotsagda rykten, som för många blir till en 
sanning. 
 

Saknar vi domare sunt förnuft? 

För att bli exteriördomare krävs, förutom 
godkännande från både läns- och specialklubb, 
praktiskt och teoretisk utbildning i Svenska 
Kennelklubbens regi. Svenska domare anses med 
rätta vara både kunniga och omdömesgilla. Med 
den bakgrunden blir jag lite förvånad att vissa 
utställare verkar tro att vi domare helt saknar sunt 
förnuft.  Eller vad sägs om följande 
bortförklaringar? Schampo i ögat – när det var 
inåtrullat ögonlock! Eller den brännande solen 
som under en helg gjorde den svarta pälsen både 
ihålig och fläckigt brun – som var vanlig fällning! 
Felaktig päls – som skylls på byte av päls! Ljusa 
näsor som bleks av både för lite och för mycket 
sol! Hundar som enbart förstår engelska eller 
franska – så vi inte missar att det är en import! 
Blyg hund – för att den aldrig tidigare har varit 
utanför kenneln! En hund som gör utfall – som 
aldrig tidigare har betett sig så! ”Ni som vet”, tror 
ni att vi domare saknar både erfarenhet och sunt 
förnuft när vi tar oss an uppdraget? 
 

Är vi allas egendom? 

Knappt är klassen färdigbedömd förrän både 
bilder, resultat och kommentarer florerar på alla 
tänkbara forum. Helt plötsligt är jag som domare 
allas egendom och står själv på palperingsbordet. 
Många anser att det är fritt fram att diskutera och 
kommentera precis vad som helst, bara man gör 
det på sin egen sida. När påhoppen på ens 
bedömning och uppförande blir för grova är det 
inte lönt att vare sig kommentera eller 
dementera. Risken att det ytterligare förvrängs är 
stor och enbart till vår nackdel. Vi lever i en tid 
med en otrolig teknik som både hjälper men också 
stjälper hundvärlden. Tänk om alla tänkte en extra 
gång innan de öppnar sin mun eller skickar iväg ett 
inlägg! Då skulle många missförstånd undvikts, 
många rykten ha stoppats och många osanningar 
aldrig sagts! Även bland oss domare finns det de 
som tror sig sitta inne med facit, de som vet vilken 
hund som alltid är den rätta vinnaren etc. 
Dessvärre drar de sig inte heller för att påpeka det 
vid mindre lämpliga tillfällen.  
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Vi har alla ett ansvar 

Vi – utställare, uppfödare, funktionär och domare 
– har alla ett stort ansvar för den sport som vi 
själva valt och som vi så högt värderar och lever 
för. Hur vi agerar och hur vi uttrycker oss, präglar 
nästa generations utställare. Nybörjare ser upp till 
sin uppfödare, andra erfarna utställare och oss 
domare. De lyssnar och tar till sig det mesta av det 
vi säger och påstår. För vem vågar ifrågasätta 
erfarna personers kunskaper? Det är därför extra 
viktigt att vi slussar in dem på rätt sätt så att de 
för det positiva med sporten vidare och att det blir 
fler utställare till våra utställningar.  
 
Slutligen tror jag mig kunna påstå att många av 
oss trivs i ringen och med förtroendet att bedöma 
andras hundar. Vi är medvetna om att vi själva har 
valt vår situation och därmed har allas blickar på 
oss. Dock kvarstår – att jag dömer för dagen och 
vill inte att du dömer mig för resten av livet! 
Sanningen är nämligen inte så enkel! 
 
Hans Rosenberg 
Exteriördomare sedan 1984 . ¤ 
 

 
 
 
SSUKs stadgar 

SSUKs stadgar finns också på  
http://www.ssuk.se/stadgar.htm  
 
Antagna vid ordinarie fullmäktigemöte 2004-03-
13  
 
Fastställda av SKK 2005-05-20  
 

 
Inledning 
Svenska Kennelklubben (SKK) - Hund-ägarnas 
Riksorganisation - är det centrala organet för de 
ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa 
föreningar - benämnda medlemsorganisationer - 
är länsklubbar, specialklubbar, genom särskilt 
tecknade avtal anslutna rasklubbar och 
ungdomsklubb. 
Svenska Spets och Urhundklubben, SSUK, ingår 
som specialklubb i SKK och skall som sådan arbeta 
för SKKs och medlemsorganisationernas 
gemensamma mål med de i specialklubben 
ingående raser och/eller uppgifterna. 
Specialklubbens verksamhet omfattar de raser för 
vilken delegering från SKKs Centralstyrelse 
erhållits i samråd med specialklubben. 
Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar 
stadgar för SKK och av SKK utfärdade 
bestämmelser och föreskrifter. 
I den mån stadgar för specialklubben strider mot 
SKKs stadgar gäller stadgar för SKK. 
 
§ 1 Mål 
För Svenska Spets och Urhundklubben, SSUK, 
nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs 
medlemsorganisationer gemensamma målet att 
kontinuerligt skapa goda förutsättningar för 
hunden, hundägaren och hundägandet genom  
att väcka intresse för och främja avel av mentalt 
och fysiskt sunda, bruksmässigt, och exteriört 
fullgoda rasrena hundar 
att bevara och utveckla rasernas specifika 
egenskaper och verka för utveckling av praktiskt 
bruk av dessa raser. 
att informera och sprida kunskap om hundens 
beteende, dess fostran, utbildning och vård 
att bevaka och arbeta med frågor som har ett 
allmänt intresse för hundägaren och hundägandet 
att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan 
omvärlden och hundägaren och hundägandet. 
 
§ 2 Verksamhet 
För att nå uppsatt mål skall klubben 
1. informera och sprida kunskap om SKK och 
SSUK- dess mål, organisation och arbetsformer 
2. informera om till klubben hörande raser och 
deras användningsområden 
3  lämna information och råd i avelsfrågor i 
enlighet med av SKK upprättade riktlinjer 
4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för 
klubbens raser inom och utom landet 
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5. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så 
att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma 
till användning.  
6. anordna prov och utställningar eller tävlingar i 
enlighet med SKKs bestämmelser 
7. stödja och medverka i SKKs forskningsarbete 
8. delta i samråd inom och utom SKK-
organisationen 
 
§ 3 Medlemskap 
Enskild person, som anslutit sig till en av SSUKs 
rasklubbar, är automatiskt medlem i SSUK och 
äger rätt att deltaga i av klubben anordnade 
aktiviteter och utställningar. (Gemensamt 
medlemskap) Styrelsen beviljar medlemskap. 
Beslutet om medlemskap kan inom ett år 
upphävas av SKK. 
 
Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig 
genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem 
har samma rättigheter och skyldigheter som 
fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt 
från det år under vilket han/hon fyller 16 år. 
Fullmäktige kan, efter förslag från styrelsen, kalla 
den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens 
syften till hedersmedlem. 
 
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, 
om medlem underlåter att betala föreskriven 
medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av 
SKK-organisationen i enlighet med SKKs stadgar. 
Medlem som uteslutits kan inte åter antas som 
medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd. 
Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade 
bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall 
också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda 
de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon 
befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan 
göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som 
bedriver uppfödning och försäljning av hundar 
eller mottager hundar till inackordering, dressyr 
eller trimning skall särskilt följa SKKs 
bestämmelser i dessa avseenden och underkasta 
sig den kontroll som SKK och myndigheter 
föreskriver. 
 
Person anställd inom någon del av SKK-
organisationen kan inte väljas som ledamot eller 
suppleant av styrelse, kommitté eller 
motsvarande för den del av organisationen 
anställningen avser. Sådan person kan inte heller 
väljas som delegat till Kennelfullmäktige. 

 
§ 4 Medlemsavgift 
Medlemsavgiftens storlek till SSUK beslutas av 
ordinarie fullmäktigemöte.. Om flera personer i 
samma familjehushåll är medlemmar i klubben 
behöver endast en av dessa betala hel 
medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av 
fullmäktige fastställd familjemedlemsavgift. 
Familjemedlem erhåller inte klubbens 
publikationer 
Är person medlem i flera rasklubbar betalar denne 
endast en medlemsavgift till SSUK genom en av 
rasklubbarna. 
 
Rasklubbarnas medlemsavgift beslutas på 
respektive rasklubbs årsmöte. 
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men 
har samma rättigheter och skyldigheter som 
helbetalande medlem. 
 
§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod 
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall 
vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa 
stadgar: 
För delegater till fullmäktige: tiden från och med 
det fullmäktigemöte till vilken delegaten valts, till 
därpå kommande fullmäktigemöte  
 
För andra personer som väljs enligt stadgarna: 
Tiden från det fullmäktigemöte, vid vilket valet 
skett, till och med nästkommande 
fullmäktigemöte eller till och med det 
fullmäktigemöte som mandatperioden avser 
 
Delegat, vars medlemskap upphört i den 
medlemsorganisation som utsett vederbörande, 
kan inte kvarstå som delegat för denna. 
 
 
§ 6 Organisation 
Klubbens högsta beslutande organ är 
fullmäktigemötet, dess verkställande och 
förvaltande organ är klubbstyrelsen, i dessa 
stadgar benämnd styrelsen. Klubbens verksamhet 
handhas även av rasklubbar, vilkas verksamhet 
regleras av särskilda stadgar, fastställda av 
specialklubben 
För anslutning av rasklubb krävs godkännande av 
styrelsen. 
 
§ 7 Fullmäktige. 
Mom 1 Fullmäktige, ordinarie och extra 
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Ordinarie fullmäktigemöte skall hållas varje år före 
mars månads utgång. 
Kallelse skall utfärdas av styrelsen och skriftligen 
delges rasklubbarna och delegater senast tre 
veckor före fullmäktigemötet. Till kallelsen skall 
bifogas årsredovisning, balans- och 
resultaträkning, revisorernas berättelse, 
valberedningens förslag samt handlingar i de 
ärenden som skall behandlas vid fullmäktigemötet  
 
Extra fullmäktigemöte skall hållas, om klubbens 
revisorer eller minst 1/3 fullmäktigedelegaterna så 
yrkar. Styrelsen kan också kalla till extra årsmöte 
on styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta 
föreligger. Yrkande om extra fullmäktigemöte skall 
vara skriftligt och ställas till styrelsen samt 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
skall tas upp till behandling samt skäl till 
yrkandet.Extra fullmäktigemöte skall hållas inom 
60 dagar från den dag då yrkandet inkom till 
styrelsen. 
 
Kallelse till extra fullmäktigemöte skall senast tre 
veckor före mötet av styrelsen sändas per post till 
varje rasklubb och till varje delegat som finns 
anmäld hos styrelsen Med kallelsen skall bifogas 
handlingar i det eller de ärenden som skal 
behandlas.  
Tid och plats för fullmäktigemöte bestäms av 
styrelsen. 
 
Mom 2 Fullmäktigedelegater 
Fullmäktigedelegat utses av rasklubbarna. 
Härvid skall följande gälla: 
a. Rasklubb utser en delegat jämte suppleant för 
varje påbörjat 100-tal medlemmar per 31 
december året före fullmäktigemötet. Rasklubb 
äger rätt att utse max. tre delegater 
b. Delegat får endast representera en rasklubb 
c. Rasklubb skall senast sex veckor före ordinarie 
fullmäktige anmäla namn och adress på vald 
delegat och suppleant till SSUK 
 
Valbar till fullmäktigedelegat är medlem som 
under året fyller 16 år och som inte har 
fullmäktigemötets uppdrag som ledamot eller 
suppleant i styrelsen, ej heller som klubbens 
revisor eller revisorsuppleant. 
 
Mandatperioden för en delegat och en suppleant 
löper från och med ett fullmäktigemöte till därpå 
kommande fullmäktigemöte. 

Eventuellt inträde av suppleant under 
mandatperioden skall anmälas till styrelsen  
 
Mom 3 Dagordning 
Fullmäktigemötet öppnas av styrelsens 
ordförande eller, vid förfall för denne, av den som 
styrelsen utsett. Fullmäktigemötet avslutas av 
styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, 
av fullmäktigemötets ordförande. 
Vid ordinarie fullmäktigemöte skall följande 
ärenden förekomma 
 
1. Justering av röstlängden. 
 
2. Val av ordförande för fullmäktigemötet. 
 
3. Styrelsens anmälan om protokoll-förare vid 
möte. 
 
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, 
som tillsammans med ordföranden  
skall justera protokollet 
 
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av 
personer enligt § 7 mom. 6. 
 
6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit 
stadgeenligt kallade 
. 
7. Fastställande av dagordningen. 
 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och 
årsbokslut med balans- och resultaträkning, 
redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt 
revisorernas berättelse  
 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning 
samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 
eller förlust. 
 
10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående 
fullmäktigemöte givit till styrelsen. 
 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhets 
plan. 
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
C. Beslut om avgifter för kommande 
verksamhetsår. 
 
13.Fasstställande av antal ledamöter och 
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suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, 
ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen 
enligt § 8 samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning. 
 
14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 
enligt § 9 i dessa stadgar. 
 
15.Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 
 
16.Beslut om omedelbar justering av punkterna 
13 - 15. 
 
17.Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till 
fullmäktige eller som av  
rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av 
fullmäktige. 
Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och 
ha inkommit till styrelsen senast 6 veckor före det 
ordinarie fullmäktigemötet hälls. Till ärendet skall 
styrelsen av fullmäktige avge utlåtande och lämna 
förslag till beslut. 
Väcks vid ordinarie fullmäktigemöte förslag i ett 
ärende som inte finns medtaget under punkt 17. 
kan, om fullmäktigemötet så beslutar, ärendet tas 
upp till behandling men inte till beslut. 
 
Mom 4 Röstning 
Rösträtt har endast fullmäktigeledamot Röstning 
med fullmakt får ej ske. 
Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val 
skall ske med slutna sedlar om någon delegat 
begär detta. I annat ärende än val kan röstning 
med slutna sedlar ske om någon delegat så yrkar 
och om fullmäktigemötet så beslutar. 
 
Som mötets beslut gäller den mening som erhåller 
högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För 
beslut fordras enkel majoritet av de avgivna 
rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning 
sker öppet gäller den mening som biträds av 
tjänstgörande ordförande under förutsättning att 
denne är delegat. I annat fall avgörs ärendet 
genom lottning. Om vid röstning med slutna 
sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom 
lottning. 
 
Eventuell reservation till fullmäktigemötets beslut 
i ett ärende skall bekräftas skriftligt, och den 
skrivna reservationen, behörige undertecknad, 
skall vara inlämnad till mötesordföranden och av 
denne anmälas innan fullmäktigemötet förklaras 

avslutat. 
 
Mom 5 Skriftlig omröstning 
Ärende, som enligt stadgarna skall föreläggas 
fullmäktige för behandling och beslut men som av 
styrelsen bedöms som brådskande, kan avgöras 
genom skriftlig omröstning utan att fullmäktige 
kallas till extra möte. 
För beslut fordras att minst 2/3 av delegaterna har 
inkommit med svar på av huvudstyrelsen utsänt 
förslag. 
 
Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar efter det 
att delegaterna av styrelsen tillställts: 
1. Redovisning för ärendet med tillhörande 
handlingar 
2. Ett förslag till beslut så utformat att svaret 
endast kan bli ja, nej eller avstår. 
3. Uppgift om vilket datum omröstningen skall 
vara avslutad. För svar per post gäller 
poststämpelns datum 
Uteblivna svar eller svar som inkommer till 
styrelsen efter det att omröstningen avslutats 
jämställs med avstår.  
 
Mom 6 Närvarorätt m m 
Vid fullmäktigemöte har följande personer rätt att 
närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i 
beslut. De har också rätt att i protokollet få 
antecknat en mot beslut avvikande mening. 
 
Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse 
eller annan av Centralstyrelsen 
utsedd person 
SKKs verkställande direktör 
Ledamot och suppleant i specialklubbens styrelse. 
Av fullmäktigemötet vald ordförande för 
fullmäktigemötet. 
Av fullmäktigemötet valda revisorer och 
revisorsuppleanter. 
Av fullmäktigemötet valda ledamöter i 
valberedningen 
Är någon av ovannämnda personer vald delegat 
gäller för denne samma som för annan vald 
delegat.  
 
Mom 7 Motioner och ärenden 
Motion som rasklubb önskar få behandlad vid 
ordinarie fullmäktigemöte skall skriftligen 
avlämnas till styrelsen senast 6 veckor före det 
ordinarie fullmäktigemötet hålls. Styrelsen skall 
med eget yttrande överlämna motionen till 
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fullmäktigemötet. 
 
Väcks vid ordinarie fullmäktigemöte förslag i ett 
ärende, som inte har inkommit i den ordning som 
stadgas i 1:a stycket, kan, om fullmäktigemötet så 
beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte 
till beslut. 
Vid extra fullmäktigemöte får till avgörande 
endast upptagas ärende som angetts i kallelsen. 
 
Mom 8 Kostnader  
1. Rasklubben svarar för samtliga kostnader för 
delegat och suppleant vid ordinarie och extra 
fullmäktigemöte. 
2 Klubben svarar för samtliga kostnader för övriga 
angivna personer enligt § 7 mom 6 vid ordinarie 
och extra fullmäktige 
3 SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK 
utsedda representanter. 
4. Är någon av dessa vald delegat gäller för denne 
samma som för annan vald delegat 
 
§ 8 Styrelse 
Förvaltningen av klubbens angelägenheter 
handhas av en av fullmäktigemötet vald 
huvudstyrelse, i dessa stadgar kallad styrelsen. 
 
Mom 1 Styrelsens organisation 
Styrelsen består av ordförande, minst fyra och 
högst sex övriga ordinarie ledamöter samt minst 
två och högst fyra suppleanter. 
 
Ordinarie fullmäktigemöte väljer årligen 
ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år 
samt suppleanter för ett år. 
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid 
fullmäktigemötet visar, eller, om röstetal saknas, 
enligt beslut av fullmäktigemöte. Till ordinarie 
ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den 
väljas som är medlem i klubben. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt 
inom eller utom sig sekreterare och kassör. 
Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller 
flera personer. Sådan adjungerad person har 
förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga 
i beslut. 
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som 
var och en för sig eller i förening har rätt att 
teckna klubbens firma. 
 
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och 

inom eller utom sig kommittéer eller 
arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen 
angivna arbetsuppgifter. 
Styrelsen sammanträder efter kallelse av 
ordföranden eller vid förhinder för denne av vice 
ordföranden. 
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per 
kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras. 
 
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är 
kallade och fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens 
beslut gäller den mening som de flesta 
ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal 
gäller den mening som biträds av tjänstgörande 
ordförande. 
 
Mom 2 Styrelsens åligganden 
Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa 
stadgar och i SKKs stadgar och av SKK utfärdade 
bestämmelser och föreskrifter, bland annat 
o ansvara för klubbens avelsfrågor 
o bereda ärenden som skall behandlas av 
fullmäktigemötet 
o verkställa av fullmäktigemötet fattade beslut 
och uppdrag 
o ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och 
korrespondens 
o avge verksamhetsberättelse till ordinarie 
fullmäktigemöte 
o utse fullmäktigedelegater och suppleanter på 
två år till Kennelfullmäktige 
o senast 6 veckor före ordinarie årsmöte avlämna 
styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med 
balans- och resultaträkningar till revisorerna  
o senast den 30 april varje år sända ett exemplar 
av verksamhetsberättelsen med ekonomisk 
redovisning och revisorernas berättelse till SKK 
o enligt angivet anmälningsdatum det år ordinarie 
kennelfullmäktige hålles anmäla klubbens 
delegater och suppleanter till SKK  
o senast en månad efter ordinarie 
fullmäktigemöte till SKK lämna uppgift om 
styrelsens sammansättning och om viktigare 
funktioner utanför styrelsen  
o tillställa SKK ett exemplar av protokoll från 
styrelsesammanträde och fullmäktige- 
möte  
o upprätta program rörande tid och plats för 
utställningar, prov och tävlingar 
oavge yttranden över av SKK till klubben 



SSUK  17 

 

hänskjutna ärenden 
o i övrigt sköta klubbens angelägenheter. 
§ 9 Räkenskaper och revision 
Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av 
ett år. Med ett år menas tid från det 
fullmäktigemöte då val skett till och med det 
därpå kommande ordinarie fullmäktigemötet. 
Klubbens räkenskaper skall tillsammans med 
verksamhetsberättelse årligen granskas av de av 
fullmäktigemötet utsedda revisorerna. 
Handlingarna skall överlämnas till revisorerna 
senast 6 veckor före ordinarie fullmäktigemöte 
 
Revisorernas berättelse skall vara styrelsen 
tillhanda senast 4 veckor före ordinarie 
fullmäktigemöte 
Revisorernas berättelse skall ingå i de handlingar 
som, enligt § 7 mom 1 före ordinarie 
fullmäktigemöte tillställas rasklubbar och 
delegater 
Ordinarie revisorer har rätt, att vid behov, begära 
få närvara vid styrelsens sammanträde. 
 
Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från 
styrelsens sammanträden. 
Revisorerna har rätt att om så anses behövligt 
utlysa extra fullmäktigemöte. 
 
§ 10 Valberedning 
Av fullmäktigemötet utsedd valberedning skall 
förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid 
ordinarie fullmäktigemöte. 
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav 
en sammankallande. Mandatperioden för 
sammankallande skall vara ett år och för övriga 
ledamöter två år.  
 
Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid 
varje fullmäktigemöte. 
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen 
beredas tillfälle att närvara vid 
styrelsesammanträde. 
Sammankallande skall tillställas protokoll från 
styrelsens sammanträden. 
 
§ 11 Protokoll 
Protokoll skall föras vid fullmäktigemöte samt vid 
styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge 
de ärenden som behandlats och de beslut som 
fattats och skall vara justerade av tjänstgörande 
ordförande och av vald eller valda person eller 
personer. 

Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar. 
Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt. 
 
§ 12 Disciplinärenden 
För disciplinärenden och dessas handläggning 
gäller SKKs stadgar. 
 
§ 13 Skiljeklausul 
Talan i tvist där klubben är part får inte väckas vid 
allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras av tre 
skiljemän enligt lagen om skiljemän, utom i de fall 
då dessa stadgar, SKK:s stadgar eller 
bestämmelser utfärdade med stöd av dessa 
föreskriver annat. Skiljeförfarandet skall äga rum i 
Stockholm. Med tvist förstås också sådan 
överprövning av beslut som, enligt gällande rätt. 
Kan göras av allmän domstol. 
 
§ 14 Force majeure 
Om klubben på grund av omständighet som den 
inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, 
myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel 
eller försening i leveranser från leverantör eller 
liknande omständigheter, inte kan genomföra 
evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt 
som planerats, är den inte skyldig att återbetala 
erlagda avgifter som avser sådant evenemang. 
 
Klubben har således rätt att behålla del av eller 
hela den avgift som inbetalats för icke genomfört 
evenemang till täckande av uppkomna kostnader. 
Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan 
överklagas till SKK. På motsvarande sätt har 
klubben rätt att begära betalning av avgift för icke 
genomfört evenemang av den som inte redan 
erlagt avgiften. 
 
Klubben svarar inte för skador eller direkta eller 
indirekta kostnader som någon åsamkas på grund 
av icke genomfört evenemang. Inte heller 
förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom 
klubben som fattat beslut om sådant evenemang, 
svarar för skador eller direkta eller indirekta 
kostnader. 
 
§ 15 Stadgeändring 
Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 
31/12 året före ordinarie fullmäktigemöte inges 
till styrelsen som däröver till fullmäktigemötet 
avger yttrande enligt 
§ 7, mom. 3 punkt 17. 
Beslut om ändring av stadgarna fattas av 
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fullmäktigemötet. 
För sådant beslut krävs antingen att det biträds av 
¾ av antalet i beslutet deltagande delegater vid 
ett ordinarie fullmäktigemöte eller att likalydande 
beslut fattas med enkel majoritet vid två på 
varandra följande fullmäktigemöten, varav minst 
ett skall vara ordinarie. 
Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall 
fastställas av SKK. 
 
§ 16 Upphörande av klubben 
Beslut att hos SKK begära få upphöra som 
specialklubb i SKK fattas vid fullmäktigemöte. 
För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall 
detta ha fattats av två på varandra följande 
fullmäktigemöten, varav minst ett ordinarie, och 
på det senare fullmäktigemötet ha biträtts av 
minst ¾ av de röstande. 
 
Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK 
skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till 
SKK att användas på sätt som sista 
fullmäktigemötet beslutat i enlighet med dessa 
stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2. 
. ¤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


