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Remissvar Rasklubbsstadga inom SBK 
Svenska Collieklubben har sammanställt följande synpunkter på förslag till ny 
rasklubbsstadga. SCK har koncentrerat sig på stadgarna för nivå 1.  

Inledning 
Inga synpunkter 

§ 1 Övergripande mål för SKK:s medlemsorganisationer 
Inga synpunkter 

§ 2 Brukshundklubbens uppgift 
SBK har gått över till målstyrning och stadgarna är skrivna för det. Denna paragraf 
avslutas med ”Rasklubben ska arbeta mot av kongressen och förbundsstyrelsen för var tid 
fastställda mål.” Målen kan över tid förändras varför denna skrivning är bra. 

SCK saknar dock en något mer tydlig beskrivning av några av de viktigaste 
arbetsuppgifterna för en rasklubb. Uppgifter som INTE förändras över tid. Vi behöver 
detta förtydligande gentemot våra medlemmar.  

SCK anser att de fem (5) första punkterna i dagens § 2 är mycket viktiga för oss. Själva 
skrivningen kan dock ändras och behöver inte vara lika detaljerad som idag. Vi tycker inte 
det räcker med sista meningen i Vi skall ha friska och funktionsdugliga hundar där det 
står följande ”Avelsresultatet ska fortlöpande utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv och 
presenteras publikt.”  

Se även SCK:s kommentarer till § 8 moment 2 Klubbstyrelsens åligganden. 

§ 3 Medlemskap 
SCK tycker i princip att den nya medlemsindelningen är lättare att förstå och förklara för 
nya medlemmar. Att ständigt medlemskap inte lägre kan tecknas har ingen betydelse. 

Medlemskap för rösträtt på årsmötet 
SCK anser att det är bra att man måste vara medlem en viss tid innan årsmötet för att få 
rösta. Som det fungerar nu har vi många som betalar in nära inpå vårt årsmöte för att de 
vill kunna rösta. Föreslagen tid på 30 dagar tycker vi är bra. 

SCK skulle även vilja att man för att väljas in i en central klubbstyrelse måste man ha varit 
medlem i minst 30 dagar innan årsmötet.    

Ålder för rösträtt föreslås ändras till 16 år under kalenderåret mot idag fyllt 15 år (vid 
årsmötet). De som idag fyllt 15 år efter den 1 januari men innan årsmötet får med de nya 
stadgarna inte rösta på årsmötet. SCK har ingen synpunkt på det.  
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§ 4 Medlemsavgift 
Idag har SCK olika medlemsavgift för A, C och D-medlemmar. Vid omvandling till 
ordinarie medlemskap (som ersätter både A och D) så kommer vi beroende på det pris vi 
väljer troligen att tappa medlemmar och därmed även intäkter. SCK har ca 9 % familje-
medlemmar men den största gruppen är A-medlemmarna. Båda dessa kommer troligen att 
drabbas av en prishöjning. 

nuv antal andel nuv pris intäkt ett pris intäkt
A 563 58% 165 92 895 165 92 895
C 91 9% 105 9 555 165 15 015
D 314 32% 180 56 520 165 51 810

summa 968 158 970 495 159 720  
 
Idag kostar familjemedlemskap 105 kr medan A-medlemskap kostar 165 och D-
medlemskap kostar 180 kr. Om alla skall betala samma och om alla medlemmar stannar 
kvar skulle vårt nya enhetliga pris bli 165 kr, för bibehållande av vår nuvarande 
medlemsintäkt på ca 160 000 kr.  

Vi bedömer att vi kan få en minskning av våra intäkter på mellan 10 – 20 000 kr per år. 
Detta baseras på att vi tror att medlemsantalet kommer att minska. Framförallt tror vi att vi 
kommer att tappa bland A-medlemmarna samt även C-medlemmarna. SBK ser även en 
trend att antalet medlemmar minskar så det måste även drabba SCK, oavsett nya medlems-
kategorier. Omvandlingen av medlemskapet kan dock skynda på denna process. 

färre ett pris intäkt
A 500 165 82 500
C 50 165 8 250
D 314 165 51 810

summa 864 142 560
-16 410   

färre ett pris intäkt
A 500 175 87 500
C 50 175 8 750
D 314 175 54 950

summa 864 151 200
-7 770  

Som en konsekvens av detta anser SCK att vi vill har kvar den differentierade avgiften för 
våra C-medlemmar, familjemedlemmar, medan A- och D-medlemmar ersätts av ordinarie 
medlem och därmed får betala samma avgift.  

§ 5 Verksamhetsår 
Samma som idag. 

§ 6 Organisation 
Förbundsstyrelsen utövar rasansvaret tillsammans med rasklubben.  

Lokalområde som idag, dvs. inte egna juridiska personer i nivå 1. 

§ 7 Årsmöte 
Tiden för årsmötet är 15 jan-15 mars. För större klubbar är det inte möjligt att hålla 
årsmötet så tidigt som den 15 januari så det är i princip samma tidsperiod som idag.  

Kallelse 30 dagar innan vilket är tidigare än idag. (21 dagar)  

Nu står det att förutom att kallelsen skall innehålla uppgifter om tid och plats skall den 
även innehålla uppgifter om de ärenden som ska tas upp till beslut. Vad exakt avses med 
beslut? Är det motionerna? Idag behöver de inte vara med i kallelsen. 

Förslag till dagordning samt handlingar 7 dagar innan årsmötet vilket är kortare tid än idag. 
(14 dagar) 
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SCK anser att allt som har med alla typer av handlingar som har med årsmötet att göra 
måste redovisas på samma plats i stadgarna eller att man hänvisar till de andra 
aktuella paragraferna. Gäller allt från valberedningens förslag, verksamhetsberättelse, 
ekonomi, budget osv. Man skall inte behöva leta i olika paragrafer för att hitta allt. Det 
skall även finnas en enkel tidsplan för när olika handlingar måste vara klara. Det skulle 
förenkla mycket för oss. Idag är det nog få personer som t.ex. har sett att det i § 9.5 pkt. 8 
står att styrelsen skall bland annat: ”senaste 3 veckor före årsmötet avgiva 
verksamhetsberättelse över det sistförflutna året.” 

Nu står det såhär i 3 olika paragrafer: 

• § 7 kallelse (30 dagar) och dagordning (7 dagar)  

• § 9 räkenskaper, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning (20 dagar till 
revisorerna 10 dagar till styrelsen) 

• § 10 valberedningens förslag (10 dagar) 

När måste medlemmarna senast få ta del av alla handlingarna? Är det 7 dagar innan då 
dagordningen skall vara klar? 

Vi som sitter i rasklubbarnas klubbstyrelse är inga proffs på att läsa stadgar men vi vill 
gärna att det här med årsmöte går helt rätt till.   
Moment 2  Sammansättning och närvarorätt 
Tillägg av fler som har rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt.  
Moment 3  Ärenden  
Ändrat lite i ordningen. T.ex. väljs mötesordföranden redan vid punkt 2 istället för punkt 4, 
vilket är logiskt. 

NY Punkt 5 – Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 
2. Vilka personer avses här? 

Punkt 8  genomgång av: … inkl. rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från 
föregående årsmöte.  SCK tycker det är bra.  

Har man tagit bort val av förberedande valberedning? Har det ett samband med att man 
numera skall väljas på 2 år istället för 1 år.   

Man kan inte på årsmötet, som idag, fatta beslut i ärenden som väcks på årsmötet, vilket 
SCK samtycker till.  
Moment 4  Beslut 
Inga kommentarer. 
Moment 5  Motioner 
Lokalområden får inte längre lämna in motioner utan endast medlemmar och det ställer sig 
SCK bakom.  

§ 8 Klubbstyrelse 
Moment 1  Klubbstyrelsens organisation 
I stort sett samma text vad avser kallelse möte, beslutsmässighet m.m. Kortare tid dock 
från 30 dagar till 14 dagar om styrelsemedlemmar begär att möte. Därför är även tiden för 
kallelse till det mötet nedkortat från 14 dagar till 7 dagar. SCK anser att nedkortning av 
tiden från 30 dagar till 14 dagar är för kort tid eftersom alla arbetar ideellt och har andra 
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civila arbeten. Om alla i styrelsen kan samarbeta är skrivningen oviktig, men om man inte 
är så bra på samarbete?  

Rasklubbar måste dock fortfarande ha minst fyra (4) protokollförda möten per år. För 
SCK, som är en ganska stor klubb, är det ett lågt antal.  
Moment 2  Klubbstyrelsens åligganden 
I de nuvarande stadgarna finns 2 paragrafer (§ 2 och § 9.5) som detaljerat redovisar 
rasklubbens verksamhet och åligganden. Dessa ersätts nu av § 8 moment 2 samt till viss 
del i § 2 under Vi skall ha friska och funktionsdugliga hundar.  

SCK finner att följande punkter är extra viktiga (fritt sammanfattade): 
• Tillvarata den kynologiska forskningen 
• Avelsuppföljning och krav för att kunna styra aveln (RAS) 
• Föra register och publicera olika ”resultat” 
• Avelsrådgivning 
• Samverka med övriga rasklubbar 
• Utbilda medlemmar inom klubben  
• ”bereda ärenden såsom t ex kravnivåer på avelsdjur att föreläggas klubbmötet…” 

 

§ 9 Räkenskaper och revision 
Klubbens räkenskaper skall överlämnas till revisorerna senast 20 dagar (idag 21 dagar) 
före ordinarie årsmöte. Eftersom vi kan hålla årsmöte redan den 15 januari så måste 
klubbens räkenskaper vara klara innan årsskiftet. Går det i praktiken? 

Att lokalområdenas ekonomi ingår i rasklubbens redovisning står under §6 organisation 
istället. Idag har vi gentemot våra lokalområden angivet att deras verksamhetsår är 1 
november – 31 oktober varför de hinner redovisa sin ekonomi till huvudstyrelsen. Idag står 
detta i vår lokalområdespärm. Bör inte detta stå i stadgarna? Eller räcker det med att det 
står att lokalområdes ekonomi ingår i rasklubbens redovisning under klubbstyrelsens 
ansvar. 

Det krävs numera bara en revisorssuppleant mot två idag. 

SCK saknar text om vem som har rätt att teckna firma. Står idag på 2 ställen i § 9.5 pkt 11 
samt i § 10.   

§ 10 Valberedning 
Idag har vi 3 ordinarie och suppleant och alla väljs för 1 år. 

Nu föreslås 3 ordinarie men ingen suppleant samt att den sammankallande väljs för 1 år 
medan de andra 2 väljs för 2 år. SCK tycker förslaget kanske bidrar till bättre kontinuitet, 
men det kanske kan bli svårare att få personer till valberedningen.  

Idag måste valberedningen överlämna sitt förslag till styrelsen 5 veckor innan årsmötet. Nu 
räcker det med 10 dagar. SCK tycker att det känns som väldigt kort tid eftersom andra 
handlingar måste vara ute betydligt tidigare. Vi vill åter se en bättre samordning av alla 
handlingar som skall fram till årsmötet inkl. tidsplan för dessa.  

§ 11 Protokoll 
Årsmötesprotokoll 
SCK har dålig erfarenhet av att årsmötesprotokollet inte riktigt innehåller all information. 
Det skall bifogas ett antal bilagor inkl. röstlängden vilket framgår lite tydligare i den nya 
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stadgan. Ev. kan man förtydliga att även bilagorna måste signeras av både justerare och 
mötesordföranden.  

Ändrat från att medlem har rätt att ta del till att de skall vara tillgängliga för medlemmar. 
SCK tycker att det ger medlemmar en bättre insyn i verksamheten, vilket är viktigt.  

§ 12 Överprövning och disciplinärenden 
Lite ny skrivning när det gäller överklagan till FS av beslut fattat av rasklubbsstyrelse. 
Bara den medlem som är direkt berörd kan överklaga och det skriftligt och inom 3 
månader. SCK tycker att det är bra.  

§ 13 Force majeure 
Ny paragraf. Handlar om vi inte kan genomföra våra arrangemang pga. omständighet som 
vi inte kunnat råda över.  

§14 Stadgeändring 
Står om just denna stadgeändring. Idag kan styrelsen samt andra medlemmar/lokalområden 
förslå stadgeändringar, men detta kommer att försvinna.  

§15 Upphörande 
Samma princip med 2/3-delar samt 2 årsmöten. 

Idag står det mer detaljerat om vad som skall ske vid upphörande.  

Nu står det att Beslut om upphörande fattas av FS. Så tydligt står det inte idag. 

 
 

Sammanfattning 
Den nya stadgan är skriven för en målstyrd organisation varför en hel del detaljskrivningar 
har utgått. I princip tycker SCK det är bra eftersom målen kan ändras över tid och då 
behöver inte stadgarna ändras varje gång målen ändras. 

Huvudmeningen i stadgarna ser SCK som följande: (§2) 
”Rasklubben ska arbeta mot av kongressen och förbundsstyrelsen för var tid fastställda 
mål.” 

Rent generellt står det inget i nya stadgan om samverkan mellan rasklubbar. 

SCK finner dock att vi vill ha en något tydligare beskrivning av rasklubbens arbets-
uppgifter. Vi har viktiga uppgifter som vårt RAS, utbildning av medlemmar för de 
verksamheter som vi arrangerar m.m.  

 

 

Svenska Collieklubben 

genom Kirsten Wretstrand, sekreterare 


