Angående begäran om extra
medlemsmöte
Det har kommit till förbundsstyrelsens, FS, kännedom att medlemmar i Svenska
Collieklubben, SCK, begärt ett extra medlemsmöte enligt stadgarna § 7, mom 1.
Ett utdrag ur den skrivelse som FS fått för kännedom:
Härmed inkommer undertecknade medlemmar i SCK med yrkande om att ett extra
medlemsmöte ska genomföras, se bilaga för underskrifter från 198 medlemmar i
Svenska Collieklubben. Undertecknade begär att Svenska Collieklubben utlyser ett
extra medlemsmöte i enlighet med SBK:s normalstadga för rasklubbar nivå 1 § 7
Medlemsmöte, moment 1 ordinarie och extra, där punkterna;
14. Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
15. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9.
ska behandlas.
Undertecknade anser skälet till att utlysa extra årsmöte är den nya styrelsen
sammansättning och tillkomsten av denna samt val av revisorer, vilket
försvårar/försenar ett konstruktivt arbete gällande rasen, föreningens och
medlemmarnas intresse och framtid.
FS konstaterar att rasklubben genomfört ett stadgeenligt årsmöte där punkterna 14
och 15 behandlats helt korrekt. Valen justerades stadgeenligt omedelbart och finns
noterade i årsmötesprotokollet.
Varken Collieklubbens stadgar, tillika normalstadgar för rasklubb inom SBK, eller
”god föreningssed” ger utrymme för ett extra medlemsmöte att upphäva och göra om
ett av årsmötet, i laga ordning, fattat beslut. I stadgarna, § 8 mom 1, framgår att det
är fyllnadsval, som kan ske vid behov. Något sådant behov kan inte FS se föreligger.
God föreningssed innebär inte att möjligheten till extra medlemsmöte på minoritetens
begäran är avsedd för att påkalla ”nyval” endast på den grunden att ordinarie
medlemsmöte har utsett ” fel styrelse”.
FS menar därför att de punkter medlemmar begärt få behandlade strider mot stadgar
och god föreningssed.
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FS vill vidare klarlägga att Collieklubben förvaltar, för SBKs räkning, Collie för
vilken ansvarsdelegation erhållits från SBK. SBK har i sin tur motsvarande
förhållande till SKK. Ansvaret för en ras delegeras i förtroende från den ena
organisationen till den andra. Uppstår en situation i rasklubben som påverkar detta
förtroende har såväl SBK som SKK möjlighet att återta det delegerade ansvaret för
klubbens raser.
Mot denna bakgrund konstaterar förbundsstyrelsen att punkterna 14 och 15 ej
kan/ska behandlas på ett extra medlemsmöte i Svenska Collieklubben samt att det
därmed saknas grund för begäran om detta extra medlemsmöte.
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