
Motion till Svenska Collieklubbens arsmote 2019 

Stadgeandring betraffande val av fortroendevalda 

lnledning 

Detta ar en motion i en serie av flera. Samtliga motioner i serien foreslar stadgeandringar men ar 
skrivna sa att de kan behandlas oberoende av varandra. lngen motion forutsatter alltsa att arsmotet 
beslutar pa ett visst satt betraffande nagon annan av motionerna. Samtliga motioner i serien har 
liknande text i styckena inledning och bakgrund. 

Bakgrund 

Svenska Collieklubbens stadgar har brister, som bland annat mojliggor vad som kan karaktariseras 
som stadgeenliga kupper. Detar fullt tillatet att under sittande arsmote nominera kandidater till 
olika fortroendeposter, utan att samtliga av klubbens medlemmar i forvag har haft mojlighet att fa 
kannedom om vilka dessa kandidater ar. Detar aven tillatet att ha tva medlemsmoten, inklusive 
arsmotet, direkt efter varande pa samma dag. 
En val utformad stadga mojliggor att olika intressegrupperingar kan tavla om majoriteten i en 
styrelse pa ett satt som uppfattas som renharigt aven av den fOrlorande grupperingen och att det 
finns tid for eftertanke och sjalvrannsakan mellan tva medlemsmoten. 

Klubbens stadga ar inte sadan, vilket arsmotet 2018 tydligt visade. 

Sannolikt finns samma brister i stadgarna pa alla nivaer inom Svenska Brukshundklubben. Varken 
rasklubbar, distrikt eller lokalklubbar rar over sina stadgar utan de utformas av Svenska 
Brukshundklubbens Forbundsstyrelse. Detta innebar att forslaget i denna motion maste 
vidarebefordras till forbundsstyrelsen. 

Uppdrag till Svenska Collieklubbens styrelse 

Forslaget till Svenska Collieklubbens arsmote 2019 ar att klubbstyrelsen far i uppdrag att begara hos 
Svenska Brukshundklubbens Forbundsstyrelsen att Svenska Collieklubbens stadgar andras sa att: 

• Alla inkomna forslag till styrelseledamoter inklusive suppleanter samt revisorer och 
revisorssuppleanter och dar de foreslagna har accepterat en kandidatur maste goras tillgangliga 
for medlemmarna senast nar ovriga arsmoteshandlingar maste goras tillgangliga. Detta 
oberoende av om det finns ett valberedningsforslag eller ej. 
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