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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
Angående hedersmedlemskap
Motionären yrkar:
• Centralt fastställda kriterier för utnämning till
hedersledamot
• Att den centrala förbundsavgiften tas bort.

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Att ”fastställa” kriterier för utnämning av hedersledamöter
finner FS svårt/omöjligt. En medlems bidrag till klubbens/
distriktets/rasklubbens utveckling kan vara så oerhört olika –
klippa gräs, hålla kurs, jobba i styrelse, koka kaffe, arrangera
tävlingar, städa, snickra mm. En rimlig tanke skulle kunna
vara att en hedersledamot med marginal passerat kriterierna
för Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i guld, men
detta borde klubb/distrikt/rasklubb själva få avgöra. Att en
hedersledamots förbundsavgift skulle tas bort finner FS inte
rimligt.
Stadgarna skriver: ”Person som på ett förtjänstfullt sätt
främjar distrikts, lokal- eller rasklubbs syften, kan på
enhälligt förslag av respektive styrelse kallas av kongress,
fullmäktige eller årsmöte till hedersledamot vilket jämställs
med ordinarie medlemskap.”
Den del av organisationen, vars medlem främjat just sitt/sin
distrikts, lokal- eller rasklubbs syften, ska naturligtvis kallas
av just den egna organisationen till hedersledamot. Om man
kallas av förbundet, svarar förbundet för kostnaderna, kallas
man av distrikt, svarar distriktet för kostnaderna o s v.
FS finner det svårt att se att ett beslut taget av en viss
del av organisationen ska bekostas av någon annan del av
organisationen. Eller, som motionären föreslår, av alla andra
medlemmar.

FS föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen
avslås.
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MOTION 3 BILAGA 1

Motion ang kongress vartannat år
Upplandsdistriktet har tidigare motionerat om införande av kongress vartannat år.
Kongressen 2016 beslöt att beslut om tävlingsregler inte längre ska fattas av kongressen. Ett
argument mot vårt förslag har varit att samordningen med regelbeslut skulle försvåras då dessa
behandlas vart femte år. Detta argument har nu fallit.
I övrigt hänvisar vi till våra tidigare motiveringar.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi
att kongressen enhälligt beslutar att i stadgarna § 7, moment 1, rad 1, ordet ”varje” utbytes mot
ordet ”vartannat”;
att redaktionella ändringar som följd av beslutet införs i stadgarna;
alternativt
att kongressen beslutar anta ovanstående ändring i första läsningen.

Bålsta 27 dec 2012
Enligt uppdrag

Sven-Eric Svensson
Ordförande SBK Uppland
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MOTION 3 BILAGA 2

2014-11-24

Kongress vartannat år
Bakgrund
Vid kongress 2014-05-17 – 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress
vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans Blekinges
distrikt.
Som grund till Västra distriktets motion ligger bland annat ekonomiska aspekter där det
framförs att genom att genomföra kongress vartannat år istället för varje år, kan framtida
höjningar av medlemsavgifter undvikas för att inte påverka medlemstillströmningen
negativt. Detta kommer även, enligt motionen, kunna stärka SBKs konkurrens mot privata
aktörer när det gäller möjligheten att hålla nere avgifterna.
När det gäller de ärenden som ska hanteras på en kongress pekar distriktet på att frågorna
inte kan vara av så brådskande natur att de inte kan anstå till kommande år bortsett från
regeländringar som behöver hanteras på annat sätt exempelvis med extra kongresser.
Till grund för Skåne distriktet och Blekingedistriktets motion ligger bland annat ekonomiska
aspekter och prioriteringar av arbetstid på kansliet. Distrikten lyfter även en ökad möjlighet
till långsiktigt arbete med förbättrad demokrati som följd. Distrikt och rasklubbar får mer tid
på sig att bereda ärenden. I motionen lyfts organisationskonferensen fram som ett
komplement till kongressen.
I förbundsstyrelsens yttrande gällande motionerna påtalas att det skulle medföra en
ekonomisk vinst däremot kommer det kunna ge en del andra konsekvenser som behöver
utredas vidare. Områden som är aktuella för fortsatt utredning är demokratifrågorna,
tidsaspekten när det gäller motioner till en kongress, val av förbundsdelegater och
valberedning, beslut inför regelrevideringar som SBK inte styr över. Vidare lyfts
tvåårsbudgetar, hur ska dessa hanteras? Frågan ställs om nyttan av kongresserna kan ökas
istället och om organisationskonferensen kan se annorlunda ut.
Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.
I samband med FS styrelsemöte den 13 juni beslutades att en beredningsgrupp skulle
tillsättas där uppdraget är att utreda konsekvenserna vid kongress vartannat år.
Gruppen består av Helene Edner, Bengt Blomqvist, LET Andersson och Helén Wallman
(sammankallande)
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FÖRBUNDSSTYRELSENS
YTTRANDE
Angående kongress vartannat år
Skånedistriktet hänvisar till att Brukshundklubbens årliga organisationskonferens ska
kunna kompensera den uteblivna kongressen.
Organisationskonferensen är för närvarande
inget beslutande organ. Ska denna konferens ges
beslutsmandat bör den rimligen bemannas som
en kongress, d v s att varje distrikt och rasklubb
ges möjlighet att delta med ett antal delegater
baserat på respektive medlemsantal.

Motionärerna yrkar att kongressen fortsättningsvis ska hållas vartannat år istället för varje år.
Förbundsstyrelsen (FS) finner att motionärerna
pekar på följande skäl:
• Ekonomisk och arbetsmässig besparing
• FS långsiktiga arbete och kontinuitet
• Mandatperioder
• Jämförelse med andra organisationer
• Demokrati.

FS har dock svårt att förstå Skånedistriktets
argument att förslaget skulle förbättra
demokratin. Helt klart är till exempel att en
medlems motion kan komma att ta ett och ett
halvt år innan beslut, om vi följer motionärernas
förslag – tveksamt om detta kan anses vara god
demokrati.

Förbundsstyrelsens ställningstagande
FS delar motionärernas uppfattning att ju
mer sällan vi avhåller kongress, desto större
är besparingarna både vad avser ekonomi och
arbetsbelastning.

Att FS skulle få möjlighet att arbeta mer
långsiktigt skulle kunna vara ett argument om
vi haft en större omsättning på FS-ledamöter.
Historiskt sett har vi en väldigt liten omsättning,
vilket borgar för en god kontinuitet.

Sammanfattningsvis menar FS att demokratin
är viktig i vår organisation och att demokrati
måste få kosta.

Däremot, menar FS, kan tilltänkta ledamöter
möjligen tveka att låsa upp sig för en fyraårig
mandatperiod. Väl på plats i FS känns detta
uppenbarligen inte främmande, men just vid
förfrågan kan det kanske upplevas som ett långt
åtagande.

FS föreslår med hänvisning till ovanstående att
motionen avslås.

En av motionärerna, Skånedistriktet, jämför,
i sin motion, med Svenska Kennelklubbens
(SKK) Kennelfullmäktige (KF), som avhålls
vartannat år. FS menar att denna jämförelsen
haltar. SKK är “moderorganisation” för
hundorganisationerna i Sverige. Jämförelsen
borde rimligen göras mot SKK:s alla ras-,
special- och verksamhetsklubbar. Veterligen är
det bara Svenska Spaniel och Retrieverklubben
(SSRK) som har sitt ”fullmäktige” vartannat år.
Enligt SSRK:s ordförande fungerar detta väl, de
sparar såväl pengar som arbete på detta. Dock
finns det delade meningar inom SSRK om hur
detta inverkar på demokratin, vilket även dess
ordförande säger sig ha viss förståelse för.
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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
Angående Översyn av rasklubbarnas uppdrag
och verksamhet
Motionären yrkar på att förbundsstyrelsen (FS) ska se över
vilka delegeringar som görs till rasklubbar.

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Mot bakgrund av motionärens hemställan kan FS konstatera
att detta arbete redan pågår. I arbetet ingår även att det
delegerade rasansvaret från Svenska Kennelklubben till
Svenska Brukshundklubben tydliggörs.
Att förtroendevalda kan hamna i situationer av jäv,
till exempel av ekonomisk karaktär, gäller inte endast
rasklubbar. Av denna anledning avser FS att se över detta
under kommande verksamhetsår.

Förbundsstyrelsen anser därmed att motionen är besvarad.

Svenska Brukshundklubbens kongress 2019

26

