Svenska Beagleklubben BCS möte nr 12 efter BF 2016

Svenska Beagleklubben
Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 12 efter BF 2016.
Tid: 2018-04-05
Plats: Via telefon

Närvarande:

Catharina Linde Forsberg,
Erik Blomquist,
Ingemar Zentio,
Folke Johansson,
Kent Karlstrand,
Ewa Swedare Riddaregard,
Göte Roman,
Håkan Arlestig,

Ordförande
V.ordf./Kassör
Sekr., (Webmaster, AK)
Ledamot (JpK)
Ledamot (RedK)
Ledamot (UtsK)
Ledamot (Vsp.ansv.)
Suppleant (FK)

Ej närvarande:

Björn Aspelin,

Suppleant

§ 1 Mötets öppnande.
- Catharina hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen.
- Dagordningen godkändes.
§ 3 Val av justerare.
- Folke Johansson valdes till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 4 Val av mötessekreterare
- Kent Karlstrand valdes till mötessekreterare.

§ 5 Fråga om antalet delegater vid BF 2018
Bakgrund
Inför BF 2018 togs initialt fram en förteckning över antalet medlemmar per lokalavdelning
baserat på SKK:s medlemsstatistik och enligt SKK:s siffror över aktiva medlemmar i enlighet
med SKK:s definition över aktiva medlemmar. Aktiva medlemmar enligt SKK:s ”Information
medlemsadministration” är medlemmar som betalt medlemsavgift. Nya medlemmar som
ännu inte betalt sin medlemsavgift, eller medlemmar som inte betalt sin avgift innan sista
betalningsdatum och fått en påminnelse, räknas inte som aktiva medlemmar. Enligt SKK:s
”Information medlemsadministration” är det endast aktiva medlemmar som ska räknas som
medlemmar.
Då samtliga dessa tre kategorier finns med i den medlemslista som distribueras månadsvis
till lokalavdelningarna lyftes frågan kring skillnaden i medlemsantal.
Frågan ställdes till SKK:s Föreningskommitté och dess sekreterare Fredrik Bruno svarade att
samtliga dessa tre kategorier som finns i medlemslistan ska räknas som medlemmar.
Förteckningen över antalet medlemmar per lokalavdelning och antalet BF-delegater/röster
justerades baserat på den informationen från Fredrik Bruno. Antalet BF-delegater utökades
som ett resultat av detta.
Konstateras också att Svenska Beagleklubbens stadgar inte definierar vad som räknas som
medlem, eller inte, i detta sammanhang.
Utöver detta har en lokalavdelning med 100 medlemmar tilldelats två BF-delegater/röster.
Våra stadgar anger att ”Lokalavdelning har rätt att välja en delegat och suppleant för denne
för varje påbörjat hundratal medlemmar.”
Frågeställningar
 Var beskedet från SKK:s Föreningskommitté felaktigt och innebär det felaktiga beskedet i
så fall att vi brutit emot SKK:s regler hur antalet BF-delegater/röster till Beaglefullmäktige
ska fördelas?
 Var det felaktigt att tilldela lokalavdelning med 100 medlemmar två BF-delegater/röster?
BESLUT
Beslutades att Catharina Linde Forsberg omgående kontaktar SKK för att få klarhet i de
motstridiga uppgifterna vi erhållit på frågan avseende vilket medlemsunderlag som ska
användas till beräkning och fördelning av BF-delegater/röster. Återkoppling, konsekvenser
och förslag till vidare åtgärder skickas ut via mejl snarast efter kontakten med SKK.
Mötets majoritet ansåg att våra stadgar innebär att 101 medlemmar krävs för att erhålla två
BF-delegater/röster, oavsett hur detta hanterats historiskt. Även denna fråga lyfts med SKK
av Catharina Linde Forsberg och återkopplas enligt ovan.

§ 6 Nästkommande möte
Om behov uppstår kallas snarast till ytterligare extra BCS-möte med anledning av frågan
under paragraf 5, annars är nästkommande möte: 2018-05-04 i Södertälje kl 17:00.
§ 13 Mötet avslutas.
- Catharina tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Kent Karlstrand

Justeringsman
Folke Johansson

Ordförande
Catharina Linde Forsberg

Svar från SKK 2018-04-06:
SKK:s vice ordförande Thomas Uneholt har svarat oss att det är yttrandet från
Föreningskommitten som gäller. Det är den kommittén och Fredrik Bruno som har
tolkningsrätten på vad stadgan m. m. säger. Medlemsavdelningen håller ”bara” koll på
medlemmar.
BCS tolkar detta svar från SKK som att antalet delegater vid BF 2018, totalt 24 st, är korrekt
beräknat.

