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Förslag till utökade rättigheter för Centralstyrelsen rörande disciplinära åtgärder
Tillträdesförbud
Vid KF 2011 beslutades att Centralstyrelsen, CS, fick rätt att utfärda temporärt
tillträdesförbud under högst ett (1) år för medlem eller inte medlem till utställning,
prov eller tävling eller annat klubbarrangemang anordnat av SKKs eller annan
medlemsorganisation.
Denna rätt har CS använt vid tre tillfällen mellan 2012-2014:
-

-

Mot person som allvarligt hotat personer boende i husbilar/husvagn i samband
med en utställning, personen var inte medlem i SKK utan i utländsk
kennelklubb.
Mot person som mordhotade ett antal personer i samband med en
jaktprovsdomarutbildning. Disciplinnämnden har därefter prövat ärendet.
Mot person som dagarna innan anmälan skulle prövas av Disciplinnämnden
valde att utträda ur SKK.

CS menar att begränsning upp till ett år är olämplig, inte minst mot personer som inte
är medlemmar i SKK och därmed inte kan bli föremål för prövning av SKKs
disciplinnämnd.

Rätt för CS att besluta om tävlingsförbud för enskild medlem
Till KF 2015 lägger CS fram ett förslag till en förändring av nuvarande Grundregel 1:3.
Idet nya förslag blir det 1:2. Förslaget innebär att förtal mot enskild medlem på t.ex. de
sociala media inte ska omfattas av SKKs Grundregler utan istället enbart avse förbud
mot förtal av funktionär inom SKK.
CS har genom åren anmält medlemmar till Disciplinnämnden för överträdelser av SKKs
regelverk. De har oftast haft formen av starka moraliska och/eller etiska aspekter.
För att ge två exempel:
- Medlem som i sin illvilja mot rasklubbsstyrelsen illustrerar dem i Ku Klux Klan
kåpor
- Medlem som tar sina unga valpar med till utställning eller i dess direkta närhet
Vid denna typ av anmälningar har inte CS vunnit gehör hos Disciplinnämnden för att
SKKs regelverk i dessa delar är mer generellt skrivna och hänvisar till ett omdöme och
en moral som den absoluta majoriteten av SKKs medlemmar delar.
CS föreslår att CS ges en viss begränsad rätt att tilldela enskild medlem tävlingsförbud.
Detta med anledning av att överträdelser mot SKKs regelverk som är mer generellt

skrivna och som har sin grund i etik, moral och omdöme ibland krockar med den
långtgående yttranderätten vi har i vårt land eller är svårare att leda i bevis bortom allt
rimligt tvivel.
CS är väl medveten om att stadgarna och gällande praxis har satt upp en skarp gräns
mellan CS och Disciplinnämndens ansvarsområde. Men utvecklingen inom inte minst
de sociala medierna gör att CS menar att SKK måste pröva nya vägar. Införandet av
nuvarande Grundregel 1:3 som förbjuder förtal medlemmar emellan har inte haft den
effekt som CS avsåg. Den har bara ökat mängden ärenden och inte minst omfattningen
av dessa ärenden i Disciplinnämnden.
CS har sedan drygt femton år tillbaka haft rätten att stänga av enskilda hundar som på
ett eller annat sätt uppträtt otillbörligt vid ett arrangemang inom SKK-organisationen.
Årligen prövas mellan 40-90 fall som gett SKK, berörda klubbar och medlemmar
tillgång till en rutin där man kan agera på en inträffad händelse snabbt och
genomgripande.
Erfarenheterna från CS rätt att stänga av enskilda hundar är positiva och CS tror att en
möjlighet för CS att kunna använda tävlingsförbud mot enskild medlem på ett mycket
snabbare sätt ska kunna minska denna typ av påhopp, förtal m.m.

Av ovanstående skäl föreslår CS att rätten att utfärda tillträdesförbud justeras vad
avser maximal tidslängd samt att CS även ges en viss rätt att ge enskild medlem
tävlingsförbud.
CS föreslår KF att tillträdesförbud som utfärdas inte behöver tidsbegränsas till ett år
utan kan gälla tillsvidare.
CS föreslår KF att CS ges rätt att besluta om tävlingsförbud enligt stadgarna § 14
moment 1 för enskild medlem upp till ett år som genom sitt agerande skadat eller
motverkat SKK eller dess medlemsorganisationer. Medlem ska ha möjlighet att få
beslutet omprövat om nya fakta presenteras i likhet med hur gällande praxis i
Disciplinnämnden fungerar.

