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Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående minskande av
arbetsbelastningen i Disciplinnämnden (DN) och Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén (UKK)
Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) yrkar i motion att KF beslutar om att låta CS
utarbeta en plan och strategi för att avgiftsbelägga anmälningar till DN och UKK.
CS anser att motionärens förslag är vällovligt då förslagets andemening är att minska
antalet ärenden för kommittén. I UKKs delegeringsordning under rubriken Ansvarsområde kan man läsa ”Kommittén ansvarar för bedömningen av att enskilda parningar står i överensstämmelse med SKKs regelverk.” Ärenden gällande parningar som
inte är i överensstämmelse med SKKs regelverk synliggörs automatiskt vid valpregistrering. Detta är en övervägande majoritet av de ärenden UKK har på sitt bord.
I samma delegeringsordning står också att en av kommitténs arbetsuppgifter är att
”Ge råd och anvisningar i enskilda uppfödarfrågor”. Antalet ärenden av den art pendlar
mellan ca 50-60 per år. Dessa ärenden består oftast av att en part anser att den andra
inte följt SKKs regelverk eller att man anser att det förekommit oegentligheter.
Anmälande part är i majoritet köpare eller fodervärd - i juridisk mening alltså den
svagare parten.
CS anser att avgiftsbelägga anmälan till UKK inte kommer att mer än marginellt minska
antalet ärenden i kommittén. Det kommer antagligen inte heller gagna UKKs syfte att
ge råd i enskilda uppfödarfrågor i och med att avgiften antagligen kommer avskräcka
en del från att uppmärksamma UKK på eventuella regelöverträdelser hur goda skäl till
anmälan det än finns. CS anser också att i en medlemsorganisation som Svenska
Kennelklubben är det en rättighet att protestera mot händelser som anses vara
orättfärdiga. Denna rättighet ska också vara lättillgänglig.
I SKKs stadgar står "Fråga om disciplinär åtgärd tas upp av Disciplinnämnden efter
skriftlig anmälan från SKKs Centralstyrelse eller från styrelse för länsklubb, specialklubb, Sveriges Hundungdom eller från enskild medlem." Med den skrivningen ställer
sig CS frågande till om det måste till en stadgeändring utifall en anmälan skulle
avgiftsbeläggas.
Disciplinnämnden har utifrån den funktion nämnden har inga synpunkter på den
aktuella motionen.
CS föreslår KF att avslå motionen.
Konsekvenser:
Ekonomiskt:

Inga

Administrativt: Sannolikt färre anmälningar från medlemmar och därmed mindre
behov av kansliresurser.

