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Motion från Specialklubben för Bearded Collie angående internationell tillhörighet
Specialklubben för Bearded Collie yrkar i motion att SKK/CS får i uppdrag av KF att
utreda möjligheten att på sikt lämna FCI och tillsammans med länder med samma
grundsyn som vi, bilda en ny internationell organisation. I uppdraget ingår att utröna
om Storbritannien helt eller delvis kan ansluta sig till en sådan organisation.
I likhet med motionären anser CS att det finns för många exempel på missbruk av FCIs
regelverk av enskilda kennelklubbar som skapar de resultat motionären bland annat
ger exempel på. SKK och andra länders kennelklubbar har motionerat och krävt
förändringar och fortsätter med detta. Tyvärr kan CS konstatera att i vissa kulturer så
blir den första reaktionen från det landets kennelklubb – hur kan vi kringgå denna nya
regel? istället för att förändra sitt eget regelverk och beteende. I samband med FCIs
Europasektions årsmöte 2014 så skrev SKK en motion med följande ståndpunkt ”… the
FCI General Committee to take steps against member countries which through their
actions act contrary not only to the FCI regulations, but also to the spirit in which they
are written…”.
CS konstaterar dock att den senaste månadens utveckling kring hur FCIs
generalförsamling och styrelse fattar beslut inte pekar i en positiv riktning. Detta gäller
inte minst hur Norsk Kennel Klub utsatts för hot om sanktioner när de framfört kritik
mot beslut som fattats av FCI. SKK menar att FCIs styrelse på ett oacceptabelt sätt
inskränker rätten för ett lands kennelklubb att som i det aktuella fallet starkt kritisera
valet av Kina som värd för World Dog Show 2019. Enligt CS uppfattning gör detta att
FCI i sitt konkreta handlande har en felaktig färdriktning.
SKK och ytterligare ett antal kennelklubbar, inklusive The Kennel Club, England, bildade
2014 International Partnership for Dogs (IPFD). Organisationen driver bl.a.
webbplatsen DogWellNet.com. Organisationen har som målsättning att skapa en
plattform för erfarenhetsutbyte om hundar och hundars hälsa. IPFDs arbetar dock inte
med frågor som rör stamböcker, rasstandarder, regler för utställning, prov och tävling,
vilket är frågor som FCI har starkt fokus på och som också är viktiga för SKK.
CS föreslår KF att bifalla motionen och att uppdraget inkluderas i den
organisationsöversyn som CS avser genomföra och rapportera till KF 2017.
CS begär därutöver mandat att kunna förändra SKKs medlemsstatus i FCI och/eller
kunna lämna FCI som medlemsorganisation om utvecklingen så är lämplig för att
främja SKK och dess syften som organisation.

Konsekvenser:
Ekonomiskt:

En budget för ovan nämnda utredning behövs och har inkluderats i CS
förslag till rambudget för 2016-2017.

Administrativt: Inga, så länge inga konkreta beslut tas vad avser SKKs medlemskap i
FCI.

