KF 2013
Bilaga 28:2
Motion från Stockholms Kennelklubb angående SKKs värdegrund
Stockholms Kennelklubb, STOKK, yrkar att en motion som det beslutades om på
klubbens årsmöte, exklusive dess att-sats, skulle föras vidare till KF. STOKK anser till
skillnad från den ursprungliga motionen att CS bör få mandat att utarbeta formen för
hur ett värdegrundsarbete bäst ska bedrivas inom organisationen och inte genom en
oberoende grupp med vana att arbeta med företags- och organisationsutveckling.
CS delar den oro som framförs i motionen om ett allt sämre klimat inom SKKorganisationen och då inte minst utvecklingen inom sociala media. SKK är samtidigt en
organisation med bortåt 300 000 medlemmar med mycket skilda uppfattningar,
prioriteringar och intressen men det som förenar oss är vårt hundintresse.
Med anledning av att personliga påhopp, förtal och liknande har fortsatt att öka
föreslår CS en justering i SKKs regelverk. Vidare föreslår CS att CS ges utökade
möjligheter att agera mot medlemmar, som genom sitt agerande väcker stor olust och
är fördömande. Åtgärderna har sin grund i att CS önskar finna nya vägar för att bryta
den negativa utveckling som skett och sker i umgänget medlemmar emellan.
Till skillnad från motionären anser CS att det på central nivå är högt i tak och ett öppet
samtalsklimat. Korta beslutsvägar inom CS och dess kommittéer med långtgående
delegeringar av rutinärenden innebär att beslut kan fattas mycket snabbt. Vad gäller
ärenden till KF är de i tid reglerade i SKKs stadgar. Avsikten med den generella
regelöversynen är att det ska bli lättare för medlemmarna att göra rätt.
CS använder med stor framgång mentorskap inom vissa funktionärskategorier och
även stöd till de avtalsanslutna klubbarna. CS skulle välkomna om detta kunde
utvidgas, inte minst som stöd för de drygt 1 000 nya uppfödare som startar sin bana.
CS avser att tillsätta en organisationsutredning efter årets fullmäktige för att göra en
förutsättningslös utredning av SKKs organisation och verksamhet.
Utifrån resultatet från en utredning som KF 2017 kan ställa sig bakom kan ett lämpligt
nästa steg bli att arbeta fram ett mer samlat dokument rörande SKKs värdegrund.
CS föreslår KF att motionen i detta läge avslås.
Konsekvenser:
Ekonomiskt:

En arbetsgrupp ska tillsättas för att arbeta fram ett förslag. Kostnaden
kan uppskattas till ca 100 000 kr för att täcka rese- och andra
kostnader som kan uppkomma.
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