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Motion till Kennelfullmäktige 2017

Avveckla distrikt och lokala kennelklubbar inom S K K
organisationen

Bakgrund:
På Special och Länsklubbskonferensen i Stockholm 7-8 februari 2015
meddelade Per-Inge från Föreningskommittén att det kommer att behövas ca 5000
personer för att besätta alla platser i de olika styrelserna i klubbarna inom
organisationen årligen. Ska man sen räkna med alla kommittéer etc. blir det nästan
det dubbla antalet personer man behöver. Inte någon lätt uppgift för alla
valberedningarna ute i landet.
Motivering/Mål:
Avveckla de lokala kennelklubbarna och distrikten i ras- och special klubbarna, för att
på så sätt
"stärka" organisationen. Införliva de lokala kennelklubbarnas funktionärer i
länsklubbarna och omvandla de
klubbar inom SKKs paraply som fortfarande har Riksstämmor med delegater och
distrikt till att blir rena årsmötesorganisationer. Avveckla distrikten i de rasklubbar
som fortfarande har distrikt och göra aktivitetsgrupper eller kommittéer av dem
istället. På papperet är det många i styrelsen men i verkligheten är det bara ett fåtal i
varje styrelse som driver de olika klubbarna, resten är bara namn på papper.

Det blir allt svårare att motivera folk till att säga ja till uppdrag inom en styrelse.
Ideella krafter blir allt svårare att införliva i hundklubbarna runt om i landet.
Hålla liv i verksamheterna med långsiktigt och hållbart föreningsarbete.
Förslag:
Svårigheten med att hitta funktionärer finns i hela Sveriges föreningsliv. Det är viktigt
för verksamheternas framtid att försöka hitta former för ett hållbart föreningsarbete.
Dalarnas kennel klubb föreslår att lokala kennelklubbar och distrikt avvecklas till
förmån för för verksamhet i länsklubbar och specialklubbar.
Dalarnas KenneMupb/Anneli Lindh
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Motion från Dalamas Kennelklubb med förslag att avveckla distrikt och lokala
klubbar som organisation
Dalarnas Kennelklubb föreslår att lokala kennelklubbar och distrikt avvecklas till
förmån för verksamhet i länsklubbar och specialklubbar.
CS anser till skillnad mot Dalarnas Kennelklubb att det starkt gynnat SKK att SKKs
medlemsorganisationer var och en kan finna sin organisationsmodell som bäst passar
den egna klubben, med eller utan lokala klubbar eller distrikt.
CS föreslår KF att avslå motionen.
Konsekvenser:
Ekonomiskt:

Inga.

Administrativt:

Krävs ändringar i SKKs stadgar samt huvuddelen av övriga klubbars
stadgar.

