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Policydokument
Funktionärer och förtroendevalda inom Svenska Schäferhundklubben
Grunderna för Svenska Schäferhundklubbens riktlinjer för funktionärer och förtroendevalda
utgår från Svenska Kennelklubbens policydokument inom området och exempel är, ”Att
verka som förtroendevald inom SKK-organisationen och Svenska Kennelklubbens policy för
digitala medier”. Därutöver gäller vår egen Alkohol- och drogpolicy enligt nedan.
En god medlemskultur inom Svenska Schäferhundklubben innebär att förtal, förolämpningar
eller mobbning inte ska förekomma. Såsom medlem hos oss är du i alla sammanhang vår
främsta ambassadör, vilket naturligtvis också gäller på sociala medier.
Inom svenska Schäferhundklubben gäller Svenska Kennelklubbens regler och stadgar men vi
vill ändå göra några förtydliganden:
- Vi ställer vi stora krav på integritet hos förtroendevalda och funktionärer, vilket bl.a.
innebär att du inte ska ageras utifrån privata intressen
- Synpunkter och ” videobedömningar” bör undvikas på sociala medier
– Som funktionär hos oss ska man föregå med gott exempel gällande attityd mot
funktionärskollegor, vara opartisk, visa integritet och föredömligt uppträdande

Funktionärer på Svenska Schäferhundklubbens egna arrangemang
På våra prov och tävlingar ska i första hand funktionärer som är medlemmar i Svenska
Schäferhundklubben användas. Detta gäller i synnerhet våra mer ärofyllda uppdrag såsom
domare och figuranter vid våra mästerskapsarrangemang.
Funktionärstillsättningar som bl.a. byggt på popularitet och kvalitetsnivåer som byggt på
rykten har över tid visat sig skapa motsättningar inom klubben. Vi har en enorm intern
kompetens och den ska vi använda. Personer som investerat fritid, pengar och engagemang
ska också få ta del av det som är ärofyllt, vilket skapar den klubbanda och motivation vi vill
ha och en vilja att engagera sig ytterligare i klubben.
Vi har inte och kommer inte att ha någon kvalitetsindelning av våra funktionärer, vilket
innebär att förfrågan om att vara funktionär på våra mästerskapsarrangemang skall ske
efter turordning.
-

Alkohol- och drogpolicy inom Svenska Schäferhundklubben
1. Inga alkoholdrycker eller droger ska förekomma bland vare sig ledare eller deltagare
i samband med Svenska Schäferhundklubbens verksamheteter, t.ex. läger,
tävlingar/prov eller resor till och från dessa.
2. I samband med mästerskap och olika tävlingar ska vi uppmärksamma och följa
gällande lagstiftning och tillståndsenheters anvisningar vid utskänkning av
alkoholdrycker. Vidare ska vi verka för att försäljare av alkoholdrycker har tydliga
riktlinjer för hur försäljning ska gå till i avseende att förhindra överkonsumtion och
försäljning till minderåriga.
3. Då man representerar Svenska Schäferhundklubben som landslag krävs skriftlig
försäkran från varje enskild deltagare avseende följande:
– Inga droger är tillåtna (personligt föreskrivna läkemedel är undantagna)
– Ingen alkohol är tillåten i samband med tävlingar, prov och prisutdelning
(ev. undantag beslutas av respektive landslags ledning)
- Sponsoravtal kan ställa ytterligare krav och då gäller dessa
4. Vid övrig representation skall alkohol intagas med restriktivitet

