Extra fullmäktigemöte, 20 11 18.

Protokoll fört vid Svenska Schäferhundklubbens extra fullmäktigemöte 2020-11-18
Digitalt möte via Zoom och VoteIT
Ombud från distrikt:
(Antal röster inom parentes, totalt 33 mandat)
Övre Norrland (2), Marie Nicolaysen, Mellannorrland (2) Gunnel Crona, Gävleborg (2), Jan
Åström, Närke (2) Lena Ljungquist, Västmanland (2) Laila Sundin, Sörmland (2) Jarmo
Heiskanen, Stockholm (3) Silvana Ahleby, Östergötland (2) Anneli Bergman, Västra (4)
Madeleine Andrén, Skaraborg (2) Mona Djurfedt, Småland (2) Björn Forsell, Skåne-Blekinge
(4) Marie-Louise Ekelund, Gotland (2) Lina Johansson, Värmland (2) Mats Höglund
Mötesordförande
Thomas Uneholt, SKK
Mötessekreterare
Maria Enryd
Ledamöter och suppleanter i CS:
Stefan Dahlgren, Gerd Möllers, Ann Movitz, Maria Enryd, Anders Odhner, Lars-Göran
Larsson, Rolf Karlsson
Kansli
Magret Selander
Revisorer
Agnetha Bergvall
Mona Olsson
Övriga
Piia Nora, SBK/FS
Barbro Olsson, SBK/FS
Åsa Tiderman, SBK/FS
Thomas Uneholt, Föreslagen mötesordförande
Fredrik Bruno, Rösträknare SKK

Mötets öppnande
Stefan Dahlgren hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§ 1. Fastställande av röstlängden.
Fredrik Bruno SKK förklarar hur vi använder de digitala systemen.
Upprop av delegater. Samtliga 14 distrikt närvarande, 33 röster.
§ 2. Val av mötesordförande.
Stefan Dahlgren föreslår Thomas Uneholt till att leda detta möte.
Mötet beslutar att välja Thomas Uneholt till mötesordförande.
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§ 3. Rasklubbsstyrelsens anmälan av protokollförare.
Stefan Dahlgren anmäler Maria Enryd till mötessekreterare.
Mötet godkänner Maria Enryd till mötessekreterare.
§ 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet.
Madeleine Andren, Silvana Ahleby, Mona Djurfeldt
Mötet beslutar att välja Mona Djurfeldt och Madeleine Andrén till protokollsjusterare. Fredrik
Bruno SKK ansvarar för VoteIT och vid omröstning, räknar röster.
§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 6.
Mötet beslutar att Magret Selander har närvaro- och yttranderätt på mötet.
§ 6. Fråga om extra årsmöte har blivit stadgeenligt utlyst.
Begäran om misstroendeförklaring mot CS, inkom 22 september.
Papper, protokoll mm klara och inskickade 22 oktober.
Kallelse skickas ut 2 november.
Mötet beslutar att extra fullmäktigemötet är Stadgeenligt utlyst.
§ 7. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes.
§ 8. Genomgång av den inkomna misstroendeförklaringen:
Skrivelsen i korthet:
➢ Förtroendet finns inte för styrelsen
➢ Driver inte föreningen på rätt sätt för att få föreningen att utvecklas i rätt riktning,
exempel; HD- indexfrågan, medlemsavgifter används som påtryckningsmedel, ingen
transparens i arbetet med RAS- dokumentet, uteblivna utbildningsplaner.
•

Avsätta befintlig centralstyrelse inklusive fråga om ansvarsfrihet

Ansvarsfrihetsfrågan, Fredrik Bruno förklarar att SKKs Föreningskommitté vid sitt möte i
oktober 2020 gjort ett förtydligande kring frågan om ansvarsfrihet innebärande att denna
fråga normalt endast ska förekomma på ordinarie års- eller fullmäktigemöte.
Thomas Uneholt förklarar att han läst de handlingar som föreligger vid mötet och att han inte
kan se något uppenbart skäl för att frågan om ansvarsfrihet skulle kunna tas upp vid detta
möte.
Företrädare för de distrikt som gett in misstroendeförklaringen ges tillfälle att precisera de
omständigheter som kan ha föranlett att frågan aktualiserats. Ingen företrädare anger någon
sådan omständighet.
Mötet beslutar att avföra frågan från dagordningen.
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Thomas Uneholt lämnar tillfälle för de distrikt som lämnat in misstroendeförklaringen att
utveckla sina skäl för sin begäran.
Västra: Distrikten har blivit utsatt för en utpressningsliknande situation i dessa pandemitider
eftersom medlemsavgifterna inte utbetalats. Det har inte funnits någon insyn i hur RASdokumentet har tillkommit.
Småland: När det gäller frågan om eventuellt indexkrav beträffande HD har CS öppnat upp
för synpunkter även från hundägare som i allmänhet har för dåliga kunskaper i ämnet för att
ha rätt att påverka denna fråga. Den information som gått ut har också grundats på för gamla
uppgifter. Dessutom har distrikten nekats att få ta del av SBK’s Medlem-online eftersom det
inte finns något förtroende för att distrikten skulle kunna hantera detta hjälpmedel.
Värmland: Bakgrunden till misstroendet bygger mest på att CS tagit ställning för ett
indexkrav i HD-frågan. 97% av uppfödarna vill inte ha ett indexkrav. Svenska
schäferuppfödare vill ha en indexrekommendation liknande den som finns i alla andra raser
och vill visa att de kan hantera HD-frågan utan att bli föremål för krav. För det fall HD-index
med rekommendation skulle leda till högre andel höftledsdysplasier inom rasen kommer han
(Mats Höglund) att själv förespråka HD-index med krav.
Skaraborg: Distrikten har inte något förtroende för CS och CS verkar inte ha något
förtroende för de förtroendevalda i distrikten.
Därefter får CS tillfälle att bemöta vad de misstroende distrikten anfört.
CS genom Gerd Möllers svarar: Angående utbetalning till distrikten av medlemsavgifterna.
Det har under flera år varit trögt eller omöjligt att få in uppgifter från distrikt och lokalklubbar
om vilka funktionärer som valts. Vi vet att dessa distrikt och lokalklubbar bedriver verksamhet
genom prov och tävling samt utställning. Det är oacceptabelt att då inte veta vilka personer
som ansvarar för verksamheten och anordnade arrangemang, bland annat med hänsyn till
eventuella försäkringsfrågor. Det enda påtryckningsmedlet som CS har i detta läge är att
innehålla utbetalningen av medlemsavgifterna till dess distrikten fullgör sina åligganden
genom att till exempel lämna in årsmöteshandlingar. Så snart detta skett har
medlemspengen utbetalats. Det var för övrigt brister i detta avseende som ledde till att detta
extra fullmäktigemöte inte kunde utlysas direkt när misstroendet gavs in eftersom ett av de
distrikt som lämnat in framställningen om misstroende inte inkommit med
årsmöteshandlingar för 2020.
RAS, Avelskommittén avgick i sin helhet vid senaste årsmötet. RAS-dokumentet har därför
fått färdigställas inom CS. Det är idag i princip färdigt och har förhandsgranskats av SBKs
Utskott för avel och hälsa. Det återstår nu en del redaktionella ändringar. När dessa
inarbetats ska RAS-dokumentet gå ut på remiss till klubbens medlemmar så snart som
möjligt.
Förtroendet CS - distrikten, Det är riktigt att distrikten begärt att få tillgång till SBKs Medlem
online- system. Medlem-online innehåller omfattande medlemsuppgifter och det går även att
redigera dessa. Klubben har ett eget medlemsregister som innefattar även uppgifter om
specifika behörigheter inom klubben. Dessa uppgifter kan kansliet tillhandahålla distrikten
när de så önskar. När CS diskuterade denna begäran framstod det inte som klart vilket
behov distrikten skulle ha av egen tillgång till Medlem-online med hänsyn till att kansliet
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regelbundet kan tillhandahålla samma medlemsuppgifter. Beslutet blev då att avslå denna
begäran.
HD-Indexfrågan, Detta är en avelsfråga som klubben ska hantera i förhållande till SBK/SKK.
När informationsskriften gick ut var förhoppningen inom CS att uppgifterna skulle ligga till
grund för en konstruktiv diskussion i frågan hur rasklubben skulle tackla detta allvarliga
hälsoproblem inom rasen. Det poängterades att något beslut i frågan inte var taget.
Resultatet av den nu framställda misstroendeförklaringen är att klubben för närvarande inte
har något inflytande i frågan utan denna hanteras nu av SBK/FS och SKK.
CS arbete under verksamhetsåret. Organisationskonferensen i november 2019 ledde till bra
diskussioner. De flesta av de förslag som kom fram har genomförts eller påbörjats arbete
med under detta verksamhetsår. Verksamheten har emellertid försvårats av att flera centrala
kommittéer inte varit besatta eller att ledamöter avgått under året. De stora ansträngningar
som gjorts att förmå medlemmar att åta sig uppdrag som kommittémedlemmar har inte gett
önskat resultat. CS har under detta verksamhetsår haft att handlägga mer än dubbelt så
många inkommande skrivelser, mer än 220 stycken, än vad som inkommit tidigare år. Vi har
också haft fler än 20 protokollförda styrelsemöten. Vi har lagt grunden till en välfungerande
förening genom att hantera pågående avtal på ett bra sätt, sett till att värna våra varumärken
samt övriga rättigheter. Vi har strukturerat upp vårt ansikte utåt genom hemsida, Facebook
och Instagram samt regelbundet kommunicerat med våra medlemmar genom nyhetsbrev
och digital medlemstidning. Utbildningskommittén har lagt fram en utbildningsplan, vilket CS
gett kommittén fullt mandat att genomföra. Kommittén har sedan valt att avbryta detta arbete,
vilket varit ett stort bakslag. Omtag i denna fråga måste ske men detta arbete har fått stå
tillbaka för arbetet i HD-indexfrågan samt sedan avbrutits med hänsyn till misstroendet. CS
har vidare tillsatt två arbetsgrupper som kommit igång, dels avseende omvärldsfrågor, dels
avseende kennelmedlemskap, valpfolder och valpmedlemskap. Arbetet i dessa två grupper
har avbrutits med hänsyn till misstroendet. CS har även beslutat tillsätta en arbetsgrupp med
uppdrag att se över våra stadgar och organisation. Denna har emellertid inte kunnat
besättas.
Samtliga distrikt får tillfälle att yttra sig.
Skaraborg; Årsmötesprotokoll för 2020 har skickats in redan under mars. I övrigt inget att
tillägga.
Västmanland; Inget att tillägga.
Östergötland; Inget att tillägga.
Skåne-Blekinge; Ingen kommentar
Över Norrland; ingen kommentar
Mellan Norrland; Klubben borde arbeta för att värna vår ras. Den framställda
misstroendeförklaringen tar bara upp småaktigheter. Detta möte är därför helt onödigt.
Gävleborg; avstår
.
Närke; avstår
Sörmland; Frågan om misstroende har splittrat vår distriktsstyrelse totalt vilket är olyckligt.
Fråga till CS, när avgick utbildningskommittén? I princip sköts all IGP träning av privata
aktörer, hur ställer man sig till detta?
Stockholm; Instämmer med Mellan Norrland.
Gotland; avstår.
Thomas Uneholt avslutar diskussionen och konstaterar att mötet är redo att gå till beslut.
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Omröstning sker i misstroendefrågan.
12 yrkar bifall till misstroendeförklaringen
19 avslår misstroendeförklaringen
2 avstår att rösta
Mötet beslutade att avslå yrkandet om misstroendeförklaringen mot styrelsen.
•

Val av ny centralstyrelse

Punkten faller i och med röstningen i föregående punkt.
§ 9. Val av valberedning enligt § 10, då sittande har klivit av sina uppdrag.
Två förslag har inkommit.
Förslag 1:
Reino Orskarsson, 13 röster
Kattis Ehrlander, 13 röster
Gunnel Crona, 17 röster
Förslag 2:
Mats Öhlund, 20 röster
Marie-Louise Ekelund, 18 röster
Mats Eliasson, 18 röster
Fredrik Bruno förklarar VoteIT.
Mötet beslutade att välja Mats Öhlund, Marie-Louise Ekelund och Mats Eliasson.
Stockholm, Sörmland reserverar sig mot detta beslut. Skriftliga reservationer ska skickas till
Fredrik Bruno under kvällen.
Val av sammankallande i valberedningen:
Mats Öhlund blir sammankallande, fyllnadsval 1 år
Marie-Louise Ekelund väljs på 2 år
Mats Eliasson väljs på 3 år
§ 10. Beslut om omedelbar justering av punkterna 8 och 9.
Punkterna är omedelbart justerade.
§ 11. Mötets avslutande
Thomas Uneholt tackar delegaterna för kvällens möte och avslutar därmed mötet.
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Maria Enryd

Thomas Uneholt

Mötessekreterare

Mötesordförande

Mona Djurfeldt

Madeleine Andrén

Justerare

Justerare
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