
 

Vad innebär nya typstadgar och vad avser omorganisationen 

SPHK som specialklubb är ansluten till SKK i ett särskilt tecknat avtal mellan SPHK och SKK. 

Specialklubbens stadgar fastställs av SKKs Centralstyrelse och ska följa de typstadgar som gäller 

inom SKK-organisationen. SKK har tagit fram nya typstadgar och därför ska SPHK revidera sina 

stadgar. 

Vad är nytt med de nya stadgarna 

Istället för årsmöten kommer SPHK centralt att ha fullmäktigemöten. Ordinarie fullmäktigemöte ska 

hållas varje år under maj eller juni månad. Styrelsen beslutar om tid och plats för mötet eller om 

fullmäktigemötet ska genomföras digitalt i enlighet med anvisningar från SKK. 

Delegater till fullmäktige 

Med delegat avses någon som företräder en verksamhet. Fullmäktigedelegater och ersättare utses av 

rasklubbarna. Delegat eller ersättare får bara representera en rasklubb.  

Kallelse till ordinarie eller extra fullmäktigemöte ska utfärdas av styrelsen och delges rasklubbarna 

samt fullmäktigedelegaterna senast 21 dagar före mötet. 

Valordning 

Den största skillnaden i de nya stadgarna är valordningen. Under en längre tid har kommittén noterat 

användningen av begreppet ”kupp” när medlemmar mobiliserar majoritet vid fullmäktige/årsmötet för 

att byta ut styrelsen.  

Agerandet innebär i många fall att valberedningen arbetat förgäves, att personer som väljs inte förstår 

omfattningen av arbetet som väntar efter årsmötet och att debatten i klubben kommer att röra 

personfrågor istället för sakfrågor. 

Det är ingen kupp i ordets rätta bemärkelse eftersom medlemmarna har avgörande inflytande över vem 

som innehar förtroendeposter i rasklubben. Den föreslagna valordningen skulle innebära en stärkt 

medlemsdemokrati. 

Medlemmarna får större möjlighet att bekanta sig med kandidaterna innan årsmötet, det kan vara 

avgörande för om en enskild medlem vill delta. 

Kallelsen till fullmäktige/årsmötet ska skickas ut senast 21 dagar före årsmötet. I kallelsen ska 

valberedningens preliminära förslag till styrelsesammansättning följa med. Medlemmar har därefter en 

vecka på sig att nominera ytterligare personer. Nomineringen gör kandidaten valbar, oavsett om den 

finns med i valberedningens förslag eller inte. 

Observera att nomineringar måste göras under nomineringsperioden – tips till valberedningen under 

året gör inte kandidater valbara. 
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Distrikt 

År 1982 fattades ett principbeslut om distriktsindelning för att lättare kunna arrangera olika aktiviteter 

runt om i landet. Aktiviteter som inledningsvis var tävlingar, utställningar och träffar i största 

allmänhet. Idag består SPHKs organisation av 170 personer med olika funktioner, varav distrikten står 

för totalt 84 personer. 

 

Distrikten har med allt färre aktiviteter hamnat längre och längre ifrån det ursprungliga 

principbeslutet! De har svårt att fylla poster, ett distrikt är vilande och några hänger på håret. Det är få 

eldsjälar som gör jobbet. Aktiviteter, meriteringar och utställningar arrangeras av rasklubbarna. 

 

Genom att föreslå årsmötet att lägga ner distrikten skulle distrikten slippa besväret med att årligen jaga 

ordförande, förtroendevalda till olika poster och inte allra minst valberedare. Det skulle frigöra 

medlemmar som skulle kunna tänka sig att inneha en post i SPHKs nya organisation. Antingen i en 

styrelse eller någon av de kommittéer som kommer att föreslås. 

 

SPHK kommer inte att ta pengar från distrikten. Hur ekonomin ska hanteras framgår av stadgarna. När 

klubben upplöses som distriktsklubb i SPHK skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SPHK 

att användas på sätt som distriktets sista årsmöte beslutat. 

 

Förslaget är att SPHK ska bestå av en styrelse. Utanför styrelsen ska det finnas kommittéer för till 

exempel arbetsprov, utställning, aktiviteter, Koppången och inte allra minst en gemensam avelsgrupp 

med representanter från respektive rasklubb. Representanter i respektive kommitté behöver inte ingå i 

styrelsen. Det finns heller inget som hindrar enskilda medlemmar att arrangera någon form av 

aktivitet, arbetsprov eller utställning enligt de riktlinjer som finns. Bidrag för aktiviteter kan sökas i 

vanlig ordning enligt de riktlinjer som finns. 

 

Vad vinner då medlemmarna på omorganisationen? 

SPHK får en betydligt mindre och mer överskådlig organisation, vi kan ägna oss åt sakfrågor.  

 

Inledningsvis kommer det att vila ett stort ansvar på SPHK C, rasklubbarnas styrelser och 

valberedning. Utmaningen ligger i att förklara hur stort inflytande medlemmarna har när det gäller att 

föreslå ledamöter och ersättare till styrelsen enligt den nya valordningen. I förslaget har alla 

medlemmar stora möjligheter att vara med och utforma framtiden för SPHK. 

 

Anders Hörnlund 

Ordförande SPHK 


