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Tidigare arbetsgrupp fram till 2016-09-04:
Torbjörn Augustinsson, Östra (spanieljaktansvarig i HS)
Gunnar Peterson, Västra (Springerklubben, jaktprovsdomare)
Maria Köhlström, Bergslagen (Avelsansvarig i HS, Fieldklubben)
Biggan Elofsson, Västra
Annelie Karlsson, Östergötland (Exteriördomare)
Arbetsgruppens förslag bygger på ett förmodat medlemsantal om 4400 i en eventuell
framtida specialklubb.
Arbetsgruppen kan inte lägga fram en konkret rambudget, men beräkningar på en
uppskattad medlemsavgift har gjorts och presenteras i bilaga.
Arbetsgruppen för en framtida spanielklubb har valt att fokusera på ett fåtal grundläggande
fundament när vi arbetat med organisationen av en framtida spanielklubb.
Vi tror också att en framtida spanielklubb bör vara huvudsakligen inriktade mot de
spanieltypiska verksamheterna dvs. utställningar och jaktprov, samt kursverksamhet inom
dessa områden. Viltspår som idag utgör en stor verksamhetsgren inom SSRK bör även ges
plats i den framtida organisationen.

Medlemskap
- Vårt förslag är att det ska finnas ett medlemskap i SSpK, och det innebär att medlemmarna
har tillgång till, kan ta del av, och är med och bekostar all verksamhet som finns i klubben.
- Det viktigaste i en väl fungerande klubb är känslan av samhörighet och identifikation.
Därför är frågan om ett medlemskap centralt i vårt förslag. Olika sorters medlemskap som
t.ex. familjemedlemskap och medlemskap för utländska medlemmar är frågor som den
framtida spanielklubben får hantera.
- Strukturer med två eller flera medlemskap leder som vi ser det nästan alltid till uppdelning,
uppsplittring, "vi och dom"-resonemang och minskad gemenskap.
- Det innebär också med "Ett medlemskap" att varje medlem i SSpK tillhör en rasklubb och
en lokalklubb.
- Och att medlemsavgiften för en enskild medlem fördelas mellan SSpK centralt, en lokalklubb och en rasklubb.

Rasklubbar
- Vårt förslag innebär att det fortfarande finns både rasklubbar och lokalklubbar (motsvarande de avdelningar som finns idag) inom SSpK.
- Så som i dag, inom SSRK, ska rasansvaret delegeras till rasklubben. SSpK som specialklubb
har huvudansvaret för raserna. För de raser som saknar rasklubb har SSpK rasansvaret.
- Det finns områden och aspekter där det inom organisationen behöver arbetas rasspecifikt
(t.ex. i ansvaret för det fortlöpande avelsarbetet).
- Och det finns områden där vi vinner på att arbeta rasöverskridande - t.ex. lokal
verksamhet, kurser för medlemmar, utbildning, och all den stamboksförda verksamhet som
gäller för alla åtta spanielraser, exempelvis jaktprov spaniel och utställning.
- Rasklubbarna har som idag ansvaret för avelsarbetet inom sin ras. Rasklubben ansvarar för
den långsiktiga avelsmässiga utvecklingen av rasen, och för rasens RAS-dokument, både
framtagning, implementering och uppföljning av detta.
- Den enskilda rasklubben kan därmed också besluta om egna riktlinjer och rekommendationer för valpförmedling och användning av avelstikar och hanar.
- Rasklubbarna arbetar också vidare med kommunikation kring, information om och
marknadsföring av rasen.
Intern organisation
Rasklubben ska årligen inkomma till SSpKs styrelse med verksamhetsberättelse inklusive
ekonomisk rapport, samt verksamhetsplan inklusive budget.
Styrelsen ska ha möjlighet att begära kompletteringar och att kunna påtala frågor eller
områden, som kan behöva stärkas.
Olika rasklubbar har helt olika förutsättningar (Springerklubben har idag ca:1100
medlemmar, Welshklubben ca: 850, Fieldklubben ca: 110 och Clumberklubben ca: 90).
Olika rasklubbar kan därför kunna ha olika sätt att organisera sitt arbete över landet.
Rasklubbarna kan också ha olika sätt för att ge medlemmarna inflytande och för hur de
övergripande besluten fattas - det kan vara ett gemensamt årsmöte där alla medlemmar
delta, eller ett fullmäktige där utsedda delegater från olika delar av landet samlas för att
fatta beslut.
Vår uppmaning kommer här att vara att de större klubbar, som idag har fullmäktigesystem,
eller lokalavdelningar, ska se över om det verkligen behövs lokala sektioner med valda
styrelser och alla de ansvarsuppgifter som vilar på en styrelse. Man kan kanske arbeta med
lokala ansvariga och aktivitetsgrupper, och att man bjuder in till lokala träffar inför
fullmäktige där medlemmarna kan utse sina delegater och diskutera aktuella frågor.
Med de förändringar som genomförs inom lokalklubbarna försvinner ett antal argument för
sektioner med valda styrelser.

Lokalklubbar
- Lokalklubbarna har som idag ansvaret för den lokala verksamheten som är gemensam för
alla åtta spanielraserna. Det innebär att man ansvarar för den stamboksförda verksamheten,
som alla raser kan delta i.
- Lokalklubbarna har också ansvaret för tränings- och utbildningsverksamhet, som är
gemensam och allmängiltig för alla klubbens raser.
- Lokalklubben är som idag arrangör av stamboksförda jaktprov och utställningar sitt
geografiska område.
- Lokalklubben ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta med de rasspecifika verksamhetsgrenarna samt viltspår och för vara öppna för alla spanielraser.
- Det behöver alltså finnas tydligare riktlinjer för vilka funktioner och ansvarsområden som
bör ingå i en lokalklubbs styrelse.
- Valberedningarna i lokalklubbar ska ha det tydliga uppdraget att tillfråga medlemmar från
alla raser - och om valberedningen inte finner någon, som har möjlighet att ta ett uppdrag i
den nya styrelsen (eller om annan person väljs av årsmötet), ska varje rasklubb ha rätt att
delegera en betrodd medlem till lokalklubbens möten. På detta sätt kan det säkerställas att
alla raser representeras i alla lokalklubbar. Ovanstående uppdrag ska även gälla jämlik
fördelning mellan de rasspecifika verksamheterna jakt och utställning.
Intern organisation
Vårt förslag till indelning är att det skapas 6 lokalklubbar i landet, enligt följande:
•
•
•
•
•
•

Övre Norra spanielklubben (omfattande Norrbotten och Västerbottens län)
Nedre Norra spanielklubben (omfattande Gävleborg, Dalarna, Jämtland och
Västernorrlands län)
Mellansvenska spanielklubben (omfattande Stockholm, Uppsala, Västmanland,
Örebro, Södermanland och Gotlands län)
Östsvenska spanielklubben (omfattande Östergötland, Jönköping, Kronoberg och
Kalmars län)
Västsvenska spanielklubben (omfattande Västra Götaland, Värmland och Hallands
län)
Sydsvenska spanielklubben (omfattande Skåne och Blekinges län)

- Vi ser inga hinder för att en spanielklubb skulle kunna samverka med andra specialklubbar
inom SKK när det gäller att arrangera officiella, stamboksförda utställningar.
- För några av de verksamheter som idag bedrivs inom olika delar av SSRK-organisationen
föreslår arbetsgruppen specifika lösningar.
Viltspår
Denna verksamhet bedrivs idag av SSRK över hela landet och den efterfrågas av många
medlemmar. Viltspåret har en naturlig koppling till våra jakthundsraser. Arbetsgruppen
föreslår därför att viltspårsverksamheten kan finnas kvar inom SSpK och att viltspåren kan
arrangeras genom de sex lokalklubbarna.

Övriga aktiviteter
Vi ser inget hinder för att t.ex. en lokalklubb kan erbjuda medlemmar kurser och träning
inom övriga verksamheter.

Kommunikation och information
Den tryckta tidningen är fortfarande den bästa kanalen för kommunikation inom en
organisation som SSpK . En gemensam tidning för SSpK ska ges ut och denna tidning ersätter
rasklubbarnas egna tidningar. Den tryckta tidningen ges ut i särskilda upplagor med en
rasspecifik del kopplad till rasklubben.
En gemensam hemsida skapas för SSpK där plats för rasspecifik information och
rasklubbsmaterial även ska finnas. Denna sida ersätter rasklubbarnas egna
hemsidor.

Svenska Spanielklubbens huvudstyrelse
Fullmäktige
Det behövs i en klubb med uppskattningsvis 4400 medlemmar, ett fullmäktige som högsta
beslutande organ.
Fullmäktige anordnas årligen.
Till detta fullmäktige får både rasklubbarna och lokalklubbarna skicka deltagande delegater.
Det är viktigt att organisationens olika delar, och inte minst medlemmarna, har möjlighet att
kunna påverka beslut, oavsett om det är arbetet med rasen eller arbetet lokalt inom sin del
av landet som man engagerar sig i.
Mandatfördelningen mellan rasklubbar och lokalklubbar ska vara 50/50 och lika många
delegater ska kunna delta från lokalklubbarna som från raskubbarna (inte minst beroende på
att varje medlem i SSpK är med både i en lokalklubb och i en rasklubb).
Antalet delegater föreslås vara 20 - d.v.s. 10 från lokalklubbarna och 10 från rasklubbarna.
Varje klubb oavsett storlek ska kunna skicka minst en delegat till fullmäktige. Övriga
deltagare fördelas sedan proportionellt efter storlek enligt d´Hondts princip.
Huvudstyrelse
Fullmäktige väljer en huvudstyrelse, som på samma sätt som idag arbetar under årets gång.
Det är vår rekommendation att varje styrelseledamot har ett ansvarsområde, och att
styrelsen därmed består av 9 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
Valberedningens mål bör vara att få en så blandad sammansättning som möjligt mellan
rasklubbar, lokalklubbar och raser i SSpKs huvudstyrelse.
Kansli
När det gäller administration tror vi att det även fortsättningsvis behövs ett kansli. Det är
viktigt att ett sådant kansli är effektivt och inte tar för stora resurser i anspråk. En framtida
lösning kan vara att samarbeta med andra klubbar inom SKK. Närmast till hand ligger
naturligtvis samarbete med en framtida retrieverklubb.

