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En framtida Spanieklubb?
Huvudstyrelsen (HS) erhöll vid fullmäktige 2015 ett uppdrag att se över och beskriva hur en
framtida Spanielklubb skulle kunna tänkas vara organiserad i det fall en delning av SSRK skulle
komma till stånd.
Under utredningens gång har HS använt sig av en beredande arbetsgrupp bestående av
Maria Köhlström, sammankallande
Lena Rollmar
Torbjörn Håkansson
fram till 2016-09-04 bestod arbetsgruppen av:
Torbjörn Augustinsson,
Gunnar Peterson
Maria Köhlström
Biggan Elofsson
Annelie Karlsson
Som ett led i HS arbete har ett första utkast av utredningen sänts ut till avdelningar och
rasklubbar, samt JIS under hösten 2016. Vidare har medlemmar inom och utom SSRKs
organisation och övriga spanielägare getts möjligheten att yttra sig angående utkastet via en
webenkät. Den slutliga utredningen har beaktat de synpunkter som inkommit.
Synpunkter och information har även inhämtats från Norsk spanielklubb.

Förutsättningar
Om en spanielklubb bildas under SKK får det antas att en klubb bildas på ett sådant sätt att
gällande typstadgar kan tillämpas helt eller med mindre justeringar som tidigare har accepterats.
En framtida Spanielklubb kommer då att bildas som en specialklubb, på samma vis som SSRK
finns idag. eller som en sammarbetsorganisation där varje idag befintlig rasklubb utgör en
specialklubb t.ex. så som Fågelhundklubbarnas arbetsutskott.

Utifrån de två tänkbara alternativen har HS valt att utvärdera det alternativ som bedöms ha
störst möjligheter till att få ett stöd inom samtliga raser och användningsområden. HS har
därmed valt att utvärdera och presentera en framtida Spanielklubb så som en specialklubb med
underliggande rasklubbar.

HS har dragit slutsatsen att det inom överskådlig tid inte kommer att nås ett samförstånd bland
spanielägarna för att kunna etablera en struktur med flertalet specialklubbar då ett antal
spanielraser idag helt saknar en egen rasklubb och därmed har än mindre möjlighet att ombildas
till en specialklubb. De raser som idag saknar en egen klubb skulle dock i teorin kunna innefattas i
någon av övriga klubbar för någon de raser med låg registreringsstatistik. Vidare har vi idag en
stark uppdelning av populationerna inom Engelsk springer spaniel och Cocker spaniel och ägarna
till populationen som främst utvärderats på sina jaktliga egenskaper känner sig idag inte hemma i
sin egen rasklubb. Det är inte rimligt att anta att dessa medlemmar önskar gå från SSRK till ett
medlemskap i en klubb som historiskt misskött sitt uppdrag för delar av populationen.
Kommentar: Förstår tanken, men tror inte detta ens skulle vara genomförbart även om alla
ville… De små rasklubbarna skulle inte ens accepteras som specialklubbar av SKK även om vi
skulle göra en senare gemensam arbetsgrupp. Tycker inte heller att vi ska ta med detta som en
utvecklad text eller förklaring i de sista raderna i sista stycket här ovan.

Begränsningar
Det tål att upprepas, att då en framtida spanielklubb förutsätts vara en del av SKK innebär det att
utrymmet till förändringar i stadgarna för specialklubben är mycket begränsade. Syftet med en
specialklubb bedöms t.ex. inte kunna justeras utifrån dagens syfte, vidare får det antas att en
spanielklubb på samma vis som övriga hundsklubbar för jakthundsraser idag får rätten att
arrangera officiella viltspår.
Genom bildandet av en spanielklubb ges inte heller några nya möjligheter till förändringar i
stadgan hos rasklubbarna, utan även de lyder under de typstadgar som fastställts av SKK.

Möjligheter
Idag har SSRK i sina stadgar inskriver att verksamheten bedrivs i avdelningar och att dess stadgar
fastställs av SSRKs fullmäktige. I SKKs typstadgar för en specialklubb ligger beslut om avdelningar
på specialklubbens styrelse. Det framgår även att en avdelning inom en specialkubb kan ha
sektioner på samma vis som SSRK har idag.
För rasklubbar framgår det av SKKs typstadgar för rasklubb att ”För bedrivande av lokal
verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och
efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och
arbetsformer.” något som inom vissa av dagens rasklubbar motsvaras av sektioner och inom
andra av aktivitetsgrupper utan styrelse.
HS gör bedömningen att det kan finnas möjligheter att få in en skrivning rörande
aktivitetsgrupper även inom stadgarna för den en framtida spanielklubb. Vid acceptans från SKK
skulle det därefter skapa möjligheter att ha rasöverskridande aktivitetsgrupper som inte är
knutna till avdelningar, på samma sätt som JIS existerar idag. Dessa aktivitetsgrupper ses dock
endast som tillämpliga i det fall en eller flera avdelningar inte själva klarar av att uppfylla de krav
som ställs på en avdelning i en specialklubb.
Kommentar: Tycker ärligt inte vi ska ge oss in i detta getingbo… OM och IFALL den framtida
spanielklubben vill ha aktivitetsklubbar så finns ju möjligheten för dem. På grundval av de

inflammerade diskussioner och motsättningar som finns inom SSRK idag tycker jag att vi ska
undvika detta…

Utredning
För att skapa en visuell överblick i förhållande till dagens organisation, verksamhet och
medlemsantal har HS varit tvungna att göra vissa antaganden i fråga om framtida medlemsantal,
sammansättning av styrelse, bedömd kostnad för verksamhet m.m. Dessa antaganden och
förslag är endast medel för att beskriva hur en framtida spanielklubb kan tänkas se ut och
organisera sig. Den verkliga organisationen kan fastställas först då specialklubben bildats och
fullmäktige respektive årsmöten har hållits inom klubbens avdelningar. Således kan den verkliga
sammansättningen och inriktningen i en spanielklubb bli väsensskilt från nedan redovisat
visualisering av en tänkbar spanielkubb.
Under enkätförfarandet som skett under hösten 2016 har frågan om verksamhetsklubb lyfts och
med anledning av detta är det rimligt att förklara varför detta inte utvärderats djupare. I
typstadgan för verksamhetsklubbar framgår klart att ” Verksamhetsklubbens verksamhet
omfattar XXX-sporten för vilken huvudmannaskap delegerats från SKKs Centralstyrelse till XXXklubben i samråd med verksamhetsklubben.”. För att det skulle kunna bildas en
verksamhetsklubb för spanieljakt innebär det att spanielrasklubbarna i samband med bildandet
av en spanielklubb och verksamhetsklubb skulle avsäga sig ansvaret att utveckla och utvärdera
spanielns jaktliga delar, något som får anses direkt felaktigt och emot rasklubbarnas stadgar.
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 inriktad mot de spanieltypiska
verksamheterna dvs. utställningar och jaktprov, samt kursverksamhet inom dessa områden.
Viltspår som idag utgör en stor och inkomstbringande verksamhetsgren inom SSRK bör även ges
plats i den framtida organisationen.

Medlemskap
- Vårt förslag är att det ska finnas ett medlemskap i SSpK, och detta 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. Dock bör man fundera på möjligheten att skapa utrymme för andra
former av t.ex. stödmedlemskap, inom den egna rasklubben, om så önskas. Detta var en

springande punkt i SSRKs tidigare organisationsutredning. Ett sådant medlemskap ska inte ge
tillgång till SSpks organisation i övrigt.
- 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.

Bilaga medlemsberäkning
I remissförfarandet framkom

Rasklubbar
En framtida spanielklubb har kvar både rasklubbar och lokalavdelningar, så som idag.
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).
- 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.
I remissförfarandet framkom

Intern organisation
Med de förändringar som genomförs inom lokalklubbarna försvinner ett antal argument för
sektioner med valda styrelser inom rasklubbarna.

Rasklubben ska årligen inkomma till SSpKs styrelse med verksamhetsberättelse inklusive
ekonomisk rapport, samt verksamhetsplan inklusive budget.
SSpK styrelse ska ha möjlighet att begära kompletteringar och att kunna påtala frågor eller
områden, som kan behöva stärkas.
De olika spanielrasklubbar 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.

I remissförfarandet framkom

Lokalavdelningar
- Lokalavdelningarna, som på samma sätt som idag, ansvaret för den lokala verksamheten som är
gemensam för de samtliga åtta spanielraser. Det innebär att man ansvarar för den
stamboksförda verksamheten, som alla raser ska delta i.
- Lokalavdelningarna har också ansvaret för tränings- och utbildningsverksamhet, som är
gemensam och allmängiltig för alla SSpKs raser.
- Lokalavdelningarna är som idag arrangör av stamboksförda jaktprov och utställningar inom sitt
geografiska område, och detta kan ske tillsammans eller enskilt
- Lokalavdelningen ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta med de rasspecifika verksamhetsgrenarna och vara öppna och anpassade för samtliga 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 lämpliga 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
adjungera en betrodd medlem med yttranderätt 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.

Tänkbar fördelning av avdelningar

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 eller annan lämplig
verksamhet.
- 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 efterfrågas av många medlemmar.
Viltspåret har en naturlig koppling till våra jakthundsraser. Arbetsgruppen föreslår därför att
viltspårsverksamheten bör finnas kvar inom SSpK och att viltspåren kan arrangeras genom de sex
lokalavdelningarna.
Övriga aktiviteter

Vi ser inget som hindrar att en lokalavdelning kan erbjuda medlemmar kurser och träning inom
övriga verksamheter.

I remissförfarandet framkom

Ekonomi
Den ekonomiska utvärderingen bygger på att samtliga officiella prov och utställningar i syfte att
utvärdera den enskilda hunden och rasen, liksom idag, kan bära sina egna kostnader. Vidare ska
kurser för medlemen i huvudsak bäras av kursavgifter. Kostnader för utbildning av funktionärer
och möten för att driva verksamheten bör främst finansieras av medlemsavgifter, men i viss mån
även av startavgifter inom det område som funktionären ska verka.
Förutsättningen att den officiella verksamheten ska vara självbärande innebär att avdelningarna
även framgent endast har behov av finansiering via medlemsavgiften, för finansiering av viss
utbildning, planering av verksamheten och det lokala styrelsearbetet.

Aktuella medlemsavgifter
Endast 6 av 8 spanielraser har en rasklubb idag och utifrån antalet medlemmar i SSRK som angett att de
har dessa raser bedöms det att Sussex och IVS inte kommer att kunna ha en rasklubb i en spanielklubb
heller.
SSRK inkl. avdelning
Springer
Cocker
Welsh
ACC
Clumber
Field

375 kr full pris / 150 kr familjemedlem
275 kr full pris / 50 kr familjemedlem
270 kr full pris / 80 kr familjemedlem
250 kr full pris / 40 kr familjemedlem
250 kr full pris / 75 kr familjemedlem
200 kr full pris / 50 kr familjemedlem
200 kr full pris / 50 kr familjemedlem

I dagens SSRK består cirka 20% av medlemmarna av spanielägare, vilket gör att cirka 600 000 kr av de
3 000 000 kronor som SSRK har i medlemsintäkter kommer från spanielägare, rasklubbarna har
uppskattningsvis 750 000 kr i medlemsintäkter, totalt är detta 1 350 000 kr.

Framtiden
Med en framtida medlemsavgift på 400 kr erhålls cirka 1 600 000 kr i medlemsavgifter. Vid en
sådan beräkning antas att 90% är fullbetalande och 10 % är familjemedlemmar, vidare antas det
att rasklubbsavgiften är den samma för samtliga rasklubbar.
SSpK centralt
Erhåller 170 kr för fullbetalande medlemmar och 0 kr för familjemedlemmar  675 000 kr
Idag erhålls drygt 540 000 kr för spanielmedlemmarna i SSRK
I en framtida spanielklubb bedöms behovet att kansli vara kraftigt reducerat och motsvara cirka 20 % av
SSRKs nuvarande kostnader för kanslist, förslagsvis köps denna tjänst in externt. En kommande
huvudstyrelse bedöms ha en kostnad på cirka 50 - 75 % av dagens, dels för att antalet ledamöter kan
reduceras samt att antalet fysiska möten bör kunna reduceras. Kostnaderna för en tidning delas mellan
spanielkubben och rasklubben vilket ger ytterligare minskade kostnader. Antalet domarkonferenser
minskar till hälften mot SSRKs idag, men då antalet jaktspanieldomare är väsentligt färre än
retrieverjaktdomarna bedöms kostnaden minska med mer än 50 % för domarkonferenserna. Kostnaderna
för ett fullmäktige minskar per tillfälle, men balanseras upp till följd av det är årligt. Kostnader för den
gemensamma tidningen förväntas minska till följd av samordning med rasklubbarna.
Lokalavdelningar
Erhåller20 kr för fullbetalande och 25 kr för familjemedlemmar  90 000 kr
Idag erhåller avdelningarna cirka 60 000 kr för spanielmedlemmarna i SSRK
Lokalavdelningarna inom en spanielkubb bedöms ha en något mindre verksamhet i jämförelse med SSRKs
nuvarande avdelningar, då retrieververksamhet som idag ofta dominerar försvinner. Antalet
styrelsemöten kan därmed förväntas minska något. Tillföljd av att den geografiska omfattningen av
lokalavdelningarna blir större än dagens avdelningar förväntas dock kostnader i form av reseersättning
öka något för den enskilda styrelsen vilket kompenseras av att antalet styrelser reduceras kraftigt.
Rasklubbar
Erhåller 210 kr för fullbetalande och 25 kr för familjemedlemmar  845 000 kr
Idag ligger medlemsintäkterna på cirka 750 000 kr

Den enskilt största kostnaden för dagens rasklubbar är tryckning av respektive tidning. Kostnaden för
denna kommer att öka då rasklubbarna genom förslaget erhåller fler medlemmar. Genom samtryck av
tidningen mellan rasklubbar och SSpK kan dock kostnaden för den enskilda klubben reduceras.
Verksamheten bedöms vara i samma omfattning som tidigare och därmed bedöms även kostnaderna att
ligga på samma nivåer.
Anledningen till en ökad inkomst för rasklubbarna är att beräkningarna gjorts så att ingen rasklubb ska få
mindre intäkter än i dagens verksamhet.

Jakt
Dagens möjligheter till utvärdering av en spaniels jaktliga egenskaper är i delar av landet
bristfällig, i synnerhet för de populationer som historiskt sällan värderar sina jaktliga egenskaper.
Därför bör större fokus ligga på att varje enskild avdelning genomför minst ett prov i respektive
klass som ingår i den jaktliga verksamheten för spaniel. Kan inte detta nås genom avdelningarnas
egna arbete måste samordning mellan rasklubbar och avdelningar prioriteras. Vidare måste
större krav läggas på avdelningar och rasklubbar att lägga ett större fokus än idag på att
introducera spanieljakt för nyblivna spanielägare, främst genom kurser och prova på aktiviteter
för samtliga rastyper och populationer.
Utformningen av framtida spanielprov styrs av SSpK och dess rasklubbar, med fastställande av
SKK. Större vikt läggs på att hitta och utveckla provformer där samtliga rasklubbar och
populationer känner sig välkomna. Vidare måste rasklubbarna och avdelningar få och ta ett
större ansvar i utbildningen av funktionärer och uppfödare för att därigenom skapa förståelse
och bättre förutsättningar för den jaktliga utvärderingen som idag är bristfällig inom stora delar
av vår spanielpopulation.

Utställning
För att utställningsverksamheten ska kunna fortgå i samma omfattning som idag krävs det ett
aktivt samarbete med en eller flera andra specialklubbar. Närmast till hands ligger en framtida
Retrieverklubb. Utan ett sådant samarbete minskar antalet möjliga utvärderingstillfällen av
rasernas exteriör. Utformningen av utställning styrs i huvudsak även i framtiden av SKK, där en
spanielklubb endast kan påverka genom remissförfarande.

Viltspår
Rätten till att anordna officiella viltspår har getts till samtliga jakthundsklubbar. Utifrån dagens
spanielägares intresse är det orimligt att anta att en framtida spanielklubb skulle upphöra med
denna verksamhet trots att utifrån typstadgan det inte är någon rasspecifik verksamhet. Om inte
möjligheten finns kommer avdelningarna att förlora en möjlig inkomstkälla i form av presumtiva
medlemmar och startavgifter.

Utifrån typstadgarna för en specialklubb är detta ingen . Utformningen av proven styrs i
huvudsak även i framtiden av SKK, där en spanielklubb endast kan påverka genom
remissförfarande.

Kommunikation och information
En tryckt tidning är fortfarande en av de bästa kanalerna för kommunikation inom en
organisation som SSpK . En gemensam tidning för SSpK bör ges ut inom specialklubben och där
rasklubbar ska tilldelad plats för rasklubbens material.
För de rasklubbar som fortsatt önskar ha en egen tidning som ges ut inom rasklubben, utöver
den gemensamma tidningen, skall detta naturligtvis vara frivillig.
En gemensam hemsida skapas för SSpK där plats för rasspecifik information och
rasklubbsmaterial för samtliga raser och rasklubbar även ska finnas.
För de rasklubbar som fortfarande önskar en egen hemsida, i tillägg till SSpKs
hemsida, bör detta vara frivilligt.
I remissförfarandet framko

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 tillhör 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.
Bilaga mandatfördelning
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 intresseriktningar inom SSpKs huvudstyrelse.

Kansli
När det gäller bedöms det att det även fortsättningsvis behövs ett kansli, om än i begränsad
omfattning t.ex. en arvorderad administratör. Det är dock 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. Ett samarbete med en annan klubb måste dock ske på ett sådant sätt att man har
god framförhållning vid eventuella förändringar i ingångna avtal.

