Protokoll extra styrelsemöte 2021-11-29, kl. 19:00 via Teams
§122 Mötets öppnande
Närvarande: Lars Olof Carlén, Sara Nordin, Kathleen Berggren, Urban Prytz, Hélène Andersson och
Agnes Thorlaksdottir
§123 Godkännande av dagordning
Godkändes
§124 Val av protokollförare
Agnes Thorlaksdottir
§125 Val av protokolljusterare
Kathleen Berggren
§126 Remiss typstadgar
Paragrafer i Typstadgar för specialklubb med fullmäktigemötet:
1. Inga kommentarer
2. Kommentar: Punkt 7, finns en risk för missuppfattningar eftersom alla inte har koll på
delegeringsordning. När vi utformar våra stadgar, kan vi då utelämna paragraf 7 eftersom
den inte är relevant för vår klubb? I annat fall måste den omformuleras.
3. Inga kommentarer
4. Inga kommentarer
5. Kommentar: för SDHKs del så vållar det inga bekymmer eftersom vi redan har detta
förfarande men vi ser att flera klubbar inom organisationen kommer att behöva ändra sin
medlemsstruktur.
6. Inga kommentarer
7. Kommentar: Vi reagerar över texten på sidan två: ”Föreningskommittén har ansett att den
som godkänner redovisningen av föregående verksamhetsår och beslutar om ansvarsfrihet
för styrelsen bör ha varit medlem under den period som årsmötet avser. Dessutom skulle
förändringen minska risken för att SKKs medlemsorganisationer utsätts för ”kuppartade”
försök att ta över klubbar. Vad avser utlandsmedlemmar vill Föreningskommittén undvika en
situation där medlemmar i utländska kennelklubbar får stort inflytande över hur special- och
rasklubbar arbetar med det ansvar som delegerats från SKK” saknas i förslaget vilket vi tycker
är bra eftersom vi anser att administrationen av detta skulle vara svår på rasklubbarnas
årsmöten. Dock anser vi att det ska skrivas in ett senaste datum för hur långt före ett
årsmöte en person måste bli medlem (förslagsvis två veckor) för att bli röstberättigad.
8. Kommentar: Moment 5, hela sista stycket ska strykas men läggas till i nästsista stycket att
bland de handlingar som ska lämnas ut ska även lista över övriga nominerade som inkommit
till valberedningen finnas med.

9. Kommentar: SDHK anser att hela paragrafen behöver omarbetas och bör skickas åter till
föreningskommittén. Fullmäktige- eller årsmötet måste alltid vara suveränt. Det får inte vara
upp till valberedningen att öppna nomineringar och man kan inte stänga nomineringarna på
detta sätt.
punkt 1, 3 och 4 är okej och kan stå kvar men punkter 2, 5, 6 och 7 ska tas bort.
10. Kommentar: Moment 5, sista stycket, vi anser att det ska vara minst sex gånger per år
11. Inga kommentarer
12. Inga kommentarer
13. Kommentar: Vi önskar en mer specificerad förklaring för vad ett betryggande sätt är?
14. Kommentar: Vi anser att hela första meningen ska tas bort. Tillägg efter andra meningen:
Beslut som berör enskilda medlemmar ska delges medlemmen privat.
15. Inga kommentarer
16. Inga kommentarer
17. Inga kommentarer
18. Inga kommentarer
19. Inga kommentarer
Extra notering: vi anser att typstadgar för rasklubbar ska följa de förslag till ändringar som vi lagt
gällande detta förslag.
Gällande Avtal för delegering av rasansvar
Vi behöver tid för att gå igenom detta noggrant med våra rasklubbar.
Paragraf 7 ska tas bort eftersom den tvingar rasklubben till revidering av sina stadgar vilket
förefaller onödigt om typstadgarna inte har reviderats under perioden.
Paragraf 13 måste specificeras om den ska finnas kvar.
§127 Övriga ärenden
Beslutades att SDHK ansluter till skrivelsen från SBK med flera angående begäran om förlängd
remisstid ska bifallas.
§128 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook:
Inga sådana för detta möte
§129 Nästa möte:
SDHKs ordinarie styrelsemöte den 13 december 2021
§130 Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga närvarande och avslutade mötet

______________________________

____________________________

Lars Olof Carlén
ordförande

Agnes Thorlaksdottir
sekreterare

______________________________
Kathleen Berggren
justerare

