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Länsklubbsfullmäktige 2021
Bilaga 10:1

Proposition om ändring av länsklubbsstadgarna
Centralstyrelsen föreslår att Länsklubbsfullmäktige beslutar om vissa ändringar i
länsklubbsstadgarna. Ändringarna föreslås bland annat för öka demokratin vid
länsklubbsårsmöten och ta tillvara de verktyg som samhällets ökade digitalisering
innebär.
Föreslagna ändringar är markerade i jämförelsetabeller med nuvarande lydelse till
vänster.
Medlemskategorin ”ungdomsmedlem”
Kommentar: Vid Kennelfullmäktige 2019 beslutades att Sveriges Hundungdoms
medlemmar ska ha rätt till ytterligare ett medlemskap inom organisationen till och
med 25 års ålder. Centralstyrelsen föreslår att rättigheterna för medlemskategorin
förtydligas i länsklubbsstadgarna. Ersättning för ungdomsmedlem erhålls från Sveriges
Hundungdom.
§ 4, stycke 3
Tillägg av nytt stycke, tidigare text
saknas.

§ 4, stycke 3
Ungdomsmedlem är medlem som
ansluter sig genom Sveriges
Hundungdom. Ungdomsmedlem har
samma rättigheter och skyldigheter som
ordinarie medlem. För ungdomsmedlem
erhåller länsklubben ersättning från
Sveriges Hundungdom.

Valordning för länsklubbsårsmöte
Kommentar: Den valordning Centralstyrelsen föreslår skulle innebära en stärkt
medlemsdemokrati. Dels genom att ge medlemmar större möjlighet att bekanta sig
med kandidaterna innan årsmötet, men även genom att medlemmarna får information
om när större förändringar kan tänkas ske i samband med årsmöte – det kan vara
avgörande för om en enskild medlem vill delta.
För att undvika att klubbar hamnar i trångmål när det saknas kandidater till alla poster
eller om något oförutsett sker mellan nomineringsstopp och årsmöte har
valberedningen getts möjligheter att tillfälligt öppna nomineringen under vissa
förutsättningar.
Det är CS uppfattning att en valordning skulle förbättra den demokratiska processen
avsevärt och i förlängningen leda till bättre möjligheter till förankring av och större
acceptans för länsklubbsstyrelsens arbete.
§ 8 moment 2, stycke 2
Kallelse till ordinarie
länsklubbsårsmöte ska senast 30 dagar
före mötet vara utlyst i tidningen

§ 8 moment 2, stycke 2
Kallelse till ordinarie länsklubbsårsmöte
ska senast 30 dagar före mötet vara utlyst i
tidningen Hundsport och/eller på klubbens
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Hundsport och/eller på klubbens
hemsida eller ske genom personligt
meddelande via e-post eller brev till de
medlemmar som finns upptagna på
senast tillgängliga
medlemsförteckning. För kallelsen
svarar länsklubbsstyrelsen.

hemsida eller ske genom personligt
meddelande via e-post eller brev till de
medlemmar som finns upptagna på senast
tillgängliga medlemsförteckning. Till
kallelsen ska valberedningens preliminära
förslag enligt § 9 p. 1 bifogas. För kallelsen
svarar länsklubbsstyrelsen.

§ 8 moment 2, stycke 5
Senast sju dagar före ordinarie
länsklubbsårsmöte ska minst ett
exemplar av följande handlingar finnas
tillgängliga för medlem i länsklubben
på tid och plats som styrelsen
fastställer. I kallelsen ska anges var
följande handlingar finns tillgängliga
och från vilket datum:
 Länsklubbsstyrelsens
verksamhetsberättelse och
årsbokslut med balans- och
resultaträkningar.
 Revisorernas berättelse.
 Styrelsens förslag till
verksamhetsplan och budget.
 Valberedningens förslag.
 Uppgift om de övriga ärenden
som ska behandlas enligt denna
paragraf, moment 2 punkt 16.

§ 8 moment 2, stycke 5
Senast sju dagar före ordinarie
länsklubbsårsmöte ska minst ett exemplar
av följande handlingar finnas tillgängliga
för medlem i länsklubben på tid och plats
som styrelsen fastställer. I kallelsen ska
anges var följande handlingar finns
tillgängliga och från vilket datum:
 Länsklubbsstyrelsens
verksamhetsberättelse och
årsbokslut med balans- och
resultaträkningar.
 Revisorernas berättelse.
 Styrelsens förslag till
verksamhetsplan och budget.
 Valberedningens slutliga förslag och
en lista över samtliga nominerade
 Uppgift om de övriga ärenden som
ska behandlas enligt denna paragraf,
moment 2 punkt 16.

§ 8 moment 2, stycke 7, punkt 12
12. Beslut om antalet ordinarie
ledamöter och suppleanter i
styrelsen samt val av
ordförande, vice ordförande,
ordinarie ledamöter och
suppleanter enligt § 9 moment
1 samt beslut om
suppleanternas
tjänstgöringsordning.

§ 8 moment 2, stycke 7, punkt 12
12. Beslut om antalet ordinarie
ledamöter och suppleanter i
styrelsen samt val av ordförande,
vice ordförande, ordinarie
ledamöter och suppleanter enligt §
10 moment 1 samt beslut om
suppleanternas
tjänstgöringsordning. Valbara är de
kandidater som nominerats i
enlighet med § 9.

§9
Tillägg av ny paragraf, tidigare text
saknas.

§ 9 Valordning
Valbar till styrelsen enligt § 8 moment 2
punkt 12 är endast den kandidat som
nominerats enligt följande ordning:
 Valberedningen ska senast 35 dagar
före årsmötet till styrelsen
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överlämna ett preliminärt förslag
avseende val av styrelse enligt § 8
moment 2 punkt 12. Det
preliminära förslaget ska bifogas till
kallelsen till årsmötet.
Medlemmar kan fram till 14 dagar
före årsmötet nominera personer
som de anser lämpliga som
kandidater vid val enligt § 8
moment 2 punkt 12. Nominering
sker till valberedningen.
Nominering av person ska innehålla
namn, kontaktuppgifter samt
uppgift om vilken eller vilka poster
nomineringen avser.
Valberedningen ska skriftligen
bekräfta mottagande av
nomineringen.
Valberedningen är skyldig att
kontrollera att den nominerade är
medlem och accepterar att bli vald
till förtroendepost.
Valberedningens slutliga förslag
samt en lista över övriga
nominerade kandidater ska vara
styrelsen tillhanda senast tio dagar
före årsmötet och ingå i de
handlingar som enligt § 8 moment
2 ska delges medlemmarna inför
årsmötet.
Valberedningen kan, om synnerliga
skäl föreligger, besluta om en extra
nomineringsperiod. Den extra
nomineringsperioden ska ha ett
start- och slutdatum och meddelas
medlemmarna senast dagen före
startdatumet. Den extra
nomineringsperioden ska avslutas
senast en dag före årsmötet.
Valberedningen äger rätt att
besluta om öppning av
nomineringen till enskilt val under
pågående årsmöte. Sådant beslut
får endast fattas:
o om antalet nominerade är
otillräckligt för att
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genomföra det val som
beslutet avser
eller
o om den föreslagna
kandidaten agerat på ett
sådant sätt som är
uppenbart oförenligt med
SKKs och
medlemsorganisationernas
gemensamma mål.
§ 12
Länsklubbsårsmötets valberedning ska
förbereda de val som stadgemässigt
ska ske vid ordinarie
länsklubbsårsmöte. För
valberedningens arbete fastställer
länsklubbsårsmötet ansvar och
befogenheter.

§ 12
Länsklubbsårsmötets valberedning ska,
med hänsyn till § 9 förbereda val av:
 ordförande för länsklubbsårsmötet,
 justerare/rösträknare vid
länsklubbsårsmötet,
 ordförande, ledamöter och
suppleanter i styrelsen med
beaktande av § 9,
Valberedningen ska bestå av tre
 revisorer och revisorssuppleanter.
ledamöter varav en ska vara
För valberedningens arbete fastställer
sammankallande. Mandatperioden för länsklubbsårsmötet ansvar och
sammankallande ska vara ett år och
befogenheter.
för övriga ledamöter två år.
Valberedningen består av tre ledamöter,
Sammankallande samt en ledamot ska varav en ska vara sammankallande.
väljas vid varje länsklubbsårsmöte.
Mandatperioden för sammankallande ska
vara ett år och för ledamöter två år.
Valberedningen bör beredas tillfälle att Sammankallande samt en ledamot ska
närvara vid något av
väljas vid varje länsklubbsårsmöte.
länsklubbsstyrelsens sammanträden.
Valberedningen bör beredas tillfälle att
närvara vid något av länsklubbsstyrelsens
Valberedningens sammankallande ska sammanträden.
få protokoll från länsklubbsstyrelsens
Valberedningens sammankallande ska få
sammanträden.
protokoll från länsklubbsstyrelsens
sammanträden.

Länsklubbsfullmäktiges beslut om delegeringsordning för Centralstyrelsen
Kommentar: Centralstyrelsen anser att nuvarande behov av ett beslut om en separat
delegeringsordning inte längre är aktuell.
§ 7 moment 3, stycke 5, punkt 13
§ 7 moment 3, stycke 5, punkt 13
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Beslut om delegeringsordning till
Centralstyrelsen.

Stryks

Digital omröstning ersätter skriftlig omröstning
Kommentar: Den gångna verksamhetsperioden har visat att det är fullt möjligt att
genomföra demokratiskt godtagbara omröstningar på distans. Centralstyrelsen
föreslår därför att tillvägagångssättet för beslut på distans mellan
Länsklubbsfullmäktige moderniseras och förenklas. Förslaget är även del av uppdraget
från KF 2019 (se § 50) om ökad digitalisering.
§ 7, moment 7
Ärende, som enligt stadgarna ska läggas
fram till Länsklubbsfullmäktige för
behandling och beslut men som av
Centralstyrelsen bedöms som
brådskande, kan avgöras genom skriftlig
omröstning utan att
Länsklubbsfullmäktige kallas till extra
möte.
Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar
efter det att delegaterna av
Centralstyrelsen tillställts:
1. Redovisning för ärendet med
tillhörande handlingar. Med
handlingarna ska bifogas
svarskuvert märkt Omröstning
länsklubbar.
2. Ett förslag till beslut så utformat
att svaret endast kan bli ja, nej
eller avstår.
3. Uppgift om vilket datum
omröstningen ska vara avslutad.
För svar per post gäller
poststämpelns datum.
För beslut fordras att fler än två
tredjedelar av delegaterna har svarat ja
eller nej på Centralstyrelsens skickade
förslag.
Uteblivet svar eller svar som inkommit
till Centralstyrelsen efter det att
omröstningen avslutats jämställs med
avstår. Av Länsklubbfullmäktige utsedda
rösträknare ska båda kallas och minst en

§ 7, moment 7
Ärende som enligt stadgarna ska läggas
fram till Länsklubbsfullmäktige för
behandling och beslut men som av
Centralstyrelsen bedöms som
brådskande, kan avgöras genom digital
omröstning.
Den digitala omröstningen ska
genomföras med bibehållen
valhemlighet, de av
Länsklubbsfullmäktige valda
rösträknarna ska godkänna formerna för
den digitala omröstningen.
Digital omröstning är avslutad 21 dagar
efter det att delegaterna har fått:
1. Redovisning av ärendet med
tillhörande handlingar samt
beskrivning av hur delegaten
avger sin röst.
2. Ett förslag till beslut utformat så
att svaret endast kan bli ja, nej
eller avstår.
3. Uppgift om vilket datum
omröstningen avslutas.
För beslut fordras att fler än hälften av
delegaterna har svarat ja eller nej på
styrelsens förslag. Uteblivet svar
jämställs med avstår.
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av dessa ska närvara då postöppning och
rösträkning sker.
Stadgar för lokal kennelklubb
Inga förändringar i stadgarna föreslår.

