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1. Inledning
För att kunna göra din röst hörd i föreningen är det viktigt att du har kunskap om hur
föreningen fungerar. Det är därför viktigt att du utbildar dig i föreningsteknik. Det viktigaste
styrinstrumentet för en organisation är stadgan. Om du blir förtroendevald i en klubb är det
viktigt att du känner till både Svenska Kennelklubbens (SKK) centrala stadgar såväl som
klubbens egna stadgar. Som förtroendevald är det även angeläget att känna till mötesteknik och
veta vilket ansvar respektive styrelseledamöter har.
Svenska Kennelklubben anser att det är viktigt att de förtroendevalda inom organisationen får
möjlighet att utbilda sig inom föreningsteknik. Med anledning av detta har SKKs
Utbildningskommitté (UK) i samarbete med Studiefrämjandet (Sfr) arbetat fram ett förslag till
studiehandledning inom ämnet.

2. Litteratur
Wigdell, J (2000). Föreningsteknik, Svenska Kennelklubben, Spånga
Svenska Kennelklubbens centrala stadgar
Klubbens stadgar
Frågebanken på SKKs webbplats (www.skk.se)
Jan Wigdells bok Föreningsteknik är speciellt utformad för klubbar inom Svenska Kennelklubben.
Boken beskriver begrepp du stöter på i föreningslivet. När boken används som kursmaterial är
det viktigt att innehållet sammankopplas med klubbens stadgar såväl som SKKs centrala stadgar.
Ett utmärkt hjälpmedel för klubbar inom SKK-organisationen är frågebanken på SKKs webbplats.
Frågebanken är en sammanställning av föreningstekniska frågor, gjord av SKKs Föreningskommitté.

3. Olika förslag på genomförande
Som tidigare nämnts anser SKK att det är av stor vikt att de förtroendevalda inom
organisationen ges möjlighet att utbilda sig inom ämnet föreningsteknik. För att så många
klubbar som möjligt ska kunna genomföra denna utbildning har vi valt att ge er olika förslag på
genomförande.
1.
2.
3.
4.

Gå en av studiefrämjandets redan befintliga kurser i föreningsteknik.
Genomföra en utbildning i studiecirkelform i samband med styrelsemöten.
Studiecirkel en gång per vecka
Arrangera en helgkurs

4. Tips hur en studiecirkel kan läggas upp
Studiefrämjandet är Svenska Kennelklubbens studieförbund som ni kan ta kontakt med om ni
vill genomföra en studiecirkel och behöver hjälp. Ni kan även kontakta Sfr om ni väljer att gå en
av deras redan befintliga kurser i föreningsteknik (www.sfr.se).
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Cirkelledare
Den person som är ledare i en studiecirkel är samtidigt deltagare i cirkeln, dvs. en i gruppen.
Det finns inget ”lärar-elev” förhållande i en studiecirkel. Tanken är att alla deltagare ska känna
ett gemensamt ansvar och hjälpas åt att söka kunskap.
Första träffen
Första träffen kan vara ett bra tillfälle för deltagarna att samtala om vad ni vill få ut av cirkeln
och vad ni redan kan om ämnet. Tillsammans kan ni gå igenom hur ni vill lägga upp studierna,
vad ni ska göra mellan träffarna etc. Den första träffen är också ett bra tillfälle att bestämma
vilka dagar ni ska träffas och komma överens om praktiska detaljer (plats, tid, fika, anmäla
förhinder mm).
Det är också lämpligt om ni går igenom detta förslag till studiehandledning för att se om den
kan fungera för just er, eller om ni vill komplettera den med andra källor. Slutligen vid första
träffen är det bra om ni bestämmer vad som ska åstadkommas till nästa träff och vem som gör
vad.
Nästkommande träffar
Börja gärna varje träff med att sammanfatta vad ni samtalade om och beslutade vid förra
sammankomsten. Gå sedan igenom och diskutera de frågor ni förberett inför träffen. I slutet av
varje träff är det bra om en kort sammanfattning görs.

5. Målbeskrivning
Klubben bör i förväg göra en enkel målbeskrivning där ni skriver ner vad ni vill få ut av
studiecirkeln. Ett förslag till målbeskrivning presenteras nedan. Ni kan välja att följa denna
målbeskrivning helt eller delvis. Gruppen kan tillsammans bestämma vilka avsnitt som ska
behandlas vid varje träff samt i vilken omfattning. Det finns stora möjligheter att anpassa
utbildningens upplägg efter deltagarnas tidigare erfarenheter och intresse. Nedanstående förslag
är således endast en idé till en grundläggande studiecirkel i ämnet föreningsteknik.

6. Förslag till målbeskrivning
Träff
1

2

Ämne
SKK-organisationens
uppbyggnad
Organisationens olika
styrinstrument
Varför medlem?
Styrelsens ansvar och
arbetsuppgifter

Mål
Ge insikt om SKK-organisationens olika
nivåer och deras inbördes ansvar och
befogenheter.
Ge kunskap om organisationens styrinstrument i form av föreningslagen,
stadgan, praxis mm.
Skapa insikt och medvetenhet om det
ansvar som medföljer ett förtroendeuppdrag inom SKK och dess läns-,
special- , ras- samt avtalsanslutna
rasklubbar.
Ge kännedom om de juridiska
aspekterna avseende styrelsens ansvar.
Ge kunskap om de olika begrepp som
används i samband med styrelsens
ansvar.

Litteraturhänvisning
Kap 1 + sid. 5 i boken
Föreningsteknik
SKKs centrala stadgar
Klubbens stadgar
Frågebanken på SKKs
webbplats
Kap 2 i boken
Föreningsteknik
Frågebanken på SKKs
webbplats
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3

Dokumentation och
arkivering

4

Stadgekunskap

5

Vem gör vad i
styrelsen?

Ge kunskaper om korrekt
dokumentation avseende protokoll,
verksamhetsberättelse mm

Kap 3 i boken
Föreningsteknik
Protokoll, verksamhetsberättelse mm från
klubben
Frågebanken på SKKs
webbplats
Ge de förtroendevalda goda kunskaper Kap 4 i boken
om SKKs centrala stadgar samt klubbens Föreningsteknik
egna stadgar.
SKKs centrala stadgar
Ge kännedom om de olika begrepp som Klubbens stadgar
används i samband med stadgan.
Frågebanken på SKKs
webbplats
Ge kunskap om vilka arbetsuppgifter
Kap 5 i boken
samt ansvar som åligger de olika
Föreningsteknik
styrelseledamöterna.
Frågebanken på SKKs
webbplats

7. Slutord
Vår förhoppning är att denna studiehandledning ska vara ett stöd för er klubbar att komma
igång med utbildning i föreningsteknik. Som nämndes i inledningen är det av stor vikt att de
förtroendevalda inom SKK-organisationen ges möjlighet att utbilda sig inom ämnet
föreningsteknik. Vi står till er hjälp om ni har frågor eller behöver hjälp att komma igång med
utbildningen.

LYCKA TILL!
Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté (UK)
Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté (FK)
Studiefrämjandet (Sfr)
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