Motioner som senast den 30
november 2021 anmälts till
klubbstyrelsen

Motion till Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubbens klubbmöte 2022
Undertecknad motionerar om att styrelsen uppdras att under kommande år utse en
arbetsgrupp och ge den i uppdrag att utreda förutsättningarna för en fristående tollarklubb
som inte längre ingår i Svenska Spaniel och Retrieverklubben.
Motivering:
Bland SSRKs rasklubb är Tollarklubben unik då den representerar en jakthundsras med en
unik jaktlig tradition. Den har därmed förutsättningarna för att kunna lämna SSRK och bli en
fristående och självständig rasklubb, på samma sätt som Wachtelklubben lämnade SSRK i
mitten av 80-talet. En fristående rasklubb skulle kunna styra över sitt eget öde och
medlemmarna skulle ha rådighet över rasens utveckling som jakthund, som arbetande hund,
och som familjehund.
I dagsläget fattas de avgörande besluten om vår ras vid SSRKs Fullmäktige, där klubben har
två-tre representanter, medan resten av de sextio representanterna utses av andra
rasklubbar och avdelningarna. De stadgar som finns för SSRK och dess avdelningar innehåller
inte heller några paragrafer, som säkerställer att vår ras eller tollingjakten som stamboksförd
verksamhet, kan representeras i avdelningarnas styrelser eller i SSRK Hs.
Arbetsgruppen skulle utreda förutsättningarna både för en helt fristående rasklubb, eller
en fristående rasklubb som har ett samarbetsavtal med SSRK kring t.ex.
utställningsverksamhet eller större avelsfrågor.
Målet med motionen är att klubben och medlemmarna ska vara förberedda och ha en bild
av förutsättningarna för att lämna SSRK - om medlemmarna i framtiden skulle vilja detta,
eller om det skulle fattas beslut inom SSRK som allvarligt och negativt påverkar rasklubben
och vårt arbete med rasen.
Staffanstorp 30/11 2021
Sverker Haraldsson
Klubbstyrelsens förslag

Klubbstyrelsens förslag till beslut
Klubbstyrelsen föreslår klubbmötet att AVSLÅ motionen.
Skäl till klubbstyrelsens förslag till beslut:
Klubbstyrelsen har efter SSRKs Fullmäktige 2021, där SSRK Hs agerande visade på
en avsaknad av demokratisk process, haft kontakter med SKKs Föreningskommitté
för att diskutera rörande just möjligheten för Tollarklubben att bli en fristående
rasklubb som inte längre ingår i Svenska Spaniel och Retrieverklubben.
SKKs hållning är att det inte är möjligt för Tollarklubben att bli en fristående rasklubb
direkt under SKK.
SKKs ambition är att samla alla rasklubbar i specialklubbar med de
hundraser/rasklubbar som har en liknande funktion och arbetssätt. Detta ger SKK en
administrativt hållbar organisation där specialklubbarnas främsta uppgift är att
hantera just administrativa frågor.
Eftersom Tollaren är en retriever finns ingen annan rimlig specialklubb som
Tollarklubben istället skulle vara med i.
Det är riktigt att Wachtelklubben bröt sig loss under 1980-talet, men det hade de inte
kunnat göra idag.
SKK kan teckna separata avtal med verksamhetsklubbar, men det berör inte en
rasklubb som Tollarklubben.
Alltså bedömer klubbstyrelsen att en arbetsgrupp för att utreda det motionären
önskar är att lägga energi på en omöjlig arbetsuppgift.
Klubbstyrelsen anser istället att energin bör läggas på att få SSRK och SSRK Hs att
fungera på det sätt det är tänkt, vilket enligt oss inte alltid är fallet idag.

