Ny specialklubb!

När beslutet att avveckla SSD klubbades i Karlstad den 27 mars 1998 innebar det
att ett antal nya specialklubbar skulle bildas. SSDs styrelse presenterade ett
förslag till nya specialklubbar som efter konstruktiv diskussion blev en
specialklubb för dvärghundar. Vilket innebar ett förslag på en ny specialklubb med
19 raser fördelade på 15 rasklubbar. Undertecknad blev av SSDs styrelse utsedd
att vara sammankallande i arbetsgruppen för den nya specialklubben. I
arbetsgruppen ingick förutom undertecknad Kerstin Svensson, Christer Jernhake,
Helen Nylander, Maj-Lis Duvheden och Sonja Carlsson/Björklund.
Arbetsgruppens första uppgift var att upprätta en arbets- och tidsplan med sikte
på att den nya specialklubben skulle vara verksam 2000-01-01. Därefter startade
arbetet med att utforma grundpelarna för den nya specialklubben. Efter många
ideella arbetstimmar kom arbetsgruppen fram till följande;
-

Specialklubben har det kynologiska ansvaret för de raser som är delegerade
till klubben
Specialklubben utarbetar nya stadgar grundade på SKKs typstadgar
Rasklubbarna måste anta nya stadgar som är kordinerade till nya
specialklubben
Gemensamt medlemskap, vilket innebär att som medlem i rasklubben är man
automatiskt medlem i specialklubben och har därmed rätt att delta på samtliga
av specialklubben anordnade aktiviteter
Gemensamma utställningar, medlems-/uppfödarträffar, domarkonferenser och
utbildning skall arrangeras av specialklubben
Specialklubben har yttersta ansvaret för all utställningsverksamhet
Specialklubben skall inte ha någon egen klubbtidning. Specialklubben skall ha
tillgång till önskat antal sidor i varje nummer av rasklubbstidningarna
Specialklubben skall ha en egen hemsida med länkning till rasklubbarna
Namnförslag till nya specialklubben

Från SKK kom kravet på ett snabbt svar gällande utställningar och
domarkonferenser. Arbetsgruppen beslutade att söka 4 utställningar på följande
tider och platser; 25/3 Forshaga, 27/8 Ljungby, 10/9 Piteå och 21/10 Stockholm.
När det gäller domarkonferenser var det för många av specialklubbens raser över
10 år sedan senaste konferensen genomfördes. Arbetsgruppen bokade mot
bakgrund av detta in 3 domarkonferenser.
Då arbetsgruppen inte hade tillgång till några ekonomiska medel föreslog vi att
mindre rasklubbar skulle bidra med 2 kronor/medlem och dom större med 5
kronor/medlem. På så sätt skulle arbetsgruppens fortsatta arbete underlättas.

Arbetsgruppens ambition var att på SSDs ordförandekonferens i oktober
presentera ett förslag till organisation och arbetsformer för vår nya specialklubb.
Under pågående förberedelseprocess meddelade Bostonterrierklubben att man
kommer att bilda en egen specialklubb samtidigt kom en ansökan från Bichon
Frisé Ringen om att få vara med i vår nya specialklubb. Med dessa förändringar
var vi nu en specialklubb med ca 4500 medlemmar.
Arbetsgruppens förslag fick ett mycket positivt mottagande på
ordförandekonferensen. Alla utom en rasklubb var närvarande vid vår
presentation. Vi enades om att alla rasklubbar skall ta upp frågan om anslutning
till ny specialklubb på kommande årsmöten. Rasklubbarna beslutade enhälligt att
bidra med ekonomiska medel enligt arbetsgruppens förslag. Vilket underlättar för
arbetsgruppen att delta på styrelse- och årsmöten. Ett mycket tidskrävande
uppdrag som innebar livliga och konstruktiva diskussioner gällande bildandet av
ny specialklubb.
Nästa uppgift var att utarbeta nya stadgar för specialklubben. Arbetsgruppen
presenterade sitt förslag i samband med SSD fullmäktige i mars månad. Efter att
fått ett godkännande av förslaget ansökte arbetsgruppen till SKK om att få bilda
vår nya specialklubb. En konsekvens av detta blev att nu måste arbetet med att
utforma nya rasklubbsstadgar starta. Arbetsgruppens mål var att alla rasklubbar
skulle ha så likalydande stadgar som möjligt. Samtidigt kom vi till frågan om hur
stor medlemsavgiften till specialklubben skulle vara. Genom gemensamt
medlemskap var vi helt klara över att den avgiften skulle ingå i rasklubbens
medlemsavgift. Förslaget var 30 kronor för fullbetalande medlem och 10 kronor
för familjemedlem skulle utgöra medlemsavgiften till specialklubben. För att
föreningstekniskt klara detta måste rasklubbarna ha extra årsmöte i
oktober/november månad för att besluta om nya stadgar och ny medlemsavgift.
Vilket i sin tur innebar att rasklubbarna på ordinarie årsmötet år 2000 stadgeenligt
beslutade om nya stadgar.
Så kom vi till den angenäma uppgiften att finna ett namn till vår nya specialklubb.
Efter att diskuterat olika förslag enades vi om att föreslå Svenska
Dvärghundsklubben. SDHK.
Vi fick såväl namn som förkortning godkänt av SKK. Vilket innebar att SDHK var
en ny verksam specialklubb 1999. Detta beslut innebar också att arbetsgruppen
ombildades till interimsstyrelse fram till ordinarie fullmäktigemötet 2000.
I kommande nummer kommer min resa, ”jubileumskavalkad”, att handla om
SDHK som ny specialklubb med höga ambitioner.
Men i väntan på det hoppas jag att sommar och semester kommer att möjliggöra
många hundaktiviteter tillsamman med många hundvänner.
Jubileumshälsningar
Per-Inge
Ordf.

