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Styrelsens yttranden angående inkomna motioner till SAgiKs årsmöte 2015 

 

Motion nummer 1 

Förslag om införande av flytande demokrati i samband med SAgiKs årsmöten 

Styrelsens yttrande: 

SAgiK är en verksamhetsklubb med gällande stadgar för direktdemokrati som innebär en medlem en 

röst (rösta själv). Stadgarna reglerar att röstning med fullmakt inte får ske. Införandet av flytande 

demokrati, enligt motionärernas förslag, är därför inte möjligt. 

Styrelsen yrkar att motionen avslås. 

 

Motion nummer 2 

Angående att valberedningen förbereder val av ny valberedning 

Styrelsens yttrande: 

Stadgarna reglerar att av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska 

ske vid ordinarie årsmöte. Då val av valberedning är ett stadgemässigt val skall det förberedas av 

valberedningen vilket innebär att valberedningen skall förbereda namnförslag till val av valberedning 

på årsmötet. 

Styrelsen yrkar att motionen avslås. 

 

Motion nummer 3 

Fler tävlingar genom fler tävlingsarrangörer, förslag 1 

Styrelsens yttrande: 

Förutsättningarna inför bildandet av en verksamhetsklubb med huvudmannaskap för agility var en 

klubb med direktdemokrati. Vilket innebär att det inte möjliggör att bilda lokalklubbar som kräver en 

representativ demokrati. Vidare reglerar avtalet gällande huvudmannaskapet, med SKK, att alla till 

SKK anslutna klubbar har rätten att arrangera agilitytävlingar. Om det finns förutsättningar har SAgiK 

möjligheten att arrangera agilitytävlingar på aktuella platser. En framtida utveckling kan komma att 

möjliggöra förutsättningar för en omorganisation av SAgiK till en klubb med lokalklubbar och en 

representativ demokrati. 

Styrelsen yrkar att motionen avslås.  
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Motion nummer 4 

Fler tävlingar genom fler tävlingsarrangörer, förslag 2 

Styrelsens yttrande: 

Denna motion gäller stadgeändring i Länsklubbsstadgarna. Om behov av stadgeändring finns är det 

lokal kennelklubb som motionerar till Länsklubbsfullmäktige. Enligt god föreningssed ska SAgiK inte 

motionera om stadgeändring i Länsklubbsstadgarna. 

Styrelsen yrkar att motionen avslås. 

 

Motion nummer 5 

Förslag på motion till Kennelfullmäktige angående SKKs värdegrund 

Styrelsens yttrande: 

Motionen behandlar flera aspekter samtidigt: 

 Elakt förtal och ryktesspridning 

 Regelverk och anmälningar 

 Värdegrund 

I arbetslivet talar man om en god arbetsmiljö fysiskt, psykiskt och socialt. Varje arbetstagare är 

varandras arbetsmiljö och i föreningslivet gäller samma devis för varje medlem. Det åligger varje 

medlem att bidra till att skapa en god stämning, att alla känner sig välkomna och att ingen lämnas 

utanför. Detta är alltså något som inte bara kan hänskjutas till en ledning i en organisation utan alla 

måste ta sitt eget ansvar. 

Vad gäller regelverk och anmälningar så pågår redan ett omfattande arbete inom SKK för att förenkla 

regelverket. SKK är medveten om att regler har tillkommit men få har tagits bort och att det i 

dagsläget är nästan omöjligt att inte bryta mot en regel. SKK arbetar också för att få ned 

anmälningsviljan hos medlemmarna genom förändringar i bland annat regelverket. 

SKK har ingen övergripande rådande värdegrund som gäller alla. Varje klubb får själva skapa sin 

värdegrund utifrån verksamhet och målsättningar. Svenska Agilityklubben som exempel har valt att 

arbeta fram en egen värdegrund utifrån verksamhetens mångfald och visioner. 

Styrelsen yrkar att motionen avslås. 


