
 

STYRELSENS FÖRSLAG / FRÅGA 

till fullmäktige 2008-03-15 

Förord 

Att vara verksam i en förening är speciellt, det innebär att man på sin egen 
fritid och utan ersättning arbetar mot föreningens uppsatta mål för 
verksamheten . Föreningens mål och syfte påverkas oftast av olika hierarkier. 
Detta innebär att man har ett stort eget ansvar att förvalta det förtroende som 
har tilldelats föreningen, men vad händer om man inte gör det man har blivit 
tilldelad att göra eller om särintresse uppstår. 

SKK´s, SSRK´s och Rasklubbarnas hierarkier har skapats för ett speciellt ändamål. 
SKK har gett förvaltningsansvar över 14 raser till SSRK , som i sin tur har gett de 13 
rasklubbarna förvaltningsansvaret för varje enskild ras, kring detta råder inga 
tveksamheter. Detta innebär att klubbar under SSRK´s paraply har fått i 
uppdrag att se till rasen som helhet och ur alla aspekter och perspektiv, men 
också att tillgodose alla medlemmars intressen. Det innebär också att SSRK är 
ansvarig för att rasklubbarna gör detta, men vad händer när en grupp 
människor inte upplever att så är fallet? 

Bakgrund 

Sedan början av 1970-talet har de rent jaktavlade varianterna av Engelsk 
Cocker spaniel  och Engelsk Springer spaniel  funnits i Sverige. När jaktspaniels 
introducerades i Sverige fanns sedan lång tid tillbaka både rasen Cocker och 
Springer redan som etablerad men då av den variant som vi idag kallar 
utställningstyp. Det avelsarbete som har bedrivits inom de olika typerna har 
hållits strikt åtskilda både i Storbritannien och i Sverige. Åtskillnaden har varit så 
stark att man idag skulle kunna betrakta typerna genetiskt som två helt skilda 
raser men som tolkas utifrån samma rasstandard. Typerna är dock fortfarande 
samma ras både i Storbritannien och i Sverige. De  jaktavlade varianterna 
ökade allt mer i popularitet och behovet av att samla kompetensen kring de 
jaktavlade varianterna var stor. Bristen på agerande från SSRK´s  och 
rasklubbarnas sida väckte en frustration bland en grupp medlemmar med ett 
specifikt intresse för jaktspaniels. Dessa medlemmar beslöt att ta saken i egna 
händer och under hösten 2005 publicerades ett upprop om att bilda en 
förening för jaktspanielintresserade. En förening som skulle verka inom SSRK för 
de hundägare, funktionärer och uppfödare som var intresserade av att 
vidareutveckla den jaktavlade spanieln.  Under 2005 skapades således en 



förening med fokus på de jaktavlade spanielvarianterna av engelsk Cocker - 
och Springer spaniel – Jaktspaniels i Sverige ( JIS ). Denna förening har sedan 
dess blivit associerade med SSRK. JIS ambitioner är att bli fristående fullvärdig 
medlem av SSRK.  

Konsekvens analys 

Vad händer om JIS blir fullvärdig medlem av SSRK?                   
Och.                                                                                                                                                        
 Vad händer om JIS inte blir fullvärdig medlem av SSRK?    
                                                         
Dessa frågor är berättigade och viktiga men kanske ändå inte kärnan i denna 
diskussion.   SK´s styrelse ( inte bara sittande styrelse utan även föregående ) 
har under en längre tid haft diverse möten och andra kontakter med SSRK, JIS 
och Cocker klubben. Man har haft interna diskussioner och även diskuterat 
denna fråga med några externa personer, allt för att få en så bred bild som 
möjligt av vad konsekvenserna skulle bli. Man har haft möten med JIS för att 
diskutera eventuella samarbetsformer och så vidare men utan resultat, då de 
enda som skall göra eftergifter är ras klubbarna, alltså allt samarbete skall ske 
på JIS villkor. Det vi ska komma ihåg är att JIS funktionärer kommer ur SSRK och 
delvis är i SSRK även idag. 
Styrelsen beslutade då att dels är detta en så viktig fråga för framtiden att 
fullmäktige skall få säga sitt i frågan men också att en konsekvensanalys skulle 
genomföras.  SSRK skall göra en egen konsekvensanalys. 

Konsekvensanalysen kommer att föredras på fullmäktige.  
 
Så till kärnan, kan förvaltningsansvaret för EN ras verkligen delas av två 
klubbar? 
Sittande styrelse anser inte att det går 
 

Fråga till fullmäktige 

Anser Springer klubbens fullmäktige att Springer klubben skall stödja JIS ansökan 
om fullvärdigt medlemskap i SSRK. 


