:

Förtroendevalda och förtroendeuppdrag
Föreningsfriheten skyddas i grundlagen.
En medlem i SSRK och ingående rasklubbar kan vara medlem i andra klubbar inom SKKorganisationen och i andra hundklubbar som står utanför SKK-organisationen.
En medlem kan delta i andra klubbars arrangemang, starta på andra klubbars prov och
utställningar, engagera sig i andra klubbars verksamhet, och arbeta i andra klubbars
styrelser.
Till exempel:
En medlem skulle kunna vara ordförande i en annan hundklubb inom eller utanför SKKsfären, och samtidigt vara medlem i SSRK.
Undantaget: Prov/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen.
Samtliga prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen lyder under "SKKs
domaretiska regler". Dessa regler anmodar samtliga svenska domare att följa FCI Regulations
for Show Judges. Av dokumentet framgår att det inte är accepterat att en domare dömer
eller på andra sätt deltar i kynologisk verksamhet, till exempel inofficiella prov och tävlingar,
som arrangeras av klubb eller förening som inte är ansluten till SKK eller annan erkänd
utländsk kennelklubb. Detta gäller även personer under utbildning.
SKKs domaretiska regler innebär inte ett hinder för en domare att döma eller delta i
arrangemang som välgörenhet kopplat till 90-konto som t ex "Apportera för livet" eller
jaktmässor där SSRK t ex har samarbete med huvudsponsorer.
Kan en medlem vara förtroendevald inom SSRK-organisationen om medlemmen samtidigt
är förtroendevald i en annan hundklubb utanför SKK?
SKK och SSRK är tydliga med att i dessa situationer ska medlemmen själv och medlemmarna
på årsmötet, överväga om det kan föreligga jävssituationer, lojalitets eller intressekonflikt.
Mer om detta finns att läsa på SKKs hemsida i Föreningspaketet avsnitt 1.3 som kan laddas
ner och där beskrivs rollen som förtroendevald på ett tydligt sätt.
Det är avdelning och rasklubb, som på sitt klubbmöte eller årsmöte, avgör om mötet har
förtroende för en kandidat som samtidigt är engagerad i styrelsearbete i organisation
utanför SKK sfären.
Detta gäller för alla de val som enligt stadgarna görs vid Fullmäktige, klubbmöten/årsmötet d.v.s. ordförande, styrelseledamot, suppleant, revisor, revisorssuppleant och valberedning.
När någon väljs vid årsmöte kallas detta, i föreningssammanhang, att vara förtroendevald.

Kan en medlem inneha förtroendeuppdrag inom SSRK organisationen om medlemmen
väljer att engagera sig i liknande uppdrag inom hundklubb som står utanför SKK sfären?
Förtroendeuppdrag är ett uppdrag att representera en grupp eller en förening, i vårt fall
SSRK. Här avgör avdelning- eller klubbstyrelse vem de vill utse att representera föreningen
vid ett visst tillfälle. Det är avdelningens eller klubbens styrelse och den utsedda
medlemmens ansvar, att tillse att det inte uppstår någon jävsituation, lojalitets-eller
intressekonflikt enligt SKKs etiska regler i såsom beskrivs i boken Föreningsteknik.
Att representera innebär att en medlem företräder eller är ombud eller talesman för vår
organisation inom olika områden som t ex vid prov, utställning eller som monterpersonal i
en monter på en mässa.
Kan en medlem ha kvar ett förtroendeuppdrag inom SSRK-organisationen om medlemmen
väljer att engagera sig med liknande uppdrag inom en hundklubb utanför SKK?
Här kan avdelningens eller klubbens styrelse välja att avstå från att tillfråga personen och
styrelsen har möjlighet att utse annan medlem till utförande av uppdraget. En förutsättning
är att styrelsen inte längre har förtroende för utsedd person pga av att jäv, lojalites eller
intressekonflikt uppstått.
En medlem som tidigare tillfrågats om förtroendeuppdrag kan inte ställa som krav att få
fortsätta utföra dessa uppdrag.

