
Reservation mot utredning av KM i Nosework.

;\ttviaktjverarvärahundaräralltidpositivtochdetärävenpositivtatt\I/SSKsäsomraskiubb arbetarför
detta, men det får alcldg ske med risk för att vi inte kan genomföra vårt grtindläggande uppdrag och

arisvar som framgär av vära stadgar. I stadgatna framgär det n'dligt framglr att hur.udsvftet är aff väcka

inttesse för och frimja avel av mentalt och fi,siskt sunda, jakdigt och exteriört fullgoda rasrena hundar.

N{ed grund i detta vä1jer jag att tesen-era mig mot beslutet om att utreda förutsättningarna för KNI i
Noser.vork.

WSSK har idag fem Iil\f, en ClubShow och wå Open Sl-rov,s, endast utstäilningarna redovisar en vinst.

Övriga verksamheter krär,er extta ekonomiska insatser för klubi:en och endast ett av I{}'I:n bidrar till
uppfi.llanclet av stadgarna. Bland de stötsta kostnadetna ligger teseersättning och boende för stvrelsens

representaflt som fbn äntas närvara. Det är därmed högst rimliE att anta att trttedigere ett KN{ kommer att

innebära ekonomiska kostnader för klubben och därmed direkt mowerka möjlighetr.-tna 
^tt 

utföra annan

r.erksamhet som är i linie med stadgatna.

Klubben har även sedan många år problem att få full funktionärsbesättning, främst i aktir.itetsgrupper,

men även intresserade till att hålla i befintliga IiN'i och CS. Detta märks särskilt wdlig i år då vi endast har

intressent till ett I{Nt, samt en €fupp som kan tänka sig att arrangera CS (men inte inom ramen för
gdllande regelverk). Det har är,en under ett flertal är vant sr,ått, eller omöjlig, att få till en full str-relse. Ått'
då int?rra ytterLigare ett I{NI som krär'er mer engagemang ät inte lämplig;t, risken föt att styrelsemediemmar

fir en allr högtc bclastning ökat och clärmed ökar dsken att vi intc får en fu11 stvrclse och därmed än mer

belastrring på ör.tiga. Genom införandet av fler KN[ finns det således en uppenbar och överhängande risk

att clen verksamhet vi idag, bitris bristfäilig,t och med extremt stor möda, upprätthåller kommcr arr vara än

svårare att genomföta till följd av bristande ekonomi och bdstancle enElagemang. Därmed finns det en

uppenbar risk att r,i i än stöte utsträckning än idag risker att misslyckas med att upp§J1a r.'åra egna stadgar

och dätmed riskerat r..r rätten, i än högre gpad än idag, att \iera en rasklubb inom SKI(.

SI(I( beslutade pä I{ennclfullmäktige 2{)1i om att fört,vdliga SKJ{s stadga på så sätt att SI{I{s
Centraisq-rcisc har rätt att ställe medlcmsorganisation uncler fon-altning om klubben inte följcr rcglcr och

r:iktiinjer utfärdacle av SKK eller i iivrigt intc fullgrir sina skr,ldigheter enligt de stadgar som gällcr: fiir
klubbcn. Sä som undertccknad uppfattat detta gjotdes förtl.dligandct delr-i-s för att markcra rikten av att
medlemsklubL'arna arbctar efter sina staclgat. Det är i det sammanhanget clirekt o1ämpligt att som rasklubb

agcra på ctt sädant sätt att vi aktivt vcrkar tljr att vi inte ska ha kapacitet att uppi-v11a våra st:rdgar.

F,ncrgi och ekonomiska mcdel ska i fr)rsta hand läggas på att bedriva den vcrksamhet som vi idag föresatt
()ss att göra, men som vi åtligen missh.ckas med att genomföra inom många omräden. Samtliga

funktionärer grit idag aiit och iite till föt att vi ska kunna komma i närhcten i att genomfi)ra vät
r.etksamhetsplan och uppfi,ila r..åta stadgar. Det är därftjt orim[g,r att lagga ertra belasming på klubben
och dess funktionärer, särskiit när der inte bidrar till uppfillandct av stadgan utafl snarare bcgränsar

möjligheten vttedisare. När vi uppfi,'lier redan uppsatta må1 i stadgar och befintlig verksamhetsplan är iag
öppen för att vi tittat på möjligheten atr ta på oss ett stiirre uppdtag.
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