Gällivare 2016-11-28

SSRK NORRBOTTENS SVAR PÅ REMISS UT 010-149
GÄLLANDE EN FRAMTIDA SPANIELKLUBB.
SSRK Norrbotten välkomnar ambitionen att förändra och anpassa SSRK´s organisation, bl.a. för att
underlätta den verksamhet som sker i avdelningar och sektioner. Den arbetsgrupp som är satt att
kartlägga situationen, inför eventuell omorganisation har en mycket viktigt roll. Det förslag som
arbetsgruppen lagt fram är i stora drag bra men för att omorganisationen ska fungera i hela Sverige måste
arbetsgruppen också ta hänsyn till de mer glesbebyggda delarna av spaniel Sverige.
Norrbottens avdelning skulle vilja ha en konsekvensanalys av hur förändringarna påverkar SSRK:s
verksamhet i olika delar av landet då vi ser en stor risk att verksamheten dör i Norra Sverige.

MEDLEMSKAP
Samtycker till ett medlemskap.

LOKALKLUBB OCH RASKLUBBAR
Samtycker att det skall finnas både lokalklubb och rasklubb.

Rasklubbar
Norrbotten anser att rasklubbarna borde få bestämma sin interna organisation själv.

Lokalklubbar
Intern organisation
Att slå ihop Västerbotten och Norrbotten är uteslutet pga. de stora avstånden mellan de olika
verksamhetsorterna.
I Norrbotten bedrivs största delen av all verksamhet på sektionsnivå vilket även innebär att sektionerna
bär sina egna vinster och förluster. Utan sektioner i Norrbotten skulle det mest sannolikt anordnas färre
kurser och aktiviteter då instruktörer och engagerade medlemmar är utspridda över länet. Viltspår,
allmänlydnadskurser etc. bedöms även de minska i antal eller upphöra helt då alla dessa bedrivs på
sektionsnivå, karta 1.

Kirunasektionen
Viltspår
Allmänlydnadskurser, gemensamma träningar etc.

Bodensektionen
Avdelningens 2 officiella

Gällivaresektionen

utställningar har utförts av

Viltspår

Bodensektionen

Allmänlydnadskurser, apporteringskurser,
gemensamma träningar etc.

Gemensamma träningar etc.
Piteåsektionen
Viltspår
Allmänlydnadskurser, inofficiella
utställningar gemensamma träningar
etc.

Kalixsektionen
Allmänlydnadskurser, jaktkurser,
gemensamma träningar etc.

Luleåsektionen
Allmänlydnadskurser, jaktkurser, gemensamma
träningar etc.

Karta 2. Karta över Norrbottens sektioner och vilken verksamhet som bedrivs årligen i dessa.

Att motivera medlemmar i ena änden av lokalklubben att organisera och hjälpa till med verksamhet där
inkomsterna inte tillfaller dem lokalt bedöms bli svårt. Risken finns att provverksamheten blir
centraliserad till de orter där provverksamhet går bäst ekonomiskt.
I dagsläget har sektionerna egen ekonomi där de bedriver verksamhet som många gånger går med förlust
men kompenseras med t.ex. inofficiella prov/utställningar som går med vinst.
Att dessutom motivera vardagshundägaren som inte har som mål att tävla med sin hund officiellt utan
bara ha en bra aktivering att bli medlem om man inte har en lokal närhet bedöms bli svårt.
Utställningar och jaktprov för spaniel ligger på avdelningsnivå inom SSRK idag. Jaktproven är väldigt
kostsamma och har varje år gått med stor förlust som till viss del kompenseras med intäkter från andra
arrangemang inom avdelningen samt sponsorer.
Skulle en delning av SSRK ske och en sammanslagning med Västerbotten bli verklighet riskerar jaktproven
att upphöra i Norrbotten och förläggas i södra Sverige där det finns bättre ekonomi. Närmaste prov för att
erhålla

grundläggande

jaktmerit
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Förutom jaktprov så ligger det ju även på avdelningens ansvar att anordna utställningar för att även
exteriört kunna utvärdera avelsarbetet. Kostnaderna och det jobb som läggs ned i förhållande till den lilla
peng som blir över efter en utställning, där cirka 60-70 % av hundarna som deltar tillhör retrieverraserna,
blir svårt att hantera i en framtida Spanielklubb här i Norrbotten.
En spanielklubb i Norrbotten skulle varken ha geografiska eller ekonomiska förutsättningar att utvärdera
våra raser, varken på jaktprov eller utställning, på en yta som motsvarar ca 1/3-del av Sverige. Den skulle
inte kunna bedriva ens den mest grundläggande av verksamheter.
Med ett medlemsantal på 380 stycken i föreslagna lokalavdelning där endast 20 kr från medlemsavgiften
tillfaller lokalklubben innebär en intäkt på 7600 kr/år. Denna summa täcker inte ens resekostnaderna för
en styrelse som ska täcka Västerbotten och Norrbotten, än mindre att täcka kostnaderna för resor till
Stockholm vid fullmäktige etc. År 2015 hade Norrbottensavdelningen omkostnader på cirka 20-21 000 kr
för resor, hotellnätter etc. i samband med möten. En lokalklubb som även inkluderar Västerbotten
innebär ökade resekostnader och flera hotellnätter i samband med möten, karta 2.

Riksgränsen Norrbotten – Nordmaling
Västerbotten avstånd 800 km, restid
cirka 9 tim.

Kiruna – Piteå avstånd 400 km, restid
5-5,5 tim.

Karta 1. Karta över Norrbotten och Västerbotten

I remissen läggs väldigt mycket fokus på att alla raser skall vara representerade i en styrelse men är det
inte lika viktigt att alla medlemmar oavsett vart man bor inom lokalklubben skall vara representerade i
styrelsen. Med långa avstånd finns risk för att styrelsen endast kommer bestå av representanter som bor
nära varandra för att hålla kostnaderna för resor nere i samband med styrelsemöten.
Springerklubben har redan genomfört en sammanslagning mellan Norrbotten och Västerbotten. I
Norrbotten finns en stor kompetens vad det gäller utbildade instruktörer och funktionärer inom spaniel
men trots detta har rasklubben ingen verksamhet norr om Skellefteå i Västerbotten. Det är helt enkelt för
få medlemmar i Norrbotten och de som är aktiva har valt att engagera sig centralt eller inom andra
klubbar och ofta vänder sig medlemmarna till privata aktörer för att gå kurser.
Arbetsgruppen måste sätta sig in i hur Norrbottens- och Västerbottensavdelningarna fungerar och vilken
verksamhet som bedrivs av varje avdelning och dess sektioner för att säkerställa att en kommande
omorganisation inte försämrar möjligheten till en levande verksamhet för medlemmar som bor på mindre
orter.

VERKSAMHET
Viltspår
Samtycker

Övriga verksamheter
Samtycker.
En fråga från en medlem har inkommit om Irländsk vattenspaniel i framtiden får delta på både spaniel och
retrieverprov som man får göra i dagsläget.

KOMMUNIKATION OCH INFORMATION
En tryckt tidning är oerhört dyr. En utvecklad hemsida samt användandet av sociala medier skulle spara
mycket pengar samt snabbare få ut information till medlemmarna

BESLUT
Fullmäktige
Samtycker

Huvudstyrelse
Samtycker

Kansli
Samtycker

SUMMERING AV SSRK NORRBOTTENS ÅSIKTER GÄLLANDE
REMISSEN EN FRAMTIDA SPANIELKLUBB.
Föreslagen indelning av lokalklubbar är inte helt genomtänkt om man ser det från Norrbottens perspektiv.
Att bara ta hänsyn till medlemsantal då lokalklubbarna delas in ger geografiskt för stora områden. Inom
Norrbottensavdelning är det redan nu ett problem med långa transportavstånd och i en ännu större
lokalklubb skulle det förvärras.
Risken med en alltför, geografiskt, stor lokalklubb med få medlemmar och utan sektioner är att prov och
övrig verksamhet bara kommer hållas vid de större orterna inom lokalklubben och att de mindre orterna
kommer tappa möjligheten att arrangera vissa prov och verksamheter eftersom det inte är ekonomiskt
gångbart för lokalklubben. Därmed minskar möjligheten att delta på kurser, prov och övriga verksamheter
för de medlemmar som bor i glesbygden.
Arbetsgruppen måste sätta sig in i hur Norrbottens- och Västerbottensavdelningarna fungerar och vilken
verksamhet som bedrivs av varje avdelning och dess sektioner för att säkerställa att en kommande
omorganisation inte försämrar möjligheten till en levande verksamhet för medlemmar som bor på mindre
orter.

Styrelsen
SSRK Norrbotten

