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Angående SSRK HS beslut om konkurrerande verksamhet
Styrelsen i Södra avdelningen anser att den senaste tidens utveckling i frågor kring konkurrerande
klubbar är oerhört skadlig för vår egen verksamhet. Konsekvenserna av HS agerande är lika enkla som
förödande - genom att ta bort funktionärers diplomering/certifiering för att de ställer upp som
funktionärer i andra verksamheter blir SSRK av med en funktionär och i värsta fall även en medlem.
Dessutom kommer detta förfarande att verka hämmande på rekrytering av nya funktionärer, vilket gör
att vår verksamhet drabbas både omedelbart och framöver.
Vad man än anser om andra verksamheter och hur stadgar bör tolkas måste vi kunna enas om att detta
utfall är ytterst negativt för vårt arbete som specialklubb? De enda möjliga vinnarna i detta agerande är
de konkurrerande klubbar som kommer att få helhjärtade funktionärer istället för någon som ställer upp
i olika verksamheter.
Med bakgrund av ovanstående vill avdelningsstyrelsen i Södra uppmana SSRK HS till följande,
•

Avbryta denna destruktiva anda med strikta tolkningar av regelverket och istället arbeta för en
ytterligare uppluckring av dessa eftersom det hade gagnat vår verksamhet.

•

Redogöra för exakt vilka stadgar/dokument/regler man vilar sina bedömningar på.
Enligt protokollen SKK/DK 2-2013 § 61 samt SKK/FK 1-2013 § 9, framgår det att SKK inte anser att
man har rätt att begränsa sina medlemmars funktionärsuppdrag.

Om HS anser att man inte kan tillgodose vår begäran förutsätter vi att det presenteras en bra motivering
till varför den avslås, inklusive en konsekvensanalys av vad detta innebär för vår förening.
Om någon av Södras medlemmar skulle bli föremål för åtgärder eller liknande från Huvudstyrelsen,
förutsätter vi att eventuell kritik framförs på ett korrekt sätt och att inga åtgärder görs utan först ha
informerat avdelningens styrelse, då det i första hand är vår lokala verksamhet som drabbas.
Avslutningsvis vill vi tillägga att vi är väldigt många medlemmar och funktionärer i denna förening som
indirekt drabbas negativt av denna fråga, även de som inte ha något som helst intresse av andra
verksamheter än vår egen. Vid alla i år arrangerade aktiviteter som steward-utbildning, årsmöte,
medlemsträff, m.m. har denna fråga kommit upp och tar fokus från vår egen verksamhet. Vi är oroliga
för att detta på sikt kommer sänka engagemanget hos våra medlemmar och i värsta fall skrämma bort
nya potentiella medlemmar.
Vi behöver inte gå längre än till oss själva i avdelningsstyrelsen där vi har tackat ja och valts till dessa
hedersamma uppdrag med ambitionen att utveckla vår verksamhet, våra raser och skapa värde för våra
medlemmar. Istället behöver vi nu lägga mycket tid på att försöka hindra en skadlig utveckling.
Enda vägen vi ser förbi det här är att lämna den strikta och uteslutande vägen.

2018-04-03
Avdelningsstyrelsen i SSRK Södra

