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Till SSRK HS
Remissvar angående Framtida Spanielklubb
från JIS styrelse:
Inledning
JIS ställer sig positiv till en delning av SSRK men vill understryka att den korta remisstiden som
dessutom infallit under vår mest intensiva provsäsong inte varit till fördel för ett genomarbetat svar.
JIS skulle gärna sett att man kunde tänka i nya banor vad gäller strukturer för hur man organiserar
sig men inser att vi är bundna av SKK:s typstadgar för specialklubbar och att därmed inget större
utrymme finns för nytänk.
Medlemskap
Vi ser positivt på förslaget om ett medlemskap men kan i dagsläget inte stödja förslaget då det inte
finns något alternativ för jaktavlade spaniels i dagens rasklubbar. Om JIS fanns med som fullvärdigt
alternativ för rastillhörighet skulle vi kunna stödja förslaget helhjärtat.
Rasklubbar
Vad gäller rasklubbar så finns inte JIS(Jaktspaniels i Sverige) omnämnt överhuvudtaget.
Jis är i dagsläget en associerad klubb och önskar att bli en fullvärdig ras- och/eller
verksamhetsklubb, alltefter vad som är möjligt enligt SKK:s regler.
JIS har f.n. 156 medlemmar och är därmed större än fyra av de andra rasvarianternas klubbar.
Inom JIS finns den jaktliga kompetensen som behövs för att anordna fältprov och vi anser att det är
dags att vår klubb får rätten att ordna sådana.
Att jaktvarianterna av cocker och springer samarbetar, faller sig mycket naturligt då vi i alla
verksamheter såsom träning och jaktprov har samma intressen och mål.
Vi stödjer förslaget angående hur en rasklubb ska vara uppbyggd utom på en punkt.
Vi anser inte att det ska förekomma ett fullmäktige inom en rasklubb. Ett årsmöte är fullt
tillräckligt.
Vi stödjer tanken att ”banta ner” antalet styrelser och sektioner överlag. Aktivitetsgrupper kan göra
ett gott arbete utan en massa byråkrati. Styrelsearbete har en förmåga att ta kål på viljan att
engagera sig i en klubb, det är vår erfarenhet.
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Lokalklubbar
(Som en renodlad jakthundsklubb väljer vi här att se ur jaktprovs-perspektiv)
Angående lokalklubbar är det vår bestämda uppfattning att det inte finns lokala förutsättningar i
hela landet för fältprov vare sig vad gäller mark eller personella tillgångar. Med dagens möjligheter
att kommunicera finns det goda möjligheter att samarbeta över hela landet och att tyngdpunkten bör
kunna ligga på samarbete i ras- och verksamhetsklubbar snarare än att lägga alltför stor vikt vid
lokalklubbar/avdelningar, särskilt där det är långt mellan medlemmarna.(Redan i dagsläget
sammanträder både vår egen styrelse och en del avdelningsstyrelser via telefonmöte eller Skype vid
de flesta mötena).
Vi tror att de som har ett gemensamt intresse jobbar bättre ihop än att fösa ihop människor enbart
utifrån geografisk indelning.
Självklart kan det ur ras- och verksamhetsklubbar sen växa fram regionalt baserade
aktivitetsgrupper där spanielägare finner behov och detta blir en mer naturlig samhörighet än enbart
geografisk uppdelning.
Rent geografiskt så finns det ytterst små möjligheter att ordna fältprovs-verksamhet i Övre och
Nedre Norra spanielklubben, enligt förslaget. Vi ställer oss därför inte bakom idén med 6 stora
lokalklubbar om lokalavdelningen skall vara ansvarig för fältprovs-verksamheten.
Vi tycker däremot att förslaget att en framtida Spanielklubb ska kunna samverka med andra
specialklubbar när det gäller utställningar är bra.
Verksamheter
I den framtida Svenska Spanielklubben bör syftet vara att säkerställa spanielrasernas
jaktegenskaper, exteriör och hälsa.
Förvånansvärt lite kommer fram om organisationen av våra centrala och rasspecifika
huvudområden såsom Vattenprov, Nybörjarprov och Fältprov medan man lägger stor vikt vid
viltspår som ju, om man ska vara noggrann, inte är en huvuduppgift för våra stötande,apporterande
hundar.
För oss är den jaktliga verksamheten central (och championats-grundande) och oavsett om det blir
en delning av SSRK eller inte så anser JIS att man behöver en omstrukturering av densamma.
Dels behöver de ekonomiska resurserna omfördelas.
En gemensam pott för hela landet där medel kan sökas för varje konkret jaktprovs-verksamhet
skulle vara så mycket mer rättvis än att som det är idag, låta ett antal avdelningar komma undan att
ta ansvar för fältprov (och spanielverksamhet) överhuvudtaget medan några få avdelningar tar allt
ansvar.
Dels så behöver man tänka till om vilka som faktiskt besitter kunskapen att ordna fältprov. Här har
JIS möjlighet att vara en samordnande kraft. ( dessutom har JIS under de senaste åren hjälpt
huvudstyrelsen att ordna våra SM till väl genomtänkta och fungerande, festliga tillfällen som det
anstår svenska mästerskap).
Kommunikation
JIS ställer sig frågande till om den tryckta tidningen verkligen är den bästa kanalen för
kommunikation. Vi upplever motsatsen.
Vi föreslår att man istället satsar de pengarna på en ny hemsida där alla klubbar får plats med sin
rasspecifika information. Det i kombination med nyhetsbrev borde frigöra pengar till verksamhet.
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Kansli
Att samordna ett kansli med andra klubbar tycker vi är ett bra förslag.
Ekonomi
Vad gäller förslaget om fördelning av pengar så har vi svårt att se att den fördelningen kan fungera
om man vill ha fungerande lokalklubbar/avd.
Vad gäller ekonomin för den jaktliga verksamheten hänvisar vi till tidigare förslag ovan om en
gemensam pott då alla medlemmar har rätt att starta på prov.
Hälsningar
JIS styrelse
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