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Lathund för förtroendevalda i 
rasklubbar inom Svenska 

Brukshundklubben 
Att arbeta inom en rasklubb i Svenska Brukshundklubbens organisation är en viktig 
uppgift. Det arbete som rasklubben utför är viktigt för rasens utveckling och påverkar 
många (både människor och hundar). Du har all anledning att vara glad och stolt över 
att du är en del av det arbetet och att du kan bidra med dina kunskaper och 
erfarenheter!  

Arbetet inom rasklubben är givande och utvecklande. Du får möjlighet att 
tillsammans med dina kollegor driva och styra utvecklingen inom din egen ras, men 
kan också vara en viktig del i samarbetet mellan rasklubbarna som tillsammans 
arbetar för att utveckla den svenska brukshunden både fysiskt och mentalt.  

Med möjligheten att påverka följer förstås också ett stort ansvar. Eftersom 
rasklubbarnas arbete påverkar så många, är det också många personer som blir 
känslomässigt engagerade i olika frågor. Det är därför viktigt att du tar ditt uppdrag 
på allvar och gör ditt bästa för att bidra till bra lösningar. I detta dokument får du en 
del praktiska råd samt information om vad som förväntas av dig som 
rasklubbsrepresentant.  

KÄRNVÄRDEN 
Våra kärnvärden Samhörighet, Behov, Kompetens är tre minnesord som lyfter fram 
några centrala värden som ska prägla SBK, nu och i framtiden. Kärnvärdena säger 
inte allt, och är ingen lagtext. De vägleder till samtal och tankar om hur vi agerar och 
bemöter varandra. Det är alltid i vardagen – i klubben, på kursen, på mötet – som 
våra värderingar prövas i praktiken. 

Kärnvärdena utgår från det faktum att SBK:s identitet avgörs både av vad vi 
erbjuder och hur vi gör det. Som aktiva hundägare vet vi att goda relationer är en 
nyckel till glädje och framgång. Vi vill att SBK även i framtiden ska bygga på goda 
relationer, öppenhet och gemenskap. 
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Samhörighet 

I samhörighet formar vi SBK till en framgångsrik organisation. 

Vi delar en grundläggande samsyn på hund och människa, där okränkbarhet, 
värdighet och respekt är nyckelord. 

Samhörigheten mellan alla oss i SBK bidrar till ett rikare, aktivare liv och till att fler 
vill komma till oss. 

Behov 

I SBK är vi lyhörda för människors behov. 

Människors behov varierar – och i SBK ska det finnas plats och utrymme för olika 
människor, med skiftande behov. 

Som demokratisk organisation är medlemmarnas behov av avgörande betydelse. 
Gemensamt tar vi ansvar för SBK:s utveckling. 

Vi öppnar oss mot hela samhället, och strävar efter att möta de behov och 
förväntningar som ställs på oss. Vi bidrar aktivt till samverkan med andra och tar 
samhällsansvar. 

Kompetens 

Kompetens vägleder SBK in i framtiden. 

Vi är aktiva hundägare i en föränderlig värld. 

Genom att öka kompetensen inom alla våra kärnområden – kynologi, hundägarskap, 
föreningsutveckling, demokrati – utvecklas vi och gör oss attraktiva, för nya 
hundägare och i samhället i stort. 

MÖTEN, UTBILDNINGAR OCH REPRESENTATION 
Din rasklubb kan ha möten som du förväntas delta i, vilka möten du bör delta i beror 
på vilket uppdrag du har. Mötena kan vara fysiska eller digitala. Du förväntas också 
aktivt söka kunskap inom de områden som ingår i ditt verksamhetsområde.  

Det kan också förkomma att du får representera rasklubben vid olika konferenser eller 
möten med andra inom SBK eller andra organisationer. Tänk på att du, vid 
representation i alla avseenden, representerar din rasklubb och inte dig själv som 
person.  

De uppdrag du får av rasklubben kan ibland vara tidskrävande, det är därför viktigt 
att du avsätter tid för rasklubbsarbetet utöver möten, deltagande i 
utbildningar/aktiviteter och restider.  
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DATOR OCH DIGITALA VERKTYG  
För att kunna delta i vissa arbeten måste du ha tillgång till en dator och fungerande 
bredband. Du måste ha en e-postadress som du kontrollerar flera gånger i veckan. Om 
du är oanträffbar under en längre tid är det bra om du meddelar detta till de som är 
berörda och som kan behöva nå dig.   

På Svenska Brukshundklubbens kansli finns personer som kan stötta dig i ditt 
uppdrag och underlätta för er i ert arbete. Kontaktuppgifter finns på länk som du 
återfinner sist i dokumentet. Där finns mailadress och direktnummer till handläggaren 
för kontakt. Telefonnummer som vi hänvisar till är 08-505 875 xx (där xx 
representerar den anknytning som varje handläggare har). 

STYRELSE 
Varje rasklubb har en egen styrelse. Ordförande, kassör, sekreterare och ledamöter 
väljs på klubbens årsmöte.  

ÅRSMÖTE OCH MEDLEMSMÖTE 
Rasklubbarnas årsmöte hålls under perioden 1–31 mars varje år. Kallelse till ordinarie 
medlemsmöte utfärdas av rasklubbsstyrelsen och ska tillställas varje medlem 

senast 30 dagar innan mötet, dock ska kallelse till årsmöte utfärdas senast den 1 
januari. Kallelsen ska innehålla information om tid och plats för sammanträdet. 
Förslag till dagordning samt handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas vid 
medlemsmöte ska vara tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före mötet. 

ORGANISATION OCH DELEGERINGSORDNING  
Varje rasklubb beslutar själva vilka utskott och sektorer som rasklubben behöver för 
att arbetet ska bedrivas på ett positivt och bra sätt. Styrelsen beslutar också om hur 
sektorer och kommittéer ska rapportera till styrelse. Det är dock viktigt att poängtera 
att transparens och dialog med hela klubben och dess medlemmar ofta är positivt för 
organisationen.  

LOJALITET/KONFIDENTIELLA UPPGIFTER/SOCIALA MEDIA  
Du som fått ett uppdrag av din rasklubb på grund av dina egna kunskaper och 
kvalitéer representerar alltså rasklubben och SBK. Detta innebär att du förväntas 
vara objektiv i frågor som rör klubbens verksamhetsområde, även i andra former av 
diskussioner och forum.  

Informationsspridning  

I rasklubbsarbetet kommer du i kontakt med både skriftlig och muntlig information 
som inte lämpar sig för spridning utanför uppdraget. Det är viktigt att du behandlar 
all sådan information konfidentiellt. Är du osäker på vilken information som går bra 
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att sprida vidare och vilken information som bör hållas konfidentiell, prata med 
rasklubbens styrelse eller förbundskansliet.  

Lojalitet med utskottet i ”tjänsten” och till vardags   

När du tackar ja till uppdrag av rasklubben förväntas du företräda rasklubben i olika 
sammanhang. Det är därför viktigt att du föregår med gott exempel och uppträder 
som en god representant för organisationen även i sammanhang som inte är kopplade 
till rasklubbsarbetet.  

Sociala medier 

Svenska Brukshundklubben följer Svenska Kennelklubbens policy för sociala media 
som du som rasklubbsledamot ska följa och som du finner i länk längst ned i 
dokumentet. 

ARVODEN, RESOR OCH ERSÄTTNING  
Svenska Brukshundklubben är en ideell förening, det arbete du utför för rasklubben är 
därför inte avlönat. Du får däremot ersättning för dina resor till och från möten samt 
utlägg som är beslutade av din rasklubb. Dina resor och utlägg ska redovisas på en 
reseräkning som du finner på länken nedan. Glöm inte att styrka dina utlägg med 
kvitton i original. Om faktura på resa ställs till Svenska Brukshundklubben måste det 
tydligt framgå namn och vilket utskott som resan avser. Om kostnaden ska delas med 
någon annan organisation/företag ska ledamoten ange det tydligt, så att fakturering 
av dessa kostnader kan ske.   

Du kan själv boka dina resor till och från möten. Om du behöver hjälp att boka kan 
du kontakta utskottets sammankallande eller förbundskansliet.  

Deltagande på kongresser, konferenser och andra möten med medlemsorganisationer 
och som initieras av Svenska Brukshundklubben eller begärs av klubbar ersätts enligt 
överenskommelse.  

POLICY OCH REGLER 
Inom vår organisation finns en del regler och policys att förhålla sig till. Dessa gäller 
alla medlemmar. Det är dock av yttersta vikt att alla våra förtroendevalda förhåller 
sig till dessa. På så vis kan vi föregå med gott exempel och vara en ledstjärna inom 
organisationen. Det är också av denna anledning just du är vald att representera 
Svenska Brukshundklubbens centrala organisationen. Vi är övertygade om att just du 
kan axla rollen som god representant för Svenska Brukshundklubben. 

 

Lycka till med ditt uppdrag inom Svenska Brukshundklubben!  

Tillsammans gör vi skillnad! 

Förbundsstyrelsen 
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BILAGOR:  
Svenska Brukshundklubbens grundstadgar 

Policy för medlemskultur 

Policy för sociala medier 

Policy för hundhållning 

Reseräkning 

Kontakt kansli 

Arbetsordning   

http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/stadgar_policyer/org_sbk_grundstadga_090101.pdf
http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/7_Styrdokument/Svenska%20Brukshundklubbens%20policy%20f%C3%B6r%20medlemskultur.pdf
https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/foreningspaketet/skks-policy-for-sociala-medier.pdf
https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/foreningspaketet/skks-policy-for-sociala-medier.pdf
http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/7_Styrdokument/Svenska%20Brukshundklubbens%20policy%20f%C3%B6r%20hundh%C3%A5llning%20och%20v%C3%A5r%20relation%20till%20hunden%20vid%20uppfostran,%20utbildning%20och%20tr%C3%A4ning%20140830.pdf
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/resor-utlagg/
http://www.brukshundklubben.se/kontakt/forbundskansli/
http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/7_Styrdokument/Arbetsordning_for_forbundsstyrelsens_organisation%20.pdf

