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Lathund för förtroendevalda i 
lokalklubbar inom Svenska 

Brukshundklubben 
Att få en förfrågan om att bli förtroendevald inom någon av Svenska 
Brukshundklubbens lokalklubbar är en ära. Du har blivit utvald på grund av din 
kompetens och din bakgrund. Du har all anledning att vara glad och stolt över 
utnämningen!  

Förtroendearbete är givande och utvecklande. Du får möjlighet att tillsammans med 
dina kollegor driva och utveckla verksamheten din egen lokalklubb. Du får insyn i 
Svenska Brukshundklubbens organisation och får utbyta tankar och kunskap med 
andra som delar ditt intresse.  

Med möjligheten att påverka följer förstås också ett stort ansvar. I detta dokument 
får du en del praktiska råd samt information om vad som förväntas av dig som 
förtroendevald.  

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 
Lokalklubbarna inom Svenska Brukshundklubben är organiserade på lite olika sätt, 
oftast beroende på att de är så olika storleksmässigt. En del har utskott liknande den 
centrala organisationen, andra har sektorer eller kommittéer och vissa har 
verksamhetsgrupper. Oavsett konstellation så kan denna Lathund nyttjas för arbetet 
och nedan används benämningen styrelse eller grupp.  

Din styrelse eller grupphar regelbundna möten som du förväntas delta i. De kan vara 
av fysisk karaktär eller telefonmöten. Förutom att vara aktiv under möten kommer 
du att arbeta mellan möten med de frågor som ska beredas eller de uppgifter som ska 
utföras. För att mötena ska kunna genomföras effektivt med så genomtänkta beslut 
som möjligt, är det av största vikt att alltid vara väl inläst på de handlingar som finns 
tillgängliga inför varje möte. Du förväntas också aktivt söka kunskap inom de 
områden som ingår i ditt ansvarsområde. Många klubbar ordnar utbildningar, 
tävlingar och andra typer av arrangemang samt representerar lokalklubben vid 
externa aktiviteter. Som förtroendevald kan du förväntas delta aktivt med, och på, 
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dessa evenemang. Tänk på att du, vid representation i alla avseenden, representerar 
din lokalklubb så väl som Svenska Brukshundklubben i stort.  

De uppdrag du får i styrelse- eller grupparbetet kan ibland vara tidskrävande, det är 
därför viktigt att du avsätter tid för detta arbete utöver möten.  

DATOR OCH HANDLINGAR  
En stor del av arbetet i en förening bedrivs via dator, e-post. Word och Excel är 
vanliga arbetsredskap. Det är underlättande om du har tillgång till en dator med de 
vanliga programvarorna. Du får i allmänhet en e-postadress som är knuten till 
föreningsarbetet och den ska du kontrollera flera gånger i veckan. Om du är 
oanträffbar under en längre tid är det bra om du meddelar ordförande eller sekreterare 
om detta.  

I en lokalklubb hjälper man varandra med arbetet och man kan även ta hjälp av 
styrelsen i det distrikt man tillhör. Kontaktuppgifter finns på länk som du återfinner 
sist i dokumentet.  

ORGANISATION OCH DELEGERINGSORDNING  
Lokalklubbarna har en central och viktig roll i Svenska Brukshundklubbens 
organisation och är i många fall ansiktet utåt mot medlemmar och samhället. Som 
förtroendevald i en lokalklubb förväntas du därför ha goda kunskaper om Svenska 
Brukshundklubbens organisation, grundregler och policys. Du kan hitta mycket 
information på www.brukshundklubben.se. Har du frågor om organisationen lyfter du 
detta på ett styrelsemöte så kan man gemensamt hitta korrekt information. Man kan 
också ta hjälp av distriktet eller de centrala föreningscoacherna  

UPPDRAGETS VARAKTIGHET  
En lokalklubb har årsmöte varje år och där väljs styrelsen. Posterna, förutom 
ordförande, är på två år och man förväntas såklart fullfölja sin mandatperiod. Utöver 
det så utses ett antal personer som ska vara verksamma i olika grupper med specifika 
ansvarsområden. Dessa personer kan komma att bytas ut vid årsmötens men för 
kontinuiteten i arbetet är det såklart bra om det finns en bra överlappning med 
förtroendevalda. Om du av någon orsak inte har möjlighet att fullfölja ditt uppdrag 
som förtroendevald ska du meddela styrelsen detta snarast möjligt.  

LOJALITET/KONFIDENTIELLA UPPGIFTER/SOCIALA MEDIA  
Du har blivit utnämnd till förtroendevald i egenskap av dina egna kunskaper och 
kvalitéer. Du representerar alltså din lokalklubb och i förlängningen även Svenska 
Brukshundklubben du är alltså inte vald för att driva dina egna frågor. Detta innebär 
att du förväntas vara objektiv i frågor som ska behandlas och aktivt informera dig 
och engagera dig även i frågor som inte är ditt specialområde.   
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Informationsspridning  

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

Lojalitet med lokalklubben i ”tjänsten” och till vardags   

När du tackar ja till att bli förtroendevald blir du en del av lokalklubbens centrala 
organisation och förväntas då vara lojal med lokalklubbens delegeringsordning och 
beslut. Detta oavsett om du i en enskild fråga är enig eller inte med dina kolleger. Som 
förtroendevald kommer du att ses som en representant för din lokala klubb och i 
förlängningen Svenska Brukshundklubben, både när du aktivt företräder 
organisationen och när du under din fritid själv är aktiv inom Svenska 
Brukshundklubbens organisation. 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 föreningsarbetet.  

Sociala medier 

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

ARVODEN, RESOR OCH ERSÄTTNING  
Svenska Brukshundklubbens lokalklubbar är ideella föreningar, det arbete du utför 
för lokalklubben är därför inte avlönat. Du har däremot möjlighet till ersättning för 
dina resor till och från t.ex. distriktsmöten samt utlägg som är beslutade av din 
lokalklubb. Dina resor och utlägg ska redovisas på en reseräkning som lokalklubben 
tillhandahåller. Glöm inte att styrka dina utlägg med kvitton i original.   

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 lokala 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 

Kontakt distrikt 

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
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/sok-klubb/

