
 

 
 
 
  
Proposition om att låta Svk FUR gå upp i SGVK              2019-01-30 
 
Styrelsen vill till årsmötet lägga fram följande proposition om att låta Svk FUR gå upp i SGVK 
och ej längre vara specialklubb utan endast en rasklubb. 
 
Bakgrund 
Organisations förändringen som startades av SKK för mer än 2 år sedan gjorde att vi startade 
med att undersöka om hur det skulle påverka oss och nu har vi landat i detta förslag till 
propositionen då man fann denna möjlighet med SGVK. 
 
Historia 
Rasklubben bildades 1973 
1983 var man ansluten till SSD ( Specialklubben för Sällskaps- och Dvärghundar) 
1 Januari 2001 blev FUR egen specialklubb med namnet Svenska klubben För Ungerska 
Rashundar, förkortat Svk FUR. 
 
Specialklubb består av till klubben anslutna rasklubbar/lokalklubbar. Specialklubbens 
verksamhet omfattar den/de ras/er för vilka delegering från SKKs centralstyrelse erhållits i 
samråd med specialklubben. Specialklubbens högsta beslutande organ är 
specialklubbsfullmäktige/årsmöte. Fullmäktiges delegater utses av rasklubbarna och/eller 
lokalavdelningarna. Specialklubbsfullmäktige/årsmötet väljer specialklubbsstyrelse, revisorer 
och valberedning. 
 
SKK krav på en specialklubb är bl.a. : 
Arrangera utställningar i enlighet med SKK:s bestämmelser. 
Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med SKK upprättade riktlinjer  
Arrangera domarkonferenser för de raser som specialklubben har rasansvaret för. 
Att aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens raser. 
Ge information till rasklubbarnas medlemmar genom rasens kontaktperson. 
Vara SKK behjälplig vid domarutbildning och examination. 
Specialklubben är ansvarig att svara på remisser och övrig a uppdrag som SKK delegerar  
Välja representant till Kennelfullmäktige (Högsta beslutande organ inom SKK-organisationen) 
 



Nuläge 
Idag har vi drygt 360 st medlemmar i Svk FUR vilket gör oss till en av de minsta (numerärt 
sett) specialklubbarna som finns representerade i Kennelfullmäktige.  
Vi arrangerar från och med i år endast en utställning per år. 
 
Vi har varit i kontakt med SGVK ( Svenska Gårds- och Vallhundsklubben) som välkomnar oss. 
 
Svenska Gårds – och Vallhundsklubben fungerar som paraplyorganisation för sina 
rasklubbar. 
Klubben har inte några egna medlemmar utan medlem är man i sin rasklubb. 
Varje rasklubb betalar medlemsavgift till SGVK i förhållande till sitt medlemsantal och med 
den summa som SGVKs fullmäktigestämma beslutar. ( för närvarande 20 :- per medlem) 
SGVK ger inte ut någon tidskrift utan når medlemmarna genom rasklubbarnas tidskrifter. 
Samtliga rasklubbar ska utse en kontaktperson för all information från och till SGVK. 
Rasklubbarna ansvarar för att information från SGVK når rasklubbens medlemmarna i 
tillräckligt god tid beroende på vad det gäller. 
Anordna utställningar över landet spridda under hela året. 
Rasklubbarna ska ha platsansvaret vid i stort sett var sin utställning. 
 
Följande raser ingår för närvarande i SGVK:  
Bergamasco, Berger des Pyrénées, Cao da Serra de Aires, Dansk/Svensk Gårdshund, Gos 
d´Atura Catala, Old English Sheepdog, Polski Owczarek Nizinny, Schapendoes, Schipperke. 
 
Fördelar 
Vi är fortfarande kvar som rasklubb och har själva valt vad vi vill tillhöra. 
Ekonomiskt innebär detta att vi får mindre kostnader för utställningar, domarkonferanser 
mm. 
Fler tillfällen till utställningar och lydnadsprov inom SGVK 
 
Nackdelar 
Vi tappar vår representation i Kennelfullmäktige 
 
Slutsats 
 
För att vi skall kunna välja själva hur vi vill gå vidare med vår Specialklubb så ser vi endast ett 
vettigt och seriöst alternativ och det är att vi själva väljer att gå från att vara en specialklubb 
till att bli medlem i en annan specialklubb med liknade inriktning som oss. 
 
Styrelsens förslag är 
 
- Att årsmötet beslutar att låta Svk FUR övergå från att vara en egen specialklubb till att ingå 
som rasklubb i SGVK från och med 2020. 
 
- Att föreslagna stadgeändringar för rasklubb antas  
 
- Att nya styrelsen får i uppdrag att utlysa ett extra årsmöte då alla formalia och ev. 
stadgeändringar kan beslutas. 



 
 
 
 
 
 
Ordförande  Ewa Granath  (AU) e.granath@svkfur.se 
Vice Ordförande  Susan Danielsson Suppl (AU) s.danielsson@svkfur.se 
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Ledamot   Malin Karlsson  m.karlsson@svkfur.se 
Suppleant 1 Yvonne Lövgren  y.lovgren@svkfur.se 
Suppleant 2 Siw Evensen   s.evensen@svkfur.se 
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