PROTOKOLL FÖR SSBTK:S EXTRAINSATTA STYRELSEMÖTE
SÖNDAG, 2014-12-18 TELEFONMÖTE
NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, JOSEFINE
PETTERSSON, CAROLINE REMULA, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND,
JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT

§10.1 Mötet öppnas
Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar mötet
öppnat.

§10.2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Josefine
Pettersson.

§10.3 Förändringar i styrelsen
Camilla Thörner har av privata skäl valt att lämna sin plats i styrelsen,
tävlingskommittén samt PR kommittén till förfogande. Styrelsen tackar
Camilla för hennes insats och önskar henne all lycka i framtiden. Suzette
Elestedt går i och med detta från en suppleant plats till ledamotplats.

§10.4 Planerad parning
Malin Toivainen, styrelseledamot och sammankallande i UK, planerar att
para sin ena tik med HD status D. Malin har tidigare i en tråd på facebook
informerat styrelsen om denna parning men styrelsen vill klargöra att
trådens karaktär hade en skämtsam ton, vilket gjorde att styrelsen
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upplevde information som just det, ett internskämt. Detta är naturligtvis
mycket beklagligt och med facit i hand skulle frågan diskuterats tydligare
när den uppstod.
Det har blivit en massiv reaktion på denna planerade parning hos
klubbens medlemmar och styrelsen har via mail, telefon och meddelanden
på facebook mottagit en stor mängd frågor kring hur styrelsen ställer sig
till att en förtroendevald väljer att para en tik med HD status D.
Enligt SSBTK:s stadgar åligger det styrelsen att ” Att väcka intresse och för
att främja avel av mentalt, fysiskt sunda och exteriört fullgoda rasrena
hundar”.
Styrelsen i rasklubben har genom årsmötet mandat att tillsätta kommittéer
och dess medlemmar och bevaka att arbetet i kommittéerna bedrivs för
att främja rasen och klubben och att ett ömsesidigt förtroende finns.
Att para en tik med HD:D och kombinera med en friröntgad hane, strider
inte mot SKK:s etiska regler. Dock anser styrelsen att en sammankallande
i UK ska föregå med ett gott exempel utifrån klubbens stadgar. Efter
diskussion framgår det att Malin kommer fullfölja parningen vilket gör att
styrelsen inte ser att Malin Toivainen har möjlighet att sitta kvar som
sammankallande i UK.
Malin Toivainen väljer på grund av detta att lämna sin plats i styrelsen till
förfogande. Styrelsen bad Malin tänka över detta beslut då styrelsen gärna
sett att hon varit kvar på sin plats.
Suppleant Jennie Hammarqvist går med omedelbar verkan upp på
ledamotplats.
Styrelsen vill tillägga att detta var en svår och komplex fråga då det
saknas tydliga riktlinjer för hur de förtroendevalda bör agera i sin egen
avel. Styrelsen kommer ta upp frågan kring om det ska finnas en policy för
förtroendevalda på årsmötet 2015.
Malin Toivainen har varit en stor tillgång för SSBTK och hennes arbete har
varit förenligt med god föreningsteknik och kunskap. Beslutet att avsätta
Malin som sammankallande för UK på grund av bristande förtroende, var
ett svårt men enhälligt beslut från styrelsen. Styrelsen vill tacka Malin för
hennes arbete och önska henne lycka till i framtiden.

§10.5 Mötet avslutas
Ordförande Johan Norgren tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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Malin Ask

Justeras

Justeras

Johan Norgren, Ordförande

Josefine Pettersson, Ledamot
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