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För en bättre medlemshantering
Bakgrund
2021 blev jag återigen medlem i SGS. Min upplevelse var att den aktuella medlemshanteringen i vår
klubb är bristfälligt. Framförallt i jämförelse med andra rasklubbar (t.ex. Affenpinscherklubben):
– ingen (automatisk) återkoppling vid anmälning/inbetalning och/eller välkomstbrev,
– medlemsinbetalningarna blandas med utställningsanmälningarna,
– medlemskort saknar namn och medlemsnummer och anländer månader senare,
– man blir inte påmind om förlängningen av medlemskapet
Därtill finns det också historiska erfarenheter som har kostat föreningen flera, flera tusenlappar i
utebliven medlemsavgift genom åren. Medlemsavgiften är föreningens huvudintäkt. Denna intäkt har
stadigt sjunkit de senaste åren. Från 29.350 kr med 103 fullbetalande medlemmar 2018 till 21.980 kr
och 82 fullbetalande medlemmar 2021. Denna utveckling bör stoppas.
Klubben bör anlita en professionell medlemsadministration såsom SKK:s medlemsservice. Inom SKK
används denna service idag av 129 klubbar (2/3 del). Fördelarna är många (se bilagor) men kan
sammanfattas med en nöjd medlemsupplevelse samt frigjorda resurser inom föreningen. Resurser som
då kan läggas på medlemsaktiviteter istället. Fokus på rätt kompetens på rätt plats.
Nackdelarna är kostnader. År 2021 låg avgiften på 34 kr per medlem och år. Plus en engångskostnad
för att lägga upp klubben i deras system. Uppstartskostnaden kan man dock påverka genom ett bra
förberett underlag. Som en liten klubb omkring 2000 kr enligt Helena Nyberg (chef på SKK:s medlemsservice). Inga extra kostnader utöver det. Jämför vi de här kostnader med de förluster som uppstår
genom aktuell strulande medlemshantering, icke automatiska förlängningarna plus sabbade intäkter
historiskt sett så kommer man nog snabbt till slutsatsen att vi inte ha råd att sköta det här själva på
ideellt basis.
Att ansluta sig till SKK:s medlemsservice blir en investering som gynnar föreningen inte bara i längden
utan redan från start.
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Förslag till beslut
– Att ansluta SGS till SKK:s medlemsservice redan i år
– Att tillägga kostnader i årets budget.
– Att utse en datakunnig (styrelse)medlem som klubbkontakt för att hålla anslutningskostnader lågt
– Att använda automatiskt generade s.k. tidningsfiler så att ingen missa (digitala) Griffonbladet
– Att utforma ett välkomstbrev samt ett medlemskort (generas sedan automatiskt med namn och
medlemsnummer)
– Att använda sig av SKK:s system för att snabbt och enkelt kunna kommunicera med sina medlemmar
utöver klubbtidningen.

Jag föreslår årsmötet att besluta enligt förslaget.

Nyköping, 2022-02-01

Ralf Spehling
(obekannt medlemsnr.)

Bilagor
– Affenpinscherklubbens medlemsavi som kommer direkt till e-brevlådan alt. som e-faktura
– Minnesanteckningarna från samtal med SKK:s medlemsservice chef Helena Nyberg, 20020122
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Avsändare

AFFENPINSCHERKLUBBEN
c/o Svenska Kennelklubben
Box 771, 191 27 Sollentuna

RALF SPEHLING
VILLAVÄGEN 7
611 74 TYSTBERGA

Gäller till 2022-08

MEDLEMSKORT

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I AFFENPINSCHERKLUBBEN!
Vi är glada att du vill bli medlem.

RALF SPEHLING

Medlemskapet ger dig tillgång till klubbens aktiviteter, prov, utställningar,
kurser och mycket annat som klubben anordnar.
Du kan också ställa ut din hund på Stockholm Hundmässa.

AFFENPINSCHERKLUBBEN
Sv Schnauzer Pinscher Kl

Ditt medlemskap är rullande och börjar gälla från den dag du betalar in
medlemsavgiften.

Har du funderingar om din hundras eller om rasklubbens verksamhet, vänd
dig direkt till klubben.
Vi hoppas och tror att du och din hund kommer att få mycket glädje av ditt
medlemskap!

Medl.nr. 80011916



Som medlem i en klubb inom SKK-organisationen har du även tillgång till fri
rådgivning i alla hundfrågor, telefon 08-795 33 44 eller e-post:
hundfragor@skk.se.

Medlemsnummer 80011916

I medlemskapet ingår:
AFFENPINSCHERKLUBBEN
Sv Schnauzer Pinscher Kl

För frågor om ditt medlemskap, kontakta Svenska Kennelklubbens Medlemsservice. Telefon 08-795 33 44, e-post medlem@skk.se

Om Svenska Kennelklubben
Välkommen till Svenska Kennelklubben – hundägarnas
riksorganisation! Din klubb är en av de omkring 1 000
hundklubbar som ingår i organisationen. Genom ditt
medlemskap bidrar du till vårt arbete för sunda och

Oss tillhanda senast:
Att betala:
OCR-nummer:
Plusgiro:
Bankgiro:

2021-09-10
150 kr
100031764671
83 24 00-6
563-0488

friska hundar och för hundens och hundägarens
rättigheter i samhället. Du är också en del i en
förening med ett stort och brett utbud av aktiviteter
som du och din hund kan delta i.

83 24 00-6
Svenska Kennelklubben

RALF SPEHLING
VILLAVÄGEN 7
611 74 TYSTBERGA
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Sommartips för dig och din hund
Nu i sommartider bjuds såväl härliga upplevelser som faror för din hund i naturen.
Här är några tips på både roliga saker och en del att se upp med.
Fler av båda sorter hittar du på webbadressen nedan.

Gör roliga utﬂykter men lämna aldrig
hunden i en varm bil

Låt hunden bada men se upp för
giftig algblomning

Ta långpromenaden på
kvällen - men se upp
för kvarlämnat skräp.

https://www.skk.se/sommartips
Uppdatera din e-postadress!

Byt till e-faktura!

Meddela oss din e-postadress så du inte missar
intressant och spännande medlemsinformation.

Smidigt för dig och snällare mot miljön.
Läs mer om e-faktura på

skk.se/formular-kontaktuppgifter

skk.se/e-faktura

Så här behandlar vi dina personuppgifter

SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna
dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med
fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla
personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.

Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter, ﬁnns på www.skk.
se/pub. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av
information från SKK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att
kontakta vår medlemsavdelning, tel 08-795 33 44, medlem@skk.se.

Minnesanteckning SKK medlemsservice
pratade med Helena Nyberg, chef medlemsservice SKK 08 795
31 14

– 2/3 del av alla klubbar sköts centralt genom SKKS
medlemsservice
– drygt 190.000 medlemmar
– 129 ras/specialklubbar
– exakta offerten kan bara skickas till sittande styrelse men lite
snabbt beskriven:
– priset 2021 var 34 kr per medlem per år
– priset är detsamma för alla klubbar stor eller små
– tillkommer uppstartskostnader på 600 kr per timme
– tidsåtgången beror på storlek och skicket av underlaget
– brukar ligger mellan 3 och 8 tim. Alltså 1.800 och 4.800 kr
– hon skulle gissa att vi landar omkring 2.000 kr
– jag påtalade frågan om hur man löser byte från medlemsavgift
per kalenderår till rullande …
– Helena förklarade lite snabbt med hänvisade sedan till Annika
Sjöblom 08 795 30 56
Översikt om tjänsten:
https://www.skk.se/sv/om-skk/funktionarsinfo/medlemsansvarig/
Dokumentöversikt i detalj:
https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/For-funktionarer/
Medlemsansvarig/
Genomgång till styrelsen:
https://www.youtube.com/watch?v=NtimLlqpUcM&t=3s

Svar på motion till Svenska Griffonsektionens årsmöte.
Se bilaga 1
SGS medlemshantering har dragits med en del problematik genom åren och sittande styrelse har
gjort sitt bästa för att lösa detta genom, att säkra tidningsutskicken där vi de senare numren ej har
fått tillbaka utskick eller fått påpekande om uteblivna tidningar. Vi har även skickat ut medlemskort
vilket tidigare aldrig funnits och, ja självklart kan detta förbättras. Välkomstbrev har gått ut till nya
medlemmar men vi har även där vetskapen om att det kan förbättras. Påminnelser skall gå ut fr.o.m.
2022 då den tjänsten kommer bli ny ur bokföringsprogrammet och är vår förhoppning att det skall slå
väl ut.
Klubben har tyvärr haft problem med sin betalningstjänst på hemsidan. Vår betalningsfunktion Stripe
utförde en uppdatering som ej var kompatibel med klubbens hemsida. Detta har inneburit att vi var
tvungna att koda om hemsidan och uppgradera betalningsplattformen. Tyvärr saknades den
kompetensen i styrelsen så det är en tjänst vi har fått ta hjälp med. Medlemsavgiften har under
denna tid betalats via vårt Plusgiro.
Att använda oss av föreslagna medlemsadministration genom SKK har vart en fråga styrelsen har haft
uppe tidigare, men då föregående årsmötes önskan var att hålla nere medlemsavgifterna och
framförallt de skänkta medlemskapen från våra uppfödare så valde styrelsen att följa detta och la
tanken om medlems service via SKK vilande.
Vi ser positivt till en förbättring och förenkling av medlemshanteringen.
Styrelsens yttrande
Styrelsen bifaller motionen i sin helhet med följande motivering att årsmötet hänskjuter motionen
för behandling och beslut av kommande verksamhetsårs styrelse. Med anledning av att ett årsmöte
är suveränt och beslut tagna på årsmöten inte kan hävas av styrelsen utom i särskilda fall.

Styrelsen Svenska Griffonsektionen 2022-02-21
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För mer demokrati och transparens inom föreningen
Bakgrund
Föreningsformen är det vanligaste sättet för människor att organisera sig demokratiskt. Alla
medlemmar inom föreningen bör lyssna, respektera varandras åsikter och arbeta jämlikt samt öppet
för att skapa goda förutsättningar för ett positivt och kreativt klimat. Att låta det sunda förnuftet råda i
en förening är vardagsdemokrati i praktiken.
Här upplever jag stora brister inom vår förening. Väldig få verkar vilja stå öppet för sina åsikter, idéer
och ambitioner. Det baktalas istället för att föra en öppen och konstruktiv dialog med varandra till
föreningens bästa. Och om detta inte vore nog så ryktas det även om planerade kupper på årsmötet.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är bara dess verkställande och förvaltande
organ. Visserligen får styrelsen enligt stadgarna bestämma tid och plats för årsmötet. Men enligt god
föreningssed borde styrelsen vara lyhörd för sina medlemmars önskemål och förslag i ett sådant viktigt
beslut. Till exempel när SKK uttryckligen avråder från fysiska årsmöten även år 2022 och uppmuntrar till
digitala lösningarna istället. Flera medlemmar som tillhör riskgruppen eller bor för långt bort utesluts
från mötet per automatik. Varför görs ingen medlemsundersökning eller omröstning på nätet? Ett lågt
deltagarantal underlättar för kuppförsök. Högsta möjliga deltagarantal borde alltså ligga i styrelsens
egna intresse.
Tillsammans lär vi inte kunna påverka den enskildes bristande moral. Men med hjälp av mer
transparens, insyn och en öppen dialog och mer respekt för varandras olika åsikter har vi en chans att
återigen skapa ett positiv och kreativt klimat. Mer sunt förnuft. Mer vardagsdemokrati. Mer gemenskap.
Med allt detta tillsammans lär vi även kunna attrahera fler medlemmar.
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Förslag till beslut
– Att skapa ett forum där enbart medlemmar tillåts diskutera konstruktivt och öppet. T.ex. en sluten eller öppen
Facebook grupp som inte ska förväxlas med en FB sida som kräver ett aktivt bevakande.
– Att etablera en inkluderande, digital möteskultur som ett komplement till fysiska träffar.
– Att göra viktiga delar eller hela årsmöteshandlingarna såsom valberednings förslag och motioner
lättillgängligt genom publicering på hemsida eller e-postutskick till alla medlemmar.
– Att ta till sig av medlemsundersökningar alternativt omröstningar på nätet som hjälpmedel i viktiga frågor.
–Att styrelsen och valberedningen agera mer inkluderande genom att uppmuntra och leta efter kompetens
hos alla medlemmar såväl uppfödare som valpköpare.

Jag föreslår årsmötet att besluta enligt förslaget.

Nyköping, 2022-02-05

Ralf Spehling
(obekannt medlemsnr.)
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Svar på motion till Svenska Griffonsektionens årsmöte.
Se bilaga 2
SGS håller självklart med om att det är deltagande som är en av grundpelarna i ett demokratiskt
föreningsliv.
Att motionären upplever stora brister inom SGS är ju beklagligt och vi hoppas att den känslan skall
förändras. Det står alla fritt att ta kontakt med styrelsen under verksamhetsåren som pågår om man
är missnöjd och komma med förslag och synpunkter på hur man skall göra förändringar för att alla
skall trivas inom föreningen.
Vi har inte stött på dessa reaktioner under sittande tid varför det är svårt att vara lyhörda och
förändra men självklart skall föreningen vara för oss alla.
Efter att motionen kommit styrelsen tillhanda har SKK’s föreningskommitté beslutat att häva sin
tidigare avrådan från fysiska årsmöten, och som svar på medlemmars önskan om digitalt möte gav vi
svaret att vi avvaktade läget och SKK’s agerande med anledning av att de flesta av
Folkälsomyndighetens förväntade åtgärder mot smittspridning av Covid-19 skulle upphöra 9 februari.
Vi tycker nog att styrelsen innan och under pandemin har haft aktiviteter och träffar som just öppnat
upp för gemenskapen och det positiva klimatet och planerna framåt var att fortsätta att bjuda in till
mer gemenskap likt pysseldagarna, specialen med gemensamma måltider, boende, tävlingar mm.
Men vi får inte glömma att det har försvårats av ett mer eller mindre nedstängt Sverige under större
delen av sittande styrelses mandattid.
Men nu ser vi ljust på framtiden och hoppas att aktiviteter, träffar mm. skall få oss att träffas igen i
en trevlig anda med vår fina ras som grundsten.
Styrelsens yttrande
Motionen avser 5 olika yrkanden
- avslås, då det tidigare har kommit till styrelsen att SKK ej rekommenderar denna typ av forum
eller grupper, och överlåtes åt kommande styrelse att se över om det föreligger någon förändring.
- anses besvarad, då vi dels har våra styrelsemöten digitalt men vi har även haft en digital
uppfödarutbildning som tyvärr inte SGS medlemmar förutom 2st visade intresse för så vi fick bjuda in
andra rasklubbar för att fylla kursen. Detta var ett bra sätt att ha denna typ av kurser på och planeras
att fortsatt användas i framtiden.
- anses besvarad, då det dels redan görs till viss del med b.la. valberedningens förslag sedan ett par
år tillbaka, samt att i de nya stadgar som är ute på remiss kommer detta att inkluderas och vara
inkluderat i stadgarna.
- anses besvarad, då det är en metod som vi redan använt oss av i frågor vi sett vara en fördel för
medlemmarna att få ta del av ex. domarförslag till rasspecialerna. Men kan med fördel användas i
flera olika frågor.
-avslås, valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen
och arbetar på förtroende från föreningens medlemmar. Vi ser inte att årsmötet kan ta ett beslut i
detta yrkandet men valberedningen skall självklart ges tillfälle att deltaga efter anmälan på

styrelsemöten och ta del av alla protokoll, och att valberedningen är aktiv och deltager på
föreningens aktiviteter mm. för att redan från start bilda sig en uppfattning om hur styrelsen fungerar
och vilka kompetenser som finns eller saknas och på sätt genom att möta medlemmarna finna
lämpliga kandidater att föreslå. Viktigt är att man under pågående verksamhetsår har samtal
valberedning och styrelse emellan, för att underlätta för valberedningen inför att förslag skall
upprättas genom att höra hur man ställer sig till arbetet i styrelsen, vill man sitta kvar, vill man
lämna?.

Styrelsen Svenska Griffonsektionen 2022-02-21

