
 

 

 

MOTION 1 – Ersättning för ledamot/Suppleant i SSBK 
 

BAKGRUND: 
Att jobba med styrelsearbete tar mycket tid och alla ledamöter har ett extra ansvar  

BESKRIVNING AV ÄRENDET  
Ledamöter i styrelsen har olika ansvarområden och jobbar flera timmar per vecka med 

styrelsearbetet samt inom de ansvarområden man har.  

BEDÖMNING: 
Rimligt arvode för varje ledamot skulle visa att styrelsearbetet viktigt. Det är viktigt att alla deltar 
på styrelsemötena också så att alla vet vad som pågår. Det hålls ca 10 styrelsemöten/år på SSBK. 

Jag yrkar/motionerar att: 

Att SSBK inför ett arvode på 2000kr/år för varje ledamot i SSBK styrelse 

Att SSBK inför ett arvode på 1000kr/år för varje suppleant i SSBK styrelse 

För att få ut sitt arvode behöver man delta på minst 80 % av de inbokade 

styrelsemötena under året.  

 

Mvh Yvonne Andersson 

 

 

Styrelsens yttrande 

Då man som ledamot tackar ja till ett uppdrag är det viktigt att känna till vad uppdraget innebär och 

de arbetsinsatser som krävs. Styrelsen anser att medlemmar i Stockholms Södra Brukshundklubb ska 

värna om att klubben bibehåller en ideell inriktning.  

Styrelsen ska aktivt arbeta för att uppmuntra och stärka förtroendevaldas insatser och förhållande till 

varandra på annat sätt än genom arvodering. Vidare hänvisar styrelsen till motiv som framförts 

gällande övriga motioner som berör arvodering. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

 

  



 

MOTION 2 – Ersättning för Ordförande/Vice samt Kassör i SSBK 
 

BAKGRUND: 
Ordförande, viceordförande och kassör har ett utökat ansvar  

BESKRIVNING AV ÄRENDET  
Ordförande, Viceordf och kassör har extra arbetsuppgifter som måste utföras vid vissa tillfällen, 
och det är ett arbete som endast de kan göra.  

BEDÖMNING: 
Utöver det arvode som ledamot tycker jag att dessa roller bör ha ett extra arvode. Kravet ska vara 

den samma att de behöver delta på minst 80% av styrelsemötena. 

Jag yrkar/motionerar att: 

- Att SSBK inför ett arvode på 4000kr/år för rollen som ordförande 

- Att SSBK inför ett arvode på 2000kr/år för rollen som Vice ordförande  

- Att SSBK inför ett arvode på 2000kr/år för rollen som kassör 

För att få ut sitt arvode behöver man delta på minst 80 % av de inbokade 

styrelsemötena under året.  

Ersättningen betalas ut kommande år, efter årsmötet. 

 

Mvh Yvonne Andersson SSBK  

 

 

Styrelsens yttrande: 

De berörda rollerna ordförande, vice ordförande och kassör, har förvisso krävande uppgifter som 

innebär många timmars arbete. Styrelsearbete handlar om att arbeta för ett sammanhang och för 

medlemmars gemensamma utveckling och möjlighet att idka sitt intresse.  

Att mäta vissa insatser i form av arvoden dämpar vanligtvis motivationen för icke arvoderade 

insatser. Det finns i klubben en rad uppgifter som är tidskrävande.  

Styrelsen eftersträvar att värna om ett ideellt förhållningssätt som bygger på ”att ge och att få”.  

Närliggande klubbar, Tyresö och Värmdö betalar inte ut någon ersättning till någon ledamot eller 

funktionär. 

Styrelsen ger inte stöd för arvodering i något uppdrag. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås.  

 

  



Motion 3 till Årsmöte SSBK 2021 

Ersättning till Provledare/Tävlingsledare/Testledare på SSBK 

• Bakgrund/beskrivning:  Att vara tävlings/test el provledare tar mycket tid och är ganska 

krävande. Idag får dessa inte någon ersättning, utan det är bara domare som får ta ut 

ersättning från hemmaklubb. Ska klubben få personer att ta ansvaret som Prov/test el 

tävlingsledare på officiella prov bör även dessa få någon form av ersättning för sitt arbete. 

 

 

• Motionera att Prov/Test och tävlingsledare får samma ersättning som domare på officiella 

prov på SSBK även om det är ens hemmaklubb. 

 

 

Mvh Yvonne Andersson 

 

 

 

 

Styrelsens yttrande: 
 

Tävlingsverksamheten inom bruks och IGP är en verksamhet som inte innebär nämnvärda 

inkomster. En brukstävling går ibland med förlust.  

 

Klubben bekostar all utbildning av funktionärer, vilket ger medlemmar möjligheter till ökad 

kompetens och utveckling. Att som tävlingsledare eller provledare ställa upp för klubben vid 

ett par tillfällen per år, anser styrelsen ingår i det hundintresse som är grunden för det 

engagemang som medlemmen har. Tävlingsverksamheten bygger också på ”att få och att 

ge”. Den som tävlar på andra klubbar, behöver ställa upp på egen klubb, för att möjliggöra 

tävlingstillfällen för medlemmar från andra klubbar.  

 

Vi tillhör ett sammanhang där vi räknar insatser i glädje, samarbete och kunskap, inte i 

pengar. Börjar vi arvodera medför det jämförelser mellan insatser och dämpar motivationen 

att arbeta för klubben som helhet. 

 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

 

  



 

MOTION 4 – Kryptunnel 
 

BAKGRUND: 
vi har ingen plats där vi kan träna hundarna på att krypa igenom nåt. Krypet är ett mycket viktigt 
moment i tävling. 

BESKRIVNING AV ÄRENDET  
Att bygga 2 st kryptunnlar så det ger möjlighet att träna kryp på ett roligt sätt. De behöver inte stå 
på bruks el lydnadsplan utan kan stå någon annanstans         

 

Jag yrkar/motionerar att: 

- Att klubben bygger nya 2- 3 träningskryptunnlar så att de passar storlek 1: kelpie 

2: schäfer. Detta medför att många kan träna kryp med sina hundar. Den går även 

att använda för andra som vill träna med kanske inte tävla. 

- De kan vara olika långa 

- Ha bra underlag i tunnlarna 

 

 

Mvh Yvonne Andersson  

 

 

Styrelsens yttrande 

Kryptunnel användes på 70-talet.  

Som hjälpmedel för inlärning av kryp kan vi inte betrakta kryptunnel som ett gynnsamt hjälpmedel. 

Kryp ska läras i små steg med förfinad teknik, där hundens attityd och känsla är av största vikt. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

 

  



 

MOTION 5 – Milersättning för jobb till klubben  
 

BAKGRUND: 
Det är mycket jobb som ska göras på klubben och många i styrelsen och prov/test/tävlingsledare 
gör detta jobb 

BESKRIVNING AV ÄRENDET  
Det är inte meningen att styrelsemedlemmar el Prov/Test/Tävlingsledare ska betala för att göra ett 
jobb för klubben  

BEDÖMNING: 

Rimligt att få ta ut milersättning när man gör jobb på klubben el letar spårmarker/sökområden mm 

Jag yrkar/motionerar att: 

Att SSBK inför att medlemmar som gör ett jobb för klubben kan få milersättning för det 

arbetet. Avstämning med styrelsen innan, så att styrelsen har koll på utlägg och 

kostnader. 

 

Mvh Yvonne Andersson 

 

 

Styrelsens yttrande 

Styrelsen ger stöd för att milersättning betalas till tävlingsledare, representanter och 

styrelseledamöter i samband med uppdrag. Så har skett och det föreligger inte skäl att ta nytt beslut 

gällande detta. 

Förtydligande: Gällande tävlingsledare stödjer styrelsen att milersättning betalas i samband med 

tävling. Vill tävlingsledare/funktionär begära ytterligare reseersättning i samband med rekognosering 

av marker, ska denne i förväg till styrelsen äska bidrag för resor. Styrelsen menar att reseersättning 

ska ligga inom rimliga nivåer och vid resa till spårmarker finns tillfälle att träna och motionera egen 

hund. 

Styrelsen föreslår fortsatt utbetalning av kostnadsersättning. 

Styrelsen föreslår avslag för att milersättning betalas för resor till och från klubben. Resor till klubben 

får anses ingå i det hundintresse som är grunden till aktivitet i klubben. Att en styrelseledamot 

behöver besöka klubben flera gånger i veckan anser styrelsen ligger inom ramen för att acceptera 

uppdraget och stödja ideell verksamhet. 

 

  



 

 

MOTION 6 – Ersättning för vissa viktiga arbetsuppgifter 
 

BAKGRUND: 
Vissa roller är mer krävande och är ett måste för klubben.  6 

BESKRIVNING AV ÄRENDET  
Det finns olika ansvarområden som måste finnas, och är viktiga för att tävling mm ska fungera.  
Dessa uppgifter/ansvar jobbar man många gånger med flera timmar per vecka.  

BEDÖMNING: 
Rimligt arvode för dessa arbetsuppgifter kan styrelsen besluta om 

Jag yrkar/motionerar att: 

Att SSBK inför ett arvode för de ansvarsområden som är viktiga för att verksamheten ska 

fungera. Styrelsen får mandat att besluta om vilka ansvarsområden som skulle kunna få 

ett arvode, och storleken på arvodet.  

 

Mvh Yvonne Andersson 

 

 

Styrelsens yttrande: 

En fungerande verksamhet grundas på att medlemmar som åtar sig förtroendeuppdrag har insikt i 

uppgiftens omfattning och tar ansvar för detta. 

Inom ramen för verksamheten anser styrelsen att det är viktigt att uppgifter fördelas och delegeras 

på ett flertal personer. Om många gör lite ökar samarbetsglädjen och arbetsinsatserna blir mindre 

betungande. Att motivera att vissa uppdrag ska arvoderas, innebär vanligen att känslan för det 

ideella engagemanget dämpas hos övriga som gör olika insatser. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

 


