
Info till lokalklubbarna inför SVaKs fullmäktige 2019          

Fullmäktigemötet kommer att hållas söndag 31 mars klockan 11.00, fika från 10.00. Mötet kommer 

att hållas i SKKs lokaler på Rotebergsvägen 3 i Sollentuna. Det kommer också att hållas en dag med 

temat måldiskussion för SVaK på samma plats 30 mars. Start 11.00 fika från 10.00. Se mer 

information nedan.  

Kallelse och dagordning kommer finnas i Omkring nr 1 2019 och i fullmäktigehandlingarna i Vallregs 

filarkiv.   

Vi har fått in 4 motioner till 2019 års fullmäktige, se nedan 

Förändringar i LK-stadgar kommer tas upp till beslut. Förslaget finns under 

fullmäktigehandlingar i Vallregs filarkiv. 

  

Antal delegater/antal medlemmar 31 dec 2018.  

Antal medlemmar vid årsskiftet avgör hur många delegater lokalklubben får utse till SVaKs 

fullmäktige, nedan ser ni det som gäller inför fullmäktige 2019.  

 klubb  Antal medlemmar  delegater  

 Dalarnas Vk  36   2  

 Gotlands VK  55   2  

 Skånes VK  120   3  

 Upplands VK  180   5  

 Sörmlands VK  59   2  

 X-läns VK  91   3  

 Västsvenska VK  64   2  

 Skaraborgs Aktiva Vallare  76   3  

 Östergötlands VK  100   3  

 Bohusläns-Dals VK  87   3  

 Vallhundsringen  69   2  

 Bergslagens VK  116   3  

Smålands VK    93   3  

Sydöstra Sveriges VK  54   2  

Sjuhäradsvallarna  69   2  

Värmlandsvallare  39   2  

Jämtland-Härjedalens VK  32   2  



Tjustvallarna  42   2  

Kronobergs VK  51   2  

Norrbottens VF  63   2  

Mälarmårdens VK  103
 
  3  

AC-Vallarna  76   3  

Angervallarna  38   2  

Södra Dalarnes Vallare  50   2  

VK Nord  53   2  

Öresundsvallarna  14   1  

Blekinge VK  51   2  

Westmanlands VK  78   3  

  

Dessutom har rasklubb Svenska working kelpie klubben rätt att skicka en delegat. 

Efter ert årsmöte meddela namn på delegater till sekreterare@svak.se så snabbt som möjligt. 

Meddela också vilka personer som kommer på Måldiskussionsdagen 30 mars.  

Delegatshandlingar kommer i vanlig ordning läggas på Vallregs filarkiv i mappen delegatshandlingar.  

För er som vill stanna över 30–31 mars finns dessa boende i närheten, Hotell Sjövillan 08-121 471 88 

hotellsjovillan.se och Hotell Angora 08-754 88 88 hotellangora.se. Var och en bokar själv efter 

godkännande av lokalklubbsstyrelse.  

SVaK betalar resekostnad överskjutande 1500kr per klubb. För personer som har lång resa till Arlanda och 

som ska vara delegat på fullmäktige betalar även SVaK övernattning. Reseräkning skickas in till kassören i 

SVaK i efterhand, en reseräkning per lokalklubb.  

Till SKK:s lokaler kan ni åka pendeltåg från Arlanda och Stockholms central till Rotebro station, därifrån är 

det 1,3 km att gå. Det finns även gott om parkeringsplatser i närheten. För vägbeskrivning sök på 

Rotebergsvägen 3 i Sollentuna.  

// för SVaKs styrelse, Torbjörn Skaar.  

 

Måldiskussion hur vill vi att SVaK ska fungera i framtiden? (30 mars) 
”Åren går fort och vi följer bara med, men vart är vi egentligen på väg och hur vill vi att SVaK ska 

fungera i framtiden?   Är vi stolta över att tillhöra SVaK?  Eller tillhör vi en  

lokalklubb som långt bort är ansluten till SVaK? Har vi SVaK bara för att vi måste ha en 

paraplyorganisation?   För att få ett gemensamt och tydligt mål i vårt arbete, kommer vi att vika 

dagen innan vårt fullmäktige till en viktig måldiskussion för SVaK. Vi vill att ordförande eller någon i 

styrelsen från varje lokalklubb deltar samt att våra kommittéer är representerade.  Naturligtvis är 

intresserade medlemmar också välkomna men vi vill att alla lokalklubbars styrelser ska vara 

representerade för att kunna fortsätta diskussionen i alla lokalklubbarna.” 

 Lena M Persson Ordf. SVaK 

Ta även upp punkten på klubbarnas årsmöten så att delegaterna får idéer och tar med 

medlemmarnas åsikter till diskussionen.  

Motioner till SVaKs fullmäktige. 

Från Upplands Vk (3st) 



Motion 1. Utbildning tävlingsledare 

Befintlig grundutbildning är bra men vi vill tillföra möjlighet att utbilda TL lokalt. Det blir både mer 

tidsbesparande och mer ekonomiskt, detta utan att gå ned i kvalitet på utbildningen. 

Vi föreslår att erfarna tävlingsledare i lokalklubbar får behörighet att utbilda tävlingsledare 

lokalt. Kriterier för tävlingsledarlärare är förslagsvis att ha tjänstgjort som TL totalt minst 10 

gånger fördelat på minst tre olika klasser under minst fem år, samt vara kontinuerligt 

uppdaterad. Dessutom ska denne rekommenderas av lokalklubbens styrelse. 

Utbildningen baseras på ett Tävlingsledarkompendium som uppdateras och tillhandahålls 

centralt av TK.  

Därmed kan ansvaret för att anordna tävlingsledarutbildningar delegeras till lokalklubbarna. Tanken är 

även att lokalklubbarna kan hjälpa varandra med utbildning om så önskas. 

Förslag till beslut på motion 1: Utbildning av tävlingsledare delegeras till lokalklubbar enligt ovan 

förslag. Kriterier för tävlingsledarlärare utformas av TK.  

Yttrande TK: TK föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att se över organisationen av 

tävlingsledareutbildningen. Ett alternativ kan vara att ha ett fåtal utbildare i respektive region. 

Styrelsens yttrande: Att fullmäktige lämnar över motionen till styrelsen att tillsammans med 

TK ta fram former för delegerad utbildning samt genomföra detta. 

Motion 2. Uppdatering tävlingsledare 

För att få ett utbyte av erfarenheter både från nationella och internationella tävlingar föreslår 

vi att SVAK vartannat år anordnar en tävlingsledarkonferens, lämpligen i samband med 

fullmäktige. Konferensen bör ledas av personer utsedda av TK. Tidpunkten är tänkt enbart 

av praktiska och ekonomiska skäl. Många TL brukar vara delegater till fullmäktige och kan 

därmed slå två flugor i en smäll. Konferensen ska gälla som uppdatering för tävlingsledarna 

(precis som det gör för domarna).  

Uppdatering av tävlingsledare ska ske minst vart fjärde år. Därmed måste inte alla TL vara 

med på alla konferenser.  

En tävlingsledare som inte uppdaterat sig inom fyra år måste göra ny grundutbildning. 

Förslag till beslut motion 2: SVAK ska anordna tävlingsledarkonferenser som kan gälla 

som uppdatering av tävlingsledare. 

Yttrande TK: Att anordna en sådan konferens för alla tävlingsledare kan bli dyrt och risken finns att 

det blir en väldigt stor grupp där det blir svårt att ha diskussioner. Vi föreslår att styrelsen får se över 

formen för uppdatering. Ett alternativ kan vara att regionansvariga träffas på en sådan konferens, 

eller konferens för alla tävlingsledare i samband med större regeländringar. 

Styrelsens yttrande:  Att fullmäktige remitterar motionen till styrelsen som gemensamt med TK 

tar fram hur uppdatering ska ske samt genomför detta. 

 

Motion 3 till Svenska Vallhundsklubbens fullmäktige 2019:  

Ta bort begränsningen för hur många gånger unghundar får starta Unghunds SM-får. 



Förslag till beslut: I Unghunds SM-får får unghunden starta fram tills att den uppnått 

satt åldersgräns.  

Johanna Nilsson Johansson, Motionen tillstyrks av styrelsen i Upplands VK. 

SVaKs TK har beslutat enligt motionärens förslag på sitt möte 6 dec 2018, 

beslutet godkändes av SVaKs styrelse 18 dec 2018. 

Motion 4 

Problematik 

Vi ser att många förare väljer att spara sina starter under året vilket gör att klubbarna har svårt 

att få fulla startfält, detta i sin tur gör att klubbarna ekonomi påverkas negativt. Vi har också sett 

att många väljer att ställa in tävlingar pga för få starter vilket i sin tur ger färre tävlingstillfällen 

per kvalperiod. 

Bedömning 

Vi bedömer att denna negativa trend behöver brytas genom att genom att återgå till tidigare 

system där den tävlande själv fick besluta hur många starter den vill göra under en kvalperiod.  

Förslag 

Vårt förslag är att återgå till tidigare regel där förarna själva valde antal starter. 

För Mälarmårdens VK Mikaela Prim, vice ordförande. 

SVaKs TK har beslutat enligt motionärens förslag på sitt möte 6 dec 2018, 

beslutet godkändes av SVaKs styrelse 18 dec 2018.  Gäller från nästa 

rankingperiod. 

 

 

 

 

 


