
Till 
SVKs fullmäktigedelegater 
Revisorer 
Valberedning  
(SVKs styrelse för kännedom) 
 
 
Härmed kallas SVKs fullmäktigedelegater, revisorer och valberedning till  
EXTRA FULLMÄKTIGEMÖTE 
 
Tid 
2012-06-30 kl.13.00 (med beräknat avslut senast kl.16.00 samma dag) 
 
Plats 
Scandic Hotel, Upplands Väsby 
 
Kost och logi  
Mötet inleds med lunch kl 12.00. Deltagande i lunch har förbokats för samtliga kallade. Den 
som inte önskar inta lunch ombedes avboka lunchen via fullmäktiges ordförande Ulla 
Eckerberg [ulla.eckerberg@asensby.com, tel. 036-387142] senast 2012-06-20. 
 
Då mötet beräknas avslutas före middagstid bedöms övernattning inte vara aktuellt. Den som 
ändå anser sig behöva övernattning bokar och betalar detta själv i direktkontakt med hotellet 
(tel +46 8 517 355 00). 
 
Transport till/från Scandic Hotel Upplands Väsby 
Från Arlanda tas lämpligen Taxi 020 (gula bilar) som har fastpris enligt avtal med SKK (ca 
350 SEK enkel resa). Samåkning i största möjliga mån rekommenderas! 
 
Från Stockholms central går pendeltåg till Upplands Väsby, och buss från pendeltågstationen 
till Scandic Hotel. 
 
Dagordning 

1. Mötet öppnas av SVKs ordförande Ingemar Sjöström  
2. Justering av röstlängden genom upprop  
3. Fullmäktiges ordförande Ulla Eckerberg inleder förhandlingarna 
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet  
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden ska justera protokollet  
6. Val av tre personer för förberedande av val av valberedning enligt punkt 10 
7. Beslut om närvaro- och yttranderätt för personer enligt § 7 mom 6 
8. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
9. Val av ordförande, 6 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter i styrelsen för tiden 

fram till nästa ordinarie fullmäktigemöte (2013)  
10. Val av 3 ledamöter till valberedning, varav en sammankallande, för tiden fram 

till nästa ordinarie fullmäktigemöte (2013) 
11. Beslut om omedelbar justering av punkterna 9 och 10  
12. Mötets avslutande 



 
Bakgrund till punkterna 9 och 10  
Regelfrågan 
Under hela processen från och med år 2006 och fram tills dess att ett regelförslag insändes till 
SKK/JhhK i slutet av november 2010 följdes det av styrelsen år 2006 redovisade direktivet 
för regelarbetets gång. Syftet med denna arbetsgång var att genomföra en regelrevision med 
högsta möjliga kvalitet, inkluderande bred och grundlig förankring i lokalavdelningarna, 
bland jaktprovsdomare och övriga funktionärer, liksom bland medlemmarna. Arbetsgång och 
sakfrågor förankrades vid SVKs fullmäktigemöten år 2007 och 2009. 
 
Fullmäktigemötet 2011 
Vid fullmäktigemötet 2011 beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet och valdes 
styrelseledamöter och suppleanter enligt ordinarie förfarande. Under en extra punkt på 
dagordningen uppdrog fullmäktigemötet till SVKs styrelse att ”återta de till SKK ingivna 
reglerna och därmed låta nuvarande regler gälla ytterligare 5 år.” 
 
Styrelsens hantering av fullmäktigemötets uppdrag  
SVKs styrelse fullföljde fullmäktigemötets beslut med en skrivelse till SKK/JhK, som dock 
avslog denna begäran i augusti 2011. SVKs styrelse bedömde att frågan därmed var 
slutbehandlad och arbetade vidare med att implementera de fastställda reglerna. 
 
Utvecklingen efter fullmäktigemötet 2011 
Under det år som gått har ett antal medlemmar inkl några fullmäktigedelegater upprepat visat 
sitt stora missnöje med styrelsen och sakfrågan har splittrat inte endast åsikterna ute i landet 
utan även lett till splittring inom styrelsen. Aktionerna har starkt negativt påverkat styrelsens 
arbetslust och möjligheter att arbeta. 
 
Detta förhållande, liksom förhållandet att flera invalda ledamöter och suppleanter antingen 
inte före invalet getts en korrekt bild av styrelsearbetets omfattning eller invalts i direkt strid 
med sina på förhand till valberedningen inlämnade förutsättningar, har under året medfört att 
minst fem personer antingen avslutat sitt arbete i styrelsen med omedelbar verkan eller 
uttryckt önskemål om att avgå före mandatperiodens utgång. Betydande mötestid har lagts 
ned på att ”arbeta ihop” styrelsen igen, och periodvis har funnits tillförsikt att det skulle vara 
möjligt för styrelsen att arbeta under återstoden av mandatperioden.  
 
SVKs ordförande har under maj månad ställt några enkla frågor till fullmäktigedelegaterna för 
att ge styrelsen vägledning i den fortsatta hanteringen av regelfrågan. Svar inkom från endast 
2 lokalavdelningar (vilka förklarade sig nöjda med styrelsens dittillsvarande insatser) Trots 
detta har ett antal lokalavdelningsrepresentanter utan att signalera sin efterfrågade ståndpunkt 
till styrelsen arbetat med Åke Sjöström för att förmå SKK/CS att ompröva beslutet i SKK/JhK 
från augusti 2011. Styrelsens uppfattning är att Åke Sjöström skrivelse innehåller alltför 
många felaktigheter och tveksamheter, och kan därför inte ställa sig bakom skrivelsen. 
Ärendet kommer upp på CS bord 2012-06-12.  
 
Styrelsens nuvarande (31 maj 2012) arbetssituation 
Styrelsen har således hamnat i ett akut läge med underbemanning och kan därför inte 
bemanna kritiska poster såsom sekreterare och kassör, och kommer med all sannolikhet inte 
heller att vara beslutsmässig framöver. 
 



Då dessutom inflödet av tillmälen oförtrutet har fortsatt, och då styrelsen inte kan ställa sig 
bakom Åke Sjöströms aktioner - vilka vunnit stöd hos flera fullmäktigedelegater - har 
styrelsen funnit för gott att avgå i sin helhet. 
 
Sammanfattning avseende styrelsen 
Faktorer som lett fram till den rådande situationen inom styrelsen kan således (utan inbördes 
prioritet) sammanfattas till: 

• Stor åsiktsskillnad i väsentliga föreningsfrågor mellan ledamöter från tidigare styrelse 
och nyinvalda år 2011 

• Styrelseledamöter som inte var förberedda på den arbetsbörda, de krav och den 
arbetsmiljö styrelsearbete erfordrar 

• Extremt tuff start på styrelsearbetet sammanhängande med den ihärdiga och 
omfattande kritiken avseende regelverket  

• Fullmäktigedelegaternas fortsatta tydliga och starka misstroende gentemot 
styrelserna 2007-2012 

  
Sammanfattning avseende valberedningen 
Kritik har även inkommit mot valberedningens arbete inför fullmäktigemötet 2011. Kritiken 
har bestått i främst följande punkter (utan inbördes prioritet): 

• Bristande kontakt med flera personer i föregående styrelse, innebärande att inval i 
styrelsen 2011-2013 skett i strid med de förutsättningar som före fullmäktigemötet 
meddelats valberedningen.  

• Bristande information till nya kandidater om de krav som ställs på en styrelseledamot, 
ledande till att flera invalda inte på förhand insett arbetets omfattning och krav. 

• Bristande samordning mellan gamla och nya styrelseledamöter, ledande till konflikter 
pga betydande åsiktsskillnader avseende styrelsearbetets bedrivande. 

• Bristande kontakt med fullmäktigedelegaterna, medförande att val och beslut om 
ansvarsfrihet följdes av ett misstroendevotum. 

 
 
 
 
 
 
Väl mött! 
 
SVKs styrelse 
genom  
Ingemar Sjöström, ordförande 

Mot denna bakgrund har styrelsen i per capsulam-beslut 2012-05-12 beslutat att avgå 
och att kalla till ett extra fullmäktigemöte för val av styrelse och val av valberedning. 


