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Till Styrelsen för Skottefederationen och Skottefederationens Revisorer
Undertecknade medlemmar i Skottefederationen anser att det finns
anledning till klargörande från klubbens sida av hur ekonomin skötts i
Skottefederationen de senaste 5 till 10 åren.
Eftersom klubben till största delen är beroende av pengar som kommer
från medlemmarna är det nödvändigt att det klart kan redovisas och
även granskas hur pengarna har använts.
Vad gäller försäljningen av en del av de aktier som är del av Birgit
Westerströms minnes fond, finner vi att det inte överensstämmer med
texten i Birgit Westerströms testamente.
Citat 6:e stycket i Testamentet
övrig kvarlåtenskap skall, omvandlas till pengar och efter avdrag för
samtliga kostnader i samband med min bortgång, bilda grunden till
"Kennel FEROX-fond — till stöd för skotteavel". Fondens ändamål är att
främja skotteavel. Fonden och dess medel skall förvaltas av
Skottefederationen och dess styrelse. Mitt önskemål är att 90% av den
årliga avkastningen skall användas som extra prispengar till vinnare i
uppfödarklassen. Fördelningen av dessa prispengar mellan olika
tävlingar skall ske enligt styrelsens beslut. Skulle av någon anledning
uppfödarklassen upphöra äger styrelsen rätt att fritt bestämma målet för
utdelningen inom Skotte federationen.
Slut Citat
Av stycket ovan framgår det tydligt att styrelsen endast får disponera
avkastningen och 90% skall delas ut till vinnare i uppfödarklassen och
10% av avkastningen kan styrelsen disponera fritt. Det finns inget i
testamentet som ger styrelsen rätt att sälja aktier, kapitalet skall vara
intakt.
Enligt testamentet skall styrelsen förvalta Kennel-FEROX-fonden och det
innebär inte att kapitalet får förbrukas endast utdelningen kan disponeras
av styrelsen.

Vi kräver fullständig redovisning över vilka aktier och hur många som har
sålts och till vilken kurs och vad likviden blev efter bankkostnader.
Vidare vill vi ha en detaljerad plan för vilka besparingar som styrelsen
förslår för att stärka federationen och få den tillbaka som en livskraftig
federation till skotteavelns bästa.
Namnteckningar av medlemmar som står bakom detta dokument finns
på bifogade sidor

Dokumentet är i original undertecknat av 25 personer.

