Öppet brev från styrelsen

Styrelsen har mottagit en begäran om ett digitalt årsmöte. Förutsättningarna för en sådan begäran är
att 1/3 av de namngivna medlemmarna står bakom begäran. Detta är inte uppfyllt då flera av
namnen på den inkomna listan inte har betalat sin medlemsavgift.
Utan styrelsens medverkan eller information har man lobbat (påtryckning i organiserad form) för ett
digitalt årsmöte bland medlemmar och valpköpare, de har även förekommit mailkontakt med
valpköpare utanför Sverige. Flera av de namngivna medlemmarna har hört av sig till styrelsen och
sagt sig inte förstått vad man givit sitt medgivande till.
De har förekommit felaktiga påstående i samband med röstningen som ägt rum på Face Book.
Information med hänvisning till SKK juridiska avdelning, där man bl.a. påstår att klubbens stadgar
skulle vara felaktiga och att det föreligger risk för dryga böter. Ett påstående som stark dementerats
av ovan nämnda instans. Klubbens stadgar är granskade av Svenska Terrierklubben och SKK, utan
anmärkning.
Skottefederationen har ett delegerat uppdrag från specialklubben SvTek att förvalta och föra den
skotska rasens talan samt handha arbetet med hälsa och avel i rasen.
Styrelsen tog beslutet i december 2020 att gå på SKK´s och SvTek´s rekommendationer att skjuta upp
årsmötet. Styrelsen ansåg heller inte att klubbens aktiviteter var av den omfattningen att det stod i
proportion till den kostnad SKK´s erbjudna tjänster medförde.
Klubbens och samtliga aktiviteter under 2020 så när som på medverkan vid My Dog ställdes in p g a
den rådande pandemin. Klubbens utställningar i Ale, Alnarp och B&W utställningen i Stockholm
ställdes in så som de flesta andra aktiviteter i organisationen. Detta resulterade i att inga
utmärkelser, Årets skotte, Valp eller Veteran kunde koras. Vilket också bidrog till beslutet.
Förutsättningarna för att kunna skjuta upp ett årsmöte var
-att man genomfört ett årsmöte året innan.
-att samtliga årsmöteshandlingar för verksamhetsåret togs fram och publicerades
(hemsidan 12/2 -21)
-att valda ledamöter i styrelsen kvarstod ett år
-att specialklubben och SKK godkände ansökan om uppskjutet årsmöte.
Styrelsen har uppfyllt dessa krav och vill med detta ”Öppna brev” skapa en förståelse varför vi valt att
skjuta upp årsmötet.
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