
Borderterriersällskapet BTS 

Samlande kommentarer till BTS enkätsvar angående SKKs förslag till omorganisation 

  

Bakgrund: 

Borderterriersällskapet har rasvård som sin främsta uppgift och medlemsaktiviteter som dels 
självändamål (skapande av gruppkänsla, motivation för medlemskap), dels medel för rasvården 
(informationskanal). Vi har ett medlemsantal på mer än fyra årskullar. Många av våra medlemmar är 
”vanliga hundägare”, endast medlemmar i BTS och kommer troligen att avsluta medlemskapet vid en 
kraftig höjning av medlemsavgiften (vilket krävs för att stödja ”tvångsanslutning” till SKK). 

De här ”vanliga medlemmarna” är mycket viktiga för klubben eftersom de ger 

 Legitimitet för klubbens ansvar för rasvården 
 Bas för förankring av t ex RAS-dokumentet 
 En informationskanal från klubben till medlemmarna  

o Hantering av rasspecifika hälsoproblem hos den egna hunden, t ex lindring av 
krampsjukdomen CECS via dietfoder 

o Medvetenhet om lämpliga frågor att ställa till uppfödaren då nästa hund av samma 
ras ska köpas 

 En informationskanal från medlemmarna till klubben 
o Svar på hälsoenkät 
o Deltagande i specifika hälsoundersökningar, t ex har BTS spårat upp, motiverat och 

subventionerat ett antal deltagare i en engelsk forskningsstudie om CECS (M Lowrie) 

Vi upplever att många av de nya målen och strategierna på olika sätt försvårar vår uppgift att ta 
rasansvar. 

 

 

Generella kommentarer till förslaget: 

Mål/visioner och strategier går ofta i rakt motsatt riktning 

 vision: att företräda alla hundägare  vs  strategi: minst dubblera kostnaden för det billigaste 
medlemskapet (rasklubb blir rasklubb + kostnad för SKK grundmedlemskap) 

 mål: att underlätta rekrytering av förtroendevalda    vs strategi: ansluta företag dvs försvaga 
den ideella profil som enligt bakgrundsinformationen är en mycket viktig faktor bakom ideellt 
arbete 

Demokratin försvagas då inflytande på nationell nivå försvinner 

SKKs grundidé skrotas! SKK bildades för att stödja tillgången på bra hundar för en viss funktion, då jakt. 
Fler funktioner än jakt har tillförts och tillgången stöds via rasvård. För varje funktion finns ett antal 
raser att välja på, antingen som  

 ursprunglig funktion (borderterrier: rävjakt)  

eller  



 som överförd funktion baserad på egenskaper huvudsakligen dikterade av den ursprungliga 
funktionen (borderterrier: agility,  robust och vänlig sällskapshund, ovanjordsjakt m m) 

Med det nuvarande förslaget öppnas för en splittring i ännu fler populationer än de vi redan sköter 
inom rasvården (blandraser avlade för någon funktion). Dessutom överges det ideella perspektivet till 
förmån för företagsanslutning. Båda dessa åtgärder försvårar för en redan utmanande rasvård. 
Rasvården är förutsättningen för hundägarnas tillgång till väldefinierade och sunda hundar, vilket 
också är grundförutsättningen för att alls vara en nöjd hundägare. En förening som företräder alla 
hundägare bör därför snarare söka sig tillbaka till rötterna och fokusera på rasvård i en sund och 
tidsenlig form. 

 

 

Frågor som har direkt och omedelbar påverkan på BTS verksamhet: 

Ekonomi: det finns många aspekter där vi behöver skaffa information i två steg för att kunna göra den 
bedömning som krävs innan vi kan svara 

 svar från SKK på frågor enligt nedan 
 undersöka medlemmarnas respons på den nya situationen via enkät 

Frågor: 

 avser SKK att rasansvaret även fortsatt ska finaniseras helt av rasklubbarna, eller tänker man 
sig en subvention från centrala medel? 

 kan grundmedlemskap tecknas i BTS? Medlemsavgiften blir isåfall nästan dubblerad dvs 575:- 
för samma bidrag per medlem till BTS ekonomi  

o höjningen kommer att leda till förlust av många medlemmar som endast är 
intresserade av BTS-medlemskapet  ytterligare höjning krävs för samma ekonomi 
som tidigare 

o tillvalsmedlemskap: krävs minst 275:- som dagens medlemskap (minskat antal enligt 
ovan  höjning krävs förmodligen) 

 kommer familjemedlemskap att tillåtas? 
 kommer rabatterade förstaårsmedlemskap för valpköpare att tillåtas? 

o de har varit en bra ingång som förhoppningsvis lockar in valpköpare i den övriga SKK-
organisationen 

 tillåter SKK att vi erbjuder prenumeration på tidningen till självkostnadspris + ett visst 
täckningsbidrag till klubbens verksamhet?  

o Detta skulle vara en möjlighet för de medlemmar som endast vill läsa tidningen, men 
hjälper inte dem som vill ha tidningen plus känna sig delaktiga och ha tillgång till 
lokala aktiviteter, men i övrigt inte är tillräckligt intresserade av SKK-organisationen 
för att betala 300:- extra 

Kommer vi att ha ekonomisk förutsättning att sköta rasvården på samma sätt som tidigare? Kommer 
vi dessutom att tappa så många medlemmar att vi förlorar stort i information och legitimitet? 

Allmänt uppfattar vi att man i konsekvensanalysen fokuserat på dels länsklubbar där omsättningen till 
stor del bygger på utställningsintäkter, dels klubbar som har en verksamhet där medlemmarna ser 
tydligt vart pengarna går (t ex klubbstuga, träningsplan). Rasklubbar som vi har en annan situation där 
en stor del av både ekonomi (avelskonferens etc) och funktionärsengagemang (RAS framtagning och 



uppföljning, bevakning av och rådgivning i hälso- och populationsfrågor etc) går till rasansvaret, vilket 
inte är så tydligt för medlemmarna. 

Man förordar en omsvängning till fokus på ”alla hundägare” medan förändringen av medlemskapet 
går i motsatt riktning, dvs är kostnadsneutral eller fördelaktig endast för de medlemmar som är så 
aktiva att de redan nu är medlemmar i mer än en klubb. 

 

Inflytande i SKKs centrala verksamhet: För BTS (och förmodligen de flesta rasklubbar) är det inte 
praktiskt möjligt att utöva inflytande via regionerna. De frågor där vi mest behöver skapa gehör i SKK-
organisationen uppstår på nationell nivå  (rasvård, regelverk för jaktprov etc). Med tanke på det 
rasansvar vi har är det viktigt att vi har fortsatt möjlighet att föra fram våra åsikter via en nationell 
instans. 

 

Frågor som har mer indirekt eller långsiktig påverkan på BTS verksamhet: 

Värdegrund: det är positivt att även SKK ser en värdegrund som ett användbart verktyg. Vi har mycket 
positiv erfarenhet av den värdegrund vi klubbade 2011. Varje del för sig känns rätt, men helheten 
skulle kunna tolkas som ”medlemsintresse före rasintresse” där BTS värdegrund säger ”rasintresse före 
medlemsintresse”.  

 Hunden i centrum: Vi saknar en tydligare skrivning om rasvård under rubriken ”hunden i 
centrum”, avel och utveckling. I grund och botten måste det vara ett starkt intresse även i en 
ren hundägarförening att medlemmarna har tillgång till att köpa hundar  

o av god kvalitet dvs ” mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda ”  
o som har väldefinierade egenskaper, f n tillämpas att de väl motsvarar beskrivningen i 

en rasstandard   
 om man har tänkt sig utökade möjligheter till inflöde av nya gener via 

borttagna färg/hårlagsgränser eller kontrollerad inkorsning behöver man ju 
inte betona rasren lika hårt som man gjort historiskt, men detta är en mindre 
justering 

 Det borde skrivas tydligt att ”rasintresse går före medlemsintresse” (översatt till hundens väl 
före människans behov av att blir road, och/eller långsiktig rasvård före kortsiktiga flugor) och 
den starka betoningen på öppet samarbete och ideell verksamhet som vi skrivit in i BTS 
värdegrund. SKKs nya inriktning går emot inriktningen på ideell verksamhet, med ambitionen 
att vara en näringslivsföreträdare för hundbranschen, vilket inte är i linje med den här 
sektionen i värdegrunden 

 

Svenska Kennelklubbens namn: det vore fel att byta namn. Varumärken brukar betraktas som 
mycket värdefulla och behållas även när de inte är relevanta längre: t ex de olika Volvo- och Saab-
bolagen som är olika bolag och som tillverkar helt olika typer av utrustning men delar namn, 
Ångpanneföreningen (numera teknikkonsulter), Kronans Droghandel (apotek).  
Dessutom är det viktigt för förtroendet för SKK att man ”walk the talk”, dvs ett namnbyte är 
kontraproduktivt om de faktiska förändringarna går i motsatt riktning ( kostnad för medlemskap i en 
enstaka klubb + att företag tas in som medlemmar ) 

 



Företag som ansluts / företag som rösträttslösa medlemmar: är inte i klubbens intresse 

 en vanlig uppfattning hos allmänheten är tyvärr att SKK är en organisation som ”handlar om 
pengar”, ofta pga skillnaden i valppris mellan en rasren hund och en Blocket-valp dvs man 
tror att SKK-anslutna uppfödare tjänar pengar på valpproduktion. Att knyta företag till 
klubben skulle spä på den missuppfattningen. Istället borde SKK satsa hårt på att informera 
med betoning på både det idealistiska och det ideella i verksamheten. 

 det nämns i bakgrundspromemorian att det är svårt att rekrytera funktionärer främst pga 
konflikter och hot. Om företag blir medlemmar kommer det finansiella elementet att öka 
risken för konflikter. Vi tror också att många funktionärer kommer att bli mindre motiverade 
eftersom 

o ansvaret för klubb-beslutens ekonomiska inverkan på de anslutna företagen kan 
skapa en lojalitetskonflikt och kännas mer ansvarsfyllt än dagens ideella verksamhet 

 vi ser den här problematiken i viss utsträckning redan för våra lokala 
aktiviteter, svårt att rekrytera ideellt arbetande personer som är rädda att 
hamna i konflikter eller jävssituationer med t ex företag som anordnar kurser 

o känslan av att ”göra något bra för andra” med en ideell insats minskar då 
engagemanget delvis syftar till att stödja vissa företag – varför ska man jobba gratis 
om det ger klirr i kassan hos någon annan? 

 vilken typ av verksamhet har man tänkt sig att acceptera bland anslutna företag? Är det tänkt 
att företag även ska kunna föda upp eller importera hundar, rasrena och/eller 
designer”raser” eller blandraser?  Vi anser att det faktum att uppfödningen sker mer eller 
mindre ideellt är en viktig bas för etisk och hållbar uppfödning av god kvalitet 

 BTS ser sig framför allt i grytverksamheten som en motvikt mot dels företagsintressen ( t ex 
företag eller separata föreningar som bedriver träning i gryt), dels risk för enskilda 
uppfödares intresse att i första hand stödja sina egna valpköpare. Vår uppgift i rasvården är 
att se till att man har lika möjlighet att undersöka sin hunds grytanlag oavsett var man bor i 
landet, vilken finansiell styrka man har och vem man köpt sin hund av. Detta stöds av texten 
under rubriken ”tillsammans” i värdegrunden och går i motsatt riktning mot 
företagsanslutning.  
Troligen kommer vi att se ett behov av ideellt stöd på fler områden i framtiden. 

 Det beskrivs som nödvändigt att ansluta företagen om SKK ska kunna bedriva kvalitetssäkring 
av hundtjänster. Det verkar väldigt konstigt att inte SKK skulle kunna det, eller t o m ha högre 
trovärdighet om företagen är självständiga från SKK. I industrin är det som regel helt tvärtom, 
att den instans som certifierar (för tåg gäller det t ex säkerhet och att man inte stör ut t ex 
mobilnätet) måste vara en ”independent body” för att tillåtas certifiera.  

 

 

Blandrasavel? Vad menas egentligen med stycke 2.5.4 i bilaga 3?  

Tanken idag är att rashundaveln skall sikta på den funktion som beskrivs i rasstandarden (”mentalt och 
fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda”). Viss funktion som t ex ”bra till agility” kan idag inte hittas 



i någon rasstandard utan stöds av ”överförd funktion” dvs egenskaper för den ursprungliga funktionen 
hos t ex vissa vall- och jakthundar som passar bra även för agility. I rasvården är det då i första hand 
egenskaperna för den ursprungliga, inte den överförda, funktionen som bevaras. Är det meningen att 
SKK ska stödja avel på separata populationer inom en ras med detta syfte eller t o m 
designerkorsningar? Jämfört med värdegrunden känns detta visserligen målinriktat men inte 
långsiktigt ( t ex ändras storleksgränser mellan agilityklasser ibland) eller hållbart (var bevakas 
kvaliteten i sådan avel analogt med det arbete som görs under rasansvar?). 

 

Eu BTS styrelse / Åsa Sandberg 

 


