
Motion rörande införande av ny tillsättsordning för ledamöter till domarkommittén. 
 
Motionären yrkar på att domarkommittén skall bestå av 4 ledamöter. Styrelsen utser 1 
sammankallade ledamot, resterande 3 ledamöter väljs av domarkåren. Dessa 3 
ledamöter skall representera domarexpertis från alla tre prov underlagen, skog, fält och 
fjäll. Mandattiden för ledamöter i domarkommittén är max 6 år. 
 
Huvudstyrelsens övervägande 
 
SVKs jaktprovdomare är indelad i regioner och de lokala domarna nominerar regionalt 
domaransvarig. Domarkommittén utser regionalt ansvarig. I sitt arbete och inför sina 
beslut samråder och samverkar domarkommittén med den/de regionalt ansvariga 
domaren/na. På så sätt tillförs lokal kompetens och frågor får en allsidig belysning. Det 
är arbetssättet och inte antalet ledamöter som är avgörande. 
 
Det framgår av SVKs stadgar att; 

a) Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av fullmäktige vald 
huvudstyrelse.  

b) Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer 
eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. 

 
SKKs föreningskommitté har publicerat följande text; 
 
”Utöver det verkställande utskottet kan styrelsen, inom eller utom sig, utse kommittéer 
eller arbetsgrupper för att handlägga sådana arbetsuppgifter som styrelsen bestämmer”. 
”Värt att notera är att kommittéer lyder under styrelsen, det vill säga, det är styrelsen 
som ansvarar för beslut i de frågor som handläggs av kommittén. Styrelsen kan även 
avskaffa kommittéer och byta ut dess ledamöter om den anser att sådana åtgärder är 
nödvändiga”. 
 
Det är reglerat i SVKs stadgar att styrelsen har möjlighet att tillsätta kommittéer men 
har ingen skyldighet att inrätta specifika kommittéer med ett visst antal ledamöter.  
Det framgår tydligt av SKK/FKs uttalande att kommittéer lyder under styrelsen och 
tillsätts/avskaffas av styrelsen. Konsekvensen av motionärens förslag skulle innebära 
att styrelsen inte längre kan ta ansvar för verksamheten och det är oklart vem i 
organisationen som kan ta ansvaret. 
 
Motionen förutsätter förslag om ändrade stadgar. Beslut om ändrade stadgar fattas i 
särskild ordning. Ändring av stadgar ska godkännas och fastställas av SKK/CS. 
 
Styrelsens yttrande  
 
Med hänvisning till huvudstyrelsens övervägande föreslår styrelsen fullmäktige att avslå 
motionen.  
 
 


