Uppstart strategimöte för SSF 20210529 Klockan 9.00-12.00
Detta är minnesanteckningar med kommentarer från medlemmar och en del svar som kom
fram på denna konferens. Omöjligt för mig att få med allt, men jag har försökt få med det av
vikt för oss alla medlemmar.
Det var representanter anmälda från alla våra lokalklubbar samt att våra avelsråd och SSF
riksstyrelse var närvarande vid mötet.
Jeanette hälsar oss välkomna och drar lite tider och mötesordning med mera.

BILDSPEL VÅR ORGANISATION
Egon är föredragande av bildmaterialet SSF Strategikonferens
Vi behöver öka dialogen mellan SSF´s lokalklubbar och SSF Riks
Se bildspelet i PDF form i bilagan.

NORRBOTTENSPETS
Angående sjukdomsbilderna får SSF ingen information på individbasis av försäkringsbolag
och veterinärer.
Kataraktdiagnos kan även en hund få efter en skada i ögat. Avelsråden kollar upp
kataraktdiagnoser och gör allt för att få fram om diagnosen är ärftlig eller inte innan
avelsrådgivning.
SSK sätter sig emot Europaintyget på katarakt som många andra länder och även våra
nordiska grannländer använder sig av. Så vi nordiska länder sätter lite olika diagnoser på
katarakt.
Det kommer snart att bli dags för en konferens för rasstandard.
Vad är rasstandard? Ett mål eller ett medel?

FINSK SPETS
SSF ser att det finns problem med katarakt i våra nordiska grannländer – därav kan ett krav
på ögonlysning på Finskspets snart vara förekommande.
Inavel kontra kullstorlek är liknande i norrbottenspets så som i finskspets.
Enligt försäkringsstatistik finns det även problem med epilepsi hos Finsk spets, det är inget
som rapporteras in till SSF via medlemmar/hundägare.
Vissa uppfattar att det är mer vitt i finskspetsen nu än förut? En del av svaret är att vitt är
genetiskt och finns sedan urminnes tider i rasen.
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SSF VÅR ORGANISATION
En reflektion angående medlemstappet är om orsaken var tryckeriproblemet som var 2020.
Men tittar vi så har vi ett relativt stadigt medlemsantal under de senaste 5 åren.
Ståndskall är den största medlemsnyttan enligt ett flertal medlemmar.
SSF behöver jobba på att medlemsantalet ska öka, detta för att det är vi medlemmar som
ska arbeta med framtiden och raserna i sin helhet.
Kan det vara önskvärt att göra Ståndskall enbart digitalt så som Finska Pystykorva gjort?
En medlemsreflektion är att alla måste fundera på sociala medier – hur presenterar vi bilder
vid jakt? Dessa bilder kan väcka ont blod för ickejägare. Bilder på sociala medier är som
reklampelare för SSF.
Om det ska finnas acceptans kring ”öppenhet” i sjukdomsbilder, måste vi utbilda
medlemmar kring sjukdomsbilderna för att minska skammen som många ägare känner.
Om hundägare har öppenhet med sjukdomsbilder så ger det en bättre/bredare information
inför avel.
SSF´s medlemmar pratar för lite om sjukdomsbilderna.
Varför har vi sekretess?
I slutet av 80 och början av 90-talet så skickade SSF ut en hälsoundersökning till alla
medlemmar/hundägare inom SSF. Det var en bra svarsfrekvens! På undersökningen fanns
det två val som uppgiftslämnare
1. Ge svaret i förtroende för avelsråden = får inte spridas utanför avelsråden.
2. Ge svaret och SSF fick föra informationen vidare.
De flesta gav informationen i förtroende! Därav har avelsråden sekretess kring denna
information som då kom SSF tillhanda. Endast en liten del av material får därmed publiceras.
Utifrån denna information har SSF gemensamt fått ner sjukdomstalet i första hand på
epilepsi.
Viktigt att SSF ändå tittar framåt trotts gammalt sekretessmaterial för samhällskraven har
förändrats mycket de senaste 20-30 åren. Förr tittade vi i uppslagsverk på ”gammal
information” och idag kräver samhället att man ska kunna inhämta ny fräsch information
inom någon minut i vårt digitaliserade samhälle.
Ska man nå fram med öppenhet måste alla medlemmar få en helhetssyn så man vet varför
det är viktigt för rasernas bästa att lämna in information om hundarnas hälsa.
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Det finns bland många hundägare idag en skam kring hundens sjukdomsbilder/hälsa. Kan
SSF alla vi hundägare kommunicera bort den känslan? Hur lång tid kan det ta? Ska SSF ha en
10-års plan?
Avelsråden ger uppfödare stöd i den information som denne behöver, dock inte på
individbasis om det inte handlar om din egen hund! En kommentar från medlem är att vi bör
alla se till hundarnas hälsa och säkerhet i första rummet.
Avelsrådet för finskspets säger att visst informationen ges inte på individbasis för hundarna
men bland annat om vi ska pratat EP-tal så ges talet ut för medlemmens egna hund eller till
den tilltänkta kullen.
Medelemskommentar: Avelsråden har en otacksam uppgift! Alla medlemmar måste ha ett
högt förtroende för att avelsråden jobbar för rasernas bästa!
2020 gick det en häxjakt på sociala medier för hur vissa delegater röstat i en motion!
Delegater är utsedda att föra lokalklubbens talan. Tycker medlemmar att detta är ok?
I Sverige finns det ca 4500 finska spetsar och 2500 norrbottenspetsar registrerade men
endast ca 1700 medlemmar i SSF. Det vill säga att vi då troligen har ett stort mörkertal då
inte alla hundägare är medlemmar.
Medlemmar söker inte alltid informationen via säkra källor utan ofta ”pratas” det på sociala
medier om olika situationer.
Kommunikationsklimatet har förändrat behovet av information och kommunikation
dramatiskt de senaste 25 åren.
SSF bör arbeta med en kommunikationsstrategi i framtiden.
Vad bör SSF kommunicera? Detta är en strategisk ledningsfråga!
Ögonsjukdomar hos finskspets finns – hur kan SSF hjälpa hundägare att utföra ögonlysning?
Kan SSF visa viljan att få in informationen på något sätt?
Hur ska SSF nå fram så att alla medlemmar vet om olika sjukdomsbilder?
Kan det vara så att uppfödarna bör upplysa valpköpare om detta? Vissa uppfödare betalar
tillbaka patella/tandstatus intygs kostnader då valpköparna återkopplat med ett intyg som
skickas vidare till SSF´s avelsråd.
Kan det vara så att SSF borde ha denna typ av möten via en öppen teamslänk för
medlemmar.

SKALLKUNGEN I FRAMTIDEN
Se bilaga 2
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Lokalklubbarna har ett åtagande och ansvar och de måste också få förutsättningarna att
utföra detta på ett bra sätt.
Hur skulle det se ut om vi förlade skallkungen på vardagar? Ur en ekonomisk synvinkel får vi
tag på domare för denna tävling då?
Det är mest arbete för den lokalklubb som provet är förlagt hos – geografiskt sett.
Hur ser lokalklubbarna på möjligheten att utföra skallkungen? Lokalklubbarna säger att det
inte får bli för ofta då denna tävling drar stort engagemang.

FÖRSLAG:
Låta Sydsverige hoppa över 2022 för att SSF ska köpa sig mer tid att få till en hållbar lösning
på detta problem.
Lokalklubbar som inte önskar arrangera ska få slippa.
Arrangerande blir representanter från alla lokalklubbar varje år och en sammankallande från
RIKS.
SSF bör veta vilka som kan och vill arrangera.
Att ha deltävlingar innan Skallkungen så att Skallkungen blir en mindre tävling med färre
tävlande så det blir lättare att hitta bra provrutor för de deltagande.
Gävleborg säger direkt att de ser inga problem med att anordna men att de kanske måste
låna marker.
SSF lokalklubbar måste vara öppna att låna varandra marker – vilket har gjorts länge mellan
vissa klubbar.
Skallkungen kan vara en vinstgivande tävling istället för en förlust för en lokalklubb genom
att söka sponsorer!
Skallkungsdeltagare kan bära reklam från sponsorer för delfinansiering.
Vad är grunden för Skallkungen?
Hur är den allmänna synen på Skallkungen?
Är det en ära att vara med i skallkungen?
Är Skallkungen till för att vi ska lyfta fram bra hundar?
Varför är det olika kvalificeringskrav i olika lokalklubbar?
Provreglerna ligger just nu hos SKK för granskning och god känning.
DETTA BÖR VI ALLA FUNDERA PÅ: Önskar SSF´s medlemmar att utlysta och rörliga prov ska
likställas med varandra?
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För SSF är det viktigt med utlysta prov även om de likställs så att vi får en gemenskap i
föreningen och kan locka nya hundägare till prov.
Varför ska vi starta våra hundar på jaktprov? Är tävling ett bra sätt att föra våra raser
framåt?
Många medlemmar ser ett stort problem med de nya jakttiderna och då älgjakt från den 1/931/1. Kan det ändå fungera om vi hundägare har en god kommunikation på jaktområdet?
En gemensam inställning är: VI SKA HA SKALLKUNGEN SOM TÄVLING!
SKA TILLSÄTTAS! En arbetsgrupp med 1 deltagare från varje lokalklubb. Anders Lundberg
kontaktar alla lokalklubbar om detta och fungerar som sammankallande för arbetsgruppen!

FORTSATT STRATEGI EFTER DETTA!
Dialogen mellan SSF´s lokalklubbar och SSF RIKS ska fortsätta. Nästa möte någon gång i
november som kanske då kan hållas både fysiskt samt digitalt.

REFLEKTIONER EFTER DESSA TIMMAR FRÅN MEDLEMMARNA
Bra uppstart – viktigt att SSF lyfter frågor.
Halvdagar för att ta upp olika områden vore positivt. Bland annat 1 Rasstandard 2. Avel i
stort 3. Sund och bra ras etc.
Avelskonferens önskas.
Bra förmiddag för en bredare dialog.
Detta blir SSF Riks verktyg för att göra ett bra arbete av i framtiden.
SSF bör tydliggöra funktionen av dessa möten för att undvika konflikter.
Redogörelse för vad vi pratat om bör finnas att se på hemsidan bland annat.
Jättebra med denna typ av träff.
Vi behöver en plattform – Ett nuläge! Detta för att veta vad SSF ska jobba vidare med.
Kom ihåg att i detta forum är vi INTE beslutsfattande.
Nu har SSF´s medlemmar arbetet framför sig.
Alla medlemmar önskar troligen veta vad som hänt på detta möte.
Önskas fokusområden inför nästa möte så man som medlem också kan läsa på lite inför
mötet.
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SSF behöver en övergripande strategi en gemensam målbild kanske en värdegrund att jobba
mot.
Kloka värderingar och viktigt att vi fortsätter med dessa möten med fokusområden i
framtiden.
GLÖM INTE: SSF är inte i kris vi har ett bra systematiskt arbete att stödja oss på i grunden.
Och SSF har Sveriges två friskaste raser! Varav idag det är Finskspetsen som leder.
SSF´s medlemmar ska vara stolta över vår förening!

Jeanette tackar oss alla för en bra förmiddag som har givit SSF många bra tankar och ideér!
En resa tillsammans har härmed startat och vii har lagt en bra start för den. Positivt är att
digitaliseringen som möjliggör denna typ av möten vilket är viktigt för oss som förening.
I vissa hänseenden kan vi som medlemmar fundera på hur vi ska kommunicera likväl som att
vi inom SSF riks måste fundera på hur vi kommunicerar för att alla medlemmar ska förstå hur
vi arbetar i det lilla så som i det stora perspektivet.

Vid pennan:
Cecilia Sjölund SSF Riks Sekreterare
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