
 
 

Svenska KennethKlubbens AU:s svar på 
 

Motion Nr 1  
från Söderslätt, Framsidan och Hufvudstaden 
 

AU yrkar 

 

att motionen avslås 

 

Motivering: 

I motionen anges att 
 

”RiksAU ska bestå av en representant från varje aktiv lokalklubb.  

Denne representant väljs genom val under den lokal klubbens årsmöte och meddelas den 

sittande ordföranden i RiksAU senast tre (3) dagar före Kennethdagen.  

Tillkännagivande av RiksAU:s sammansättning sker på Kennethklubbens nationella årsmöte.  

Sker inget lokalt val anses lokal ordförande vara vald representant.  

Första året meddelas namnen på representanterna endast på Kennethklubbens nationella 

årsmötet” 

 

Utan någon som helst konsekvensanalys av vad en sådan förändring innebär i praktiken 

förutsätter motionärerna uppenbarligen att i övrigt skall allt blir som det alltid varit vilket 

inte går att förutsätta.  

Som exempel kan nämnas allt praktiskt arbete som mer eller mindre dagligen utförs av  

nuvarande AU och dess ledamöter;  

utskick till nya medlemmar, övriga utskick av bl.a. Årsnålen och aviseringar, påminnelser etc., 

bladning och kuvertering, i förekommande fall frankering, framtagning av och tryckning av 

material, planering och genomförande av KennethDagen, för att nu nämna några 

arbetsuppgifter som åligger AU. 

Vidare får det konsekvensen att ingen lokal klubb kommer att kunna genomföra sitt årsmöte 

på KennethDagen, vilket i de flesta fall varit brukligt genom alla tidigare år, utan senast den 

19 mars… 

Svenska KennethKlubbens nationella årsmöte blir enbart ett offentliggörande av gjorda val 

i de olika lokala klubbarna. 

 

”Aktiv lokalklubb anses den klubb vara som, senast en vecka före innevarande nationellt 

årsmöte i Svenska Kennethklubben, till RiksAU har insänt årsmötesprotokoll från lokalt 

årsmöte, protokoll från konstituerande möte samt verksamhetsberättelse och en ekonomisk 

rapport för föregående år. Detta gäller med undantag för nystartad lokal klubbs första 

verksamhetsår. För tydlighets skull övergår, i samband med införandet av RiksAU, tidigare 

AU i Sundsvall till att bli en lokalklubb lik alla andra lokalklubbar i riket.” 



 
 

Motionärerna verkar ha glömt bort att grundkravet för att vara betraktad som en aktiv lokal 

klubb är att den finns registrerad och har ett eget organisationsnummer och således är en 

egen juridisk person. 

Den lokala klubben i Sundsvall uppfyller sedan lång tid alla de krav som vi kan ställa på att 

vara betraktad som en aktiv lokal klubb. 

Nuvarande AU kan således inte bli någon ny lokal klubb i Sundsvall… 

Att två juridiska personer med säte i Sundsvall, Svenska KennethKlubben och Svenska 

KennethKlubben Sundsvall, har samma personer i sina respektive AU är sedan länge ett 

faktum uteslutande av praktiska skäl. 

 

”Alla de icke lokala rättigheter och skyldigheter som AU förfogat över fram till införandet av 

RiksAU, övergår per samma datum till RiksAU.” 

 

AU har inga rättigheter eller skyldigheter förutom det ansvar som AU har gentemot SKK:s 

årsmöte. 

Samtliga rättigheter ligger i den juridiska personen Svenska KennethKlubben! 

 

”RiksAU möts (digitalt) på Kennethdagen samt ytterligare minst två gånger per år eller när 

en medlem av RiksAU så påkallar. Dess möten protokollförs. Rösträtten i RiksAU är viktad. 

Antalet röster per lokal Kennethklubb är lika med antalet betalande medlemmar föregående 

år.” 

 

Motionärerna verkar vilja reducera KennethDagen till att bli ett digitalt möte för AU:s 

ledamöter utan hänsyn till den betydelse dagen har för Kenneth runt om i landet och den 

manifestation som dagen innebär på många håll. 

Motionärerna vill dessutom, vilket är synnerligen allvarligt, frångå principen ”en Kenneth – 

en röst”, oavsett var man bor i landet. 

Resultatet och konsekvensen blir att de största lokal klubbarna kommer alltid att bestämma 

allt i klubben då de kommer att fullständigt dominera samtliga röstningsprocedurer, såväl i 

AU som i andra sammanhang. 

”RiksAU” kommer således aldrig att kunna leva upp till namnet. 

 

Sammantaget kan konstateras att det inte finns någon anledning att ändra på den ordning 

och de inarbetade rutiner som finns till förmån för en ordning som försämrar situationen för 

gemene Kenneth. 

AU motsätter sig således en sådan nyordning och yrkar därför avslag på motionen! 


