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Mötiön 1, anga ende fö rslag till infö rande av RiksAU, 
till Svenska Kennethklubbens a rsmö te 2022-03-22 

Svenska Kennethklubben Söderslätt ser ett behov av instiftandet av ett RiksArbetsUtskott 
(RiksAU) till Svenska Kennethklubben. Principerna för ett sådant skall vara enligt följande. 
 
RiksAUs ansvar blir att ha en helhetsbild av de lokala Kennethklubbarna och deras aktiviteter samt 
verka för att Kennethaktiviteter hos lokalklubbarna är i sann Kennethanda och till Kenneths bästa. 
Lokala klubbar delar med sig av sitt årsprogram till RiksAU och aktiva klubbar. RiksAU söker 
synergier i aktivitetsprogrammen som kan vara till gagn för Kenneth i Sveriges alla hörn.  
RiksAU skall stödja, sprida information och kunskap mellan lokalklubbarna samt verka för global 
marknadsföring av Kenneth.  Vidare skall de ha ansvar för Kennethaktiviteter med riksintresse. 
 
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. 
 
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.  
 
Alla de icke lokala rättigheter och skyldigheter som AU förfogat över fram till införandet av RiksAU, 
övergår per samma datum till RiksAU. 

RiksAU ska bestå av en ledamot per aktiv klubb enligt ovan. Ledamot äger, vid eget förhinder, rätt att 
utse en delegerad ersättare från sin lokala klubb att representera honom.  

RikAUs ordförandepost ska vara rullande. Första aktiva året är representanten från klubb 100 
(Söderslätt) ordförande följt av klubb 200 följande år osv. Om klubb i tur inte har uppfyllt kraven för 
en aktiv klubb, hoppas denne över och nästa klubb i ordningen blir årets ordförande. 
I övrigt är RiksAU självkonstituerande. 
 
RiksAU äger rätten att adjungera in det antal Kenneth’ar de finner lämpligt för att utföra de uppgifter 
som krävs. Exempel på sådana är RiksKassör, RiksMedlemsregisterAnsvarig, ÅretsKennethkommitté, 
KennethFestKommitté, KenNEThSocialaMediaAnsvarig etc. 
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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. 

RiksAU utser Årets Kenneth. 

RiksAU har ansvar för att inkassera medlemsavgifter samt fördela medel till lokala Kennethklubbar. 

RiksAU har ansvar för att medlemsregistret hålls uppdaterat. 

RiksAU har ansvar för att RiksSocialaMedier (Facebook, Instagram etc.) samt Rikshemsidan 
(www.kenneth.se) hålles uppdaterad. 

RiksAU har mandat att fördela medel ur Rikskassan till lokala Kennethklubbar efter förfrågan. 

Första RiksAU träder i kraft på KennethDagen den 22 mars 2023. 

Stadgarna för Svenska Kennethklubben uppdateras för att reflektera ovanstående. 

Kennethklubben Söderslätt, Kennethklubben Framsidan och Kennethklubben Hufvudstaden, 
Svenska Kennethklubbens tre största lokalklubbar, hemställer till Årsmötet att bifalla denna 
vår motion. 

 

http://www.kenneth.se/

