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INLEDNING 

SYFTE 

Syftet med detta dokument är att klarlägga den värdegrund som BTS vilar på.  

BTS ser detta dokument som ett första led i att dokumentera klubbens verksamhet 
och därmed starta en kvalitetssäkring på lång sikt för rasen och klubbens 
medlemmar.  

BTS MÅL 

Borderterriersällskapet är en ideell förening med många medlemmar och med lång 
tradition. I stadgarna har Borderterriersällskapet fastställt att som mål att 

- tillvarata specifika intressen för borderterriern genom att väcka intresse för 
och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda 
rasrena hundar     

- bevara och utveckla borderterrierns specifika egenskaper och verka för 
utveckling av träning och praktiskt bruk av denna    

- informera och sprida kunskap om borderterrierns beteende, dess fostran, 
utbildning och vård 

- bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för 
hundägaren och hundägandet 

- att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och 
hundägaren och hundägandet 

RASINTRESSE FÖRE MEDLEMSINTRESSE 

Målen kan delas in i två grupper:   

1) Rasintresse, dvs. mål som direkt främjar rasen genom att påverka hundarnas 
egenskaper. 

2) Medlemsintresse, dvs. mål som indirekt främjar rasen genom att påverka 
förutsättningarna för människorna omkring den, exempelvis uppfödare, valpköpare 
och klubbrepresentanter. 

Strävan mot klubbens mål innebär en balansgång både inom och mellan dessa 
intressen. Om en intressekonflikt uppstår mellan rasintresse och medlemsintresse 
ska rasintresset prioriteras.  

INFORMATION FÖRE REGLER 
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BTS klubbarbete vilar på en lång tradition av och positiva erfarenheter av att bygga 
verksamheten som i första hand motivationsstyrd, inte regelstyrd.  

BTS verksamhet är byggd på samsyn, öppenhet och en praktiskt genomförd 
demokrati som genom åren har visat stor kraft att uppnå sina mål. Detta arbete har 
fokus på information och kunskapsutveckling. En stor del av klubbarbetet handlar 
därför om att skapa arenor för och en konstruktiv anda i samtal, kommunikation 
och kunskapsutveckling till gagn för rasen och samtliga medlemmar.  

VÄRDEGRUND 

BTS arbetar med att informera och med att i minimal utsträckning skapa regler. 
BTS generella arbetssätt är att vi i det första alltid vill undvika att skapa regler, 
eftersom vi värderar information som ett mer effektivt instrument för att nå 
klubbens mål. Den värdegrund som styrelsen satt som mål för allt klubbarbete kan 
beskrivas med tre begrepp: öppenhet, tillgänglighet och samverkan. 

ÖPPENHET 

Med öppenhet menas att arbetet i styrelsen strävar mot att öka kunskapen om 
rasen i en vidare bemärkelse. Denna kunskap växer fram i samverkan mellan 
klubbens medlemmar och andra intressenter. I en sådan samverkan byggs och sprids 
kunskaper om hälsa, defekter, avelsbas, inavelsgrad och andra viktiga aspekter av 
rasen.  

En grundsten i detta förhållningssätt är att sundhet alltid måste gå före vinster i 
olika sammanhang.   

Information skall alltid hanteras respektfullt med hänsyn tagen till ägare och 
uppfödare.  

TILLGÄNGLIGHET 

Den kunskap om rasen klubben främst strävar mot att tillgängliggöra rör avel och 
uppfödning, exteriör och grytjakt . Det gäller dels den kunskap som finns hos 
medlemmar och andra intressenter, dels kännedom om vilka övriga som besitter 
stor kunskap om rasen. I detta arbete har både styrelsen, kommittéerna och de 
lokala kontaktpersonerna en viktig roll. Uppfödarträffar är en viktig arena. 
Tillgängligheten för kunskap om grytjakt och jaktligt fullgoda grythundar nås också 
med hjälp av BTS samverkan med Svenska Grythundklubben.  
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SAMVERKAN  

Samverkan mellan ras- och specialklubbar är väsentlig för helhetssynen på vår ras. I 
SKKSs "Utställnings- & Championatbestämmelser" finns regler för hur verksamheten 
ska genomföras och hur de olika aktörerna inom hundsporten ska samverka. Detta 
avspeglar att samverkan är viktig för vår huvudklubb och därmed skall genomsyra 
vår verksamhet. Samverkan bör också genomsyra hela klubbens strategi för 
bevarandet och utvecklandet av rasen och klubben.   

TOLKNING OCH TILLÄMPNING 

Värdegrunden har betydelse för all klubbverksamhet, och är extra viktig som 
ledning för klubbens funktionärer. Att följa värdegrunden kräver både ett särskilt 
förhållningssätt och en kompetens, som varje funktionär bör ha eller vara beredd 
att skaffa sig. 

Funktionär är sådan person som av klubbmötet/klubben/styrelsen eller av sådan 
utsedd person som styrelsen delegerat detta till, utsedd funktionär. Funktionär är 
exempelvis klubbens styrelse, kommittéer, tillfälliga funktionärer samt de lokala 
kontaktpersoner som finns runt om i landet. Funktionär kan även innefatta någon 
som tillfälligt besitter roller och funktioner för arbete i klubben.  

TOLKNING 

Styrelsens syn är att öppenhet, tillgänglighet och samverkan i klubbarbetet är det 
mest effektiva sättet att tillgodose i första hand rasintresse, i andra hand 
medlemsintresse. 

Några exempel på förhållningssätt som är konsekvenser av denna syn:  

- klubbarbetet ska värna om ett respektfullt samarbete mellan medlemmarna, 
vilket är en förutsättning för ett öppet och motivationsstyrt arbetssätt 

 - klubbarbetet ska verka för en djup förståelse och ett brett samarbete mellan 
olika intressegrupper bland medlemmarna, och stödja det brobyggande faktum att 
många medlemmar/funktionärer tillhör flera av intressegrupperna  

- det har hög prioritet att motverka varje tendens till uppdelning av blodslinjerna 
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TILLÄMPNING 

Funktionär skall vara medlem i klubben. Som medlem i klubben förbinder man sig 
att följa klubbens mål och strategier.  

En funktionär uppfattas av övriga medlemmar som en representant för rasklubben 
och har därför ett extra ansvar när det gäller utsagor i olika medier, exempelvis 
internet, forum av olika slag, bloggar, mailkontakter, och i samband med 
klubbaktiviteter för borderterrier som grytträningar, grytprov, utställningar, agility, 
lydnad, viltspår, kursverksamhet etc.  

Funktionärsuppgifter sköts ideellt, därför kan funktionär inte förvänta sig att nå 
egen ekonomisk eller annan vinning på att arbeta för klubben.  

Några av dessa aspekter tas upp av SKKs etiska regler för funktionärer och 
efterlevnad av dessa behandlas vid behov i Disciplinnämnden. 


