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Infoblad nr 6, 2021 från ÖNBF:s styrelse.
Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som händer.
Det kommer frågor och funderingar angående vad DOG egentligen är och vi är tacksamma för det,
ibland så tror man att alla vet vad vi talar om.
DOG-gruppen.
DOG gruppen är en efterföljare till de Distriktskonferenser som fanns redan i slutet av 1990 talet.
Då samlades representanter för distriktsstyrelserna på plats en gång per år hos det distrikt som stod värd
enligt ett rullande schema. Efter att det antagligen ansågs lite dyrt i början och mitten av 2000 talet och att
tekniken hade förbättrats så började man använda telefonmöten och det var nog då vi börjar prata om DOF
(Distriktsordförande) eller DOG (Distriktsordförandegruppen) som det nu går under. Hur som helst var
andemeningen från början att informera varandra om verksamheter och framtidsplaner.
Syftet med det var att lära av varandra, tex hur vi i ÖNBF har vår utbildningsstruktur, tävlingskalender och
så vidare.
Med tiden så har denna gruppering tagit allt mer utrymme och ansett att man är någon form av beslutande
organ och det finns inget som är mer fel, närmaste beskrivningen på DOG-gruppen är att den är en
självutnämnd intresseklubb.
DOG-gruppen har inget som helst mandat att besluta i några frågor, såsom stadgarna är skrivna i dag.
Det är klubbarna som är medlemmar i SBF och RF, ej distrikten som felaktigt uppfattas.
Vet ej om det är av okunnighet som DOG-gruppen tror sig stå över andra beslutande organ och instanser.
DOG-gruppen har under senare år haft allt mer möten och ärligt talat så har vi ej riktigt förstått syftet med
agendorna som har presenterats under dessa möten.
Det finns en bra poäng med att DOG har möten om ordförandena vidarebefordrar den infon som
framkommer till i första hand övriga styrelsemedlemmar.
Det har nämnts ett flertal fraser inom DOG-gruppen och här kommer lite exempel.
DOG-gruppen är högsta beslutande organ; det kan ej finnas en fras som är mer felaktig!
”Om bara FS (förbundsstyrelsen) gör som DOG-gruppen säger”.
Samma gäller vid nästa fras ”om bara valberedningen gör som DOG-gruppen säger”.
”Vi i DOG-gruppen borde ta över valberedningens jobb”.
Förbundsmötesombuden väljer förbundsstyrelse som har till uppgift att driva SBF under sittande mandatår,
alltså mellan årsmötena.
Under normala år så är högsta beslutande organet förbundsstyrelsen med ett undantag den dag då det är
stämma, då är det förbundsmötets ombud som har fått sina föreningars mandat att ta ställning till de frågor
som finns på dagordningen.
Men som ni säkert nu vet så är det utlyst ett extra förbundsmöte, och då är det de som var
inrapporterade som ombud vid senaste ordinarie förbundsmöte, eller suppleanter, som skall rösta.
Hoppas att detta var ett klargörande.
Enligt uppdrag av styrelsen.
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