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Kommentar till budget 2014-2015 
 
Budgeten bygger på verksamhetsplanerna för SKK samt Länsklubbsuppdraget. Vidare 
har kommittéerna kommit in med underlag och önskemål. 
 
Totalt sett läggs en budget med ett balanserat rörelseresultat samt att avkastningen på 
kapitalet i första hand avsätts till ändamålsbestämda fonder. Förslag att ur dessa 
disponera 3,1 mnkr för 2014-2015. 
 
Omsättningen för SKK beräknas till ca 87 miljoner kronor per år samt för 
Länsklubbsuppdraget 42-43 miljoner kronor per år. Utöver detta, som inte redovisas i 
budgeten, är de vidareförmedlade pengarna SKK tar in för de klubbar som använder 
SKKs webbanmälan, ca 30 mnkr/år och medlemsavgifter för ras- och specialklubbar 
som använder medlemsadministration, ca 10 mnkr/år. 
 
Nedgången i valpregistreringarna fortsätter 2013, f.n. ca 4 %. Detta har gjort att 
budgeten baseras på en registreringsvolym på 50 000. Detta för att anpassa SKKs 
kostnader mot en lägre intäktsnivå. Förhoppningsvis kan vi vända den nedåtgående 
trenden som startades 2008 och som uppgår till 20 % eller drygt 10 000 valpar/år för 
tillfället. 
 
För stambokföringsavgiften budgeteras fr.o.m. 2014 att alla officiella resultat 
avgiftsbeläggs. 
 
Den fortsatta årliga kostnaden för BPH-etableringen redovisas brutto där intäkterna 
finns bokförda under stambokföringsavgifter respektive speciell BPH-sponsring från 
Agria. Nettokostnaden för BPH 2014 bedöms bli 350 kkr. samt från 2015 börja kunna 
bära sina kostnader. 
 
Sponsoravtalet med AGRIA får full effekt fr.o.m. 2014 och tillsammans med avtal med 
Master Food och Royal Canin uppgår de nu avtalade sponsormedlem till drygt 9 
mnkr/år. 
 
Vad gäller önskemålen från kommittéerna har de arbetats in i budgeten utom vad 
gäller: 
 

- Ser inte att det finns utrymme att höja bidraget till prov- och 
tävlingsdomarkonferenserna till 100 000 kr som önskas. Däremot avsätts mer 
resurser till PTK då allt fler nya domarkategorier har fortbildningar. 

- DopKs önskemål om resurser bantas då kommittén i princip aldrig haft ett utfall 
i förhållande till avsatta medel. Dessa medel användas istället för att finansiera 
andra kommittéers önskemål, totalt ca 100 kkr. 

- Kostnaden för att etablera en officiell djurtillsyn hos uppfödare kostnadsförs på 
länsklubbarna, 21 länsstyrelser à 20 000 kr, dvs. 420 kr/år. 
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- Bidrag till domarkonferenser 2017-2018 minskas till endast två per år. Istället 
avsätts 300 kr/år för att pröva nya utbildningsformer för fortbildning av 
exteriördomarna. 

 
Vad gäller uttag ur ändamålsbestämda fonder sker det förslagsvis enligt följande, kkr. 
 

Kommittéer/fonder/utbildning 2014 2015 

Landslagsfonden 200 200 

Kynologiska Akademin 250 250 

Forsknings- och utvecklingsfonden 
 AK 
 KHM 
”Rörelsefilm” SRD 
Webbutbildning 
Hundtjänstverksamhet 

 
200 
100 
550 
250 
250 

1 800 

 
200 
100 
100 
250 
250 

1 350 

 
Beträffande avkastningen från kapitalet så är det i princip enbart räntor idag. 
Snitträntan ligger idag kring 2,5-3 % vad vi får på vårt kapital. Dock har vi istället väldigt 
liten risk kopplat till dessa placeringar. 
 
Länsklubbsuppdraget 
Medlemsavgiften höjs från 370 till 395 kr. Det innebär att för 2014 balanseras 
budgeten precis kring ±0, medan 2015 när höjningen får full effekt ett överskott på 1,3 
mnkr. 
 
Länsklubbarna föreslår ta ett större ekonomiskt ansvar för den generella utbildningen 
och stödet till uppfödarna, konkret genom att 

- Länsklubbarna tar över det ekonomiska ansvaret för Hundsport Special, ca 1 
mnkr/år 

- Tar ett ansvar för delar av kennelkonsulentverksamheten, för samverkan med 
respektive länsstyrelse, ca 400 kr/år 

- Tar ekonomiskt ansvar för kampanjen att marknadsföra rashundar, stödja 
www.köpahund.se samt Skäll inte hunden, 2 mnkr/år 

- Utvecklingen av webbkurser för uppfödare 
 
Genom nytt tryckeriavtal kan kostnaden för Hundsport sänkas med drygt 1 mnkr/år. 
För 2014 ökar sidantalet i Hundsport då SKKs 125 års historia ska redovisas i tio 
separata artiklar. 
 
Även om uttagen ur Länsklubbsfonden uppgår till 5 mnkr under 2014-2015 samt med 
de drygt 2,5 mnkr under 2012-2013, så är beloppet i fonden betryggande och kan 
uppskattas till ca 10 mnkr per den 31 december 2016. 
  

http://www.köpahund.se/
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Vad gäller SKKs avgifter så bygger budgeten på att 

 Registreringsavgiften höjs med 25 respektive 10 kr per år 

 Oförändrad stambokföringsavgift förutom för BPH som höjs till 150 kr/resultat 
samt att tidigare inte registrerade resultat avgiftsbeläggs, då de fr.o.m. 2014 
kommer in i stamboken 

 Oförändrad avgift kennelnamn 

 Medlemsavgift länsklubbar, plus 25 kr 

 Andra avgifter, för t.ex. röntgenavläsning m.m. justeras med ca 4 % per år. 
 
Spånga i augusti 
 
 
Ulf Uddman 
 
 


