KF 2015
Bilaga 13

CS förslag till verksamhetsplan för 2016-2017
De mål för 2014-2015 som fanns angivna i verksamhetsplanen som fastställdes
vid KF 2013 har till stora delar uppnåtts. Inom de flesta områden sker ett
fortlöpande arbete med att genomföra verksamhetsplanen.
Flera av SKKs mål är av sådan karaktär att de kräver en kontinuerlig insats för att
SKKs syfte ska uppfyllas. På så sätt präglas den fortsatta verksamheten även av
tidigare fastställda riktlinjer.
Förutsättningarna för att kunna genomföra en offensiv verksamhetsplan är
sunda finanser. För den dagliga driften är CS avsikt att ha en budget i balans samt
att klubbens avkastning på de likvida placeringarna i första hand används till
avsättning till ändamålsbestämda fonder. CS har för den gångna perioden
finansierat nysatsningar med hjälp av uttag ur de ändamålsbestämda fonderna
med drygt 5 miljoner kronor i enlighet med beslut fattade på KF 2011/2013. För
den kommande verksamhetsperioden kommer en kraftsamling att göras kring
SKKs IT-utveckling som delvis finansieras med uttag ur de ändamålsbestämda
fonderna. Möjligheten att finansiera andra satsningar ur fonderna är fortsatt
begränsad. Nysatsningar måste i större utsträckning ske genom omprioriteringar
inom den befintliga verksamheten för att inte riskera att urholka SKKs
ekonomiska ställning.
Momsreglerna för ideella föreningar har under 2015 fastställts efter det att
frågan varit föremål för prövning i EU-domstolen i drygt tio år. Det innebär att
den oro som funnits hos SKK därmed kan läggas till handlingarna.
CS föreslår KF att en organisationsutredning ska tillsättas, se bilaga 29. Även om
denna inte kommer att påverka verksamheten 2016-2017 i direkt mening så
kommer självklart SKKs verksamhetsplans inriktning och prioritering att påverka
frågor som kommer att belysas i utredningen.
Med utgångspunkt från stadgarnas § 1 Mål och § 2 Verksamhet föreslår CS att
följande prioriteras under nästa verksamhetsperiod:
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§ 1 Mål
Att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och
hundägandet


SKK ska ha en hög beredskap för att möta de förändringar som ger
möjligheter till förbättringar liksom de som hotar förutsättningarna för
hunden, hundägaren och hundägandet.



Verka för att inga beslut, som berör hund, ras eller hundägandet, fattas
på riksnivå utan att SKK getts möjlighet att yttra sig i frågan.

Att främja och utveckla goda former av hundsport


Hundsporten inom SKK ska bedrivas i linje med Djurskyddslagens regler
och intentioner



De olika regelverken för prov, utställningar och tävlingar ska ha som
utgångspunkt att upprätthålla utvecklingen av rasspecifika egenskaper
eller stödja angelägna samhällsengagemang där hunden har en viktig roll
eller främja aktiveringen med hund.



Arbeta med att kvalitetssäkring sker av tjänstgörande exteriördomare
som dömer i Sverige. CS föreslår KF 2015 en förändrad praxis, se bilaga
23:4, för hur utländska domare får bjudas in.



Löpande utvärdera och föreslå förändringar i ”Särskilda Rasspecifika
Domaranvisningar” (SRD) för exteriördomare. Medverka till att
intentionerna bakom SRD sprids internationellt



Stödja etableringar av nya hundsporter som kommer till landet och hjälpa
till att hitta en lämplig organisationsform för dessa.



Stödja olika tävlingsformer som riktar sig till ungdomar.



Svensk hundsport ska präglas av en nolltolerans mot dopning och mot
dressyrmetoder som inte stöds av SKKs policy relation människa - hund.

Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt,
jaktligt och exteriört fullgoda rashundar


Genom välutbildade och välinformerade uppfödare inom SKKorganisationen se till att blivande valpköpare får en frisk och sund hund
samt att uppfödarkåren uppfyller de krav som kan komma att förändras
genom ändrad lagstiftning.
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Europakonventionen om skydd för sällskapsdjur utgör ett av
fundamenten för SKK-organisationen. I arbetet för svensk avel av
rashundar ska uppföljningen av konventionens intentioner inta en central
position. Alla SKKs olika verksamhetsfält ska genomsyras av detta arbete,
men särskilt utbildningen av domare, uppfödare och avelsfunktionärer.



SKK ska i nära samarbete med berörda specialklubbar främja en sund
avel, med fokus på långsiktig hållbarhet och genetisk variation. I detta
arbete ska de svenska raserna särskilt uppmärksammas bl.a. genom extra
marknadsföringsinsatser.



Verka för att de rasspecifika avelsstrategierna, RAS, hålls levande i
avelsarbetet inom ras- och specialklubbar



Verka för att integrera de särskilda rasspecifika domaranvisningarna, SRD,
i RAS-arbetet.



Bistå klubbar som önskar implementera BPH i de rasspecifika
avelsstrategierna, RAS.



Genomföra en rastypsbaserad konferens om brakycefali för berörda rasoch specialklubbar samt exteriördomare för att beskriva de olika
riskområdena för dessa raser för att utforma mål och strategier i
avelsarbetet.



Fortsätta arbetet med att motarbeta trender som innebär en utveckling
av exteriöra överdrifter, ohälsa eller aggressivt beteende hos hundar och
stötta klubbar med särskilda behov inom detta område.



Verka för en utökad internationell samverkan i avelsfrågor. Detta är av
stor vikt eftersom de genetiska framsteg som görs i Sverige i hög grad
påverkas av aveln i andra länder och den stora andelen importerade
avelsdjur.



Verka för att minst 75 % av alla hundar som föds i Sverige registreras i
SKK.



SKK har bildat Svenska Kynologiska Akademin. Målet är att genom
akademin värna om det kynologiska arvet i Sverige. Akademin ska sprida
kunskap om den svenska kynologiska historien, förvalta SKKs samlingar av
kynologisk konst, böcker, artiklar, bilder och andra minnesföremål samt
verka för att dessa utökas.
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Att informera och sprida kunskap om hundens beteenden, dess fostran,
utbildning och vård


Fortsätta insatserna för att förbättra kunskapen om hundars mentalitet
oavsett ras med hjälp av bl.a. Beteende- och Personlighetsbeskrivning
Hund, BPH.



Fortsätta arbetet med att skapa en gemensam nomenklatur avseende
hundars mentalitet och beteende. I detta arbete ska de olika formerna
som finns inom SKK för att beskriva en hunds mentalitet användas, t.ex.
BPH. För att bistå ras- och specialklubbar kommer en utbildning att ske av
personer som är väl insatta i ämnet och som kan bistå klubbarna i deras
arbete.



Ta fram utbildnings- och informationsmaterial angående mentalitet, för
uppfödare, hundägare och olika funktionärsgrupper. Fortsätta att
genomföra distansutbildningen ”Hundens beteende.”



Genom aktiva marknadsföringsaktiviteter verka för att SKKs
valpförmedlingssajt, www.köpahund.se, fortsätter att vara den ledande
marknadsplatsen för köp av hund till stöd för uppfödare och valpköpare.



Bedriva bred marknadsföring för att synliggöra fördelen med att välja en
rashund som är registrerad i SKK vid sitt valpköp.



SKKs broschyr ”Välkommen Valp” med praktiska råd ska skickas ut
tillsammans med registreringsbevisen under verksamhetsperioden för att
ge nya valpköpare kunskap om valpens första tid i den nya familjen.
Materialet är kompletterat med filmsekvenser som kan laddas ner från
SKK eller annan samarbetspartner.

Att bevaka och arbeta med frågor, som har ett allmänt intresse för hundägaren
och hundägandet


Djurskyddsutredningen presenterade förslag till förändrad lagstiftning
som både den förra som nuvarande regeringen hittills i stort sett valt att
inte gå vidare med. De förslag som finns i utredningen berör avel och
uppfödning, tävling, jakt samt hållande av hund. CS avser att ha en
beredskap för att kunna delta i debatten kring den kommande
lagstiftningens slutliga utformning och konkretiseringen av dess innehåll.



På flera håll i landet har det p.g.a. de stora rovdjursstammarna uppstått
allvarliga intressekonflikter mellan rovdjursförespråkare och andra
naturintressenter som t.ex. jägare. CS avser att noga följa arbetet med att
utforma en långsiktig och hållbar rovdjursförvaltning. Målet är att verka
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för en samsyn där de fyra stora rovdjuren inte i något geografiskt område
allvarligt påverkar närings- och fritidsverksamheter och att hundägarnas
intressen särskilt beaktas samt att beslut om rovdjursstammarna på
regional nivå ska ske med stor hänsyn tagen till lokala förhållanden.


Användningen av jakthundar vid vissa jaktformer har ifrågasatts och
förbud har införts på några håll i Europa. Målet är att den verksamhet
som SKK bedriver alltid ska fylla de krav som Djurskyddslagen ställer med
beaktande av jaktlagstiftningens intentioner och för att nuvarande
jaktformer med hund kan behållas och utvecklas.



SKKs hundägarregister ska ha som målsättning att alla SKK-registrerade
hundar som finns i Sverige ska vara ägarregistrerade i SKK. Registret ska
ha hög tillgänglighet genom kanslipersonal, internet samt genom
uppkoppling mot polisen. SKKs ägarregister ska ingå i de europeiska
nätverk med över 62 miljoner ägarregistrerade hundar och andra
sällskapsdjur som finns för närvarande. Ökad samverkan med
Jordbruksverket och det statliga hundägarregistret planeras för att bl.a.
förbättra dödsfallsregistreringen.



Regeringen beslutade i februari 2015 att staten har ett övergripande
ansvar att se till och kvalitetssäkra verksamheten med sociala
tjänstehundar t.ex. assistanshundar. Uppdraget har getts till Myndigheten
för tillgänglighet att handla upp denna tjänst. SKK har förklarat sig
intresserad av detta uppdrag. Några beslut har inte tagits i denna fråga
när detta förslag till verksamhetsplan fastställdes av CS i augusti 2015.
Beroende på utfallet av detta beslut samt hur finansieringen av SKKs
nuvarande kvalitetssäkrande arbete av verksamheten med
assistanshundar ska göras, så måste SKK avvakta med ett beslut om hur
ett mera långsiktigt engagemang för denna verksamhet ska vara
organiserad. Utgångspunkten för SKK är att rätten till en assistanshund är
i grunden samhällets ansvar men att SKK kan bidra med sin kunskap om
hundar, dressyr och instruktörer



Fortsätta med riksomfattande kampanjer kring hund och hundhållning.
Arbetet med att få till stånd ett förbud för försäljning av pyroteknik ska
fortsätta tills en ändrad syn hos beslutsfattare har uppnåtts.



Skapa en avtalsreglerad samverkan med branschföreträdare eller enskilda
företag som säljer tjänster till hundägare, och att som stöd för detta
arbeta fram olika kvalitetssäkringsverktyg. I detta arbete ska de
kontaktytor som skapats genom SKKs medverkan i Djurbranschens
Yrkesnämnd utnyttjas.



Skapa en marknadsplats kopplad till www.skk.se för att på alla sätt ge
medlemmar en samlad kunskapsbas för olika typer av tjänster som en
hundägare behöver.
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Ta fortsatta initiativ till att se till att hundägare i stor utsträckning har sina
hundar veterinärvårdsförsäkrade. Detta arbete innebär bl.a. att större
krav på öppenhet måste ställas på vad olika veterinärvårdsinsatser kostar.



Målet är att SKKs webbplats ska vara ledande när det gäller att få kunskap
om hund i Sverige.

Att skapa och bevara goda relationer med omvärlden, hundägaren och
hundägandet


SKK är idag medlem i ett flertal nationella råd inom olika områden som
för det mesta leds av någon myndighet. En fortsatt hög medverkan och
samverkan med dessa råd och ibland gemensamma kampanjer ska
fortsätta.



SKK ska varje år ha möten med viktiga nyckelorganisationer. Gäller såväl
myndigheter som förbund/föreningar och företag.



När nya frågor kommer fram ska SKK söka samarbetspartners och skapa
nya allianser.



Samverkan med andra organisationer för att få löshundsjakten
klassificerad eller klassad som kulturarv på EUs eller UNESCOs
internationella världsarvslista. I samband med detta även marknadsföra
denna jaktform och de unika svenska jakthundsraserna.



Medverka till medias nuvarande positiva uppmärksamhet på hund. Målet
är att alla förfrågningar från journalister ska besvaras samma dag.



Öka nätverkandet med den svenska smådjurveterinärkåren samt även
veterinärstudenter under grundutbildning.

§ 2 Verksamhet
Bevara SKKs profil som hundägarnas riksorganisation, inspirera, stödja och följa
medlemsorganisationerna i deras verksamhet samt medverka till god
sammanhållning mellan dessa.


Tydliggöra fördelarna med SKK som en stark sammanhållande
organisation. Nöjda medlemmar är de bästa ambassadörerna och målet
är att SKK permanent ska ha minst 300 000 medlemmar och att den
negativa medlemsutvecklingen som varit de senaste åren bryts. Bistå
klubbarna med rekrytering av nya medlemmar från webbplatsen skk.se.
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Arrangera en årlig träff med samtliga jakthundklubbar i samverkan med
Svenska Jägareförbundet.



Stödja SKKs medlemsklubbar i sitt interna föreningsarbete. Delta med
representanter från CS och SKKs kansli på länsklubbarnas
samrådskonferens 2016 samt att arrangera en konferens för special- och
verksamhetsklubbar 2017.



Aktivt stödja klubbar som har konkurrerande klubbar utanför SKKorganisationen.



Fortsätta utveckla SKKs frågebank i föreningsfrågor som finns tillgänglig
på SKKs webbplats. Ta fram olika standardmallar för att underlätta det
interna arbetet i medlemsorganisationerna.



Fortsätta utvecklingen av olika nyhetsbrev för förtroendevalda och olika
intressegrupper för att sprida detaljinformation till de olika
målgrupperna.



CS föreslår KF en utökad möjlighet för Centralstyrelsen att ge enskilda
medlemmar tidsbegränsat tävlingsförbud, bilaga 23:3. Under kommande
mandatperiod kommer denna föreslagna förändring att behöva
organiseras så att önskad effekt både vad avser snabbhet i
beslutsfattande som en minskad frekvens av förtal eller motsvarande kan
uppnås.

Etablera och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och
hundägandet genom att skapa sådana förutsättningar att hundägandet blir en
respekterad och självklar livskvalitet i samhället


Fortsätta kampanjen - Skäll inte på hunden – som startade 2013. Syftet är
att visa samhället att vi hundägare tar vårt ansvar och som en effekt att
motverka att hundraser förbjuds i vårt land såsom skett i vissa andra
länder i vår närhet.



Fortsätta att delta med monter eller motsvarande på lämpliga
arrangemang som vänder sig till hundintresserade personer. Medverkan
på jaktmässor ska ha en inriktning om fördelarna med att välja rashund
för jakt.



SKKs kostnadsfria informationsverksamhet ska fortsätta. Genom att
använda internet och annan teleteknik ska väntetiden för att få
efterfrågad information fortsatt vara kort utan att en kvalitetsmässig
försämring av verksamheten sker.
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Driva kampanjer, politisk påverkan och när så behövs juridiska processer
för att värna om rätten att äga hund. Målet är att minska de hinder som
finns för ett enkelt och funktionellt hundägande.



Fortsätta att sprida information om hundens positiva värde för
välbefinnandet och livskvaliteten hos hundägaren. Genom olika
samverkansprojekt t.ex. medlemskapet i Manimalis, stödja verksamhet
som underlättar det praktiska hundägandet, samt de som visar hundens
stora användbarhet t.ex. inom vård, skola och omsorg.



Fortsätta etableringen av Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund
(BPH) så att BPH är etablerad på 25-30 orter. Utvärdera BPH med stöd av
forskare i enlighet med tidigare beslut fastställt av KF.



Uppmärksamma de bedrifter som ”årets hundar” inom olika områden
gjort. Målet är att få stor medial spridning om hundars betydelse.

Följa den kynologiska utvecklingen inom och utom landet samt driva svenska
kynologiska intressen i internationella sammanhang


I nära samarbete med de Nordiska kennelklubbarna samt andra
intresserade kennelklubbar i Europa utvärdera för- och nackdelar med
medlemskapet i FCI. Under tiden kommer SKK aktivt att delta i arbetet
inom FCIs europasektion och i samtliga FCIs kommittéer, vilket är
nödvändigt för att påverka och ge en svensk syn på olika kynologiska
frågor.



SKK är tillsammans med några kennelklubbar och andra organisationer
som arbetar med hundens hälsa och välfärd medlem i International
Partnership for Dogs. Föreningen har sitt säte i Sverige och avsikten är att
driva på att kvalitetsutvecklingsarbete av hunduppfödning fortsätter
genom internationell samverkan om kunskapen kring avel och
uppfödning. Detta kan göras dels genom den gemensamma
webbplattformen DogWellNet.com dels genom att delta på lämpliga
internationella möten samt aktivt delta i arbetet inom International
Partnership for Dogs.



Verka inom Nordisk Kennel Union för att olika regelverk får en så enhetlig
utformning/tillämpning som möjligt i Norden. Verka för att en
harmonisering av olika hälsoprogram sker internationellt.



Verka inom Nordisk Kennel Union för att arbetet med att kvalitetssäkra
olika undersökningsmetoder fortsätter.
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Främja och bedriva forskning inom SKKs verksamhetsområden för att sprida
kunskap om hunduppfödning samt hundars beteenden, dess fostran, utbildning
och vård


Stödja den svenska hundforskningen ekonomiskt samt att ställa SKKs
olika databaser/register till förfogande. Ekonomiska medel finns inom SKK
och i de forskningsstiftelser som förvaltas av SKK samt i det samarbete
som finns med försäkringsbolaget AGRIA (publ.).



Den snabbt ökande kunskapen om genetiska faktorer och miljöfaktorer
som påverkar hundens funktion och hälsa öppnar nya möjligheter och
frågeställningar i hundaveln. SKK följer kontinuerligt aktuell forskning och
stöder flera forskningsprojekt med syfte att kartlägga genvarianter och
miljöfaktorer som påverkar funktionen och/eller risken för sjukdomar hos
hund. Målet är att uppfödare ska få tillgång till nya relevanta
forskningsrön och tillförlitliga verktyg (t.ex. DNA-tester) samt få kunskap
om hur dessa bör tillämpas i det praktiska avelsarbetet.



SKK ska fortsätta att stödja den gränsöverskridande forskningen kring
förhållandet hund-människa. En viktig del i detta arbete är att i det
svenska samhället sprida kunskap om den forskning som bedrivs inom
detta område. Ett fortsatt nära samarbete med den forskargrupp som har
en inriktning för att minska riskerna för pälsdjursallergi, som inleddes för
några år sedan, kommer att ske.

Föra register över de hundar som har rätt till registrering och över kennelnamn


SKKs hundregister är idag tillgängligt genom internet och mycket
uppskattat av medlemmarna. Under mandatperioden är avsikten att
starta utvecklingen av nya funktioner i bl.a. SKKs Avelsdata (SKK Infobank)
kring hundrasers hälsa och populationsstrukturer. Avsikten är också att
skapa möjligheter att presentera data från andra prov och beskrivningar
som är relevanta för avelsarbetet (t.ex. jaktprov, bruksprov och
utställning/exteriörbeskrivning) på motsvarande sätt som hälsa,
mentalitet och populationsstruktur presenteras för respektive ras i
Avelsdata idag.



I de fall en registreringsansökan inte kan godkännas ska uppfödaren
kontaktas senast inom 3 arbetsdagar från att ansökan kommit till SKK.
Under 2016 är avsikten att möjliggöra för uppfödare att registrera sin
valpkull själv genom en online-lösning på motsvarande sätt som
webbanmälan till utställning. De registreringar som sker manuellt ska ske
med nuvarande servicenivå. För den lediga personalkapacitet som
rutinförändringen skapar är avsikten att använda den för att i större
utsträckning registrera importhundars stamtavlor i fem led.
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Verka för att alla nordiska kennelklubbar möjliggör för intresserade att få
tillgång till hunduppgifter i respektive kennelklubbs databas till stöd för
avelsarbetet. Utbyte av härstamningsinformation och hälsodata är viktigt
för avelsarbetet ur flera aspekter, exempelvis genom att göra det möjligt
för mer korrekta inavelsberäkningar och nordiska avelsindex.



CS föreslår KF att samtliga särbestämmelser vid valpregistrering ska
utvärderas i samråd med berörd klubb med start 2016. CS avser bedriva
detta arbete parallellt dels genom att olika rasers RAS revideras dels som
en direktkontakt med berörd klubb för regler som idag inte är i direkt
överensstämmelse med andra styrande dokument inom avelsarbetet.

Stödja uppfödarna i arbetet för en god hundavel


Verka för att hunduppfödarutbildningen, som vänder sig såväl till nya som
mer erfarna uppfödare, kan erbjudas i alla delar av landet samt även
finnas tillgänglig som distansutbildning.



Utbilda och stödja handledare samt tillhandahålla utbildningsmaterial för
fysiska studiecirklar i uppfödarutbildningen. Löpande genomföra
distansutbildningar riktade mot uppfödare samt utbilda handledare för
distanskurser. Kursmaterial kommer i första hand utgå från de böcker
som SKK gett ut inom hundavel och hunduppfödning.



Vidareutveckla informationen på www.skk.se och andra webbplatser
inom SKK-organisationen. Informera om gällande regelverk inom SKK och
tillämpning av svensk lagstiftning för att öka kunskapsnivån om avel och
uppfödning. Med anledning av att KF 2015 ska besluta om nya
grundregler för medlemmar i SKK, bilaga 23:1, behöver extra
informationsinsatser göras. En önskad effekt bland flera är att väsentligt
minska antalet överträdelser av SKKs regelverk.



Antalet auktoriserade kennelkonsulenter ska vara omkring 100 stycken
för att kunna ha en bra täckning över hela landet och målet är att
genomföra minst 2 500 besök per år.



SKKs uppfödartidning, Hundsport Special, kommer att distribueras till alla
aktiva uppfödare med kennelnamn, finansierad av medel från
Länsklubbarna men med ett produktionsstöd från SKK på halva
nettokostnaden för tidningen.
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Verka för att prov, utställningar och tävlingar anordnas


Slutföra revideringsarbetet 2016 av SKKs utställnings-, prov- och
tävlingsregler inför nästa låsningsperiod. Målet är att hundägare och
funktionärer ska känna en trygghet i vetskapen om att regelverken inte
ändras varje år.



Bevaka att etiska krav upprätthålls i samband med hundars användning
vid jakt och provverksamhet. Se över behovet av anlagstest och
eftersökstest på hägnad björn samt arbetet med jaktprov med löshund på
björn för avelsarbetet med rovdjursjagande hundar.



Aktivt medverka i hur förvaltningen av den alltmer ökande vildsvinsstammen och det behov av utbildade hundar, både för jakt och eftersök,
som detta medför i enlighet med SKKs fastställda policy. Påbörja en
utvärdering av de anlagstester som är gjorda i vildsvinshägn under senare
år.



IT-utvecklingen ska fortsätta för att underlätta det administrativa arbetet
med utställningar, prov och tävlingar. Målet är att alla resultat ska skickas
till SKK digitalt. Under 2016 är avsikten att starta programutveckling av
ett jaktprovsadministrativt system. En förstudie rörande SKKs
utställningsadministrativa system kommer ske under mandatperioden
med målsättningen att påbörja en nyutveckling senast 2018.



Medverka till att Nordiska Mästerskap i Freestyle/Heelwork to Music
2016 och Agility 2017 arrangeras i Sverige.



Följa utvecklingen av nationella och internationella erfarenheter av olika
prov- och tävlingsformer.



Följa utvecklingen av olika dressyrmetoder som tillämpas och verka aktivt
för att sådant som strider mot SKKs policy relation människa - hund inte
ges möjlighet att etablera sig i landet.



Genom stickprovskontroller ha en kontroll på att deltagare i SKKs olika
tävlingsformer följer SKKs dopingreglemente. Kontinuerligt uppdatera
substanslistan över mediciner, preparat m.m. som berörs av
dopingreglementet.



Ekonomiskt stödja svenska landslag som tävlar internationellt på olika
prov- och tävlingsmästerskap.



Uppmärksamma enskilda provfunktionärer som genom stipendier får
möjlighet att fortbilda sig i eller utanför landet.
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Utbilda förtroendevalda samt klubb-, utställnings-, prov- och tävlingsfunktionärer


Delta på samtliga exteriördomarkonferenser och under viss del av
konferensen informera om aktuella frågor som rör exteriörbedömningen.
Speciell vikt ska läggas vid en positiv utveckling av rasers hälsa samt
mentala status.



Genomföra en preparandkurs för blivande exteriördomare 2016. Bedriva
utbildning enligt de former som CS redovisar i sitt uppdrag från KF 2013,
bilaga 10:1.



Förbereda en generell domarkonferens till 2018 som är obligatorisk för
svenska exteriördomare. Pröva möjligheten att utveckla delar av
fortbildningen för exteriördomare genom distansutbildning.



Med anledning av att samtliga prov- och tävlingsregler revideras 2016
kommer antalet domarkonferenser för prov- och tävlingsdomare
väsentligt öka under 2016-2017. Det innebär att ökade ekonomiska
anslag behöver avsättas för denna utbildning.



Arrangera seminarium för utställnings-, domare- och SRD-ansvariga samt
ringsekreteraransvariga i läns- och specialklubbar under 2016 och 2017.
Genomföra utbildning med hjälp av distansutbildning för ringsekreterare i
de fyra FCI-språken 2017. En uppföljningskonferens för handledare till
certifierade utställningsarrangörer kommer att arrangeras 2016.
Utbildning av handledare för utbildning av ringsekreterare genomförs
under 2017.



Tillhandahålla utbildningsmaterial och kurser för utställningsansvariga
och ringsekreterare inom läns- och specialklubb.



Erbjuda kontinuerliga fysiska- och distansutbildningar för ordförande,
sekreterare och kassör som leds av utbildade handledare.



Framöver kommer fler distansutbildningar att erbjudas medlemmarna i
SKK-organisationen. För att hantera dokumentationen av olika typer av
funktionärer, utbildningar och behörighet kommer en rationell lösning att
implementeras inom ramen för SKKs program av olika webbutbildningar.



Arrangera utbildningar av avelsfunktionärer under både 2016 och 2017.



Pröva tekniken med webbinarier med läns- och specialklubbarnas
utbildningsansvariga.
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Utveckla ”SKK Play för uppfödare” med ett flertal program som ska
ersätta tidigare föreläsningsserier.



Årligen arrangera regionala konferenser för kennelkonsulenter samt
bedriva fortlöpande nyrekrytering av konsulenter. Lämpliga former av
distansutbildning för fortbildning kommer att tas fram.



Fortsätta kvalitetssäkringen av BPH genom utbildning, seminarier och
arrangörsbesök av beskrivare och testledare för BPH under både 2016
och 2017. Etableringen av BPH följer den långsiktiga plan som KF 2013
fastställde.



Hitta nya former för att öka intresset av föreningsteknik, inte minst att få
fler unga medlemmar intresserade av föreningsarbete.

SKKs kansli
För att kunna bistå styrelse, kommittéer, medlemsorganisationer samt
medlemmar är det av yttersta vikt att kansliets personal har nödvändig
kompetens och att det sker en kontinuerlig kompetensutveckling. Som stöd för
detta ska bl.a. årliga medarbetarsamtal med all personal ske.
CS avser fortsätta avsätta nödvändiga ekonomiska medel för att säkerställa ovan
nämnda behov av säkra kompetenser.
Beroendet av ett väl fungerande IT-stöd hos SKK centralt, hos
medlemsorganisationerna och hos medlemmarna är idag en grundläggande
förutsättning för verksamheten hos olika intressenter. SKK har idag ett trettiotal
egenutvecklade webbapplikationer som kontinuerligt måste anpassas till den
tekniska utvecklingen som sker på både mjuk- som hårdvaror inom IT-sektorn.
Därutöver köper SKK licensrätter i ett drygt 15-tal s.k. molntjänster eller annan
mjukvara.
I den befintliga projektbanken kring nyutveckling finns idag ca 30-talet projekt
som involverar IT-avdelningen. För att öka möjligheten att kunna minska på
mängden önskat nytt IT-stöd och då inte minst de webbaserade lösningarna
avser CS förstärka SKKs IT-avdelning med ytterligare tre programmerare. Till ovan
nämnda behov finns även ett behov av att långsiktigt säkra IT-strukturen hos
SKKs verksamhetssystem. En motsvarande satsning gjordes för två år sedan när
den fysiska säkerheten kring SKKs IT-utrustning samt driftövervakning av
systemen avsevärt förstärktes.
Ändamålsbestämda medel
Som framgått av inledningen till verksamhetsplanen avser CS att finansiera
endast mindre delar av planen ur de ändamålsbestämda fonderna.
Preliminärt kommer uttagen ur fonderna vara i tkr.
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Beskrivning
Stöd till landslagsverksamhet
Svenska Kynologiska Akademin
Generell domarkonferens 2018
Utvecklingsprojekt inom hundavel
IT-utveckling
SUMMA

2016
250
200
25
800
2 500
3 775

2017
250
200
50
550
2 500
3 550

CS avser att tillföra medel till de ändamålsbestämda fonderna med det överskott
som skapas av den löpande verksamheten.
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