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SKK/KMR nr 1-2022
2022-02-21
§1-8

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för
marknadsföring av rashundar 2022-02-21.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:
Birgitta Bernhed, ordf., Sara Nordin, vice ordf., Camilla Karlsson och Gunilla Sandberg

Adjungerade:
Helena Nyberg

Protokoll:
Anna Ackenäs (digitalt)

§1

Sammanträdet öppnas

Birgitta Bernhed hälsade alla välkomna till kommitténs första möte. Alla närvarande
fick presentera sig för varandra.

§2

Val av justerare

Sara Nordin utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes
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§4

Information från ordförande

a) Delegeringsordning
Birgitta Bernhed började med att gå igenom kommitténs delegeringsordning. KMRs
uppdrag är bland annat att jobba för uppfödare och att skapa en dialog med
uppfödarna genom att få dem att känna sig delaktiga i organisationen. Uppfödarna är
en viktig pusselbit för att få marknadsföringen av rashundar att nå sin fulla kraft.
b) Work shop på KF
På KF i oktober 2021 hade Birgitta Bernhed, Helena Nyberg och Lotta Skoog en work
shop som hette ”Marknadsföring av rashundar” som var mycket välbesökt och
uppskattad. Målet var att få uppfödare att känna sig delaktiga och att få till en dialog
om marknadsföring av rashundar.
SKKs mål är att minst 2/3 av alla hundar som säljs i Sverige ska ha stamtavla och vara
registrerad i SKK. De målen är uppnådda, men ändå finns känslan av att vi inte är
nöjda.
Under work shopen var det en mycket bra dialog och det kom ett önskemål om att ha
en uppföljning. Kommittén planerar att ha en uppföljning med deltagarna under våren
2022.
Kommittén tackade för informationen.

§5

Information från ledamöter

Helena Nyberg
Uppfödarresan
Uppfödarresan är ett projekt som genomförs på kansliets initiativ. Arbetet innebär
bland annat att samla in information om vad SKKs uppfödare har för behov från SKK
kansli och även verkställa aktiviteter där det är möjligt.
Kommittén tackade för informationen.

§6

Framtida aktiviteter

Kommittén diskuterade länge olika typer av aktiviteter som de önskar göra. Kommittén
beslutade att skapa en idébank och under nästa möte prioritera i vilken ordning
aktiviteterna ska utföras.
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§7

Nästa sammanträde

Kommitténs nästa sammanträde är digitalt den 13 april 2022.

§8

Sammanträdets avslutas

Kommitténs ordförande, Birgitta Bernhed, tackar kommittén och avslutar
sammanträdet.

Vid protokollet:

Anna Ackenäs
Justeras:

Birgitta Bernhed

Justeras:

Sara Nordin

Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.

