Kennelfullmäktige 2019
Bilaga 23
Förslag till justering i SKKs stadgar
KF 2017 beslutade att inkludera lokal- och rasklubbar som en del av SKKs
medlemsorganisation. CS föreslår KF att stadgarna förtydligas för de klubbar som har
rösträtt på KF samt har rätt att anmäla till Disciplinnämnden. Klubbstatusen för en
medlemsorganisation skiljer mellan direkt medlemsorganisation (läns-, special-,
verksamhets- och ungdomsklubb) och indirekt medlemsorganisation (lokalklubb och
rasklubb). I sak innebär stadgeändringen ingen förändring.
A) Denna ändring berör följande delar av stadgarna
§ Inledning
§ 2 moment 2 och moment 3
§ 4 inledning och moment 7 och moment 8
§5
§ 7 moment 2,3 och 4
§ 9 moment 1 och 3
§ 12
§ 14 moment 2
§ 15
B) Därutöver föreslår CS att stadgarna förtydligas på följande punkter
§ Inledning
att SKK är medlem i FCI
§ 7 moment 2
En klubbs representation på KF fastställs genom antal
betalda medlemskap och inte antalet unika personer. Idag
har främst specialklubbarna ett flertal olika
medlemskategorier där en och samma person kan betala
fler medlemskap i en och samma specialklubb, t.ex. i en
avdelning respektive rasklubb. Flertalet specialklubbar har
ingen egen medlemshantering och kan därför bara redovisa
antal betalda medlemskap och inte antal faktiska personer.
§ 7 moment 4
förtydligande av text avseende underlag till extra
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§ 7 moment 7
förtydligande av hur antal avlämnade röster ska räknas för
att beslut ska gälla
§ 9 moment 3
förtydligande av jävs-begreppet
§ 11
Tar bort omedelbar justering av valen till valberedning
§ 15
Justering av den juridiska termen överklaga till omprövas,
med anledning av att endera parten kan önska tillföra
ytterligare underlag vid prövning av ärendet hos SKKs
Centralstyrelse
C) SKK har gett revisionsföretaget BDO i uppdrag att göra en skattemässig
genomlysning av SKKs intäkter för att bedöma om någon del faller utanför det
regelverk som innebär att SKK skattemässigt är klassad som allmännyttig ideell

organisation. BDO ska också granska att den verksamhet SKK bedriver ligger
inom ramen för det som skattemässigt anses som hävdvunnen (traditionell,
vedertagen) verksamhet för att finansiera den ideella verksamheten.
BDO pekar i sin analys på att det finns en risk att SKKs uppdrag som det är
formulerat idag från länsklubbarna – länsklubbsuppdraget – skulle kunna
klassas som en verksamhet som inte anses ha naturlig anknytning till det
allmännyttiga ändamålet och därmed riskerar att bli behandlat som en egen
förvärvskälla med båda risk för vinskatt och momsplikt.
SKK och länsklubbarna ser länsklubbsuppdraget och finansieringen till 100 %
enbart som medlemsavgifter och medlemsavgiften är skattemässigt inte
beskattningsbar eller momspliktig.
BDO rekommenderar att SKK formulerar om sina stadgar och uppdraget så att
medlemsavgiften för länsklubbar skrivs som två medlemsavgifter, en central
medlemsavgift och en länsklubbsavgift.
Med anledning av ovan så föreslår CS KF att ordet Länsklubbsuppdrag stryks i
SKKs stadgar, att avtalet mellan SKK och länsklubbarna skrivs om samt att
medlemsavgiften delas upp i två delar. Storleken på respektive del av
medlemsavgiften fastställs även fortsättningsvis av Länsklubbsfullmäktige.
Det innebär även att från och med 2019 redovisas länsklubbarnas
medlemsintäkter inom ramen för SKKs resultaträkning. Över- och underskott
regleras med den ändamålsbestämda fonden för SKKs länsklubbars
gemensamma verksamhet. I dagsläget hanteras bokföringsmässigt t.ex.
Svenska Kynologiska Akademins ändamålsbestämda fond på samma sätt.
Förändringen kommer att behandlas och beslutas på Länsklubbsfullmäktige
2019.
Denna ändring påverkar stadgarna i följande delar:
§ 7 inledning
§ 7 moment 3 punkt 21
§ 9 moment 3 punkt 2
D) Eventuella ytterligare justeringar:
Under punkt 26:9 och 26:10 kommer två motioner att behandlas och tillstyrks av
Centralstyrelsen. Om dessa motioner antas av KF med minst3/4 majoritet påverkar
det § 7 moment 2 och 3 i stadgarna.

