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KF 2017 uppdrog åt CS att presentera en värdegrund för SKK baserad på de fyra
grundstenar som Organisationsutredningen presenterade i sitt arbete och som förelåg
KF 2017:
• Hunden i centrum
• Tillsammans
• Alla lika – alla olika
• SKK för hela hundsverige
Piia Nora, Svenska Brukshundklubben, yrkade och KF biföll en ändring av texten i
förslag; under 2018 arbeta fram gemensam värdegrund där dialog förs med hela
organisationen för delaktighet.
Ett förslag till värdegrund har presenterats och diskuterats i grupparbete vid
Specialklubbskonferensen i februari 2019 och sänts ut på remiss till samtliga klubbar.
Redovisningarna från gruppdiskussionerna och remissvaren (14 stycken +
Länsklubbsordförandemöte) är i huvudsak positiva till förslaget.
SKKs värdegrund ska beskriva organisationens gemensamma etiska grundvalar eller
värderingar. Värdegrunden är av fundamental betydelse för att förstå Svenska
Kennelklubben och de vägval som gjorts och görs i verksamheten, men också konkret
för att förstå vad SKK står för. Värdegrunden ska ge svar på frågor kring vad som är
eftersträvansvärt. Värdegrunden är något som alla medlemmar, klubbar,
förtroendevalda, personal och andra intressenter måste ta ansvar för och vars
intentioner ska följas. Värdegrunden ska inte tolkas skild från SKKs målparagraf (§1
Stadgar för Svenska Kennelklubben).
Efter vissa justeringar med anledning av remissvaren vill CS föreslå KF följande
värdegrund för SKK:
Hunden i Centrum
• Det är våra hundar som förenar oss i SKK organisationen.
• SKK måste i alla situationer värna hundens intressen.
• Detta förhållningssätt ska präglas av kunskap, omtanke och respekt.
• Vi verkar för att avel, uppfödning och aktiviteter med hund alltid sker med
hundens bästa för ögonen.
Tillsammans
• SKK är en folkrörelse som bygger organisationen utifrån en demokratisk modell.
• Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta
ansvar för verksamheten.
• Demokrati och delaktighet utövas jämställt och oavsett bakgrund.
• Tillsammans står också för den samhörighet som vi har med våra hundar och
vår vilja att utveckla både oss själva och hundarna.

Alla lika alla olika
• Inom hundsporten möts människor ur skilda samhällsskikt med olika sociala
och ekonomiska förutsättningar, ålder, kön, livsåskådningar, nationalitet,
etniskt ursprung, sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar
med ett gränsöverskridande gemensamt intresse – hunden.
SKK för hela hundsverige
• SKK har ett helhetsansvar för svensk hundverksamhet och agerar utifrån denna
styrkeposition för att vara och förbli en respekterad part i det svenska
samhället.
• SKK är din organisation oavsett vilken hund du har, vilket specialintresse du har,
om du har en sällskapshund, brukshund eller jakthund, om du föder upp
rashundar eller om du är ägare till en hund.
• Att vi har respekt för varandra i föreningsarbetet och för de vi valt att företräda
oss i detta arbete.
I flera av remissvaren påpekas vikten av att en värdegrund implementeras på rätt
sätt i organisationen. I det fall KF beslutar om denna värdegrund avser CS att
återkomma till hur den på bästa sätt kan förankras hos klubbar och medlemmar.
CS föreslår KF att bifalla förslaget.

