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Till alla läns- och specialklubbar 
Verksamhetsklubbar: 
Svenska Agilityklubben 
Svenska Hundfreestyleklubben 
Sveriges Hundungdom 
 

 

KALLELSE TILL KENNELFULLMÄKTIGE 2021 
 
I enlighet med SKKs stadgar § 7 kallas ni till sammanträde med Kennelfullmäktige på 
Gothia Towers, Svenska Mässan, Mässvägen 24, 412 51 Göteborg. 
 
Välkomna till årets Kennelfullmäktige. I brevet nedan hittar du/ni information om 
bokning för ditt deltagande. Alla deltagare bokar övernattning direkt med hotellet. Se 
information längre ner i detta brev. 
 
Centralstyrelsens mål och önskan är att i första hand kunna genomföra årets KF fysiskt 
med hänsyn taget till gällande restriktioner. 
 
Några hålltider: 
Fredag  22 oktober - Länsklubbarnas fullmäktige 
Lördag 23 oktober - Ordinarie Kennelfullmäktige 
Söndag 24 oktober.- Ordinarie Kennelfullmäktige 
 
Ett detaljerat tidsprogram kommer att finnas tillgängligt närmare mötet. 
 
Kostnad för konferenspaket, per person: 
Fredag 22 oktober 
2 x fika och lunch 395 kr 
2 x fika, lunch, middag 895 kr 
 
Lördag 24 oktober 
2 x fika och lunch 395 kr 
2 x fika, lunch, bankett 1 300 kr (inkl. dryck) 
 
Söndag 26 oktober 
2 x fika och lunch 395 kr 
 
 
KF-handlingar: 
Inga fysiska pärmar kommer att skickas ut. Möteshandlingar kommer successivt att 
publiceras i mötesverktyget VoteIT. En mötesinbjudan skickas ut när vi börjar publicera 
handlingar. Dessutom kommer möteshandlingar publiceras på SKKs webbplats senast 
fyra (4) veckor innan fullmäktigemötet. 
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Torsdag den 21 oktober 
Ett mindre antal hotellrum finns reserverade för de delegater som kommer under 
torsdagen. 
 
Fredagen den 22 oktober – dag 
Fredagen är den dag då mycket händer från morgon till sen kväll. Vi återkommer med 
tider och mer detaljer längre fram. 
 
Fredagen den 22 oktober – kväll 
Även vid detta KF kommer vi att arrangera workshops. Vi återkommer med ämnen. Vi 
kommer att begära föranmälan denna gång och du kan endast välja ett ämne.  
 
Boka ditt deltagande online  - öppnar första veckan i augusti 
Anmäl ditt deltagande online på länk: www.skk.se/kf-bokning 
Bokningen kommer att öppnas första veckan i augusti. Anmäl dig senast 12 september. 
 
Följande gäller för bokning av hotell 
Årets KF kommer att hållas på Gothia Towers Adressen är  Mässans Gata 24, 412 51 
Göteborg.   
 
Alla deltagare bokar logi direkt med hotellet. 
Länken kommer att finnas på on-lineanmälan i början av augusti. 
 
Logikostnad per natt inkl. frukost: 
Enkelrum torsdag 1 290 kr 
Enkelrum fredag-söndag 1 490 
 
Dubbelrum torsdag 1 490 kr 
Dubbelrum fredag-söndag 1 690 kr 
 
Vi önskar er hjärtligt välkomna till årets KF. 
 
Med vänlig hälsning 
Svenska Kennelklubben 
 

   

Ulf Uddman   Annika Klang 
VD 

http://www.skk.se/kf-bokning

