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Centralstyrelsens redovisning avseende CS ansvar och uppdrag för länsklubbarna 
under 2019-2020 
 
CS formella redovisning av verksamheten 2019-2020 görs under Kennelfullmäktige, KF, 
och dokumenteras i handlingarna till KF. 
 
CS lämnar sin redovisning över de uppdrag CS fick vid Länsklubbsfullmäktige 2019. 
 
Medlemmarnas behov av råd, information och service har en fortsatt hög omfattning 
och hanteras genom både personliga samtal som olika digitala lösningar på SKKs och 
länsklubbarnas webbplatser, SKKs frågeforum med mera. 
 
2019 
Utvecklingen under 2019 var positiv när det gäller medlemsutvecklingen och 
klubbarnas utställningsverksamhet inklusive summan av samtliga klubbars egna 
ekonomiska resultat. 
 
Medlemsutvecklingen innebar en ökning av medlemsantalet med 0,8 % till 78 484. 
Detta efter nästan tio års konstant minskade medlemssiffror. Utvecklingen har fortsatt 
under både 2020 och 2021. 
 
Totalt nyrekryterades 34 200 nya medlemmar under 2019 och 2020. 
Även deltagarantalet på länsklubbarnas utställningar ökade med drygt 3 100 till 78 484 
stambokförda resultat. Ca 15 % av anmälda hundar kommer inte till start vilket innebär 
att ca 92 000 hundar totalt anmälde sig till 36 olika utställningar. 
 
2019 hade länsklubbarna som helhet ett gott ekonomiskt resultat på 2,4 mnkr. 
Skillnaden mellan länsklubbarna är dock stor. 
 
2020 
Hela året präglades av pandemin, som världen drabbades av. Endast de två inledande 
utställningarna i Göteborg i januari kunde genomföras. Övriga fick ställas in på grund 
av de restriktioner som infördes i landet. 
 
Nedstängningen har även fortsatt under 2021 och först på sensommaren har några av 
de planerade utställningarna med all sannolikt kunnat genomföras. 
 
För att bland annat möjliggöra att avelshundar kunde exteriörbeskrivas öppnade SKK 
möjlighet för klubbarna att arrangera exteriörbedömningar. Totalt deltog 943 hundar 
på dessa, varav huvuddelen var arrangerade av länsklubbar. 
 



Fast klubbarna inte har kunnat erbjuda sina medlemmar den traditionella 
verksamheten som t.ex. utställning har ändå medlemsantalet fortsatt att öka under 
2020 med nära 2 000 eller 2,4 % till 79 023 medlemmar. 
 
Detta har kunnat ske både genom att behålla nivån på de som väljer att förnya sitt 
medlemskap som att antalet nya medlemmar ökat. 
 
Ovan visar att värdet av att få medlemstidningen Hundsport är stort för att både kunna 
behålla och nyrekrytera medlemmar. 
 
Ekonomiskt kunde de flesta klubbarna hantera pandemin bra, sett ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Det samlade underskottet blev ca 0,8 mnkr där klubbarna kunde behålla 
sin mycket goda likviditet och balanserat kapital. Även här är skillnaden stor mellan 
klubbarna, både vad avser det ekonomiska resultatet 2020 som hur mycket kapital 
som klubbarna har i reserv. 
 
Många av länsklubbarnas medlemmar har under 2020 valt att delta i de centralt 
arrangerade distansutbildningarna i olika ämnen. Både centrala som 
länsklubbsspecifika digitala möten och informationsträffar började under hösten 2020 
att arrangeras, med genomgående högt deltagarantal. 
 
Länsklubbarnas stadgar justerades 2020 i enlighet med länsklubbsfullmäktiges beslut 
2019, § 10. 
 
CS föreslår Länsklubbsfullmäktige att godkänna redovisningen av utförda uppdrag. 


