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Länsklubbarnas gemensamma verksamhet 
 
Mellan Svenska Kennelklubben, nedan kallad SKK, och SKKs länsklubbar, företrädda 
genom länsklubbarnas fullmäktige, har denna dag följande överenskommelse träffats. 
 
 

§ 1 
Länsklubbarna ger SKK i uppdrag att, för deras räkning genomföra följande gemen-
samma angelägenheter. 
 

§ 2 
SKK förser länsklubbarnas medlemmar med SKKs tidskrift Hundsport i den ordning som 
anges i länsklubbarnas stadgar § 4. Tidningens inriktning och budget samt kostnaden 
för den enskilde medlemmen fastställs av Kennelfullmäktige. Länsklubbarna äger rätt 
att utse representanter till redaktionsrådet. 
 
SKK utser ansvarig utgivare och tecknar övriga avtal för tidningens räkning. SKK svarar 
för kostnader för de eventuella tvistemål, som uppkommer till följd av publicerat 
material i tidningen. 
 

§ 3 
SKK lämnar kostnadsfri rådgivning och service till länsklubbarnas medlemmar. SKK är 
också samordnare för den regionala kennelkonsulentverksamheten. Länsklubbsfull-
mäktige fastställer budget och därmed omfattningen av verksamheten. Budgeten ska 
innehålla en marginal på 5 % av budgeterade personal- och overheadkostnader. Mar-
ginalen tillfaller SKK fullt ut om den inte behöver användas. Överskott över 5 % delas 
lika mellan parterna. SKK svarar till fullo för budgetöverskridanden. 
 

§ 4 
SKK åtar sig att producera och distribuera nödvändigt informations- och reklammateri-
al för den gemensamma verksamheten. Länsklubbsfullmäktige fastställer budget för 
denna del. 
 

§ 5 
SKK ansvarar för rekryteringen av nya medlemmar och för detta får SKK resurser enligt 
§ 3 och 4. SKK får som ersättning per rekryterad medlem på årsbasis 0-10 000 15 
kr/medlem, 10 001 – 15 000 20 kr/medlem, 15 001 – 20 000 25 kr/medlem, 20 001 och 
mer 50 kr/medlem. Om nyrekrytering av 10 000 medlemmar per år inte uppnås utgår 
ingen ersättning för dessa. 
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§ 6 

SKK tillhandahåller administration av länsklubbarnas medlemsregister enligt samma 
debiteringsprinciper som tillämpas för ras- och specialklubbar. SKK åtar sig att upprätt-
hålla nödvändiga tillstånd för hållande av register, enligt gällande lagstiftning. 
 

§ 7 
SKK tillhandahåller ett inteckningskortsystem som kan användas av länsklubbarna i 
utställningsverksamheten. Beslut om vilka varor, priser och andra villkor som gäller 
fattas av SKK. 
 

§ 8 
SKK åtar sig att upprätthålla programvara och service för länsklubbarnas utställnings-
administration, enligt programvaran ”Katalog för PC”. SKK svarar vidare för kontroll av 
riktighet i inlämnade utställnings-PM innan publicering. SKK får kostnadstäckning för 
dessa uppdrag. 
 
SKK åtar sig att i övrigt genomföra de uppdrag som man får från länsklubbarnas full-
mäktige och som SKK accepterat. 

 
§ 9 

 
SKK ska lämna ett 1:a förslag till budget före 30 april det år ordinarie länsklubbsfull-
mäktige avhålls med möjlighet för länsklubbarna att ge synpunkter på förslaget till den 
30 juni. SKK ska i ordinarie handlingar till länsklubbsfullmäktige lämna sitt slutliga för-
slag till länsklubbsfullmäktige. 
 

 
§ 10 

Uppsägning av avtalet kan ske av endera parten inom tre månader från ordinarie läns-
klubbsfullmäktige. Uppsägningstiden är ett år och kan, om parterna är överens, för-
längas till högst två år. 
 

§ 11 
För den gemensamma verksamhetens ekonomiska åtaganden har en länsklubbsfond 
inrättats med uppgift att utjämna det ekonomiska resultatet av den gemensamma 
verksamheten mellan åren. Det årliga resultatet från den gemensamma verksamheten 
tillförs – avgår från fonden. Från länsklubbsfonden utbetalas medel till länsklubbarna 
enligt beslut av länsklubbarnas fullmäktige. 
 
Länsklubbsfullmäktige har vidare inrättat en utvecklingsfond som kan disponeras av CS 
i samråd med ordförande i länsklubbarna. Uttag ur fonden kan ske genom beslut på 
Länsklubbsfullmäktige i samband med att verksamhetsplanen fastställs eller i samband 
med annat beslut. Centralstyrelsen, CS, eller ordförandegruppen kan under pågående 
verksamhetsperiod mellan länsklubbsfullmäktige framföra förslag till uttag ur utveckl-
ingsfonden. För sådant beslut ska en tid om minst 30 dagar iakttas från det att beslutet 
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presenteras till slutligt beslut tas, för att möjliggöra en förankring av beslutet hos re-
spektive styrelse. 
 
CS eller ordförandegruppen kan väcka förslag till uttag ur länsklubbsfonden vid ordina-
rie eller extra länsklubbsfullmäktige för händelse som anges i § 2 eller som av annat 
skäl bedöms som angeläget. Sådant beslut tas av Länsklubbsfullmäktige som antingen 
kan vara ordinarie eller extra fullmäktigemöte eller genom skriftlig omröstning inom 
fullmäktige. 
 
Samtliga beslut i § 11 fattas genom kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar. 
 

§ 12 
Detta avtal gäller från och med 2017-09-29 och tills vidare. 
 

§ 13 
Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av skiljenämnd. Re-
spektive part utser en företrädare som gemensamt utser en tredje person. Skilje-
nämndens beslut kan inte överklagas. 
 
 
 


