PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars
fullmäktige den 29 maj 2009 på Clarion Hotel Stockholm, Stockholm.

Sammanträdets öppnande
SKKs ordförande, Nils Erik Åhmansson, hälsade länsklubbarnas fullmäktige välkomna
till Stockholm och till sammanträdet.
Nils Erik Åhmansson inledde med att han kommer att hålla ett längre inledningsanförande på KF och avser här bara att beröra det som avser SKKs uppdrag från länsklubbarna, det s.k. Länsklubbsuppdraget.
2001 tecknades ett avtal mellan SKK och länsklubbarna fungerar ganska bra, sett ut
båda parters perspektiv.
Vid länsklubbskonferensen i Luleå i höstas redovisades utvecklingen fram till hösten
2008. 2007 och 2008 kan summeras som två riktigt bra år för länsklubbarna:
Medlemsantalet är fortsatt högt och glädjande så är påverkan av den globala
ekonomiska krisen väldigt liten.
Deltagarantalet på utställningarna är fortsatt högt och även här visar huvuddelen av årets
anmälningssiffror på oförändrade siffror eller ett ökat deltagande.
Det ekonomiska utfallet för SKKs uppdrag åt länsklubbarna blev väldigt bra, + 5,5
miljoner kronor på en omsättning för de två åren på ca 84 mnkr men även länsklubbarnas egna verksamheten har redovisat ett bra utfall som senare kommer att redovisas
mer i detalj.
Tidningen Hundsport står sig stark i den konkurrens som finns idag, både som
medlemstidning och annonsorgan. Flera av de hundtidningar som fanns för två år sedan
har tvingats att lägga ner sin verksamhet.
För att få en avstämning av medlemmarnas och läsarnas uppfattning om Hundsport så
genomförs det i maj/juni en läsvärdesundersökning.
Frågorna till SKKs informationsavdelning är fortsatt många, även om besöken på SKKs
webbplats konstant stiger. Tendensen som funnits nu i flera år är att antalet frågor av
juridisk karaktär ökar hela tiden. Kostnaderna för att ha hund och veterinärbehandlingar
är två av de orsaker som gör att denna typ av frågor hela tiden verkar öka.
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För att förstärka kompetensen på det juridiska området har kansliet förstärkts med en
förbundsjurist, Katarina Sundberg, som närmast kommer från regeringskansliet. Hon
börjar formellt sin tjänst den 1 juni.
Andra projekt som ligger inom länsklubbsuppdraget fortsätter i god fart:
Skolprojektet, som många lärare årligen rekvirerar till sina elever.
I höst startar även en klasstävling med inriktning på barnens upplevelser av hundar.
Säker transport av hund i bil fortsätter i samverkan med bl.a. NTF Stockholm.
Att få till stånd en ändring av missbruket av fyrverkerier har fortsatt. SKK har till
ansvarig minister och myndighet skickat en kopia av de norska resultat man uppnått
med den lagändring som genomfördes 2008. Det norska exemplet visar på en kraftig
minskning av skador orsakade av smällare och raketer och inte minst så blev det på
väldigt många ställen i Norge ett kort firande på nyårsnatten och inte det veckovisa
helvete vi har i vårt land. För att bl.a. stödja det arbete som Stockholms Kennelklubb
bedriver så föreslår CS, efter att ha fått godkännande från ordförandegruppen vid deras
januarimöte, en avsättning av överskottet med 200 000 kronor för det fortsatta arbetet.
Sedan många år finns det ett gott samarbete mellan Agria och SKK. I det avtal som för
närvarande gäller finns det en möjlighet för länsklubbarna till samverkan och visst
ekonomiskt stöd. Då det även finns en del kritik mot formerna för samverkan har CS
därför bjudit in representanter för Agria till idag. De kommer att delta efter det att
länsklubbsfullmäktige avslutats. Förhoppningsvis ska de frågetecken som finns kunna
rätas ut.
Ser vi 2009 till 2011 så finns det självklart både möjligheter och hot. Det finns två högst
påtagliga saker vi måste förhålla oss till nämligen:
Om den ekonomiska oron biter sig fast så kommer vi t.ex. att få se ett vikande
medlemsantal som annan verksamhet. Vi ser redan nu att våra valpregistreringar har
sjunkit med 10 %.
Vi får nya momsregler för ideella föreningar. Sverige bryter mot EU-reglerna. EUkommissionen har påbörjat sin rättsliga prövning av detta brott mot de gemensamma
reglerna. Den momsutredning som ska redovisa sitt arbete i slutet av året gör att vi har
fått en viss respit i tiden, men 2011 eller 2012 har vi nya momsregler och så mycket vet
vi att det kommer att innebära ökade kostnader för vår verksamhet. Hur mycket dyrare
är ännu för tidigt att säga. Då är det bra att SKK har en bra ekonomisk bas att stå på.
Avslutningsvis vill jag tacka de länsklubbar som deltog på World Dog Show och
självklart Stockholms Kennelklubb som drog ett stort lass och som såg till att ras- och
specialklubbarnas utställning på Almare-Stäket även de blev minnesvärda dagar.
Med dessa ord förklarar jag Länsklubbsfullmäktige 2009 för öppnat.
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§1

Upprop och justering av röstlängd

Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes. Röstlängden upptog 63
fullmäktige med sammanlagt 63 röster.

§2

Val inom eller utom sig av ordförande och vice ordförande för
länsklubbsfullmäktige till nästa ordinarie länsklubbsfullmäktige

Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att till ordförande respektive vice ordförande vid
sammanträdet välja Åke Cronander och Margareta Sundqvist.

§3

Centralstyrelsens anmälan om protokollföring vid mötet

Centralstyrelsen anmälde att Annika Klang utsetts att föra protokollet.

§4

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att till justeringspersoner tillika rösträknare vid
sammanträdet välja Jonas Öhrn och Liz-Beth Carlsson Liljeqvist.

§5

Beslut om närvaro vid mötet förutom av vald fullmäktig och de i § 7
mom. 6 angivna personerna

Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att medge följande personer rätt att närvara och
att yttra sig men inte rätt att delta i beslut. De har också rätt att till protokollet få
anteckna avvikande mening mot ett beslut:
Ledamot och suppleant i Centralstyrelsen
SKKs verkställande direktör
Av Länsklubbsfullmäktige vald ordförande och vice ordförande
Av Kennelfullmäktige valda revisorer och revisorssuppleanter
Ordförande i SKKs Disciplinnämnd eller ersättare för denne
Av Kennelfullmäktige valda ledamöter i valberedningen
Är någon av ovan nämnda personer vald delegat gäller för denne samma som för
annan vald delegat. Ledamot och suppleant i Centralstyrelsen, SKKs revisorer
och revisorssuppleanter samt anställd inom SKK eller någon av dess
medlemsorganisationer kan inte utses till delegat.
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§6

Fråga om länsklubbsfullmäktige har blivit stadgeenligt kallade

Länsklubbarnas fullmäktige fann att sammanträdet blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Centralstyrelsens årsredovisningar vad avser CS ansvar och uppdrag för
länsklubbarna under 2007-2008

En förteckning fanns över de uppdrag centralstyrelsen fick vid 2007 års fullmäktigemöte samt en redovisning av vidtagna åtgärder under 2007-2008.
Ulf Uddman lämnade en redovisning över centralstyrelsens uppdrag för länsklubbarna
under perioden.
Ulf Uddman föredrog det ekonomiska resultatet för 2007 och 2008.
Ulf Uddman uppmanade till att se över teckningsrätter för de konton som finns i
klubbarna. Det är väldigt viktigt med den ekonomiska situationen som finns idag. Det
finns en tendens till att ekonomiska brott ökar och ingen önskar att någon länsklubb ska
haverera på grund av ekonomiska oegentligheter.
SKK har observerat att det finns brister i skattehanteringen i klubbarna varför en dialog
kommer att tas upp med respektive klubbs revisorer.
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att godkänna CS redovisning för den gångna
perioden.

§8

SKKs revisorers rapport avseende CS uppdrag

SKKs revisorers undertecknade rapport avseende centralstyrelsens uppdrag enligt
stadgar för länsklubb, § 7 mom. 3, punkt 7, vilken lades till handlingarna.

§9

Beslut om CS förslag till disposition av länsklubbsfonden

CS föreslår att länsklubbarnas fullmäktige i enlighet med § 11 i avtalet för Länsklubbsuppdraget fastställer CS förslag till avsättning till länsklubbsfonden

för år 2007
till länsklubbarnas IT-fond
till länsklubbarnas resultatutjämningsfond

250 000 kronor
3 121 000 kronor
3 371 000 kronor
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Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, uppmanade till stor försiktighet med att
använda pengar ur länsklubbsfonden.

för år 2008
till länsklubbarnas IT-fond
till länsklubbarnas antismällarfond
till länsklubbarnas resultatutjämningsfond

250 000 kronor
200 000 kronor
1 957 000 kronor
2 407 000 kronor

Länsklubbsfullmäktige beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 10

Fråga hänskjuten från Centralstyrelsen till Länsklubbsfullmäktige – regler
för medlemskap i lokal kennelklubb med tillhörande förslag till justering av
länsklubbsstadgan och stadgar för lokal kennelklubb

CS föreslår Länsklubbsfullmäktige att det i stadgarna införs en tydlig reglering av
medlemskap i lokal kennelklubb
-

att en reglering sker i stadgarna och att en ny medlemskategori införs;
lokalklubbsmedlem

-

att länsklubbsfullmäktige fastställer en avgift för detta medlemskap (under punkt
12 föreslås en avgift om 10 kronor per medlem med start från år 2011)

-

att det är lokalklubben som själv debiterar sina medlemmar avgiften som
redovisas till länsklubben årligen per den 31 december tillsammans med en
medlemsförteckning

-

medlem i lokal kennelklubb får inte Hundsport och kan inte delta på
länsklubbarnas årsmöten

CS föreslår Länsklubbsfullmäktige att CS får mandat att göra de nödvändiga
stadgejusteringar som ovan nämnda förslag innebär i läns- respektive lokal
kennelklubbs stadgar.
Ove Lidberg, Södra Norrbottens Kennelklubb, önskade ett klargörande om en
lokalklubbsmedlem kommer att kunna ställa ut på en länsklubbsutställning.
Per-Inge Johansson, CS, förklarade att en lokalklubbsmedlem inte kan ställa ut på en
länsklubbsutställning eftersom det kräver medlemskap i en länsklubb.
Röstlängden justerades till 64 röster.
Länsklubbsfullmäktige beslutade efter öppen votering med 60 röster att bifalla CS
förslag. För att vinna laga kraft behövdes ¾ dels majoritet dvs. 47 röster för förslaget.
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CS föreslår också Länsklubbsfullmäktige att CS får mandat att vidta stadgejusteringar i
stadgar för Länsklubb samt lokala kennelklubbar om KF 2009 fattar beslut som innebär
att konsekvensändringar bör göras. (t.ex. när i tiden kennelfullmäktige ska hållas).
Länsklubbsfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11

Beslut om CS förslag till verksamhetsplan för Länsklubbsuppdraget
2010 - 2011

Kennelfullmäktige fastställer verksamhetsplanen för SKK i dess helhet. CS förslag till
verksamhetsplan för Länsklubbsuppdraget följer samma uppställning. I gällande avtal
för uppdraget som fastställdes 2001 finns vidare de givna ekonomiska ramar inom vilka
CS har att genomföra sina åtaganden.
§ 1 Mål
Hänvisning sker i denna del helt till SKKs verksamhetsplan.

§ 2 Verksamhet
Länsklubben har en sammanhållande verksamhet inom sitt geografiska område.
För att stödja länsklubbarna i detta så genomförs följande inom ramen för
länsklubbsuppdraget:
1. Informera och ge kunskap om SKK och den egna klubben, dess mål,
organisation och arbetsformer.
-

Genom produktion och spridning av olika informationsblad ge kunskap om SKK
och dess mål samt beskriva länsklubbarnas roll i detta arbete.

-

Genom att kontinuerligt bevaka vad som refereras i media och ge SKKs syn när
så är aktuellt

-

Arbeta med och genomföra projekt, t.ex. skolprojekt, genom materialproduktion
och ge stöd till länsklubbarna i det regionala arbetet

-

Genom artiklar och länsklubbsspalten i Hundsport informera om länsklubbarnas
verksamhet.

2. Ge medlemmarna service och stöd i arbetet med hunden, bevaka och arbeta med
frågor som har allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.
-

Ha en hög tillgänglighet för personlig telefonservice till medlemmarna.
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-

Använda SKKs webbplats för att snabbt och kontinuerligt sprida information.
Fortsätta att utveckla SKKs IT-verktyg för att ge medlemmar stöd i sitt arbete
med sin hund eller uppfödning.

-

Delta i samråd med främst SBK och se till att nya hundägare ges bästa möjliga
förutsättningar för ett lyckat hundägande genom information och utbildning.

3. Ge uppfödarna information och utbildning om sitt ansvar gentemot hunden,
hundägaren och omvärlden
-

Se till att utbildnings- och informationsmaterial finns att tillgå för länsklubbens
regionala kurser, föreläsningar och möten.

-

Kontinuerligt se till att vi i hela landet har ett nödvändigt antal kennelkonsulenter som kan sprida denna kunskap vid individuella möten med
uppfödarna.

-

Att genom informationsutskick, via post och senare även elektroniskt, sprida
aktuell information om nya regler, lagar m.m.

-

Att genom sponsorstöd från AGRIA ge ekonomiskt stöd till länsklubbar för att
anordna uppfödarmöten.

4. Ge information och sprida kunskap om hunduppfödning, hundens beteenden,
dess fostran, utbildning och vård
-

Se till att tidningen Hundsport ges ett så stort stöd som möjligt i detta arbete.

-

Fortsätta informations- och utbildningsarbetet riktat mot barn genom t.ex.
skolprojektet.

-

Se till att SKK kan ge uppfödarna och enskilda hundägare viss juridisk
rådgivning i enskilda fall.

-

Stödja utgivningen av SKKs uppfödartidning Hundsport Special.

-

Ha en kvalitativ förmedling av valpar från SKKs webbplats samt stödja
förmedlingen med en riktad marknadsföring.

5. Ta initiativ till och vidmakthålla samråd mellan egna klubben och
specialklubbar och ungdomsklubbar inom klubbens geografiska område samt
stöda ungdomsklubben och dess verksamhet.
-

Sprida kunskap om olika stöd som länsklubbarna gör för att stödja Sveriges
Hundungdom
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-

Genom ett förmånligt avtal fortsätta att ge Sveriges Hundungdoms medlemmar
tillgång till Hundsport.

6. Anordna utställningar, lydnadsprov och tävlingar, vilka för att vara officiella
ska anordnas enligt SKKs utfärdade bestämmelser och anmälas till SKK med
uppgift om planerade tider och platser
-

Kontinuerligt uppdatera SKKs IT-stöd till länsklubbarna genom programmet
”Katalog för PC”.

-

Se till att länsklubben har tillgång till ett väl utvecklat sortiment av varor till
utställningspriser samt fortsätta att administrera systemet med inteckningskort.

-

Fortsätta de nationella tävlingarna om ”Årets Utställningshund” och ”Årets
Uppfödare”.

7. Kontinuerligt bedriva medlemsvärvning
-

Fortsätta att bedriva centralt genomförd medlemsvärvning med mål om minst
15 000 nya medlemmar per år.

-

Ta fram material för värvning som länsklubben genomför.

8. Utbilda förtroendevalda samt funktionärer till den verksamhet som länsklubben
bedriver
-

Se till att aktuellt utbildningsmaterial finns för personal som behövs vid
utställningsarrangemang, t.ex. ringsekreterare.

-

Genomföra centrala alternativt regionala kurser för förtroendevalda funktionärer
inom länsklubben när behov finns.

-

Genom centrala kontakter verka för ett så stort stöd som möjligt i länsklubbens
utbildningsarbete från Studiefrämjandet.

-

Genom möjlighet till resebidrag se till att alla länsklubbar kan delta på centralt
anordnade möten.

Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, önskade en redovisning över hur Hundsport
Special ska finansieras.
Ulf Uddman informerade att finansieringen bygger på att länsklubbarna bidrar med
500 000 kr, resterande medel tas från SKKs övriga intäkter.
Jan Eriksson, Sydskånska Kennelklubben, påpekade att länsklubbarna initialt var
intresserade av att vara med och stödja Hundsport Special.
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Jan Eriksson, Sydskånska Kennelklubben, frågade också om länsklubbarna är med och
finansierar den nya valpförmedlingssajten.
Ulf Uddman informerade att förslaget innebär att länsklubbarna stöder Hundsport
Special åren 2010 och 2011 sedan får ett nytt beslut tas.
Satsningen på valpförmedlingssajt ligger i SKKs huvudbudget och berör inte
länsklubbarna.
Lotta Hallberg, Småland-Ölands Kennelklubb, önskade en justering av punkten 6 i
verksamhetsplanens rubrik ”Anordna utställningar, lydnadsprov och tävlingar…” I
tävlingar ingår även agility för vilket Svenska Brukshundklubben ansvarar, varför ska
då länsklubbarna anmäla det till SKK?
Länsklubbarna uppdrog till CS att göra konsekvensändringar i stadgarna vilket inte
gjorts sedan Svenska Brukshundsklubben har fått huvudmannaskapet för agility.
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att fastställa CS förslag till verksamhetsplan för
2010-2011.

§ 12

Beslut om CS förslag till medlemsavgift för länsklubbarnas medlemmar
Beslut om CS förslag till budget för Länsklubbsuppdraget för 20102011

Budgeten för nästa verksamhetsperiod följer gällande avtal mellan länsklubbarna och
SKK som fastställdes vid länsklubbsfullmäktige 2001.
Vid länsklubbarnas ordförandemöte i januari 2009 framfördes uppfattningen att
budgeten för 2010 och 2011 kan budgeteras med ett underskott med anledning av att det
ekonomiska tillskottet till Länsklubbsfonden under 2007-2008 varit bra.
Under 2005-2008 har 1 000 000 kronor avsatts till länsklubbarnas IT-fond för att ha
som beredskap när större programändringar behöver göras i IT-verktygen ”Katalog för
PC”.
Efter diskussion vid ovan nämnda ordförandemöte har en fond bildats för arbetet med
att ändra lagstiftningen avseende pyroteknik. Ur 2008 års överskott avsattes 200 000
kronor. Vidare har ett stöd på 500 000 kronor/år budgeterats för att kunna distribuera
Hundsport Special kostnadsfritt till alla aktiva uppfödare med kennelnamn.
För budgeten 2010 och 2011 gällande följande förutsättningar:
CS förslag till verksamhetsplan för länsklubbsuppdraget
Att länsklubbsfonden används för att finansiera budgeterat underskott
Att medlemsavgiften och familjemedlemsavgiften på 370 kronor respektive 90
kr är oförändrad
Att pappers- och portopriser inte höjs med mer än 4 % per år
Att medlemsantalet sjunker med 4 % under 2010 för att 2011 stabiliseras på ± 0.
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Att inte några ändringar sker i ideella föreningars momsplikt
Att länsklubbarnas andel av medlemsavgiften behålls för 2010 och 2011

CS föreslår Länsklubbsfullmäktige
-

att medlemsavgifter och länsklubbarnas andel fastställs till:
2009

Fullbetalande medlem
Fullbetalande medlem, utland
Familjemedlem
Lokalklubbsmedlem
Fast ersättning till respektive länsklubb
Rörlig andel per medlem till resp. länsklubb

2010

370
470
90
45 000
32

2011

370
470
90
45 000
32

370
470
90
10*
45 000
32

* Avgiften tas ut av länsklubben.
Jahn Stääv, Södermanlands Kennelklubb, föreslår en höjning av medlemsavgiften för
2010 till 380 kr och för 2011 till 390 kr.
Jan Eriksson, Sydskånska Kennelklubben, ställde fråga angående moms på
medlemsavgifter.
Jan Eriksson, Sydskånska Kennelklubben, stöder inte en ökning av medlemsavgifterna
för 2010 och 2011.
Ulf Uddman, informerade att det sannolikt inte blir moms på medlemsavgifter. Men att
det i dagsläget är svårt att spekulera i hur det blir i slutänden.
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att bifalla CS förslag.

§ 13

Beslut om CS förslag beträffande avgifter vid länsklubbarnas utställningar

För att möjliggöra en anpassning till de regionala förutsättningar som finns föreslår CS
att den praxis som fastställdes vid Länsklubbsfullmäktige 2003 tillämpas även för 2010
-2011 som innebär att en minimiavgift för utställning fastställs.
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CS föreslår Länsklubbsfullmäktige
-

att en minimiavgift för utställning tas ut enligt följande:

Junior, unghund-, öppen-, bruks-/jakt- och
championklass
Veteranklass
Valpklass

2010/2011
Nationell
Internationell
260
280
200
130

220
130

-

att respektive arrangör kan besluta om högre avgift än ovan nämnda, vidare äger
arrangör rätt att differentiera avgiften mellan olika anmälningsdatum och
anmälningssätt.

-

att Junior Handling har en avgift om maximalt 100 kr.

-

att klubbarna följer Svenska Brukshundklubbens (SBK) prissättning avseende
lydnadsklass och agility. Inomhusutställningar undantas från detta beslut.

-

att medlemmar har rabatterade entréavgifter till länsklubbarnas utställningar.

Länsklubbarnas fullmäktige beslutade i enlighet med CS förslag.
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, önskade en redovisning av hur utvecklingen
av Internet-anmälningarna ser ut.
Jerry Mankowski, SKKs kansli, lovade att efter KF göra en sammanställning och lämna
ut till berörda klubbar.
Ulf Uddman informerade att ca 90-95 % av utställarna gör anmälningar via Internet.

§ 14

Beslut om delegering för Centralstyrelsen

Nuvarande avtal mellan SKK och länsklubbarna samt stadgarna ger inget behov av
ytterligare delegation till CS för att kunna förvalta uppdraget och de uppdrag som
Länsklubbsfullmäktige ger CS.
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade i enlighet med CS förslag.
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§ 15

Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade delegaterna för väl genomförda förhandlingar i positiv anda
och överlämnade till SKKs ordförande. Tack framfördes till mötets ordförande, till
presidiet och förklarade Länsklubbsfullmäktige för 2009 för avslutat.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Åke Cronander
Ordförande

Justeras:

Jonas Öhrn

Liz-Beth Carlsson Liljeqvist

