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PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars 

fullmäktige den 29 september 2017 på Clarion Hotel Stockholm, Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanträdets öppnande 
 
Pekka Olson 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. 
 
Grunden för Länsklubbsuppdraget finns reglerat i det avtal som gällt sedan 2001 och 
som klarlägger CS ansvar och uppdrag. 
 
Under 2015-2016 har det fortsatt varit två hyggliga år främst med tanke på den 
ekonomiska situation vi har i vårt land och vår omvärld. Minskningen i medlemsantal 
har inte kunnat hejdas och trenden som började 2008 med sakta sjunkande 
medlemsantal har fortsatt under 2015 och 2016 och vi ser att den fortsatt under 2017. 
 
Försöket med att inte förändra medlemsavgiften som beslutades 2015 har INTE fått 
den effekt Centralstyrelsen hoppats på. Tidigare har utvecklingen av valpregistreringen 
och utvecklingen av medlemsantalet följts åt. En sådan utveckling har inte skett de två 
senaste åren då medlemssiffran fortsatt att sjunka medan valpregistreringen snarare 
ökat något. 
 
Totalt minskade medlemsantalet med ca 4 700 eller 5 % under 2015 och 2016. 
Verksamhetsmässigt fortsätter utställningsdeltagandet att vara på en hög nivå. Beaktar 
vi att sedan 2008 har de årliga valpregistreringarna minskat med nästan 20 % så är 
resultatet med fortsatt höga anmälningssiffror till utställningar, tävlingar och prov 
mycket bra.  
 
En förstudie för utveckling av SKKs nästa generation av ett utställningsadministrativt 
IT-stöd har startats. Det är något som länsklubbarna har önskat. För närvarande är 
länsklubbarna även med och finansierar detta genom den extra utdebitering som görs 
med 10 kr per anmäld hund till utställning. 
 
Ekonomiskt har de två gångna åren gett ett överskott på knappt 1 miljon kr för 
Länsklubbsuppdraget. Bakgrunden ligger främst i de väsentliga kostnadsbesparingar 
som genomfördes 2016.  
 



2 
 

Vid Länsklubbsfullmäktige 2015 drog Centralstyrelsen i handbromsen vad gäller 
minskningen av Länsklubbsfonden, som är en buffert för att parera bra och dåliga 
ekonomiska år. Fonden uppgår nu till ca 10 mnkr vilket är en bra och balanserad nivå. 
Fortfarande är den ekonomiska situationen i Länsklubbsuppdraget bra och det kapital 
som ni i länsklubbarna sammantaget har är mycket gott och gör länsklubbarna starka 
för att kunna hantera eventuella framtida negativa överraskningar. 
 
Länsklubbarna har idag webbplatser som på ett mycket tydligt sätt synliggör att man är 
en del i SKK-familjen. Samtliga klubbar har tillgång till tekniken att kunna titta på 
webbplatserna genom mobila enheter och en naturlig koppling till det flöde av nyheter 
och material som finns på SKKs webbplats. Satsningen för att stödja 
valpförmedlingssajten Köpahund visar på en fortsatt stark ökning av antalet besökare. 
Centralstyrelsen har med länsklubbarnas hjälp kunnat fortsätta förse landets 
uppfödare med den utmärkta tidningen Hundsport Special utan kostnad.  
 
Centralstyrelsen föreslår en större förändring av Hundsport. Skälen är flera, dels att 
försöka nå medlemmarna med fördjupande information och kunskaper om två 
områden, utställning och jakthundsverksamhet. Samtidigt som Hundsports 
huvudtidning fortsatt ska spegla lite av det mesta ur SKKs olika verksamheter. 
Förändringen ska även öppna för möjligheten för ras-, special- och verksamhetsklubbar 
att kunna välja Hundsport som sin medlemstidning. Tidningen får sammantaget en 
ökning av sina ekonomiska resurser med 20 %. 
 
Som alla vet är detta Pekka Olsons första Länsklubbsfullmäktige och de senaste två 
åren har bland annat präglats av att lyssna in och reflektera över länsklubbarnas olika 
behov och önskemål. 
 
Vid länsklubbskonferensen i Kosta förra året fick han möjlighet att träffa många 
länsklubbsrepresentanter och samtidigt noga lyssna in klubbarnas oro och tankar då 
t.ex. organisationsutredningen redogjorde för sina förslag. Som alla sett blir det nu, i 
alla fall denna gång, ingen förändring av SKKs länsklubbsorganisation. Pekka nämnde 
att han uppskattade mycket att bli inbjuden till länsklubbarnas ordförandekonferens 
tidigare under året. 
 
Som nyss nämndes har en förstudie för ett nytt IT-stöd för utställningsadministration 
startats. När den är klar så får den ställa sig i kön av angelägna utvecklingsprojekt. 
Även om programutvecklingen inte kommer att starta under 2018 så ligger 
utvecklingen av nytt stöd inte långt bort i tiden. 
 
Pekka avslutade med att nämna att förändringen av Hundsport som Centralstyrelsen 
föreslår har en stor möjlighet till att bidra till att vända på utvecklingen av antalet 
medlemmar i länsklubbar och åter se medlemsantalet öka. 
 
Fler saker skulle kunna nämnas när jag lyssnat på er och som nu på olika sätt ligger i 
pipeline för verkställande, men ni har nu fått några exempel på detta. 
 
Med dessa ord förklarar jag Länsklubbsfullmäktige 2017 för öppnat. 
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§ 1 Upprop och justering av röstlängd 
 
Upprop gjordes och justering av röstlängden verkställdes. Röstlängden upptog 
fullmäktige med 62 röster varav 2 fullmakter. 
 
 
 
§ 2 Val av Länsklubbsfullmäktiges ordförande och vice ordförande enligt § 5 
 
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att till ordförande respektive vice ordförande vid 
sammanträdet välja Ulf Nygren och Sture Engström. 
 
 
 
§ 3 Centralstyrelsens anmälan om protokollföring vid mötet 
 
Centralstyrelsen anmälde att Annika Klang utsetts att föra protokollet. 
 
 
 
§ 4 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera 
 protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare 
 
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att till justerare och rösträknare vid 
sammanträdet välja Jan Erikson och Kenth Olaisson. 
 
 
 
§ 5 Frågan om länsklubbarnas fullmäktigedelegater har blivit stadgeenligt 
 kallade 
 
Länsklubbarnas fullmäktige fann att sammanträdet blivit stadgeenligt kallat. 
 
 
 
§ 6 Justering av röstlängd 
 
Röstlängden justerades till 63 röstberättigade. 
 
 
 
§ 7 SKKs årsredovisningar vad avser Centralstyrelsens ansvar och uppdrag 
 för länsklubbarna för de gångna verksamhetsåren 
 
En förteckning fanns över de uppdrag Centralstyrelsen, CS, fick vid 2015 års 
fullmäktigemöte samt en redovisning över vidtagna åtgärder 2015 och 2016. 
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Ulf Uddman lämnade en redovisning över CS uppdrag för länsklubbarna under 
perioden. 
 
Ulf Uddman föredrog det ekonomiska resultatet för 2015 och 2016. 
 
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att godkänna CS redovisning för den gångna 
perioden. 
 
 
 
§ 8 SKKs revisorers rapport avseende Centralstyrelsens uppdrag 
 
SKKs revisorers undertecknade rapport avseende CS uppdrag enligt stadgar för 
länsklubb § 7 moment 3 punkt 7, vilken lades till handlingarna. 
 
 
 
§ 9 Beslut om Centralstyrelsens förslag till disposition av Länsklubbsfonden och 
 länsklubbarnas utvecklingsfond 
 
CS föreslår att länsklubbarnas fullmäktige i enlighet med § 11 i avtalet för 
Länsklubbsuppdraget fastställer CS förslag till disposition av Länsklubbsfonden. 
 
För år 2015 disponeras ur Länsklubbsfonden  - 1 007 000 kr 
För år 2016 avsätts till länsklubbsfonden  +1 804 000 kr 
I Länsklubbsfonden balanseras i ny räkning totalt för perioden    +797 000 kr 
 
I länsklubbarnas Länsklubbsfond balanseras i ny räkning    9 243 670 kr 
 
Del av länsklubbarnas utvecklingsfond disponeras 
 
För år 2015           550 000 kr 
För år 2016           130 000 kr 
           680 000 kr 
 
För marknadsföring av köpahund.se samt kostnader 
för kampanjen Skäll inte på hunden 
 
I länsklubbarnas utvecklingsfond balanseras i ny räkning       584 000 kr 
 
Länsklubbarnas beslutade i enlighet med Centralstyrelsens förslag. 
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§ 10 Beslut om Centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 
 Länsklubbsuppdraget för de två kommande verksamhetsåren 
 
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. 
 
CS föreslår en radikal förändring av Hundsports inriktning och utgivningsform. Ett av 
skälen är att genom denna förändring kunna vända den negativa medlemsutvecklingen 
som nu pågått i drygt tio år. Från toppåret 2008 har antalet medlemmar sjunkit med ca 
18 000 till ca 83 000 till i april 2017. Målsättningen med förändringen är att 
medlemsantalet vänds och att vi åter inom ett antal år ska vara 100 000 
länsklubbsmedlemmar. Förändringen finns mer i detalj beskriven i KF-handlingarna i 
bilaga 13. 
 
CS föreslår vidare ett fortsatt stöd till landets uppfödare av rashundar från 
länsklubbarna genom att klubbarna bidrar med ekonomiskt stöd så att landets 
uppfödare även kommande verksamhetsperiod kan få Hundsport Special kostnadsfritt. 
Vidare föreslår CS att länsklubbarna fortsätter att stödja marknadsföringen av 
köpahund.se 
 
I samband med förändringen av Hundsport och inte minst utvecklingen av en 
Hundsport Utställningsmagasin föreslår CS att utvecklingsarbetet intensifieras med att 
integrera länsklubbarnas och SKKs webbplatser med den tryckta Hundsport. 
 
§ 1 Mål 
Hänvisning sker i denna del helt till SKKs verksamhetsplan. 
 
§ 2 Verksamhet 
Länsklubben har en samordnande roll för alla medlemsorganisationer i SKK inom 
länsklubbens 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 information förmedla 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. 
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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 telefon- eller mejlservice till 
medlemmarna 

 

- Fortsatt utveckling av SKK och länsklubbarnas webbplatser för att öka 
medlemsnyttan och stödet för länsklubbarnas verksamhet. 
 

- Fortlöpande utbilda länsklubbarnas webbansvariga i de använda 
programverktygen samt upprätthålla en kontinuerlig dialog mellan klubbarnas 
webbansvarig och SKKs motsvarighet. 
 
 

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

 
- Skapa utbildningsmaterial som kan användas som distansutbildning för 

uppfödare, förtroendevalda och medlemmar i olika ämnesområden 
 

- 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 kunskap om uppfödning och gällande 
regelverk vid individuella möten med uppfödarna. Målet är att varje år kunna 
genomföra minst 2 500 besök. 
 

- Med stöd av elektroniskt informationsutskick sprida aktuell information om nya 
regler, lagar m.m.  
 

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

 
4. Informera och sprida kunskap om hunduppfödning, hundens beteenden, dess 
 fostran, utbildning och vård 
 

- Se till att Hundsport ges ett så stort stöd som möjligt i detta arbete samt att 
tidningen ges ut både i pappersformat som digitalt. 
 

- För att stödja kunskapsuppbyggnaden hos uppfödarna ska samtliga aktiva 
uppfödare få tidningen Hundsport Special. Som en del av medlemsförmånen 
ska alla medlemmar i länsklubben ha möjlighet att få tillgång till Hundsport 
Special i digital form. Länsklubbarna bidrar med ett produktionsbidrag med 
halva nettokostnaden för att förmånen till landets uppfödare ska kunna 
fortsätta. 
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- Ha en kvalitativ förmedling av valpar från SKKs webbplats, www.köpahund.se 
och som stöds av länsklubbarna genom aktiv marknadsföring samt ekonomiskt 
stöd från Länsklubbsuppdraget. 
 

- Tillsammans med SKK stödja de länsklubbar som engagerar sig i utvecklingen av 
SKKs Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) i sina respektive 
geografiska ansvarsområden. Länsklubbarna har ett övergripande ansvar för att 
etablering av banor och utbildning av BPH-funktionärer sker inom respektive 
region. 
 

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

 
5. Ta initiativ till och bevara samråd mellan egen klubb och specialklubbar och 
 ungdomsklubbar inom klubbens geografiska område samt stödja ungdomsklubben 
 och dess verksamhet 
 

- Sprida kunskap om vad länsklubbarna gör i form av stöd till Sveriges 
Hundungdom, bl.a. genom tävlingen Junior Handling. 
 

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

- Fortlöpande följa medlemmarnas beteende, hur och var de väljer att anmäla sig 
till länsklubbarnas utställningar för att optimalt kunna använda Hundsport och 
webbplatserna för att stimulera deltagande i verksamheten. 
 

- Bevaka att SKKs IT-stöd till länsklubbarna genom programmet Katalog för PC, 
Internetanmälan och Att arrangera utställning håller en hög driftsäkerhet samt 
medverka i den förstudie SKK avser genomföra för att ta fram behov, önskemål 
och förslag till tekniska lösningar för nästa generations IT-stöd för 
utställningsverksamheten.  
 

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

- Fortsätta de nationella tävlingarna ”Årets Utställningshund och ”Årets 
Uppfödargrupp”. 
 

- Genom samverkan med SBK se till att de länsklubbar eller lokala kennelklubbar 
som så önskar kan arrangera lydnadstävlingar och rallylydnad. 
 

http://www.köpahund.se/
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- Genom samverkan med verksamhetsklubbarna se till att de klubbar som så 
önskar kan arrangera tävlingar i agility, nose work, freestyle och heelwork to 
music. 
 

7. Kontinuerligt bedriva medlemsvärvning 
 

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

 
- Ta fram material för värvning som länsklubben genomför. 

 
8. Utbilda förtroendevalda samt funktionärer till de verksamheter som länsklubben 
 bedriver 
 

- Ta fram utbildningsmaterial som ska göras tillgängligt för medlemmar, 
uppfödare och förtroendevalda och använda digitala utbildningsverktyg 
 

- Genomföra centrala kurser för domar- och utställningsansvariga, 
ringsekreteraransvariga och handledare för utbildning av certifierade 
utställningsarrangörer samt tillhandahålla utbildningsmaterial för dessa 
funktionärskategorier samt årliga möten med klubbarnas webbansvariga. 
 

- Genom centrala kontakter verka för ett så stort stöd som möjligt tillkommer 
länsklubbens utbildningsarbete med Studiefrämjandet 

 
Länsklubbsfullmäktige beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
§ 11 Beslut om Centralstyrelsens förslag till budget för Länsklubbsuppdraget för 
 de två kommande verksamhetsåren samt beslut om Centralstyrelsens 
 förslag till medlemsavgift för länsklubbarnas och lokalklubbarnas 
 medlemmar, budget för medlemstidningen Hundsport samt därtill hörande 
 frågor 
 
Budgeten för nästa verksamhetsperiod följer avtalet mellan länsklubbarna och SKK. 
 
CS föreslår att medlemsavgiften för 2018 höjs med 30 kr för att kunna bibehålla 
uppdraget i en ekonomisk balans. Vidare att bibehålla de förmåner och den service 
som den enskilde medlemmen får och snarare försöka utveckla dessa förmåner. 
 
Länsklubbarnas separata ekonomi 
Länsklubbarna samlat omsatte 2016 drygt 50 miljoner kronor med ett plus/minus 
nollresultat, totalt sett. Totalt fanns 34,5 miljoner kronor i likvida medel hos klubbarna. 
Länsklubbarnas egna kapital i balansräkningen uppgick till i stort sett samma belopp. 
 
Drygt 90 % av länsklubbarnas intäkter kommer från utställningsverksamheten, 7 % är 
medlemsavgifter och resterande övriga intäkter. Detta innebär att respektive länsklubb 
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idag har det helt avgörande inflytandet för hur respektive klubbs ekonomiska resultat 
blir. 
 
Den ekonomiska situationen bland länsklubbarna är dock väldigt olika samt att för 
flertalet klubbar så fluktuerar det ekonomiska resultatet påtagligt mellan åren. 
 
Länsklubbsfonden och länsklubbarnas utvecklingsfond 
Det ekonomiska överskottet i Länsklubbsuppdraget var påtagligt stort i början av 2000-
talet när medlemsantalet steg år från år. Tyvärr bröts dock utvecklingen 2009 och 
medlemsantalet har sedan toppen 2008 med 101 000 sjunkit med 16 400 medlemmar 
till 84 600 per 31 december 2016, vilket innebär minskade intäkter på ca 6,5 mnkr/år. 
 
Länsklubbarnas två fonder uppgår idag till 9,8 miljoner kronor. Resultatprognosen för 
2017 inklusive beslutade uttag ur utvecklingsfonden visar ett plus/minus 0 resultat. 
Länsklubbarnas fonder redovisade i SKKs räkenskaper kommer att uppgå till ca 10 
mnkr per den 31 december 2017. Enligt CS uppfattning bör nivån på fonden ligga i 
denna nivå. Syftet med länsklubbsfonden är att jämna ut över- och underskott till SKKs 
länsklubbsuppdrag och som årligen omsätter drygt 32 miljoner kronor. 
 
För budgeten 2018 och 2019 har följande förutsättningar gällt: 
 
Att; 

 CS förslag till reviderat avtal mellan SKK och länsklubbarna innebärande en 
förändring av Hundsport samt att verksamhetsplanen för 2018-2019 antas 

 Utvecklingsfonden disponeras enligt föreslagna aktiviteter i verksamhetsplanen 
med ett stöd för kampanjen ”köp rashund” med 250 000 kr/år. Därutöver bistår 
SKK med 750 000 kr/år. 

 Medlemsavgiften ändras till 425 för 2018 och 2019 för fullbetalande, 100 kr för 
familjemedlemmar och 525 för utländska medlemmar 

 Medlemsantalet stabiliseras på en nivå kring 78 000 fullbetalande och 5 000 
familjemedlemmar 

 Länsklubbarnas andel av medlemsavgiften förändras till att i huvudsak endast 
baseras på en rörlig avgift per betalande medlem som höjs från 36 kr till 40 
kr/medlem samt att ett utjämningsbidrag bibehålls för 2018-2019 och betalas 
ut enligt förslag i bilagan.  

 Länsklubbarna betalar ett produktionsbidrag för att kostnadsfritt kunna förse 
landets hunduppfödare med Hundsport Special under 2018 och 2019 

 
CS föreslår Länsklubbsfullmäktige 
 

 2017 2018 2019 

Fullbetalande medlem 395 425 425 

Fullbetalande medlem, utland 495 525 525 

Familjemedlem 90 100 100 

Lokalklubbsmedlem 10*) 10*) 10*) 

Rörlig andel per medlem till resp. länsklubb 36 40 40 

Utjämningsbidrag, årsbelopp 254 000 kr  **) **) 
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*) Avgiften tas ut av länsklubben. 
**) Fördelning enligt bilaga 6:1 
 

Utjämningsbidrag, årsbelopp 254 000 kr 
 
Förslag till fördelning enligt nedan: 
 

Länsklubb 2018 2019 

Blekinge 17 000 17 000 

Dalarna 8 000 8 000 

Gotland 20 000 20 000 

   

Gästrikland 16 000 16 000 

Halland 8 000 8 000 

Hälsingland 17 000 17 000 

Jämtland/Härjedalen 15 000 15 000 

Nordskånska 8 000 8 000 

Norra Norrbotten 18 000 18 000 

   

Norra Älvsborg 12 000 12 000 

Skaraborg 9 000 9 000 

Småland-Öland 5 000 5 000 

Stockholm 0 0 

Sydskånska  4 000 4 000 

Södermanland 8 000 8 000 

   

Södra Norrbotten 10 000 10 000 

Södra Älvsborg 13 000 13 000 

Uppsala 8 000 8 000 

Värmland 8 000 8 000 

Västerbotten 9 000 9 000 

Västernorrland 11 000 11 000 

   

Wästmanland 9 000 9 000 

Västra  5 000 5 000 

Örebro 10 000 10 000 

Östergötland 6 000 6 000 

Totalt 254 000 254 000 

 
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget. 
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§ 12 Beslut om Centralstyrelsens förslag till avgifter vid länsklubbarnas 
 utställningar 
 
För att möjliggöra en anpassning till de regionala förutsättningar som finns föreslår 
Centralstyrelsen att den praxis som fastställdes vid Länsklubbsfullmäktige 2003 även 
tillämpas för 2018-2019 som innebär att en minimiavgift för utställningar fastställs. 
 
CS föreslår Länsklubbsfullmäktige 
 

- Att en minimiavgift för utställning tas ut enligt följande: 
 

Nationell, Nordisk och internationell utställning 2018/2019 

Junior, unghund, öppen, bruks-/jakt och championklass 300 

Veteranklass 240 

Valpklass 150 

 
- Att respektive länsklubb kan besluta om högre avgift än ovan. Vidare har 

arrangör rätt att differentiera avgiften mellan olika anmälningsdatum. 
 

- Att Junior Handling har en avgift om maximalt 150 kr. 
 

- Att medlemmar har rabatterad entréavgift till länsklubbarnas utställningar. 
 

Länsklubbarnas fullmäktige beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 13 Beslut om delegeringsordning för Centralstyrelsen 
 
Nuvarande avtal mellan Svenska Kennelklubben och länsklubbarna samt stadgarna ger 
inget behov av ytterligare delegation till Centralstyrelsen för att kunna handha 
uppdraget och de uppdrag som Länsklubbsfullmäktige ger Centralstyrelsen. 
 
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§14 Förslag till justering i länsklubbsstadgan 
 

Ändrad ordningsföljd i målparagrafen 

 

A. Stadgar för länsklubb 

§ 1 Mål  

För länsklubb och SKKs övriga medlemsorganisationerna gäller det gemensamma 

målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och 

hundägandet genom att:  
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 Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, 

jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.  

 Informera och sprida kunskap om hundens beteenden, dess fostran, utbildning 

och vård.  

 Bevaka och arbeta med frågor, som har ett allmänt intresse för hundägaren och 

hundägandet.  

 Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och 

hundägandet. 

 Främja och utveckla goda former av hundsport.  

 

B. Stadgar för lokal kennelklubb 

§ 1 Mål  

För lokalklubb, länsklubb och SKKs övriga medlemsorganisationerna gäller det 

gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, 

hundägaren och hundägandet genom att:  

 Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, 

jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.  

 Informera och sprida kunskap om hundens beteenden, dess fostran, utbildning 

och vård.  

 Bevaka och arbeta med frågor, som har ett allmänt intresse för hundägaren och 

hundägandet.  

 Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och 

hundägandet. 

 Främja och utveckla goda former av hundsport.  

 
Länsklubbsfullmäktige beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 15 Förslag från Centralstyrelsen till reviderat avtal mellan SKK och 
 länsklubbarna 
 
Länsklubbsuppdraget 
 
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 
gemensamma angelägenheter, nedan benämnda Länsklubbsuppdraget. 
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§ 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 
samordnare för den regionala kennelkonsulentverksamheten. Länsklubbsfullmäktige 
fastställer budget och därmed omfattningen av verksamheten. Budgeten ska innehålla 
en marginal på 5 % av budgeterade personal- och overheadkostnader. Marginalen 
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 
reklammaterial för uppdraget. 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. 
 

§ 6 
SKK tillhandahåller administration av länsklubbarnas medlemsregister enligt samma 
debiteringsprinciper som tillämpas för ras- och specialklubbar. SKK åtar sig att 
upprätthålla nödvändiga tillstånd för hållande av register, enligt personuppgiftslagen. 
 

§ 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 
utställningsadministration, 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 
fullmäktige och som SKK accepterat. 
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§ 9 

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

 
§ 10 

Uppsägning av avtalet kan ske av endera parten inom tre månader från ordinarie 
länsklubbsfullmäktige. Uppsägningstiden är ett år och kan, om parterna är överens, 
förlängas till högst två år. 
 

§ 11 
För länsklubbsuppdragets ekonomiska åtaganden har en länsklubbsfond inrättats med 
uppgift att utjämna det ekonomiska resultatet av uppdraget mellan åren. Det årliga 
resultatet från uppdraget 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 
utvecklingsfonden. För sådant beslut ska en tid om minst 30 dagar iakttas från det att 
beslutet presenteras till slutligt beslut tas, för att möjliggöra en förankring av beslutet 
hos respektive styrelse. 
 
CS eller ordförandegruppen kan väcka förslag till uttag ur länsklubbsfonden vid 
ordinarie 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. 
Respektive part utser en företrädare som gemensamt utser en tredje person. 
Skiljenämndens beslut kan inte överklagas. 
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Förslag till beslut: 
 
CS föreslår att Länsklubbsfullmäktige godkänner gjorda revideringar i gällande avtal att 
gälla från den 29 september 2017 och tills vidare. 
 
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben yrkade att länsklubbarna får utse fler än en 
representant till redaktionsrådet. 
 
Datum är justerat i § 12 och i förslaget till beslut. 
 
Länsklubbsfullmäktige beslutade i enlighet med CS förslag kompletterat med Jan 
Eriksons yttrande. 
 
 
 
§ 15 Sammanträdets avslutande 
 
Mötets ordförande tackade deltagarna för väl genomförda förhandlingar och 
överlämnade ordet till SKKs ordförande.  
 
Tack framfördes till mötets ordförande, till presidiet och förklarade 
Länsklubbsfullmäktige 2017 för avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Annika klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Ulf Nygren 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Jan Erikson   Kenth Olaisson 
 


