
PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars 

fullmäktige den 27 september 2013 på Clarion Hotel Sign, Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanträdets öppnande 
 
Svenska Kennelklubbens (SKK:s) ordförande Nils Erik Åhmansson hälsade 
länsklubbarnas fullmäktige välkomna till Stockholm och till sammanträdet. 
 
Nils Erik Åhmansson inledde med att han kommer att hålla ett inledningsanförande på 
Kennelfullmäktige och avser här bara att beröra det som avser SKK:s uppdrag från 
länsklubbarna, det s.k. Länsklubbsuppdraget. 
 
Grunden för Länsklubbsuppdraget finns reglerat i det avtal som gällt sedan 2001 men 
som idag är uppe för revidering. Det är förhållandevis små justeringar och det är inte 
konstigt då konstruktionen har visat fungera bra. 
 
2011-2012 har varit två ganska hyggliga år främst med den ekonomiska situation vi har 
i vårt land och vår omvärld. 
 
Minskningen i medlemsantal har varit förhållandevis mindre än t.ex. nedgången i 
valpregistreringar. Vi har nyrekryterat drygt 33 000 medlemmar under de berörda åren 
men tyvärr så har några fler valt att lämna organisationen.  
 
Som ni ser i verksamhet och budget så hoppas vi att några av de nya 
medlemsförmåner som vi erbjuder ska göra att flera stannar kvar längre.  
 
Utställningsdeltagandet fortsätter 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 mycket bra. 
 
Ekonomiskt har de två gångna åren varit positiva, bättre än budget. Som ni kommer 
ihåg så tog Länsklubbsfullmäktige 2011 ett beslut om att göra en extra utbetalning på 5 
miljoner kronor till er. Det är min förhoppning att ni investerat dem klokt i er 
medlemsverksamhet. 
 
I år har vi startat kampanjen ”Skäll inte på hunden”. Tack alla klubbar som har 
medverkat och medverkar i detta arbete. Vi är just nu inne i en spännande utveckling 
med att samordna länsklubbarnas webbsidor. Efter förhandlingarna kommer vi att få 
se lite mer av det arbetet. 
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Flera av er är djupt etablerade i BPH och jag vet att ytterligare klubbar är i 
startgroparna för den fortsatta etableringen. 
 
I den verksamhetsplan och budget som vi presenterar för er är det några saker vi vill 
lyfta fram och som CS tidigare presenterat för er genom SKKs VD.  
 
Från CS vill vi att länsklubbarna tar ett större ansvar för fortbildningen av våra 
uppfödare genom att ta över det ekonomiska ansvaret för Hundsport Special som idag 
kostnadsfritt skickas till våra aktiva uppfödare. För att tidningens utomordentliga 
kvalitet och innehåll ska spridas till fler så ser ni att vi föreslår att alla 
länsklubbsmedlemmar ska kunna ta del av den genom en digital utgåva.  
 
Vi behöver fortsätta att hjälpa våra uppfödare när de ska sälja sina valpkullar och lyfta 
fram den ökade säkerhet man som valpköpare har när man köper en valp från en SKK-
ansluten uppfödare. Kampanjen Skäll inte på Hunden ska inte bli en engångsföreteelse 
utan fortsätta och för båda dessa verksamheter vill vi ha ert stöd. 
 
Digitaliseringen av olika delar av verksamheten fortsätter; digitala webbplattformar, 
Hundsport och Hundsport Special, även digitalt, även om det inte ska uppfattas att vi 
tar bort papperskopian utan bara kompletterar den. Ni kommer även efter mötet idag 
och ikväll kunna se vad som sker med digitala kurser. Även för denna del så ber CS om 
ert ekonomiska stöd. 
 
Vi har idag en stark ekonomi inom Länsklubbsuppdraget och hos er länsklubbar. Låt 
oss utifrån denna starka ekonomiska bas satsa på dessa medlemsvårdande och 
utvecklande aktiviteter. Fortsätta samt öka stödet till våra uppfödare och självklart för 
viljan att äga en rashund. 
 
SKK fyller 125 år 2014. Alla medlemmar kommer att kunna ta del av vad som hänt 
under perioden 1990 till 2014 i den artikelserie som kommer att publiceras i samtliga 
nummer av Hundsport nästa år. Serien kommer även att bindas in i bokform. 
 
Jag hoppas att vi på olika sätt passar på att fira vårt 125-års jubileum. 
 
Med dessa ord förklarar jag Länsklubbsfullmäktige 2013 för öppnat. 
 
 
 
§ 1 Upprop och justering av röstlängd 
 
Upprop gjordes och justering av röstlängden verkställdes. Röstlängden upptog 63 
fullmäktige med 65 röster varav 2 fullmakter. 
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§ 2 Val av Länsklubbsfullmäktiges ordförande och vice ordförande enligt § 5 
 
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att till ordförande respektive vice ordförande vid 
sammanträdet välja Anso Pettersson och Laila Östhus. 
 
 
 
§ 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 Christina Bjerstedt Ohlsson och Sture Engström. 
 
 
 
§ 5 Frågan om länsklubbarnas fullmäktigedelegater har blivit stadgeenligt 
 kallade 
 
Länsklubbarnas fullmäktige fann att sammanträdet blivit stadgeenligt kallat. 
 
 
 
§ 6 SKK: s årsredovisningar vad avser Centralstyrelsens ansvar och uppdrag för 
 länsklubbarna de gångna verksamhetsåren 
 
En förteckning fanns över de uppdrag Centralstyrelsen (CS) fick vid 2011 års 
fullmäktigemöte samt en redovisning av vidtagna åtgärder under 2011 och 2012. 
 
Ulf Uddman lämnade en redovisning över Centralstyrelsens uppdrag för länsklubbarna 
under perioden. 
 
Ulf Uddman föredrog det ekonomiska resultatet för 2011 och 2012. 
 
 
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att godkänna CS redovisning för den gångna 
perioden. 
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§ 7 SKK: s revisorers rapport avseende Centralstyrelsens uppdrag 
 
SKK:s revisorers undertecknade rapport avseende Centralstyrelsens uppdrag enligt 
stadgar för länsklubb, § 7 mom. 3, punkt 7, vilken lades till handlingarna. 
 
 
 
§ 8 Beslut om Centralstyrelsens förslag till disposition av Länsklubbsfonden 
 
CS föreslår att länsklubbarnas fullmäktige i enlighet med § 11 i avtalet för 
Länsklubbsuppdraget fastställer CS förslag till disposition av Länsklubbsfonden. 
 
För år 2011 Länsklubbsfonden     1 043 000 kr 
För år 2012 Länsklubbsfonden     1 254 000 kr 
I Länsklubbsfonden balanseras i ny räkning totalt  13 659 000 kr 
 
 
Del av länsklubbarnas utvecklingsfond disponeras 
 
För år 2011                       0 kr 
För år 2012           307 000 kr 
 
för utveckling av gemensamma webbsidor samt kostnader för kampanjen Skäll inte på 
hunden. 
 
I länsklubbarnas utvecklingsfond balanseras i ny räkning   2 193 000 kr 
 
Att från Länsklubbsfonden föra över 5,0 miljoner kronor till Länsklubbarnas 
utvecklingsfond för disponering av kommande projekt enligt verksamhetsplanen samt i 
enlighet med Länsklubbsuppdraget.  
 
 
Länsklubbarna beslutade i enlighet med Centralstyrelsens förslag. 
 
 
 
§ 9 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 uppdrag som fastställdes 2001 finns vidare de givna ekonomiska ramar inom vilka 

CS har att genomföra sina åtaganden, delar av avtalet föreslås bli reviderade vid årets 

Länsklubbsfullmäktige. 
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§ 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 
 

- Att fortsätta kampanjen Skäll inte på hunden för att möta och motverka en 
negativ lagstiftning för svenskt hundägande. 

 
- 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. 
 

 
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 
 

- Utveckla webbplatser för länsklubbarna som är integrerade i SKKs webbplats. 
Respektive länsklubb ansvarar för sin webbplats, men i en mera samordnad 
struktur för att ge medlemmar stöd i sitt arbete med sin hund eller uppfödning. 
 

- Utbilda länsklubbarnas webbmaster i programverktyget EPiServer 7, samt 
etablera en kontinuerlig dialog mellan klubbarnas webbansvariga och SKKs 
motsvarighet. 
 

- Skapa en ny marknadsplats med krav på medlemskap för tillgång en samlad 
kunskapsbas för olika typer av tjänster, som en hundägare kan behöva, 
inklusive information om t.ex. hundvänliga hotell, restauranger, m.m. I detta 
arbete ska möjligheter som de sociala medierna på nätet ger utnyttjas där det 
är lämpligt. 
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3. Ge uppfödarna information och utbildning om sitt ansvar gentemot hunden, 
 hundägaren och omvärlden 
 

- Etablera SKKs kontrollprogram, godkänt av Jordbruksverket och i samverkan 
med respektive länsstyrelse, för att SKK i större utsträckning ska ansvara för 
tillsynen av uppfödare, anslutna till SKK. 
 

- 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 denna kunskap vid individuella möten med 
uppfödarna. Målet är att varje år kunna genomföra minst 3 000 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 
komplettera nuvarande papperstidning med en digital utgåva av tidningen. 
Under 2014 speciellt uppmärksamma SKKs 125 års jubileum och redovisa 
utvecklingen inom viktiga områden under tiden 1989 fram till 2014. 
 

- För att stödja kunskapsuppbyggnaden hos uppfödarna ska samtliga aktiva 
uppfödare få tidningen Hundsport Special. Som en del av medlemsförmånen 
ska alla medlemmar i länsklubben erbjudas att få tillgång till Hundsport Special i 
digital form. 
 

- Ha en kvalitativ förmedling av valpar från SKKs webbplats, www.köpahund.se 
och som stöds av länsklubbarna genom aktiv marknadsföring 
 

- 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. 
 
 

http://www.köpahund.se/
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-  Se till att SKK kan ge uppfödarna och enskilda hundägare viss juridisk 

rådgivning i enskilda fall. 
 

- Utveckla ändamålsenliga mobila digitala lösningar både på webben och som 
app för smartphone-användare. 
 

- Fortsätta informations- och utbildningsarbetet riktat mot barn.  
 
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. 

 
- 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 
 

- Analysera hur Hundsport och SKKs- och länsklubbarnas webbplatser på ett 
optimalt sätt kan användas för att stimulera till att anmäla till länsklubbarnas 
utställningar samt att spegla genomförandet och resultaten från 
utställningarna. 
 

- Bevaka att SKKs IT-stöd till länsklubbarna genom programmet Katalog för PC, 
Internetanmälan och Att arrangera utställning håller en hög driftsäkerhet 

 
- 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 ”Årets Utställningshund och ”Årets 
Uppfödare”. 
 

- Öka stödet till Sveriges Hundungdom genom att bl.a. öka antalet 
tävlingstillfällen för Junior Handling. 
 

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

- Genom samverkan med SBK eller annan huvudman se till att de länsklubbar 
eller lokala kennelklubbar som så önskar kan arrangera agility. 
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- Genom samverkan med Svenska Hundfreestyleklubben (SHFK) se till att de 

länsklubbar som så önskar kan arrangera tävlingar i 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. 
 

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

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

 
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben ställde frågan om hur mycket länsklubbarna 
betalar för Hundsport Special. Ulf Uddman svarade att det är 500 000 kr per år som 
länsklubbarnas bidragit med till tidningen. 
 
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, ställde frågan om varför inte 
specialklubbarna är med och betalar för tidningen. Ulf Uddman svarade att CS bedömt 
att registreringsavgiften inte kan höjas i den omfattningen så att en finansiering kan 
ske från dessa intäkter. Istället erbjuda Hundsport Special som hittills till samtliga 
uppfödare i form av en papperstidning och övriga länsklubbsmedlemmar får tillgång till 
tidningen digitalt. 
 
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att fastställa CS förslag till verksamhetsplan för 
2014 och 2015. 
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§ 10 Motion från Sveriges Hundungdom gällande förlängning av 
 ungdomsmedlemskapet 
 
Motion från SHU om att alla ungdomsmedlemmar mellan 19-25 år ska få ett 
kostnadsfritt medlemskap i länsklubb och därmed bl.a. tidningen Hundsport. 
 
CS har vid kontroll noterat att länsklubbarna har drygt 5 900 medlemmar i den aktuella 
åldersgruppen. Skillnaden idag i medlemsavgift mellan länsklubbsmedlemskapet 395 
kr och Sveriges Hundungdom 250 kr är 145 kr.  Det torde innebära att många 
medlemmar aktivt skulle välja medlemskap i SHU framför länsklubb då i princip alla 
medlemsförmåner som länskubbsmedlemmen har, har även en SHU-medlem. 
Därutöver tillkommer de fördelar som SHUs dubbla medlemskap i specialklubbar 
innebär. 
 
CS föreslår Länsklubbsfullmäktige att motionen avslås. 
 
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att bifalla 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. 
 
Vid länsklubbarnas ordförandemöte i april 2013 diskuterades i allmänna termer 
huvudinriktningen på budgetarbetet samt dispositionen av länsklubbsfonden. 
 
CS föreslår att länsklubbarna gör en överföring på 5,0 mnkr till länsklubbarnas 
Utvecklingsfond för att stärka innehållet i vad klubbarna erbjuder sina medlemmar 
genom medlemskapet samt stöd till uppfödarna. 
 

För budgeten 2014 och 2015 har följande förutsättningar gällt: 

Att; 

 CS förslag till avtal mellan SKK och länsklubbarna samt att verksamhetsplanen 
antas 

 Utvecklingsfonden disponeras i samråd med ordförandegruppen för olika typer 
av aktiviteter enligt verksamhetsplanen  

 Medlemsavgiften höjs till 395 kr 2014 för fullbetalande, 90 kr för 
familjemedlemmar och 495 kr för utländska medlemmar 

 Pappers- och portopriser inte höjs med mer än den allmänna prisutvecklingen 
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 Medlemsantalet stabiliseras på en nivå kring 95 000 

 Sannolika kommande ändringar i momslagstiftningen för ideella föreningar inte 
nämnvärt påverkar länsklubbsuppdragets ekonomi 

 Länsklubbarna övertar kostnadsansvaret för Hundsport Special som primärt 
riktar sig mot landets uppfödare men som under verksamhetsperioden erbjuds 
till alla länsklubbsmedlemmar digitalt 

 Länsklubbarnas andel av medlemsavgiften behålls för 2014-2015 

 Länsklubbarna tar ett ekonomiskt ansvar för SKKs samverkan med landets 
länsstyrelser som rör tillsynsfrågor hos uppfödare 

 Kampanjen Skäll inte på hunden fortsätter samt att bedriva aktiv 
marknadsföring för att synliggöra fördelen med att välja en rashund som är 
registrerad hos SKK. 

 
CS föreslår Länsklubbsfullmäktige  
 

- att medlemsavgifter och länsklubbarnas andel fastställs 
- att länsklubbarnas fasta ersättning per klubb villkoras med att klubben har 

deltagit på ¾ av de centrala möten som länsklubbarna arrangerat under 
föregående år, dvs. länsklubbskonferenser, Länsklubbsfullmäktige och 
ordförandemöten.  

 

 2013 2014 2015 

Fullbetalande medlem 370 395 395 

Fullbetalande medlem, utland 470 495 495 

Familjemedlem 90 90 90 

Lokalklubbsmedlem 10* 10* 10* 

Fast ersättning till respektive länsklubb – 
ursprungligt förslag 
 
Fast ersättning till respektive länsklubb – 
enligt Sydskånska Kennelklubbens förslag 
som CS anslöt sig till 

45 000 
 
 

45 000 

45 000 
 
 

30 000 

45 000 
 
 

30 000 

Rörlig andel per medlem till resp. länsklubb 
– ursprungligt förslag 
 
Rörlig ersättning till respektive länsklubb – 
enligt Sydskånska Kennelklubbens förslag 
som CS anslöt sig till 

32 
 

32 

32 
 

36 

32 
 

36 

 
* Avgiften tas ut av länsklubben 
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Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, föreslår att den fasta ersättningen till 
respektive länsklubb ändras till 30 000 kr och att den rörliga delen ändras till 36 kr per 
medlem till respektive länsklubb. 
 
SKKs Centralstyrelse bifaller Sydskånska Kennelklubbens förslag. 
 
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
 
§ 12 Beslut om Centralstyrelsens förslag vad gäller avgifter vid länsklubbarnas 
 utställningar, lydnadsprov och tävlingar 
 
För att möjliggöra en anpassning till de regionala förutsättningar som finns föreslår 
Centralstyrelsen att den praxis som fastställdes vid Länsklubbsfullmäktige 2003 
tillämpas även för 2014 -2015 som innebär att en minimiavgift för utställning fastställs. 
 
CS föreslår Länsklubbsfullmäktige  
 

- Att en minimiavgift för utställning tas ut enligt följande: 
 

Nationell och Internationell utställning 2014/2015 

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 100 kr 
 

- Att klubbarna följer respektive huvudmans (för sporten) beslut rörande 
prissättning avseende lydnadsprov, agility och rallylydnad och 
Freestyle/Heelwork to Music 

 
- Att medlemmar har rabatterad entréavgift till länsklubbarnas utställningar 

 
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, föreslår att Junior Handling har en avgift om 
maximalt 125 kr. 
 
Moa Källström, Centralstyrelsen, yrkar bifall till CS förslag. 
 
Försöksvotering resulterade i att Stockholms Kennelklubbsförslag om en avgift för 
Junior Handling bifölls.  
 
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade i övrigt att fastslå CS förslag. 
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§ 13 Beslut om delegeringsordning för Centralstyrelsen 
 
Nuvarande avtal mellan SKK 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 från Centralstyrelsen på reviderat avtal SKK – Länsklubbarna 
 
Ulf Uddman informerade om att revideringen hänför sig till en diskussion från 
Länsklubbsfullmäktige 2011 samt en skriftlig omröstning i Länsklubbsfullmäktige som 
gav uttryck för några tveksamheter i avtalet. Länsklubbarnas ordförandegrupp utsåg 
Jan Erikson och Sture Engström att vara representanter för länsklubbarna och de har 
tillsammans med Ulf Uddman resonerat sig fram till en revidering i paragraf 11. 
 

§ 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. 
 
CS föreslår att Länsklubbsfullmäktige godkänner avtalet att gälla från den 27 
september 2013 och tills vidare. 
 
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, föreslår två förtydliganden som diskuterats 
fram vid möte med länsklubbsordförande tidigare under dagen: 
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Efter andra stycket i § 11 Länsklubbsordförande eller vice ordförande vid ordförandes 
förfall ska ha mandat från sin respektive klubbstyrelse. 
 
Efter tredje stycket i § 11 Kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar avser antalet 
närvarande klubbar. 
 
CS ansluter sig till de två tillägen. 
 
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att bifalla förslaget. 
 
 
 
§ 15 Ändring av SKKs stadgar § 7 moment 3 
 
Per- Inge Johansson, CS, informerade om att med anledning av det till både 
Kennelfullmäktige 2011 och 2013 kommit en motion (bilaga 6) som till sitt innehåll helt 
avser verksamhet som berör länsklubbarna och som är reglerad i avtal mellan SKK och 
länsklubbarna (bilaga 10) föreslår Centralstyrelsen ett tillägg i SKKs stadgar § 7 
moment 3. 
 
Tillägget ger Centralstyrelsen rätt att hänskjuta inkomna motioner till 
Kennelfullmäktige eller till Länsklubbsfullmäktige. 
 
Skälet till Centralstyrelsens förslag är att specialklubben som har röstmajoritet på 
Kennelfullmäktige inte ska kunna fatta ett beslut rörande länsklubbarnas ekonomi mot 
länsklubbarnas vilja. 
 
 
 
§ 16 Sammanträdets avslutande 
 
Mötets ordförande tackade delegaterna för väl genomförda förhandlingar i positiv 
anda och överlämnade till SKK:s ordförande. Tack framfördes till mötets ordförande, 
till presidiet och förklarade Länsklubbsfullmäktige för 2013 för avslutat. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
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Justeras: 
 
 
 
Anso Pettersson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson  Sture Engström 


