
PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars 

fullmäktige den 23 september 2011 på SAS Radisson Waterfront Congress, 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 längre 

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.  
 
Medlemsantalet i länsklubbarna har fortsatt att vara på en bra nivå. Den oro som fanns 
i samhällsekonomin 2009 och som vi åter ser på fullt allvar har påverkat 
medlemsantalet marginellt. Vi ser en nedåtgående trend på antalet registrerade 
hundar och ändå så har både nyrekrytering och förnyade medlemskap varit på bra 
nivåer. Detsamma gäller för antalet utställda hundar under 2009 och 2010 medan vi 
för 2011 ser en nedgång i storleksordningen 10 %. Kvällens workshop kommer bl.a. att 
diskutera detta men det finns flera anledningar förutom ekonomiskt oroliga tider som 
skäl till nedgången. Det finns anledning för er att diskutera antalet utställningar, antal 
större evenemang och även prissättning på utställningar. 
 
Ekonomiskt har Länsklubbsuppdraget 2009 och 2010 varit väldigt positivt med ett 
överskott på över 5 miljoner kronor. I förslaget till vinstdisposition så föreslår CS, efter 
de diskussioner som fördes på länsklubbskonferensen i Visby, en extra utbetalning om 
50 kr/medlem eller totalt drygt 5 miljoner. Varje klubb fattar beslut om hur dessa extra 
medel ska användas. Planera för aktiviteter som främjar medlemmarnas intressen så 
att pengarna inte enbart hamnar på bankkontot. 
 
www.skk.se finns i reviderad form. Som de flesta av er kunnat se finns redan på första 
sidan resultat från era utställningar veckan efter evenemanget. Utvecklingen att 
använda SKK:s webbanmälan till utställningarna är fortsatt hög och vi ligger idag kring 
95 % och så mycket mer lär det inte vara möjligt att uppnå. 
 
I maj öppnades valpförmedlingssajten köpa hund och vi ser efter fyra månaders drift 
att ca 90 % av valpkullarna aktiveras av uppfödarna.  
 

http://www.skk.se/
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Tidningen Hundsport har goda betyg från läsarna enligt den senaste gjorda 
läsvärdesundersökningen. CS föreslår att vi för kommande verksamhetsperiod ska göra 
en mer genomgripande analys av tidningens utformning och innehåll kopplat till det 
ökandet användandet av internettjänster för att även här se om SKK:s webbplats kan 
ytterligare integreras med länsklubbarnas egna på ett för båda parter lämpligt sätt. 
 
SKK fick genom länsklubbarnas ekonomiska stöd möjlighet fyra gånger per år skicka ut 
Tidningen Hundsport Special till samtliga aktiva uppfödare. Av signalerna att döma så 
har denna gest varit mycket uppskattad och jag är helt övertygad om att vi gemensamt 
också ökar den generella kunskapen hos svenska hunduppfödare. När vi nu dessutom, 
som jag tidigare nämnde, också kan erbjuda kostnadsfri annonsering på sajten 
köpahund.se så tycker jag att vi de senaste två åren har kunnat leverera två riktigt bra 
verktyg till våra uppfödare. 
 
Allt är inte problemfritt! I vårt grannland Danmark förbjöd man 13 hundraser 2010, 
ytterligare ett tiotal raser finns på en observationslista. Vi har kunnat läsa i media i år 
att bostadsföretag har upprättat egna listor som omfattar ett drygt 60-tal raser, mer 
eller mindre kända av SKK. För att möta trenden av ett allt högre krav på flera 
restriktioner riktade mot hundägare så föreslår CS att vi startar en aktivitet som riktar 
sig mot redan befintliga hundägare för att skapa en känsla av att det är varje 
hundägares ansvar att som goda företrädare skydda våra hundar mot samhällets 
begränsningar både i form av lagstiftning och vid t.ex. förbud att hyra lägenheter. 
 
Målsättningen med sajten är att på samma sätt som för köpahund.se hitta möjligheter 
där hunduppfödare och valpköpare kan träffa varandra, t.ex. på någon restaurang eller 
ett kondis men även kunna hitta bra valpkursinstruktörer m.m. Om denna sajt ska vara 
öppen och fri för alla eller om vi ska se det som en medlemsförmån är en fråga som 
behöver diskuteras vidare. Rent krasst så måste vi ladda medlemskapet i länsklubben 
med så pass mycket innehåll att våra medlemmar anser att det värt 370 kr per år att 
vara medlem. Allt kan inte vara fritt och gratis på nätet, betalt av någon annan. 
 
Avslutningsvis så har 2009 och 2010 varit två bra år. Vi har bra och moderna IT-verktyg 
för er främsta verksamhet, utställningar. Vi har viktiga och spännande 
utvecklingsprojekt framför oss som handlar om att skapa nya möjligheter och 
gemensamt avvärja en utveckling med inskränkningar för hundägare på både det ena 
och andra sättet. För den ordningen föreslår CS att en kommitté för länsklubbsfrågor 
bildas där representationen ska komma från länsklubbarnas led. Denna kommitté 
kommer att vara underställd CS som alla andra kommittéer då det är CS som ansvarar 
för Länsklubbsupdraget och de aktiviteter som SKK där genomför. 
 
Med dessa ord förklarat jag Länsklubbsfullmäktige 2011 för öppnat. 
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§ 1 Upprop och justering av röstlängd 
 
Upprop gjordes och justering av röstlängden verkställdes. Röstlängden upptog 67 
fullmäktige med 67 röster varav 1 fullmakt. 
 
 
 
§ 2 Val av Länsklubbsfullmäktiges ordförande och vice ordförande enligt § 5 
 
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att till ordförande respektive vice ordförande vid 
sammanträdet välja Åke Cronander och Liz-Beth Carlsson Liljeqvist. 
 
 
 
§ 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 Sture Engström och Patricia Rätsep. 
 
 
 
§ 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 fick vid 2009 års fullmäktige-
möte samt en redovisning av vidtagna åtgärder under 2009-2010. 
 
Ulf Uddman lämnade en redovisning över Centralstyrelsens uppdrag för länsklubbarna 
under perioden. 
 
Ulf Uddman föredrog det ekonomiska resultatet för 2009 och 2010. 
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Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att godkänna CS redovisning för den gångna 
perioden. 
 
 
 
§ 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 2009 
 Till Länsklubbsfonden     1 933 000 kr 
 
För år 2010 
 
 Extraordinär utbetalning med 50 kr/medlem - 4 970 000 kr 
 Upplösning av antismällarfond        200 000 kr 
 Avsättning till ny Utvecklingsfond  - 2 500 000 kr 
 
Balanseras i ny räkning    11 532 000 kr 
 
CS föreslår att Länsklubbsfonden disponeras som nu av Länsklubbsfullmäktige. Den nya 
Utvecklingsfonden disponeras av CS i samråd med ordförandegruppen bland 
länsklubbarna. Skälet att kunna använda fonden snabbare utifrån förslag till olika typer 
av utvecklingsprojekt som länsklubbarna önskar få genomförda. Projekten kan vara 
både inom IT, webb, utbildningsteknik, annonsering etc. 
 
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, föreslog ett tillägg i sista stycket: Den nya 
Utvecklingsfonden disponeras av CS i samråd med ordförandegruppen bland 
länsklubbarna. Ordförande ska först förankra förslag i sin länsklubbs styrelse. Skälet 
osv. …. 
 
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade i enlighet med Stockholms Kennelklubbs 
tilläggsförslag. 
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§ 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 reviderat vid årets 
Länsklubbsfullmäktige. 
 
§ 1 Mål 
Hänvisning sker i denna del helt till SKK:s 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 samordna arbetet med fokus på storstadsområden för att möta och 
motverka en negativ lagstiftning för svenskt hundägande, se t.ex. de förbud 
mot vissa raser som finns i våra grannländer. 

 
- 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 SKK:s syn när 
så är aktuellt. 
 

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

 
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 
 

- Använda SKK:s webbplats för att snabbt och kontinuerligt sprida information. 
Fortsätta att utveckla SKK:s IT-verktyg för att ge medlemmar stöd i sitt arbete 
med sin hund eller uppfödning. 
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- Skapa en ny marknadsplats med sannolikt krav på medlemskap för tillgång ör 

att på alla sätt ge hundägare en samlad kunskapsbas för olika typer av tjänster 
som en hundägare behöver, 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. 
 

- Bedriva ett arbete med kvalitetssäkring av utbildare av grundläggande 
utbildning i vardagslydnad oavsett kursarrangör 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 
 

- 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 länklubbens 

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 kunna genomföra 3 500 besök per år senast 2013. 
 

- Att genom informationsutskick, med hjälp av elektroniskt utskick 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 
 

- Genom en riktad annonskampanj våren 2012 i våra tre storstadsområden öka 
kunskapen bland hundägare om deras ansvar att bli hundarnas bästa 
ambassadörer. 

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

Genomföra en grundläggande översyn av tidningens inriktning, formgivning 
m.m. utifrån de förändrade informationskanaler som bl.a. SKK:s olika 
webbsajter innebär. 
 

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



7 

 

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

i enskilda fall. 
 

- Stödja utgivningen av SKK:s uppfödartidning Hundsport Special med 
ekonomiskt stöd. 
 

- Ha en kvalitativ förmedling av valpar från SKK:s webbplats, www.köpahund.se  
 

- Tillsammans med SKK undersöka vilken roll länsklubbarna kan ha i utvecklandet 
av SKK:s Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund. 
 

- Genomföra en förstudie med målsättning att se på för- och nackdelar med en 
närmare samordning av länsklubbarnas webbplatser och SKK:s centrala 
webbplatser. 
 

- Utveckla ändamålsenliga ”appar” för kunskapsspridning rörande hundar och 
raser. 

 
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 olika stöd som länsklubbarna gör för att stödja 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 SKK:s utfärdade bestämmelser och anmälas till SKK med uppgift om 
planerade tider och platser 
 

- Kontinuerligt uppdatera SKK:s IT-stöd till länsklubbarna genom programmet 
”Katalog för PC” och ”Dagboken” 

 
- 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”. 
 

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

http://www.köpahund.se/
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- Genom riktade sponsorinsatser stödja etablering av tävlingssporterna freestyle 

och heelwork to music att arrangeras på länsklubbarnas arrangemang. 
 

- Genom samverkan med SBK se till att de länsklubbar som så önskar kan 
arrangera lydnadsprov, agility och rallylydnad. 

 
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 tillgänglig för medlemmar, 
uppfödare och förtroendevalda och använda digitala utbildningsverktyg med 
stöd av www.skk.se för olika behov. 

 
- Genomföra centrala kurser för domar- och utställningsansvariga, 

ringsekreterare och certifierade utställningsansvariga samt speakerutbildning 
samt tillhandahålla utbildningsmaterial. 
 

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

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

 
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att fastställa CS förslag till verksamhetsplan för 
2012 och 2013. 
 
 
 
§ 10 Motion från Stockholms Kennelklubb rörande kostnad för medskick i 
 länsklubbarnas tidning Hundsport 
 
Motion från STOKK till Länsklubbsfullmäktige rörande distributionskostnaden för 
klubbens tidning ”Stockholms Hundar”. STOKK anser att nuvarande prissättning för 
medskick i Hundsport är för hög. STOKK yrkar att kostnaden ska gälla faktiska 
kostnader plus 25 % i provision på dessa. 
 
Inledningsvis utgår CS ifrån att yrkandet avser medskick från länsklubb och inte annan, 
exempelvis kommersiella annonsörer. 
 

http://www.skk.se/
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CS delar inte STOKKs uppfattning att Stockholms Hundar inte konkurrerar med 
Hundsport vad gäller försäljningen av annonser. Då Hundsports ekonomi till 100 % 
belastar länsklubbarna genom den konstruktion nuvarande avtal mellan CS och 
länsklubbarna har, så innebär ett sämre ekonomiskt utfall för Hundsport att samtliga 
länsklubbar behöver bära denna kostnad. Om målsättningen är att ge ut 10 nummer 
kommer denna konkurrenssituation öka påtagligt. 
 
CS menar vidare att en annonsköpare inte ska kunna köpa en ”billigare” annonsplats i 
Stockholms Hundar på grund av starkt reducerade distributionskostnader än vad 
bolaget får betala i Hundsport. 
 
CS föreslår Länsklubbsfullmäktige 2011 att en extra utbetalning ska ske med 50 kr per 
medlem och som för STOKKs del innebär en extraordinär intäkt på drygt 1 miljon 
kronor. CS menar att dessa extra medel mycket väl kan användas till att ge ut sin 
tidning. 
 
CS föreslår Länsklubbsfullmäktige att motionen avslås. 
 
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, yrkar bifall till motionen. 
 
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att bifalla CS förslag. 
 
 
 
§ 11 Motion från Sveriges Hundungdom rörande 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 370 
kr och Sveriges Hundungdom 230 kr är 140 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. 
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§ 12 Beslut om Centralstyrelsens förslag till budget för Länsklubbsuppdraget för 
 de två kommande verksamhetsåren samt beslut som Centralstyrelsens 
 förslag till medlemsavgift för länsklubbarnas och lokalklubbarnas 
 medlemmar, budget för medlemstidningen Hundsport samt därtill hörande 
 frågor 
 
Budgeten för nästa verksamhetsperiod följer föreslaget avtal mellan länsklubbarna och 
SKK som ska beslutas vid Länsklubbsfullmäktige 2011. 
 
Vid länsklubbarnas ordförandemöte i januari 2011 diskuterades i allmänna termer 
huvudinriktningen på budgetarbetet samt dispositionen av länsklubbsfonden. 
 
CS föreslår att länsklubbarna gör ett engångsuttag om 50 kr per medlem 2011 ur 
länsklubbsfonden för att förstärka klubbarnas regionala insatser på sätt som varje 
klubb själv beslutar om. 
 
Därutöver föreslår CS att fonden för att arbeta med ändrad lagstiftning avseende 
pyroteknik avvecklas då ingen ansökan kommit till fonden sedan den bildades 2007. CS 
föreslår istället att en ändamålsbestämd fond för utvecklingsprojekt bildas genom en 
engångsavsättning på 2,5 miljoner kronor. 
 
För budgeten 2012 och 2013 har följande förutsättningar gällt: 
Att; 

 CS förslag till avtal SKK – länsklubbarna samt att verksamhetsplanen antas 

 Länsklubbsfonden används för att finansiera budgeterat underskott 

 Utvecklingsfonden disponeras i samråd med ordförandegruppen för olika typer 
av aktiviteter enligt verksamhetsplanen samt vad som redovisas under punkt 
16 

 Medlemsavgifterna hålls oförändrade under 2012-2013 

 Pappers- och portopriser inte höjs med mer än 4 % per år 

 Medlemsantalet är stabilt 

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

 Länsklubbarna stöder utformning av tidningen Hundsport Special som riktar sig 
mot landets uppfödare med 500 000 per år 

 Länsklubbarnas andel av medlemsavgiften behålls för 2012-2013 

 Ekonomiska medel för drift av www.hundsport.se inte avsätts från den 1 
januari 2012 

  

http://www.hundsport.se/
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CS föreslår Länsklubbsfullmäktige  
 

- att medlemsavgifter och länsklubbarnas andel fastställs till: 
 

 
 

2011 2012 2013 

Fullbetalande medlem 370 370 370 

Fullbetalande medlem, utland 470 470 470 

Familjemedlem 90 90 90 

Lokalklubbsmedlem 10* 10* 10* 

Fast ersättning till respektive länsklubb 45 000 45 000 45 000 

Rörlig andel per medlem till resp. länsklubb 32 32 32 

 
* Avgiften tas ut av länsklubben 
 
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att bifalla CS förslag. 
 
 
 
§ 13 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 2012 -2013 som innebär att en minimiavgift för utställning fastställs. 
 
CS föreslår Länsklubbsfullmäktige  
 

- att en minimiavgift för utställning tas ut enligt följande: 
 

 2012/2013 

 Nationell Internationell 

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

280 300 

Veteranklass 220 240 

Valpklass 150 150 

 
- att respektive länsklubb kan besluta om högre avgift än ovan nämnda, vidare 

äger arrangör rätt att differentiera avgiften mellan olika anmälningsdatum 
 

- att Junior Handling har en avgift om maximalt 100 kr 
 

- att klubbarna följer Svenska Brukshundklubbens (SBK) prissättning avseende 
lydnadsprov, agility och rallylydnad 

 
- att medlemmar har rabatterad entréavgift till länsklubbarnas utställningar 
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Länsklubbarnas fullmäktige beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 14 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. 
 
 
 
§ 15 Förslag från Centralstyrelsen på reviderat avtal SKK – Länsklubbarna 
 
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, föredrog förslag till reviderat avtal mellan 
Svenska Kennelklubben och SKK:s länsklubbar, företrädda genom länsklubbarnas 
fullmäktige. 
 
CS föreslår att Länsklubbsfullmäktige godkänner gjorda revideringar i gällande avtal att 
gälla från den 23 september 2011 och tills vidare. 
 
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, yrkar på att sista meningen i § 7 stryks. 
 
Ulf Uddman, yrkar avslag på Sture Engströms yrkande. Ulf Uddman föreslår en 
protokollsanteckning om att de varor som menas är SKK:s egna profilprodukter. 
 
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att bifalla gjorda revideringar samt att bifalla 
föreslagen protokollsanteckning. 
 
 
 
§ 16 Förslag från Länsklubbskonferensen 2010 – tillsatta arbetsgrupper 
 
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben föredrog punkten. 
 
Vid länsklubbskonferensen 2010 i Visby framfördes önskemål att två arbetsgrupper 
skulle bildas, Projekt Stadshund och Länsklubbarnas Utbildningsgrupp. 
 
Projekt Stadshund har haft tre möten och utbildningsgruppen ett möte. Gruppernas 
slutsatser har redovisats till SKK/CS. 
 
Arbetet i projektet Stadshund har bedrivits genom länsklubbsordförande från 
Sydskånska, Västra och Stockholms Kennelklubbar. Liz-Beth Carlsson Liljekvist ersattes 
vid möte nummer två av Anne-Chaterine Edoff. I samverkan med Ulf Uddman, Hans  
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Rosenberg och Annika Klang från SKK:s kansli har gruppen gjort en inventering av 
nuläget i respektive stad, Malmö, Göteborg och Stockholm över hur uppfattningen är 
vad gäller hundägandet med inriktning på frågor som rör otrygghet, kamphundsfrågor, 
inskränkningar i rätten att hyra lägenhet för hundägare m.m.  
 
I arbetsgruppens utbildningsgrupp har Susanne Thell och Anne-Chaterine Edoff 
deltagit tillsammans med Kjell Svensson och Nina Berggren från kansliet. Vissa delar av 
förslag som berör utbildningsinsatser som bör samordnas av SKK finns nedan. 
 
Arbetsgruppens sammanfattande slutsatser är att 
 

- De speciella problem kring hundägandet med tillhörande samhällsansvar som 
finns koncentrerat till vissa delar av våra tre storstäder kräver att SKK genom 
berörda länsklubbar gör riktade insatser i dessa tre städer. För att exempelvis 
möta och motverka för svenskt hundägande negativ lagstiftning, exempelvis de 
förbud mot vissa raser som finns i våra grannländer. Arbetsgruppen föreslår att 
länsklubbsfullmäktige begär att SKK/CS tar på sig ett samordningsansvar och 
inrättar en kommitté som kan fortsätta det påbörjade arbetet med att 
samordna länsklubbars arbete i dessa frågor som rör hundägande. 
Arbetsgruppen önskar att det fortsatta arbetet ska ha en tydlig inriktning mot 
lokala och praktiskt genomförbara åtgärder i alla delar av organisationen även 
om det inledningsvis sker med fokus på länsklubbar och i synnerhet 
storstadsområden p.g.a. ökade hotbilder mot hundar och hundägande i dessa 
delar av landet.  
 

- Använda ekonomiska medel ur Länsklubbarnas föreslagna nya fond, 
Utvecklingsfonden, får användas med start 2012 för riktad annonsering i de tre 
storstadsområden med ett budskap att hundarnas bästa ambassadörer är 
hundägarna själva. Ett rambelopp om 1 mnkr föreslås för denna kampanj. 
 

- SKK centralt tar en samordnande roll med att bygga nätverk för att stärka 
försvaret för hunden i samhället och att nödvändiga resurser avsätts för detta 
på SKK:s kansli. 
 

- SKK underlättar för valpköpare att kunna gå en kvalitetssäkrad grundläggande 
utbildning i vardagslydnad oavsett kursarrangör. Detta innebär att beslutet från 
KF 2001 att SKK:s inriktning ska vara att enbart stödja kurser som arrangeras av 
klubb inom SKK organisationen ändras till att SKK ska satsa på kvalitetssäkring 
av kursarrangörer i och utanför SKK-organisationen. 

 
Arbetsgruppen menar med hänvisning till stadgarnas § 1, de två sista att-satserna: 
 

- Att bevaka och arbeta med frågor, som har ett allmänt intresse för hundägaren 
och hundägandet 

- Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren 
och hundägandet 
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och genom att ta fram konkreta exempel för länsklubbarna att man uppfyller § 1 och 2 
i stadgarna vad av ser hundägaren och hundägandet. 
 
Förslag till beslut: 
Att länsklubbsfullmäktige ger CS i uppdrag att arbeta enligt ovanstående förslag 
Att CS ges rätt att ur Utvecklingsfonden disponera 1 mnkr för en riktad annonskampanj 
enligt ovanstående förslag. 
 
Länsklubbsfullmäktige beslutade att bifalla förslaget. 
 
 
 
§ 17 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 2011 för avslutat. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Åke Cronander 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Sture Engström   Patricia Rätsep 
 


