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PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars
fullmäktige den 27 september 2019 på Steam Hotel, Västerås

Sammanträdets öppnande
Pekka Olson kommer att hålla ett längre inledningsanförande på KF och avser här bara
att beröra det som avser den gemensamma länsklubbsverksamheten som gällt i drygt
20 år.
Vid Länsklubbsfullmäktige 2017 lyfte jag fram några saker som vi skulle satsa på:
 Hundsport skulle förändras
 Minskningen i medlemsantalet skulle hejdas
 En förstudie av nytt utställningsadministrativt system skulle genomföras
 Fortsatt satsning att försäljningen av rashundar
 Fortsatt kunskapsuppbyggnad hos SKK-uppfödare
När jag nu tittar tillbaka till förra Länsklubbsfullmäktige så vill jag lyfta fram följande:
Vi har fått ett radikalt förändrat utseende och inriktning på Hundsport med dess två
bilagor, Hundsport utställning och Hundsport jakthund. Av de läsvärdesundersökningar
vi har gjort har medlemmarna uppskattat denna förändring.
Detsamma gäller de som valt någon av de två bilagorna som komplement.
Förändringen var så pass genomgripande att den uppmärksammandes utanför vår
organisation, då föreningen Sveriges Tidskrifter utnämnde Hundsport till årets
omgörning 2018. Jag vill läsa juryns motivering: Vilken resa. I design, i journalistik och i
tid. Från 70-tal till 2000-tal. Från rapportering till reportage. Här ges berättandet plats
och relationerna sätts i fokus. Välkommen till hundägarnas nya bästa vän. Grattis till
Hundsport.
Juryn bestod av mycket erfaret tidningsfolk. En tidning är under ständig utveckling och
vi har nu en bra utgångspunkt för att kunna anpassa tidningens innehåll och inriktning
utifrån önskemål från medlemmar och klubbar.
Vi har haft en medlemsminskning som började 2008 och sen fortsatt sakta men säkert
år efter år. Vi har prövat att behålla medlemsavgiften oförändrad och olika
värvningsaktiviteter utan att denna trend kunnat brytas. För första gången på mycket
länge så ser vi nu de senaste månaderna en ökning i antalet medlemmar som innebar
att vi per sista augusti 2018 är några hundra fler än vi var i början på året. Jag är säker
på att en bidragande orsak är att vi nu har förändrat Hundsport.
Som ni ser i verksamhetsplanen föreslår CS att vi ska göra en investering i att kunna
minska medlemsavgången eller för att tala i positiva termer att förlänga tiden som
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man är medlem i Länsklubben. Det är många klubbar inom SKK som arbetar för att
värva nya medlemmar så konkurrensen är hård därför vill CS satsa extra medel på
medlemsvård.
Vi har nu genomfört en förstudie så att vi vet hur vår nästa generation av det
utställningsadministrativa systemet ska se ut. Vi har ställt det i kö för nästa stora ITutvecklingsprojekt, som vi alla hoppas snart ska kunna starta. Det pågår för närvarande
två stora utvecklingsprojekt, valpregistrering online och röntgenavläsning som först
måste bli klara.
Den exakta prioriteringen görs efter en förnyad bedömning när CS har fått in de förslag
som jag vet diskuterats inom ordförandegruppen. Men då vi inte sett något konkret
ännu så är det svårt att ta ställning till om en omprioritering kommer att ske.
Den uppbyggnad av utvecklingsmedel som skett sedan 2016 genom att ha en extra
utdebitering per hund kommer att upphöra sista december 2019.
Oavsett när vi startar upp utvecklingen samt när den blir klar så måste det nu befintliga
IT-stödet fungera så klanderfritt som möjligt.
Det är glädjande att se att antalet besökare på vår valpförmedlingssajt fortsätter att
öka. Vi har gjort förändringar för att göra sajten mer attraktiv för blivande valpköpare
och det finns ytterligare beslutade förslag som ska genomföras för att göra den än mer
intressant och attraktiv. Samtidigt ser vi att förutom Blocket som funnit i många år har
det startats flera nya försäljningssajter som lanserar hundvalpar till salu. Tyvärr kan vi
se att antalet valpar som bara kan ha förts in i Sverige på oriktiga dokument har ökat
på dessa sajter. Detta gör att vi kommer behöva satsa konstant på att säkerställa att
köpahund.se attraherar nya valpköpare och därmed gynnar försäljningen av SKKregistrerade valpar från SKK-registrerade uppfödare.
Uppfödarna är navet i SKKs verksamhet. Det tål att upprepas gång på gång. Genom
ekonomiskt stöd från länsklubbarna har vi kunnat fortsätta att ge aktiva uppfödare
Hundsport Special gratis. Tidningen och dess djuplodande artiklar är mycket
uppskattade av uppfödarna. Därutöver har antalet uppfödarkurser kunnat ökas samt
inte minst de olika filmer som har uppfödare som målgrupp genom SKK Play.
Avslutningsvis så genomfördes två färre länsklubbsutställningar 2018. Det tillsammans
med det varma sommarvädret och de omfattande skogsbränderna påverkade påtagligt
deltagarantalet under juli och augusti. När vi nu tittar på utvecklingen 2019 så ser vi
antalet deltagande hundar på utställning åter har ökat. Men samtidigt så påminner det
allvarliga sjukdomsutbrottet på hund i Norge att externa omständigheter snabbt kan
förändra förutsättningarna för hur vi bedriver vår verksamhet. Jag kan också berätta
att vi nu får signaler att antal fall klingar av och att bedömningarna från såväl svenska
SVA och norska veterinärmyndigheter att sjukdomen inte tycks vara mycket smittsam.
CS har därför vid sitt möte i fredags beslutat att häva förbudet för norska hundar att
delta på svenska utställningar, tävlingar och prov.
Med dessa ord förklarar jag Länsklubbsfullmäktige 2019 för öppnat.
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1

Upprop och justering av röstlängd

Upprop gjordes och justering av röstlängden verkställdes. Röstlängden upptog
fullmäktige med 59 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 Mats Stenmark och Patricia Rätsep.

§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 Kenth Olaisson, Hälsinglands Kennelklubb och Ebba von Scheele,
Örebro Läns Kennelklubb.

§5

Frågan om länsklubbarnas fullmäktigedelegater har blivit stadgeenligt
kallade
Kallelse har gått ut i Hundsport nr 2 2019. Kallelse till läns- och specialklubbarna har
gått via e-post i januari 2019, kallelse till delegaterna den 20 juni 2019 via e-post och
den 20 juni via SKKs webbplats.
Fysisk eller digital pärm med handlingar skickades ut under vecka 34 och 35 till
delegaterna.
Länsklubbarnas fullmäktige fann att sammanträdet blivit stadgeenligt kallat.

§6

SKKs årsredovisningar vad avser Centralstyrelsens ansvar och uppdrag för
länsklubbarna för de gångna verksamhetsåren

Ulf Uddman lämnade en redovisning över CS uppdrag för länsklubbarna under
perioden.
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Ulf Uddman föredrog det ekonomiska resultatet för 2017 och 2018.
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att godkänna CS redovisning för den gångna
perioden.

§7

SKKs revisorers rapport avseende Centralstyrelsens uppdrag

SKKs revisorers undertecknade rapport avseende CS uppdrag enligt stadgar för
länsklubb § 7 moment 3 punkt 7 redovisades.
Länsklubbsfullmäktige beslutade att lägga rapporten till handlingarna

§8

Beslut om Centralstyrelsens förslag till disposition av Länsklubbsfonden och
länsklubbarnas utvecklingsfond

CS föreslår att länsklubbarnas fullmäktige i enlighet med § 11 i avtalet för den
gemensamma länsklubbsverksamheten fastställer CS förslag till disposition av
Länsklubbsfonden.
För år 2017 avsätts ur Länsklubbsfonden
För år 2018 avsätts till länsklubbsfonden
I Länsklubbsfonden balanseras i ny räkning totalt för perioden
I länsklubbarnas Länsklubbsfond balanseras i ny räkning

+ 97 000 kr
- 727 000 kr
- 630 000 kr
8 613 670 kr

Del av länsklubbarnas utvecklingsfond disponeras
För år 2017
För år 2018

192 000 kr
0 kr
192 000 kr

För marknadsföring av köpahund.se
I länsklubbarnas utvecklingsfond balanseras i ny räkning

392 000 kr

Länsklubbsfullmäktige beslutade att fastställa den ekonomiska dispositionen.
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§9

Beslut om Centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för den
gemensamma länsklubbsverksamheten för de två kommande
verksamhetsåren

Pekka Olson redogjorde för den kommande verksamhetsplanen.
Kennelfullmäktige fastställer verksamhetsplanen för SKK i dess helhet. CS förslag till
verksamhetsplan för den gemensamma länsklubbsverksamheten följer samma
uppställning. Varje länsklubbsfullmäktige fastställer de givna ekonomiska ramar inom
vilka CS har att genomföra sina åtaganden.
Under 2018 genomfördes en större förändring av Hundsports inriktning och
utgivningsform. Per augusti 2019, ca 1,5 år efter förändringen, har ca 40 % av
medlemmarna valt att, förutom huvudtidningen, få en av bilagorna Hundsport
Utställning eller Hundsport Jakthund.
Förändringen av Hundsport har sannolikt varit en starkt bidragande orsak till att den
medlemsminskning som pågått sakta men säkert sedan 2008 under 2018 kunnat
hejdas och att medlemsnivån de senaste tolv månaderna varit tämligen konstant.
CS föreslår Länsklubbsfullmäktige att den nuvarande inriktningen på tidningen
fortsätter under den kommande verksamhetsperioden. Att utvecklingen fortsätter
med att kunna utnyttja artiklar i Hundsport även i andra digitala kanaler som SKK och
länsklubbarna kommunicerar till medlemmarna.
CS föreslår vidare ett fortsatt stöd till landets uppfödare av rashundar. Detta med hjälp
från länsklubbarna genom 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.
SKKs nuvarande webbplats lanserades 2011 med både ny utformning som teknisk
lösning. I samband med denna förändring knöts samtliga länsklubbars webbplatser till
SKKs webbplats. Klubbarna kunde därmed dra nytta av både utformning, teknikstöd
och flöde av nyheter. Ett internt arbete avses starta upp hösten 2019 för att se över
nuvarande utformning av webbplatsen. Den ska anpassas till de förändrade beteenden
som skett för att söka efter information sedan webbplatsen lanserades. Målsättningen
är att än mera attrahera både befintliga som nya medlemmar och därmed stödja det
löpande arbetet med att behålla medlemmar. I detta arbete kommer länsklubbarna
involveras på samma sätt som skedde vid lanseringen 2011 av nuvarande webbplatser.
I augusti släppte SKK en ny webbshop som bygger på den teknik och utformning som
många av de största webbshopparna som finns i landet idag använder sig av. Förutom
fortlöpande anpassningar av produktsortimentet kommer webbshopen att användas
för att administrera betalningar av olika SKK-tjänster, t.ex. beställning av championat
och diplom.
§ 1 Mål
Hänvisning sker i denna del helt till SKKs verksamhetsplan.
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§ 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 den
gemensamma länsklubbsverksamheten:
1.

2.

3.

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.

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. Fortsätta att utveckla digitala frågor- och svarsforum.

-

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.

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.
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-

4.

5.

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.

-

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

-

Tillsammans med SKK stödja de länsklubbar som engagerar sig i utvecklingen av
SKKs Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) i sina respektive
geografiska ansvarsområden.

-

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

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

6.

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

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

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 fortsatt
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driftsäkerhet samt att den nyutveckling som är planerad tillgodoser de behov
som framkommit sedan systemet togs i drift.

7.

8.

-

Se till att länsklubbarna har tillgång till ett väl utvecklat sortiment av varor till
utställningspriser samt fortsätta att administrera systemet med inteckningskort
som kommer att få en digital lösning.

-

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

-

Genom samverkan med SBK eller berörda verksamhetsklubbar se till att de
länsklubbar eller lokala kennelklubbar kan arrangera SKKs allmänna
hundsporter, såsom lydnad, rallylydnad, freestyle, agility och nose work.

Kontinuerligt bedriva medlemsvärvning
-

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

-

Ta fram material för värvning som länsklubben genomför.

-

Bibehålla och utöka olika förmåner av ekonomisk art liksom den service varje
enskild medlem kan få tillgång till genom sitt medlemskap i länsklubben.

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 genomföra möten med klubbarnas webbansvariga.

-

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

Liz-Beth Carlsson-Liljekvist, Västra Kennelklubben, önskar att utbildningsmaterial i
form av foldrar, broschyrer etc. ska vara kostnadsfritt att rekvirera.
Liz-Beth Carlsson-Liljekvist, Västra Kennelklubben, önskar en prioritering görs av BPH.
Verksamheten behöver få ny inspiration och kraft.
Liz-Beth Carlsson-Liljekvist, Västra Kennelklubben, yrkar att investeringen i Hundsport
Kommunikation inte kan beslutas av länsklubbarnas ordförandegrupp då den inte är en

9

permanent organisation. Det måste vara delegaterna som är med vid dagens möte
som är beslutsfattare i denna fråga.
Ulf Uddman svarade att material som är medlemsvärvande bör kunna finansieras
centralt genom länsklubbsfonden.
Ulf Uddman svarade att han tar med sig frågan om BPH till den utsedda
arbetsgruppen. Antalet beskrivna hundar är fortsatt högt enligt de siffror som finns.
Ulf Uddman svarade när det gäller investeringen att ytterligare digitalisera Hundsport
så kan CS göra en skriftlig omröstning i början av 2020 med de delegater som är
närvarande vid dagens möte.
Eva Löwenstein, Hälsinglands Kennelklubb, yrkar på att SKK investerar i en ny plattform
för det utställningsadministrativa IT-systemet, samtidigt som det nuvarande systemet
är i funktion. Önskar även en tidplan för när projektet ska kunna börja.
Ulf Uddman svarade att det finns två stora projekt som måste färdigställas innan det
utställningsadministrativa systemet kan påbörjas.
Thomas Uneholt, önskar få möjlighet att presentera den kravlista som finns framtagen
för länsklubbarnas ordförandegrupp vid ett kommande ordförandemöte.
Diskussion fördes kring projektplan, projektstyrning och metodik
Länsklubbsfullmäktige beslutade godkänna verksamhetsplanen i enlighet med CS
förslag.

§ 10

Förslag till justering i länsklubbsstadgan

Centralstyrelsen föreslår KF att förtydliga skillnaden mellan medlemsorganisationer
som har rösträtt på KF samt rätt att anmäla till Disciplinnämnden. Detta genom att
skilja mellan direkt medlemsorganisation (läns-, special-, verksamhets- och
ungdomsklubb) och indirekt medlemsorganisation (lokalklubb och rasklubb) och som
för länsklubbarnas del omfattar de lokala kennelklubbarna.
A) Denna förändring påverkar länsklubbarnas stadgar i följande paragrafer:
Inledning
§2
§3
§ 7 moment 3
Och i lokal kennelklubbs stadgar i paragrafer
Inledning
§3
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B) Därutöver föreslår CS Länsklubbsfullmäktige att stadgarnas förtydligas på
följande punkter:
Länsklubbsstadgan:
§ 2 punkt 6
texten justeras vad avser uppdraget att arrangera tävlingar
så att stadgetexten är bättre anpassad till dagens
verksamhetsklubbar som ansvarar för t.ex. agilitytävlingar
§ 7 moment 3
stryker meningen ”CS har rätt att ändra datum för anmälan”
då denna text finns korrekt redovisad i § 7 moment 2
§ 7 moment 7
förtydligande av hur antal avlämnade röster ska räknas för
att ett beslut ska gälla
Lokalklubbsstadgan:
§ 2 punkt 5

konsekvensjustering i lokalklubbsstadgan för ändringar i
länsklubbsstadgan § 2 punkt 6
§ 8 moment 5 punkt 1 val av vice ordförande i klubb ska ske inom styrelsen
§ 10
justering av valberedningens möjlighet
§ 14
justering av tillvägagångssätt vid förslag till
stadgeändring
C) SKK har gett revisionsföretaget BDO i uppdrag att göra en skattemässig
genomlysning av SKKs intäkter för att bedöma om någon del faller utanför det
regelverk som innebär att SKK skattemässigt är klassad som allmännyttig ideell
organisation.
Med anledning av ovan så föreslår CS Länsklubbsfullmäktige att ordet
Länsklubbsuppdrag stryks i SKKs stadgar, att avtalet mellan SKK och
länsklubbarna skrivs om samt att medlemsavgiften delas upp i två delar.
Storleken på respektive del av medlemsavgiften fastställs även fortsättningsvis
av Länsklubbsfullmäktige.
För hantering av den centrala delen av medlemsavgiften föreslås att nuvarande
Länsklubbsfond som redovisas i SKKs balansräkning som en långfristig skuld
omvandlas till en ändamålsbestämd fond. Fonden hanterar över- eller
underskott från respektive års gemensamma länsklubbsverksamhet samt även
andra eventuella ekonomiska beslut som fattas av Länsklubbsfullmäktige .
Det innebär att från och med 2019 redovisas länsklubbarnas medlemsintäkter
inom ramen för SKKs resultaträkning och de årliga över- eller underskott
regleras mot den ändamålsbestämda fonden. I dagsläget hanteras t.ex. Svenska
Kynologiska Akademins ändamålsbestämda fond på motsvarande sätt.
Förändringen innebär även en ändring i SKKs stadgar och kommer därför
behandlas och beslutas om på KF 2019.
Justeringar i stadgarna påverkar följande delar:
§4
§ 7 moment 3 punkt 9
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§ 7 moment 3 punkt 10
D) Eventuellt ytterligare justeringar
På KF under punkt 26:9 och 26:10 kommer två motioner från Västernorrlands
Kennelklubb att behandlas. Om de tillstyrks föreslår CS att motsvarande
ändringar sker i länsklubbarnas stadgar § 7 moment 2, moment 3 samt § 9
moment 4 punkt 10.
Länsklubbarna beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 11

Beslut om Centralstyrelsens förslag till budget för Länsklubbsuppdraget för
de två kommande verksamhetsåren samt beslut om CS förslag till
medlemsavgift för länsklubbarnas och lokalklubbarnas medlemmar, budget
för medlemstidningen Hundsport samt därtill hörande frågor

Budgeten för nästa verksamhetsperiod följer det avtal som sedan tidigare tecknats
mellan länsklubbarna och SKK. Redovisningsmässigt kommer dock en förändring att
ske från och med att stadgarna ändras enligt CS förslag till Länsklubbsfullmäktige 2019.
CS föreslår att medlemsavgiften för 2020 inte höjs utan att nuvarande centrala
länsklubbsfond används för verksamheten. För 2021 föreslår CS att medlemsavgiften
höjs med 25 kr till 450 kr. Kostnaden för familjemedlemskap är 100 kr. CS föreslår
också att arbeta vidare på att bibehålla och utöka olika förmåner av ekonomisk art
liksom den service varje enskild medlem kan få.
För budgeten 2020 och 2021 har följande förutsättningar gällt:









Att förändringen till hur den gemensamma länsklubbsverksamheten redovisas
godkänns
Att förslaget till verksamhetsplan 2020-2021 antas
Att medlemsavgiften behålls oförändrad 2020 och höjs med 25 kr för
fullbetalande medlem 2021
Att tidigare beslutat utjämningsbidrag avskaffas från 2020
Att Hundsports nuvarande inriktning fortsätter att gälla de kommande två åren
Att länsklubbarna ger stöd för en kostnadsfri utgivning av Hundsport Special till
aktiva uppfödare genom ett produktionsbidrag om 50 % av nettokostnaden
Att medlemsantalet ökar kommande år med 2 % per år
Att länsklubbarnas andel av medlemsavgiften blir 40 kr 2020 respektive 42 kr
per medlem 2021

CS föreslår Länsklubbsfullmäktige

Fullbetalande medlem
Fullbetalande medlem, utland

2019
425
525

2020
425*
525

2021
450*
550
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Familjemedlem
Lokalklubbsmedlem
Rörlig andel per medlem till resp. länsklubb

100
10*)
40

100
10*)
40

100
10*)
42

*Medlem som vill ha båda bilagorna Hundsport Utställning och Hundsport Jakthund
debiteras 75 kr extra per år och person.
*) Avgiften tas ut av länsklubben.
CS föreslår Länsklubbsfullmäktige att få mandat att i samråd med länsklubbarnas
ordförandegrupp göra en investering inklusive driftskostnad på maximalt 1.7 mnkr
under 2020/2021. Avsikten med investeringen är att ytterligare digitalisera Hundsport
och att använda tidningens artikelmaterial i en tätare veckovis dialog med
medlemmar.
Målsättningen är att förlänga den genomsnittliga tiden som man är medlem i
länsklubben. Knappt 80 % av medlemmarna förnyar årligen sitt medlemskap. Målet är
att öka detta till minst 85 %, dvs. att ca 4 000 fler medlemmar än idag förnyar sitt
medlemskap.
CS föreslår att när medlemsavgiften höjs kommer även länsklubbarnas andel av
medlemsavgiften att höjas.
I enlighet med Länsklubbsfullmäktiges förslag och beslut i § 9 kommer en skriftlig
omröstning att ske gällande investeringen i att ytterligare digitalisera Hundsport.
Martin Adner, Södra Älvsborgs Kennelklubb, ställde frågan om man istället för att höja
medlemsavgiften kan följa Konsumentprisindex, KPI.
Ulf Uddman svarade att han förordar att klubbarna behåller rätten att besluta om
medlemsavgiften.
Länsklubbsfullmäktige beslutade i enlighet med den framlagda budgeten.

§ 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 2020-2021 som innebär att en minimiavgift för utställningar fastställs.

13

CS föreslår Länsklubbsfullmäktige
-

Att en minimiavgift för utställning tas ut enligt följande:

Nationell, Nordisk och internationell utställning
2020/2021
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.

Länsklubbsfullmäktige 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.
Länsklubbsfullmäktige beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 14

Motion från Västernorrlands Kennelklubb angående länsklubbarnas
ordförandemöte

Motionären yrkar att
 Länsklubbarna får representeras av utsedd person/utsedda personer ur
styrelsen om inte ordförande och vice ordförande kan delta vid ett fysiskt möte
 De fysiska mötena till större delen ersätts av digitala möten via t.ex. Skype,
förslagsvis två timmar en gång i månaden.
CS anser att denna fråga ligger utanför CS mandat och att det är länsklubbarna själva
har att besluta i denna fråga.
CS överlåter därmed motionen till Länsklubbsfullmäktige för beslut.
Motionären yrkar bifall till motionen.
Daniel Norrlid, Sydskånska Kennelklubben, yrkar avslag på motionen.
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Länsklubbsfullmäktige beslutade att avslå motionen.

§ 15

Sammanträdets avslutande

Mötesordförande tackade deltagarna för väl genomförda förhandlingar och
överlämnade ordet till SKKs ordförande.
SKKs ordförande framförde tack till mötesordförande och vice ordförande och
förklarade Länsklubbsfullmäktige 2019 för avslutat.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Mats Stenmark
Ordförande

Justeras:

Kenth Olaisson

Ebba von Scheele

