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PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars
fullmäktige den 22 september 2021, Gothia Tower, Göteborg

Sammanträdets öppnande
Hedersledamöter, mötespresidium, länsklubbsdelegater, mina damer och herrar!
Jag kommer att hålla ett inledningsanförande på Kennelfullmäktige och avser här bara
att beröra SKKs uppdrag för länsklubbarna.
Grunden för vad CS ska göra i den gemensamma länsklubbsverksamheten finns
reglerad i stadgarna och lite mer i detalj i det avtal som vi nu har haft i ca 25 år.
När jag nu tittar tillbaka till den verksamhetsperiod som styrelsen nu ska redovisa så är
det två totalt olika år, som vi alla är väl medvetna om.
2019 känns lite långt bort när vi i drygt 1,5 år levt i en pandemi.
Medlemsutvecklingen vände under 2019 efter flera år av sjunkande medlemssiffror.
Trenden har sedan hösten 2019 varit stabil med några hundra fler
länsklubbsmedlemmar per månad. Återkommer till detta lite senare.
Utställningsdeltagande ökade 2019 med 4 % till strax över 78 000 hundar som deltog
vid någon av de 36 utställningar som arrangerades. Som ni säkert minns så fick vi
temporärt stoppa norskägda hundar från att delta i svenska verksamheter när det i
augusti 2019 blev ett utbrott av en dödlig magsjukdom.
Försäljningen av rashundar hade även den en svagt stigande trend och stödet från
valpförmedlingssajten köpahund.se utnyttjades flitigt.
Länsklubbarnas egna ekonomiska resultat var överlag bra och så även det centrala
uppdraget som Centralstyrelsen ansvarar för.
Summa summarum 2019 blev ett bra år, bra verksamhet i en svagt stigande trend på i
stort sett samtliga verksamheter.
Sedan kom 2020…
Västra Kennelklubben hann genomföra MyDog 2020. Klubbar förberedde era årsmöten
när pandemin slog till och stängde ner väldigt mycket i vårt land. För SKKorganisationen blev det i stort sett totalstopp för all verksamhet. Vi trodde eller
hoppades nog alla att covid-19 skulle gå över relativt snabbt, även om flera experter
redan tidigt varnade för att vi stod inför ett ”maratonlopp” och det skulle ta lång tid
innan vi kunde gå tillbaka till en mera normal situation.
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Några veckor, blev snabbt månader, för att sedan bli halvårsbedömningar och först nu
hösten 2021 kan vi åter börja planera och genomföra utställningar som vi är vana vid.
Men som ni ser i årsredovisningen föll deltagarsiffran från ca 78 000 till drygt 6 000,
vilket var MyDog samt att drygt 900 hundar kom att exteriörbedömas enligt en ny
modell som snabbt lanserades 2020 för att ge våra uppfödare en möjlighet att få sina
avelshundar exteriörbedömda. Nedstängningen har som ni alla vet även kommit att
innebära att det mesta av er utställningsverksamhet även fick ställas in innevarande år.
Men pandemin har samtidigt snabbt ökat intresset för och utnyttjandet av olika former
av digitala verktyg. Många av oss har suttit i Zoom- och Teamsmöten, tittat på
YouTube-inspelningar, deltagit i SKKs digitala kurser och som jag nämnde även i nya
former av utställningsbedömning.
Användandet av de digitala verktygen har gjort att vi även under pandemin 2020 och
2021 har kunna upprätthålla den demokratiska ordningen med årsmöten,
styrelsemöten etc. Totalt har vi från SKK centralt hjälpt till vid över 200 årsmöten
under dessa två år, om vi inkluderar alla delar av SKK.
Men jag återkommer till medlemsutvecklingen – den vände 2019 och har sedan dess
visat en konstant ökning varje månad, på några hundra medlemmar. När nu detta
pågått i över 20 månader i sträck så har länsklubbarna per september 2021 i
jämförelse med när verksamhetsperioden började 1 januari 2019 över 7 000 fler
medlemmar eller 3 fler länsklubbar, om man vill se det på det sättet.
Ökningen har fortsatt månad efter månad 2020 och 2021 fastän en stor del av den
fysiska verksamheten i länklubbarna varit inställd. Jag är övertygad om att en viktig
orsak är att medlemmar har uppskattat tidningen Hundsport och därför fortsatt att
förnya sitt medlemskap. Visst har rabatten på hundens försäkring hos Agria påverkat
en del. Vidare har vi också lyckats få många av de nya valpköparna att vilja medlemmar
i en länsklubb.
I mars/april 2020 när vi satt och försökte bedöma vilka effekter pandemin skulle få på
SKKs verksamhet så var det ingen av oss centralt som kunde drömma om att
medlemsutvecklingen som börjat ett halvår innan skulle fortsätta och till och med
tidvis accelerera.
Men sammantaget kan vi summera 2020 med att länsklubbarna totalt sett väl kunde
hantera effekten av pandemin. Den bedömning vi idag kan göra av 2021 är att
länsklubbarna fortsatt står väl rustade, inte minst ekonomiskt, för att nu åter kunna
starta upp olika verksamheter.
Men vi har olika skulder att jobba ifatt:
- Vi har i stort sett haft hela kennelkonsulentverksamheten nere sedan mars
2020. Många nya uppfödare som anslutit sig 2020-2021 finns att besöka
-

Ringsekreterare och andra funktionärer till utställningar behöver få sina
kunskaper uppdaterade
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-

Alla olika klubbarrangemang ska åter kunna komma igång
Etc.

Tittar jag centralt så vill jag lyfta fram några saker:
- Utvecklingen av vårt IT-stöd för utställningsverksamheten pågår för fullt och
planeras att kunna lanseras i april 2022
- Utvecklingen av en ny webbplats och användandet av olika sociala
mediekanaler pågår för fullt.
- Att vi åter kan börja ge ut Hundsports utställningsbilaga
- Att vi hela tiden är öppna för att justera innehåll och form av våra fyra
tidningar, Hundsport, Hundsport Utställning, Hundsport Jakthund och
Hundsport Special.
Men vi får alla hoppas att kommande år 2022-2023 blir lite mer normala, ser vi tillbaka
så har vi haft flera extrema situationer som påverkat vår verksamhet.
2018
2019
2020-2021

Mycket varm sommar med stora skogsbränder
Utbrott av en dödlig magsjukdom på hundar i Norge
Verksamheten nerstängd på grund av pandemin

Med dessa ord förklarar jag länsklubbsfullmäktige 2021 för öppnat.

§1

Upprop och justering av röstlängd

Upprop gjordes och justering av röstlängden verkställdes. Röstlängden upptog
fullmäktige med 58 röster, inga 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 Ionie Oskarson.

§3

Centralstyrelsens anmälan om protokollföring vid mötet

Centralstyrelsen anmälde att Annika Klang utsetts att föra protokollet.
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§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 Madeleine
Bäckman, Stockholms Kennelklubb.

§5

Frågan om länsklubbarnas fullmäktigedelegater har blivit stadgeenligt
kallade
Kallelse har gått ut i Hundsport nr 2-2021 och Hundsport nr 5-2021. Kallelse till länsoch specialklubbarna har gått via e-post i januari 2021, kallelse till delegaterna den 30
juni 2021 via e-post och via SKKs webbplats.
Den digitala pärmen med handlingar har funnits tillgänglig på skk.se samt VoteIT inom
stadgeenlig tid.
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.
Ulf Uddman föredrog det ekonomiska resultatet för 2019 och 2020.
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
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§8

Beslut om Centralstyrelsens förslag till disposition av Länsklubbsfonden

Sedan 1990-talet har länsklubbarna avsatt ur överskottet av den gemensamma
länsklubbsverksamheten medel till länsklubbsfonden. Syftet med fonden är att
utjämna över- och underskott mellan åren av den gemensamma
länsklubbsverksamheten.
Länsklubbsfonden redovisas i SKKs balansräkning under rubriken ändamålsbestämda
medel. Om fonden inte längre behövs ska den utbetalas proportionerligt per
medlemsantal till respektive länsklubb.
CS föreslår att länsklubbarnas fullmäktige i enlighet med § 11 i avtalet för
Länsklubbsuppdraget fastställer CS förslag till disposition av Länsklubbsfonden.
För år 2019 avsätts ur Länsklubbsfonden
För år 2020 avsätts ur Länsklubbsfonden
I Länsklubbsfonden balanseras i ny räkning totalt för perioden

+83 103 kr
-20 447 kr
+62 656 kr

I länsklubbarnas Länsklubbsfond balanseras i ny räkning

8 676 326 kr

I länsklubbarnas utvecklingsfond balanseras i ny räkning

391 750 kr

Del av länsklubbarnas utvecklingsfond disponerades:
För år 2019
För år 2020

0 kr
0 kr

Länsklubbsfullmäktige beslutade att fastställa den ekonomiska dispositionen.

§9

Beslut om Centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för länsklubbarnas
gemensamma angelägenheter de två kommande verksamhetsåren
Pekka Olson föredrog Centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan.
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 ramarna
inom vilka CS har att genomföra sina åtaganden.
CS föreslår Länsklubbsfullmäktige att den nuvarande inriktningen på tidningen
fortsätter under den kommande verksamhetsperioden. Det innebär en utgivning av
Hundsport med åtta nummer/år, Hundsport Utställning med åtta nummer/år till de
medlemmar som angivet det som önskemål samt Hundsport Jakthund med fyra
nummer/år till de medlemmar som önskat det. Hundsport Special utkommer med fyra
nummer/år och skickas kostnadsfritt till SKKs aktiva uppfödare samt är tillgänglig
digitalt för länsklubbarnas övriga medlemmar.
CS föreslår vidare ett fortsatt stöd till landets uppfödare av rashundar. Detta med hjälp
av länsklubbarna genom ekonomiskt stöd så att landets uppfödare även kommande
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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 och 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. Under 2020 har ett internt arbete på SKKs kansli påbörjats med
att se över nuvarande utformning av SKKs olika webbplatser, andra digitala kanaler och
plattformar. Arbetet har varit inriktat på att kartlägga de olika behov som finns hos
SKKs kommittéer och avdelningar av vad som kommuniceras. Vidare har en analys
gjorts av de förändrade beteenden som skett för att söka efter information sedan
webbplatsen lanserades. Målsättningen är att ytterligare attrahera både befintliga och
nya medlemmar och därmed stödja det löpande arbetet med att behålla medlemmar.
Målsättningen är att under 2022-2023 genomföra de förändringar på de olika digitala
kanaler som SKK och länsklubbarna använder.
Sedan drygt ett år tillbaka har SKK en ny webbshop. Den 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.
§ 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 den
gemensamma länsklubbsverksamheten:
1.

2.

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, bland
annat SKKs Frågeforum.
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3.

4.

-

Fortsatt utveckling av SKKs 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 vid 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.

-

Antalet auktoriserade kennelkonsulenter ska på sikt igen vara omkring 100
stycken. Detta för att kunna ha en bra täckning över hela landet. Målet är att
genomföra minst 3 000 besök kommande år på grund av att verksamheten i
stort sett varit nerstängd sedan mars 2020.

-

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.

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
har alla medlemmar i länsklubben en 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
som stöds av länsklubbarna genom aktiv marknadsföring samt ekonomiskt stöd
från länsklubbarna.
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5.

-

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 andra direkta
medlemsorganisationer inom klubbens geografiska område samt stödja
ungdomsklubben och dess verksamhet
-

6.

7.

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

Anordna utställningar och annan tävlingsverksamhet enligt SKKs utfärdade regler.
-

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
driftsäkerhet samt att den nyutveckling som har påbörjats tillgodoser behov
som framkommit.

-

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

-

CS föreslår att CS får i uppdrag att göra en utredning om tävlingarna Årets
uppfödargrupp och Årets utställningshund ska fortsätta, förändras eller läggas
ner.

-

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 samt en medlemsavgång på högst 15 %.

-

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.
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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.

CS föreslår Länsklubbsfullmäktige att bifalla verksamhetsplanen.
Röstlängden justerades till 59 röster.
Victoria Engström Östergötlands Kennelklubb, ställde frågan om uppkomsten till att
centralstyrelsen ska utvärdera Årets Uppfödargrupp och Årets hund.
Pekka Olson svarade att frågan har väckts inom SKKs kommittéer och kommer att
genomlysas på bred front. En utredning ska belysa hur tävlingarna används bl.a. ur
kynologisk synvinkel liksom när det gäller publiktillströmning och intresse för
tävlingarna.
Victoria Engström, Östergötlands Kennelklubb, påpekade vikten av att ta med både
utställare och uppfödare i den föreslagna utredningen om årets hundar.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, ställde en fråga om BPH där SKK inte
uppfyllt beslut från 2019 om mer stöd till länsklubbarna.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist ställde en fråga om Västra Kennelklubbens motion till KF om
SKKs uppfödarutbildning och den djupare kunskap som behövs för de som ska bli
uppfödare.
Pekka Olson svarade att pandemin har försvårat att nå CS mål. Men målet är att
säkerställa att BPH ska finnas över hela landet, fler beskrivare ska utbildas och att
kunna ha mobila enheter till förfogande.
Pekka Olson svarade att uppfödarfödarutbildningen ska både kunna vara fysisk som
digital och SKK/UK arbetar för att hitta bra möjligheter att särskilt utbilda nya
uppfödare.
Länsklubbsfullmäktige beslutade godkänna verksamhetsplanen i enlighet med CS
förslag.
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§ 10

Beslut om Centralstyrelsens förslag till budget för de två kommande
verksamhetsåren samt beslut om CS förslag till medlemsavgifter

Budgeten följer den modell redovisningsmässigt som har gällt under en lång tid.
I och med att stadgarna ändrats, vilket beslutades 2019, är medlemsavgiften uppdelad
i en central SKK-andel och en gemensam andel för respektive länsklubb. För 2021 är
dessa belopp 408 respektive 42 kronor. Medlemsavgiften för fullt betalande
medlemmar höjdes 2021 till 450 kr från 425 kr och oförändrad för familjemedlem, 100
kr.
CS föreslår att medlemsavgiften för 2022 blir oförändrad samt höjs med 25 kr 2023 till
475 kr för fullbetalande medlem. Avgiften för familjemedlem står förslagsvis kvar
oförändrad. För utlandsmedlem tillkommer 100 kr för att finansiera de höga
portokostnaderna för att skicka Hundsport och den avgiften blir 550 kr 2022 och 575 kr
2023.
Fördelningen mellan den centrala SKK-delen och länsklubbarna föreslås bli oförändrad
2022 dvs. 408 kr respektive 42 kr och för 2023 föreslås fördelningen vara 430 kr
respektive 45 kr. Samma fördelning av både fullbetalande och familjemedlem.
Länsklubbarnas separata ekonomier
Som angetts tidigare är skillnaden stor mellan länsklubbarna avseende respektive
klubbs ekonomi. Det gemensamma resultatet 2019 blev + 2,4 mnkr och 2020 ett
underskott på ca -0,8 mnkr.
Omsättningen 2019 skilde sig mellan klubbarna från 782 000 kr till 5 549 000 kr. På
grund av pandemin blev skillnaden i omsättning 2020 väsentligt lägre mellan
klubbarna.
Totalt var omsättningen 2019 drygt 51 mnkr för att under 2020 sjunka till ca 11 mnkr.
Av omsättningen 2020 var ca 4,8 mnkr hänförligt till utställningen i Göteborg och
Malmö samt exteriörbedömningar, 3,3 mnkr länsklubbarnas andel av medlemsavgiften
och resterande 2,7 mnkr är övriga intäkter som t.ex. uthyrning av klubblokal.
Klubbarnas balanserade kapital för 31 dec 2020 blev 35,1 mnkr varav 32,2 mnkr utgör
likvida medel. Även vad avser balanserat kapital är skillnaden mellan klubbarna stor
från 251 000 kr till 3 026 000 kr och vad gäller likviditet från 70 000 kr 2 614 000 kr.
Länsklubbsfonden
För att den centrala gemensamma länsklubbsverksamheten inte ska påverka direkt
respektive länsklubbs egen balansräkning har sedan 1990-talet en länsklubbsfond
inrättats. Fonden primära syfte är att utjämna över- och underskott från respektive år
för de centrala gemensamma delarna som i huvudsak avser tidningarna Hundsport
med bilagor, Hundsport Special, administration av medlemsregister, samt SKKs
avdelning för tävling/utbildning, juridiska och marknads arbete rörande de
gemensamma angelägenheterna.
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För budgeten 2022-2023 har följande förutsättningar gällt:
 Att förslaget till verksamhetsplan 2022-2023 antas
 Att medlemsavgiften är oförändrad 2022 och höjs med 25 kr 2023 för
fullbetalande medlemmar och att länsklubbarnas andel höjs 2023 till 45
kr/medlem
 Att Hundsport och dess bilagor kommer ut med totalt 40 nummer under de
kommande två åren:
Åtta nummer/år av Hundsport
Åtta nummer/år av Hundsport Utställning
Fyra nummer/år av Hundsport Jakthund
 Hundsport Special utkommer med fyra nummer/år
 Att medlemsökningen fortsätter 2022-2023 med 2 % per år

CS föreslår Länsklubbsfullmäktige

Fullbetalande medlem
Fullbetalande medlem, utland
Familjemedlem
Rörlig andel till respektive länsklubb

2021
450
550
100
42

2022
450
550
100
42

2023
475
575
100
45

Länsklubbsfullmäktige beslutade i enlighet med den framlagda budgeten.
Länsklubbsfullmäktige beslutade i enlighet med CS förslag till medlemsavgifter för
2022 och 2023.

Avtal gällande länsklubbarnas gemensamma verksamhet
Ulf Uddman lämnade förslag till länsklubbarna att framåt tänka över om avtalet
gällande länsklubbarnas gemensamma verksamhet ska finnas kvar i nuvarande form.

§ 11

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 2022-2023 som innebär att en minimiavgift för utställningar fastställs.
CS föreslår Länsklubbsfullmäktige
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Alternativ 1
- Att tidigare beslut om en minimiavgift för utställning tas bort och varje
länsklubb äger fritt att besluta om sina avgifter
Alternativ 2
- Att bibehålla tidigare praxis om att ha en minimiavgift för utställning och denna
skulle då vara
Nationell, Nordisk och internationell utställning
Junior, unghund, öppen, bruks-/jakt och
championklass
Veteranklass
Valpklass

2012-2021
300

2022/2023
350

240
150

300
200

-

Att respektive länsklubb kan besluta om högre avgift än ovan. Vidare har
arrangör rätt att differentiera avgiften mellan olika anmälningsdatum.

-

Att länsklubb har rätt att ha lägre avgift enligt ovan för de svenska
nationalraserna

-

Att Junior Handling har en avgift om maximalt 200 kr, tidigare maximalt 150 kr.

-

Att medlemmar har rabatterad entréavgift till länsklubbarnas utställningar.

Länsklubbsfullmäktige beslutade i enlighet med alternativ 2.

§ 12

Beslut om medlemsavgift för lokalklubbsmedlem i länsklubb

CS föreslår en oförändrad gemensam medlemsavgift för lokalklubbsmedlem på 10 kr,
avgiften tas ut av länsklubben.
Lokalklubb i länsklubb beslutar själv om vilken nivå på medlemsavgiften som ska
erläggas till lokalklubben.
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.
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CS föreslår Länsklubbsfullmäktige att få i uppdrag att ta bort § 7 moment 3, punkt 13 i
stadgar för länsklubb.
Länsklubbsfullmäktige beslutade i enlighet med CS förslag.
§ 14

Övriga ärenden som av Centralstyrelsen hänskjutits till länsklubbarnas
fullmäktige eller som av länsklubb anmälts till Centralstyrelsen för
behandling på Länsklubbsfullmäktige

Proposition om ändring av länsklubbsstadgarna
Centralstyrelsen föreslår att Länsklubbsfullmäktige beslutar om vissa ändringar i
länsklubbsstadgarna. Ändringarna föreslås bland annat för öka demokratin vid
länsklubbsårsmöten och ta tillvara de verktyg som samhällets ökade digitalisering
innebär.
Medlemskategorin ”ungdomsmedlem”
Kommentar: Vid Kennelfullmäktige 2019 beslutades att Sveriges Hundungdoms
medlemmar ska ha rätt till ytterligare ett medlemskap inom organisationen till och
med 25 års ålder. Centralstyrelsen föreslår att rättigheterna för medlemskategorin
förtydligas i länsklubbsstadgarna. Ersättning för ungdomsmedlem fås från Sveriges
Hundungdom.
§ 4, stycke 3
Tillägg av nytt stycke, tidigare text
saknas.

§ 4, stycke 3
Ungdomsmedlem är medlem som
ansluter sig genom Sveriges
Hundungdom. Ungdomsmedlem har
samma rättigheter och skyldigheter som
ordinarie medlem. För ungdomsmedlem
erhåller länsklubben ersättning från
Sveriges Hundungdom.

Valordning för länsklubbsårsmöte
Kommentar: Den valordning Centralstyrelsen föreslår skulle innebära en stärkt
medlemsdemokrati. Dels genom att ge medlemmar större möjlighet att bekanta sig
med kandidaterna innan årsmötet, men även genom att medlemmarna får information
om när större förändringar kan tänkas ske i samband med årsmöte – det kan vara
avgörande för om en enskild medlem vill delta.
För att undvika att klubbar hamnar i trångmål när det saknas kandidater till alla poster
eller om något oförutsett sker mellan nomineringsstopp och årsmöte har
valberedningen getts möjligheter att tillfälligt öppna nomineringen under vissa
förutsättningar.
Det är CS uppfattning att en valordning skulle förbättra den demokratiska processen
avsevärt och i förlängningen leda till bättre möjligheter till förankring av och större
acceptans för länsklubbsstyrelsens arbete.
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§ 8 moment 2, stycke 2
Kallelse till ordinarie
länsklubbsårsmöte ska senast 30 dagar
före mötet vara utlyst i tidningen
Hundsport och/eller på klubbens
hemsida eller ske genom personligt
meddelande via e-post eller brev till de
medlemmar som finns upptagna på
senast tillgängliga
medlemsförteckning. För kallelsen
svarar länsklubbsstyrelsen.

§ 8 moment 2, stycke 2
Kallelse till ordinarie länsklubbsårsmöte
ska senast 30 dagar före mötet vara utlyst i
tidningen Hundsport och/eller på klubbens
hemsida eller ske genom personligt
meddelande via e-post eller brev till de
medlemmar som finns upptagna på senast
tillgängliga medlemsförteckning. Till
kallelsen ska valberedningens preliminära
förslag enligt § 9 p. 1 bifogas. För kallelsen
svarar länsklubbsstyrelsen.

§ 8 moment 2, stycke 5
Senast sju dagar före ordinarie
länsklubbsårsmöte ska minst ett
exemplar av följande handlingar finnas
tillgängliga för medlem i länsklubben
på tid och plats som styrelsen
fastställer. I kallelsen ska anges var
följande handlingar finns tillgängliga
och från vilket datum:
 Länsklubbsstyrelsens
verksamhetsberättelse och
årsbokslut med balans- och
resultaträkningar.
 Revisorernas berättelse.
 Styrelsens förslag till
verksamhetsplan och budget.
 Valberedningens förslag.
 Uppgift om de övriga ärenden
som ska behandlas enligt denna
paragraf, moment 2 punkt 16.

§ 8 moment 2, stycke 5
Senast sju dagar före ordinarie
länsklubbsårsmöte ska minst ett exemplar
av följande handlingar finnas tillgängliga
för medlem i länsklubben på tid och plats
som styrelsen fastställer. I kallelsen ska
anges var följande handlingar finns
tillgängliga och från vilket datum:
 Länsklubbsstyrelsens
verksamhetsberättelse och
årsbokslut med balans- och
resultaträkningar.
 Revisorernas berättelse.
 Styrelsens förslag till
verksamhetsplan och budget.
 Valberedningens slutliga förslag och
en lista över samtliga nominerade
 Uppgift om de övriga ärenden som
ska behandlas enligt denna paragraf,
moment 2 punkt 16.

§ 8 moment 2, stycke 7, punkt 12
12. Beslut om antalet ordinarie
ledamöter och suppleanter i
styrelsen samt val av
ordförande, vice ordförande,
ordinarie ledamöter och
suppleanter enligt § 9 moment
1 samt beslut om
suppleanternas
tjänstgöringsordning.

§ 8 moment 2, stycke 7, punkt 12
12. Beslut om antalet ordinarie
ledamöter och suppleanter i
styrelsen samt val av ordförande,
vice ordförande, ordinarie
ledamöter och suppleanter enligt §
10 moment 1 samt beslut om
suppleanternas
tjänstgöringsordning. Valbara är de
kandidater som nominerats i
enlighet med § 9.
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§9
Tillägg av ny paragraf, tidigare text
saknas.

§ 9 Valordning
Valbar till styrelsen enligt § 8 moment 2
punkt 12 är endast den kandidat som
nominerats enligt följande ordning:
 Valberedningen ska senast 35 dagar
före årsmötet till styrelsen
överlämna ett preliminärt förslag
avseende val av styrelse enligt § 8
moment 2 punkt 12. Det
preliminära förslaget ska bifogas till
kallelsen till årsmötet.
 Medlemmar kan fram till 14 dagar
före årsmötet nominera personer
som de anser lämpliga som
kandidater vid val enligt § 8
moment 2 punkt 12. Nominering
sker till valberedningen.
 Nominering av person ska innehålla
namn, kontaktuppgifter samt
uppgift om vilken eller vilka poster
nomineringen avser.
Valberedningen ska skriftligen
bekräfta mottagande av
nomineringen.
 Valberedningen är skyldig att
kontrollera att den nominerade är
medlem och accepterar att bli vald
till förtroendepost.
 Valberedningens slutliga förslag
samt en lista över övriga
nominerade kandidater ska vara
styrelsen tillhanda senast tio dagar
före årsmötet och ingå i de
handlingar som enligt § 8 moment
2 ska delges medlemmarna inför
årsmötet.
 Valberedningen kan, om synnerliga
skäl föreligger, besluta om en extra
nomineringsperiod. Den extra
nomineringsperioden ska ha ett
start- och slutdatum och meddelas
medlemmarna senast dagen före
startdatumet. Den extra
nomineringsperioden ska avslutas
senast en dag före årsmötet.
 Valberedningen äger rätt att
besluta om öppning av
nomineringen till enskilt val under

16

pågående årsmöte. Sådant beslut
får endast fattas:
o om antalet nominerade är
otillräckligt för att
genomföra det val som
beslutet avser
eller
o om den föreslagna
kandidaten agerat på ett
sådant sätt som är
uppenbart oförenligt med
SKKs och
medlemsorganisationernas
gemensamma mål.
§ 12
Länsklubbsårsmötets valberedning ska
förbereda de val som stadgemässigt
ska ske vid ordinarie
länsklubbsårsmöte. För
valberedningens arbete fastställer
länsklubbsårsmötet ansvar och
befogenheter.

§ 12
Länsklubbsårsmötets valberedning ska,
med hänsyn till § 9 förbereda val av:
 ordförande för länsklubbsårsmötet,
 justerare/rösträknare vid
länsklubbsårsmötet,
 ordförande, ledamöter och
suppleanter i styrelsen med
beaktande av § 9,
Valberedningen ska bestå av tre
 revisorer och revisorssuppleanter.
ledamöter varav en ska vara
För valberedningens arbete fastställer
sammankallande. Mandatperioden för länsklubbsårsmötet ansvar och
sammankallande ska vara ett år och
befogenheter.
för övriga ledamöter två år.
Valberedningen består av tre ledamöter,
Sammankallande samt en ledamot ska varav en ska vara sammankallande.
väljas vid varje länsklubbsårsmöte.
Mandatperioden för sammankallande ska
vara ett år och för ledamöter två år.
Valberedningen bör beredas tillfälle att Sammankallande samt en ledamot ska
närvara vid något av
väljas vid varje länsklubbsårsmöte.
länsklubbsstyrelsens sammanträden.
Valberedningen bör beredas tillfälle att
närvara vid något av länsklubbsstyrelsens
Valberedningens sammankallande ska sammanträden.
få protokoll från länsklubbsstyrelsens
Valberedningens sammankallande ska få
sammanträden.
protokoll från länsklubbsstyrelsens
sammanträden.
Länsklubbsfullmäktiges beslut om delegeringsordning för Centralstyrelsen
Kommentar: Centralstyrelsen anser att nuvarande behov av ett beslut om en separat
delegeringsordning inte längre är aktuell.
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§ 7 moment 3, stycke 5, punkt 13

§ 7 moment 3, stycke 5, punkt 13

Beslut om delegeringsordning till
Centralstyrelsen.

Stryks

Digital omröstning ersätter skriftlig omröstning
Kommentar: Den gångna verksamhetsperioden har visat att det är fullt möjligt att
genomföra demokratiskt godtagbara omröstningar på distans. Centralstyrelsen
föreslår därför att tillvägagångssättet för beslut på distans mellan
Länsklubbsfullmäktige moderniseras och förenklas. Förslaget är även del av uppdraget
från KF 2019 (se § 50) om ökad digitalisering.
§ 7, moment 7
Ärende, som enligt stadgarna ska läggas
fram till Länsklubbsfullmäktige för
behandling och beslut men som av
Centralstyrelsen bedöms som
brådskande, kan avgöras genom skriftlig
omröstning utan att
Länsklubbsfullmäktige kallas till extra
möte.
Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar
efter det att delegaterna av
Centralstyrelsen tillställts:
1. Redovisning för ärendet med
tillhörande handlingar. Med
handlingarna ska bifogas
svarskuvert märkt Omröstning
länsklubbar.
2. Ett förslag till beslut så utformat
att svaret endast kan bli ja, nej
eller avstår.
3. Uppgift om vilket datum
omröstningen ska vara avslutad.
För svar per post gäller
poststämpelns datum.
För beslut fordras att fler än två
tredjedelar av delegaterna har svarat ja
eller nej på Centralstyrelsens skickade
förslag.
Uteblivet svar eller svar som inkommit
till Centralstyrelsen efter det att
omröstningen avslutats jämställs med

§ 7, moment 7
Ärende som enligt stadgarna ska läggas
fram till Länsklubbsfullmäktige för
behandling och beslut men som av
Centralstyrelsen bedöms som
brådskande, kan avgöras genom digital
omröstning.
Den digitala omröstningen ska
genomföras med bibehållen
valhemlighet, de av
Länsklubbsfullmäktige valda
rösträknarna ska godkänna formerna för
den digitala omröstningen.
Digital omröstning är avslutad 21 dagar
efter det att delegaterna har fått:
1. Redovisning av ärendet med
tillhörande handlingar samt
beskrivning av hur delegaten
avger sin röst.
2. Ett förslag till beslut utformat så
att svaret endast kan bli ja, nej
eller avstår.
3. Uppgift om vilket datum
omröstningen avslutas.
För beslut fordras att fler än hälften av
delegaterna har svarat ja eller nej på
styrelsens förslag. Uteblivet svar
jämställs med avstår.
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avstår. Av Länsklubbfullmäktige utsedda
rösträknare ska båda kallas och minst en
av dessa ska närvara då postöppning och
rösträkning sker.
Stadgar för lokal kennelklubb
Inga förändringar i stadgarna föreslås.
Madeleine Bäckman, Stockholms Kennelklubb yrkade avslag på § 8 och 9.
Minna Vaattovaara, Södermanlands Kennelklubb yrkade avslag på § 8 och 9.
Daniel Grankvist, Örebro Läns Kennelklubb yrkade bifall till stadgeförslaget.
Carina Nilsson, Småland-Ölands Kennelklubb yrkade bifall till stadgeförslaget.
Länsklubbsfullmäktige beslutade att bifalla det nya stadgeförslaget utom § 8 och 9
med kvalificerad majoritet.

§ 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 2021 för avslutat.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Mats Stenmark
Ordförande
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Justeras:

Kenth Olaisson

Madeleine Bäckman

