
  
Datum/Date 
2021-03-03 
 

 

 
 

 

 

Till 
Länsklubbar 
Specialklubbar 
Verksamhetsklubbar 

 
 
KENNELFULLMÄKTIGE, KF, 25-26 SEPTEMBER 2021 
 
Anmälan av delegater 
Klubbarna ska senast den 31 maj 2021 skicka in uppgifter om namn, adress, telefon 
och e-postadresser för sina respektive delegat/er. Antalet delegater som varje klubb 
har rätt att representeras av framgår av SKKs stadgar,§ 7 moment 2. 
 
Det är också viktigt att poängtera att det är nödvändigt att delegaten/delegaterna har 
en digital enhet som kan öppna webbsidor (surfplatta, dator, smartphone eller 
motsvarande). Ansvaret för att förse delegaten med sådan enhet vilar i första hand på 
den klubb delegaten representerar. 
 
Anmälan av delegater skickas till annika.klang@skk.se eller SKK, Annika Klang, Box 
771, 191 27 SOLLENTUNA. 
 
Fullmaktsröstning 
Vid 2009 års KF beslutades att öppna KF för fullmaktsröstning. Detta innebär att en 
delegat kan ha högst 2 (två) röster samt att delegaten måste vara knuten till den klubb 
han/hon röstar för. Meddela om klubben tänker utnyttja möjligheten till 
fullmaktsröstning. Detta underlättar förarbetet, upprättande av röstlängd m.m. 
 
Workshop fredagen den 24 september 
Workshops med aktuella ämnen kommer att hållas på fredagskvällen. Ni är välkomna 
att lämna förslag på ämnen och frågeställningar som ni tycker är angelägna att 
diskutera eller önskar mer information om. 
 
Nytt mötesverktyg 
Mötesverktyget VoteIT kommer att användas vid årets KF för bl.a. närvarokontroll och 
val. De personer som deltog på Specialklubbskonferensen i januari har fått en första 
inblick i vad systemet kan åstadkomma. KF-delegaterna kommer också att få både 
teoretisk och praktisk information om hur VoteIT fungerar. 
 
Detaljer kring deltagande 
Anmälda delegater kommer att via e-post få information om program, kostnader etc. 
löpande. Delegaterna anmäler själva sitt deltagande online via SKKs webbplats. Mer 
information kommer. 
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Konferenshotellet 
Årets KF kommer att hållas på Elite Stadshotell Västerås. Adressen är Stora Torget 7, 
721 03, Västerås. https://www.elite.se/sv/hotell/vasteras/stadshotellet  
 
Delegaterna kommer själva att få boka sina rum direkt till hotellet. Mer information 
om hur det ska göras kommer längre fram i vår. 
 
Med vänlig hälsning 
Svenska Kennelklubben 
 

 

Annika Klang 
e.u. 
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