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PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars
fullmäktige den 2 oktober 2015 på Clarion Hotel Sign, Stockholm

Sammanträdets öppnande
Svenska Kennelklubbens, SKKs, ordförande, Nils Erik Åhmansson, hälsade
länsklubbarnas fullmäktige välkomna till Stockholm och till sammanträdet.
Nils Erik Åhmansson inledde med att han kommer att hålla ett inledningsanförande på
Kennelfullmäktige och avser här bara att beröra det som avser SKKs uppdrag från
länsklubbarna, det så kallade Länsklubbsuppdraget.
Grunden för Länsklubbsuppdraget finns reglerat i det avtal som gällt sedan 2001 och
har på det stora hela fungerat bra.
2013-2014 har varit två ganska hyggliga år med tanke på den ekonomiska situation vi
har i vårt land och vår omvärld.
Minskningen i medlemsantal har väl följt utvecklingen för valpregistreringar. SKK har
nyrekryterat drygt 32 500 medlemmar under de berörda åren men tyvärr så har några
fler valt att lämna organisationen.
Verksamhetsmässigt fortsätter utställningsdeltagandet att vara på en hög nivå. Redan
2008 har de årliga valpregistreringarna minskat med nästan 20 % så då är resultatet
med fortsatt höga anmälningssiffror till utställningar, tävlingar och prov mycket bra.
Ekonomiskt har de två gångna åren varit i stort plus minus noll för Länsklubbsuppdraget.
Som många av er väl kommer ihåg så var den ekonomiska utvecklingen i den så kallade
länsklubbsfonden mycket positiv åren fram till 2010 och beslut togs vid Länsklubbsfullmäktige 2011 och 2013 att både göra en extra ordinarie utbetalning på 5 mnkr och
ungefär lika stora nyinvesteringar i kommunikation med våra medlemmar i form av
nya webbplatser, stöd till försäljning av rashundar, kampanjen Skäll inte på hunden,
starta distansutbildningar. Dessa satsningar på drygt 10 mnkr gör att det är dags att
dra i handbromsen i det budgetförslag som kommer att behandlas under helgen. SKK
gör det redan nu innan någon kris har uppstått. Fortfarande är den ekonomiska
situationen i Länsklubbsuppdraget bra och det kapital som länsklubbarna
sammantaget har är mycket gott och gör länsklubbarna starka för att kunna hantera
eventuella framtida negativa överraskningar.
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Samtliga länsklubbar har idag nya webbplatser som på ett mycket tydligt sätt synliggör
att man är en del i SKK-familjen. Samtliga klubbar har tillgång till tekniken att kunna
titta på webbplatserna genom mobila enheter och en naturlig koppling till det flöde av
nyheter och material som finns på SKKs webbplats. Satsningen för att stödja
valpförmedlingssajten Köpahund visar på en fortsatt stark ökning av antalet besökare.
SKK har med er hjälp kunnat fortsätta förse landets uppfödare med den utmärkta
tidningen Hundsport Special utan kostnad. Många medlemmar som inte är uppfödare
har valt att läsa den digitala tidningen.
2014 fyllde SKK 125 år och alla länsklubbsmedlemmar fick en möjlighet att i ett antal
artiklar i Hundsport följa utvecklingen inom SKK de senaste 25 åren som visat både
med- och motgångar och i några aspekter en väsentligt förändrad omgivning.
Centralstyrelsen föreslår en verksamhetsplan med ett starkt fokus på att vända
medlemsutvecklingen, bibehålla den ekonomiska stabiliteten och stödja uppfödarna i
deras arbete. SKK kommer även att starta ett arbete för att lyfta IT-stödet inte minst
för utställningsverksamheten till en ny nivå i likhet med våra grannländer.
Som ni alla vet är detta mitt sista Kennelfullmäktige och Länsklubbsfullmäktige och jag
hoppas att ni länsklubbsföreträdare på ett öppet och konstruktivt sätt kommer att
delta i den organisationsöversyn som vi förutsätter att Kennelfullmäktige kommer att
beställa av Centralstyrelsen. Även Länsklubbsuppdraget har Centralstyrelsen föreslagit
ska bli föremål för en översyn och vi ser i vår omgivning att förslag till förändrade
geografiska gränser i form av regioner alltmer diskuteras i vårt land.
Med dessa ord förklarar jag Länsklubbsfullmäktige 2015 för öppnat.

§1

Upprop och justering av röstlängd

Upprop gjordes och justering av röstlängden verkställdes. Röstlängden upptog 59
fullmäktige med 65 röster varav sex fullmakter.

§2

Val av Länsklubbsfullmäktiges ordförande och vice ordförande enligt § 5

Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att till ordförande respektive vice ordförande vid
sammanträdet välja Ulf Nygren och Sture Engström.

§3

Centralstyrelsens anmälan om protokollföring vid mötet

Centralstyrelsen anmälde 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 Christina Bjerstedt Ohlsson och Aina Lundmark.

§5

Frågan om länsklubbarnas fullmäktigedelegater har blivit stadgeenligt
kallade

Länsklubbarnas fullmäktige fann att sammanträdet blivit stadgeenligt kallat.

§6

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

En förteckning fanns över de uppdrag Centralstyrelsen, CS, fick vid 2013 års
fullmäktigemöte samt en redovisning över vidtagna åtgärder 2013 och 2014.
Ulf Uddman lämnade en redovisning över CS uppdrag för länsklubbarna under
perioden.
Ulf Uddman föredrog det ekonomiska resultatet för 2013 och 2014.
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, 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 2013 disponeras ur Länsklubbsfonden
För år 2014 avsätts till länsklubbsfonden
I Länsklubbsfonden balanseras i ny räkning totalt för perioden

- 479 000 kr
266 000 kr
- 213 000 kr
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I länsklubbarnas Länsklubbsfond balanseras i ny räkning

8 446 000 kr

Del av länsklubbarnas utvecklingsfond disponeras
För år 2013
För år 2014

3 895 000 kr
2 034 000 kr
5 929 000 kr

för utveckling av gemensamma webbsidor, marknadsföring
av köpahund.se, utveckling av webutbildning samt kostnader
för kampanjen Skäll inte på hunden
I länsklubbarnas utvecklingsfond balanseras i ny räkning

1 264 000 kr

Länsklubbarnas beslutade i enlighet med Centralstyrelsens förslag.

§9

Beslut om Centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för
Länsklubbsuppdraget för de två kommande verksamhetsåren

Kennelfullmäktige fastställer verksamhetsplanen för SKK i dess helhet. CS förslag till
verksamhetsplan för Länsklubbsuppdraget följer samma uppställning. I gällande avtal
för uppdraget som fastställdes 2001 finns vidare de givna ekonomiska ramar inom vilka
CS har att genomföra sina åtaganden.
CS föreslår för den kommande verksamhetsperioden att en mycket tydlig prioritering
sker för att bryta den negativa utvecklingen av medlemsantalet som nu pågått i sex år.
Från toppåret 2008 har antalet medlemmar sjunkit med 12 000 från 101 000 till 89 300
per sista december 2014.
Tyvärr har nedgången fortsatt 2015. Förutom att rekrytera nya medlemmar för de
mellan 16 - 18 000 befintliga medlemmarna som årligen väljer att inte förnya sina
medlemskap så ökar hela tiden konkurrensen med andra klubbar inom SKK om att få
medlemmar till sin klubb. T.ex. satsar SBK på att öka sitt medlemsantal från 65 000 till
100 000 till 2018 då klubben fyller 100 år.
CS föreslår vidare att stödet till uppfödare av rashundar och att den webbutveckling
som skett 2013-2014 kontinuerligt hålls à jour. På lämpligt sätt delta i den förstudie av
den digitala utställningsadministration som SKK avser genomföra under kommande
verksamhetsperiod.
CS föreslår KF att en organisationsöversyn görs av SKK. CS avser även att inkludera
nuvarande länsklubbsuppdrag i denna översyn.
§ 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
Länsklubbsuppdraget:
1.

2.

3.

Informera och ge kunskap om SKK och den egna klubben, dess mål, organisation
och arbetsformer
-

Kampanjen Skäll inte på hunden fortsätter för att möta och motverka en
negativ lagstiftning för svenskt hundägande med stöd centralt av viss
materialproduktion.

-

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 telefonservice till medlemmarna

-

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.

-

Skapa en marknadsplats med krav på medlemskap för tillgång en samlad
kunskapsbas för olika typer av tjänster, som en hundägare kan behöva.

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.
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4.

5.

-

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.

-

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
ska alla medlemmar i länsklubben ha möjlighet att få tillgång till Hundsport
Special i digital form. SKK 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

-

Tillsammans med SKK stödja de länsklubbar som engagerar sig i utvecklingen av
SKKs Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) i sina respektive
geografiska ansvarsområden. Länsklubbarna har ett övergripande ansvar för att
etablering av banor och utbildning av BPH-funktionärer sker inom respektive
region.

-

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

-

Det kostnadsfria informationsmaterial som lärare i landets skolor kunnat
skickat efter avvecklas p.g.a. det ekonomiska läget.

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

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

6.

Genom ett förmånligt avtal fortsätta att ge Sveriges Hundungdoms medlemmar
tillgång till Hundsport.

Anordna utställningar, lydnadsprov och tävlingar, vilka för att vara officiella ska
anordnas enligt SKKs utfärdade bestämmelser och anmälas till SKK med uppgift
om planerade tider och platser
-

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 driftsäkerhet samt
medverka i den förstudie SKK avser genomföra för att ta fram behov, önskemål
och förslag till tekniska lösningar för nästa generations IT-stöd för
utställningsverksamheten. Under 2015-2017 ska dock mindre
programförändringar göras som kan ge stor effekt antingen ekonomiskt eller
genom minskade personella insatser för länsklubben, t.ex. att öka andelen
bekräftelser som skickas digitalt.

-

Beroende på vilket beslut som tas rörande inteckningskorten, bilaga 9, så avser
CS antingen att under ordnade former avveckla systemet med inteckningskort
eller se till att länsklubben har tillgång till ett väl utvecklat sortiment av varor
till utställningspriser samt fortsätta att administrera systemet med
inteckningskort.

-

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

-

Ge Sveriges Hundungdom stöd genom att bl.a. arrangera tävlingar för Junior
Handling.

-

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

-

Genom samverkan med Svenska Agilityklubben se till att de länsklubbar eller
lokala kennelklubbar som så önskar kan arrangera agility.

-

Genom samverkan med Svenska Hundfreestyleklubben (SHFK) se till att de
länsklubbar som så önskar kan arrangera tävlingar i Freestyle och Heelwork To
Music.
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7.

8.

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.

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 årliga möten med klubbarnas webbansvariga.

-

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

Peter Fugelstad, Stockholms Kennelklubb, yrkar tillägg till punkten 6, sista stycket i
verksamhetsplanen att Svenska Nosework Klubben läggs till.
SKK/CS bifaller Stockholms Kennelklubbs förslag.
Peter Fugelstad, Stockholms Kennelklubb, ställde en fråga om hur stor den årliga
kostnaden är för skolprojektet. Ulf Uddman svarade att kostnaden är 150 000 kr per år.
Peter Fugelstad, Stockholms Kennelklubb, lämnar ett tilläggsyrkande om att
materialdelen för skolverksamheten utvecklas och fortsätter.
SKK/CS yrkar avslag på tilläggsyrkandet för att inte försämra ekonomin mer än
nödvändigt.
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade avslå tilläggsyrkandet.
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade att fastställa CS förslag till verksamhetsplan för
2016-2017 med tillägget Svenska Nosework Klubben.
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§ 10

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

Budgeten för nästa verksamhetsperiod följer avtalet mellan länsklubbarna och SKK.
CS föreslår för kommande verksamhetsperiod att en prioritering sker med att bryta
den negativa utvecklingen av medlemsantalet, att ge ett fortsatt stöd till uppfödare av
rashundar, att vidareutveckla de gemensamma webbsidorna samt att göra en
förstudie av utvecklingen av SKKs digitaliserade utställningsadministrativa system.
CS föreslår att medlemsavgiften hålls oförändrad, att i stort bibehålla de förmåner och
service som den enskilde medlemmen får och snarare försöka utveckla dessa förmåner
och att finansiering i huvudsak genom kostnadsbesparingar och att länsklubbarnas del
av medlemsintäkterna minskas samt att SKK bidrar till utgivningen av Hundsport
Special med ett produktionsbidrag.
Länsklubbarnas separata ekonomi
Länsklubbarna samlat omsatte 2014 52,9 miljoner kronor med ett överskott på
549 000 kr. Totalt fanns 31,6 miljoner kronor i likvida medel hos klubbarna.
Länsklubbarnas egna kapital i balansräkningen uppgick till i stort sett samma belopp.
Drygt 90 % av länsklubbarnas intäkter kommer från utställningsverksamheten, 7 % är
medlemsavgifter och resterande övriga intäkter. Detta innebär att respektive länsklubb
idag har det helt avgörande inflytandet för hur respektive klubbs ekonomiska resultat
blir.
Den ekonomiska situationen bland länsklubbarna är dock väldigt olika samt att för
flertalet klubbar så fluktuerar det ekonomiska resultatet påtagligt mellan åren.
Länsklubbsfonden och länsklubbarnas utvecklingsfond
Det ekonomiska överskottet i Länsklubbsuppdraget var påtagligt stort i början av 2000talet när medlemsantalet steg år från år. Tyvärr bröts dock utvecklingen 2009 och
medlemsantalet har sedan toppen 2008 med 101 000 sjunkit med 12 000 medlemmar
till 89 300 per 31 december 2014, vilket innebär minskade intäkter på ca 5 mnkr/år.
Länsklubbsfonden ökade dessa år och var på väg att uppgå till drygt 20 miljoner
kronor. För att stärka verksamheten i länsklubbarna gjordes 2011 en extra
engångsutbetalning med fem miljoner kronor samt att beslut togs att inrätta en
utvecklingsfond för att finansiera nya utvecklingssatsningar. Som framgår av bilaga 2
har de senaste två åren drygt sex miljoner kronor finansierat dessa satsningar.
Länsklubbarnas två fonder uppgår idag till 9,7 miljoner kronor. Resultatprognosen för
2015 inklusive beslutade uttag ur utvecklingsfonden visar ett underskott på 1,7 mnkr.
Länsklubbarnas fonder redovisade i SKKs räkenskaper kommer att uppgå till ca 8 mnkr
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per den 31 december 2015. Enligt CS uppfattning bör inte dessa minskas mycket mer.
Syftet med länsklubbsfonden är att jämna ut över- och underskott till SKKs
länsklubbsuppdrag och som årligen omsätter drygt 40 miljoner kronor.
För budgeten 2016 och 2017 har följande förutsättningar gällt:
Att;











CS förslag till avtal SKK och länsklubbarna samt att verksamhetsplanen antas
Utvecklingsfonden disponeras enligt föreslagna aktiviteter i verksamhetsplanen
Medlemsavgiften hålls oförändrad till 395 kr 2016-och 2017 för fullbetalande,
90 kr för familjemedlemmar och 495 kr för utländska medlemmar
Hundsports produktionskostnader minskas med 1 miljon kronor bl.a. genom
begränsningar i publicering av utställnings-PM och reportage från utställningar
Medlemsantalet stabiliseras på en nivå kring 85 000
Länsklubbarnas andel av medlemsavgiften förändras till att i huvudsak endast
baseras på en rörlig avgift per betalande medlem samt att ett utjämningsbidrag
införs 2016-2017 och utbetalas enligt förslag i bilagan. Totalt minskar
länsklubbarnas del av medlemsintäkterna med drygt 400 tkr i förhållande till
2015
De villkor som Länsklubbsfullmäktige 2013 beslutade om för att en länsklubb
ska få sin andel av medlemsavgiften slopas
SKK betalar ett produktionsbidrag för att kostnadsfritt kunna förse landets
hunduppfödare med Hundsport Special under 2016 och 2017
En begränsad tillgänglighet till juridisk rådgivning till medlemmar, då
kommande pensionering av Anne Skogh på juridiska avdelningen inte
återbesätts

CS föreslår Länsklubbsfullmäktige

Fullbetalande medlem
Fullbetalande medlem, utland
Familjemedlem
Lokalklubbsmedlem
Rörlig andel per medlem till resp. länsklubb
Utjämningsbidrag, årsbelopp 254 000 kr

2015
395
495
90
10*)
36

2016
395
495
90
10*)
37***
**)

2017
395
495
90
10*)
37***
**)

*) Avgiften tas ut av länsklubben.
**) Fördelning enligt bilaga 6:1
***) CS har anslutit sig till 37 kr istället för det ursprungliga 38 kr
Utjämningsbidrag, årsbelopp 339 000 kr
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Förslag till fördelning enligt nedan:
Länsklubb
Blekinge
Dalarna
Gotland

2016
23 000
9 000
32 000

2017
23 000
9 000
32 000

Gästrikland
Halland
Hälsingland
Jämtland/Härjedalen
Nordskånska
Norra Norrbotten

23 000
9 000
24 000
22 000
9 000
30 000

23 000
9 000
24 000
22 000
9 000
30 000

Norra Älvsborg
Skaraborg
Småland-Öland
Stockholm
Sydskånska
Södermanland

17 000
10 000
5 000
0
4 000
9 000

17 000
10 000
5 000
0
4 000
9 000

Södra Norrbotten
Södra Älvsborg
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland

16 000
17 000
8 000
9 000
9 000
16 000

16 000
17 000
8 000
9 000
9 000
16 000

Wästmanland
Västra
Örebro
Östergötland
Totalt

10 000 10 000
5 000
5 000
15 000 15 000
8 000
8 000
339 000 339 000

Totalt blir det 3 145 000 kr för den rörliga delen.
Centralstyrelsen ansluter sig till det nya förslaget.
Bo Edoff, Västra Kennelklubben, föreslår att sidantalet för bevakningen av Stockholm
Hundmässa minskar, minskar antalet utställnings-PM till en gång, har kvar
utställningsreportage för medlemmarnas skull samt att undersöka hur många
uppfödare som enbart önskar läsa Hundsport Special digitalt, vilket kan bli en
kostnadsbesparing genom ett mindre antal tryckta exemplar.
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SKK/CS yrkar på att få ett öppet mandat för att kunna göra kostnadsbesparingen på
100 000 kr per nummer av Hundsport på bästa sätt, men ska ta hänsyn till Västra
Kennelklubbens synpunkter.
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

§ 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 2016-2017 som innebär att en minimiavgift för utställningar fastställs.
CS föreslår Länsklubbsfullmäktige
-

Att en minimiavgift för utställning tas ut enligt följande:

Nationell och internationell utställning
2016/2017
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 125 kr.

-

Att medlemmar har rabatterad entréavgift till länsklubbarnas utställningar.

Länsklubbarnas fullmäktige beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 12

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.
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade i enlighet med CS förslag.
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§ 13

Fråga hänskjuten av Centralstyrelsen – Inteckningskort

I början av 1980-talet infördes möjligheten till att byta ut vissa priser på
länsklubbsutställningar mot ett inteckningskort. Skälen till att systemet infördes var att
ge utställarna en möjlighet att kunna spara ihop ett antal vinster och byta ut det mot
ett dyrare pris. Samtidigt började det tidigare systemet med plaketter och jetonger att
avvecklas. SKKs profilprogram började ta form med olika priser i form av kläder, väskor
m.m. för att erbjuda utställarna lite mer värdefulla priser.
Under hela tiden systemet med inteckningskort funnits har SKK stått som garant för
länsklubbarna att klubbarna alltid kunnat få återbetalning för inlösta inteckningskort.
Risk finns för att systemet missbrukas genom förfalskade inteckningskort. SKK har varit
noga med att systemet med inteckningskort måste följa gällande skattelagstiftning och
inte innebära några skattekonsekvenser för varken utställarna, länsklubbarna eller SKK.
Inteckningskortsystemet har i stort sett fungerat väl under de nu drygt 30 år det
funnits och de problem som uppstått har gått att lösa.
Under senare år har dock några länsklubbar i bästa välmening för antingen utställaren
eller länsklubb eller bådadera börjat använda systemet på ett sätt som det inte är
avsett och det är främst två utvecklingstendenser som fått SKK/CS att diskutera frågan
och beslutat att föra frågan till Länsklubbsfullmäktige för ett beslut om nuvarande
system som administreras av SKK ska fortsätta eller avvecklas med start 2016.
1. Länsklubben tar emot SKKs inteckningskort som inte vunnits på klubbens egen
utställning och utfärdar egna kort. Utställaren har möjlighet att köpa valfria
varor hos vissa monterutställare på utställningen. Alternativt kan
monterutställarna själva lösa in kort som de tagit emot som betalning för en
vara.
2. Länsklubben möjliggör för utställare att betala anmälningsavgiften till sin
utställning med inteckningskort utfärdade av SKK.
CS ser två stora risker med denna utveckling:
-

Risken för att inteckningskort i större omfattning börjar förfalskas ökar
påtagligt då de allt mer kan jämställas med pengar.

-

Enligt gällande skattelagstiftning kan en klubb ge bort tävlingsvinster till en
person för ett belopp på tre procent av prisbasbeloppet, ca 1350 kr utan att det
får några skattekonsekvenser. Kontanta pengar däremot innebär
skattekonsekvenser för klubb och mottagare om beloppet överstiger 100 kr.

SKKs VD har vid de senaste länsklubbskonferenserna berört ovanstående problem.
Några klubbar har ändrat sitt förfaringssätt och använder systemet som det är tänkt
att fungera andra har istället fortsatt och infört flera varianter.
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Inteckningskorten omsätter årligen mellan 1,5-2 miljoner kronor. CS ser därför bara två
lösningar på den uppkomna situationen och det är antingen
-

Att inte ta emot inlösta inteckningskort och betala för dessa för de länsklubbar
som väljer att inte följa de direktiv som SKK utfärdar för systemet

-

Om Länsklubbsfullmäktige beslutar att inte stödja CS ovanstående förslag ser
CS ingen annan lösning än att börja avveckla systemet genom att från och med
2016 inte längre utfärda några nya inteckningskort och under perioden 20162018 inlösa de inteckningskort utställare vunnit åren före 2016.

Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, informerade om att klubben inväntar ett
officiellt beslut från Skatteverket i frågan för att se om klubben gör rätt eller fel. Till
dess kommer klubben att följa gällande regler.
Liz-Beth Carlsson-Liljekvist, Västra Kennelklubben, uttryckte förvåning över SKK/CS
skarpa ton i ämnet.
Ulf Uddman uttryckte att SKK vädjat till länsklubbarna vid ett flertal gånger att följa
reglerna för att inte äventyra systemet. CS vill fortsättningsvis också använda
inteckningskorten men då måste gällande regelverk följas av alla.
Lotta Hallberg, Småland-Ölands Kennelklubb, uttryckte att de ska följande gällande
regler tills något annat beslutas. De lämnade också önskemål om få delta i den grupp
som arbetar med den text som står på baksidan av inteckningskorten.
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade följa det första alternative samt att avvakta
Skatteverkets skriftliga uttalande.

§ 14

Motion från Sydskånska Kennelklubben angående uppdatering av
katalogprogrammet

Sydskånska Kennelklubben yrkar i motion att dataavdelningen måste styras av CS så att
det finns en för länsklubbarna tillgänglig tidplan för dataavdelningens arbete samt att
det finns utrymme i tidplanen för önskvärda, viktiga mindre ändringar i befintliga
program.
Till skillnad mot motionären anser CS att SKKs IT/dataavdelning styrs av CS. Det är CS
som föreslår KF de ekonomiska och andra resurser som SKKs IT-avdelning disponerar.
Det är vidare CS/KF som beslutar om huvudinriktningen av större utvecklingsprojekt.
För SKKs IT-avdelning gäller följande prioritering och arbetssätt:
Driften av IT-verksamheten har alltid högsta prioritet dvs. vid produktionsstörning så
omdisponeras personella resurser för att återställa allt till normal drift.
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Årligen kan SKK starta upp 1-2 större IT-projekt som innebär utvecklingsinsatser som
rör sig minst om ett manår i utvecklingsinsatser. Därutöver finns en möjlighet för
CS/kommittéer och kansli att göra uppdragsbeställningar där insatser från ITavdelningen rör sig om enstaka veckor upp till ca en månad. Från denna lista och andra
listade projektjusteringar gör SKKs ledningsgrupp en löpande planering två kvartal i
taget samt att inom planeringstiden sex månader är det SKKs IT-chef som ansvarar för
finplaneringen hur de olika kompetenserna i utvecklingsteamet ska användas.
CS är inte beredd att ge en viss del av SKK-organisationen särskild förtur i ovanstående
planeringsprocess.
Ändringen av Internetanmälan där anmälaren kan välja att få sina underlag skickade
per post eller per e-post är beställd av SKKs tävlingsavdelning under 2014. Den
kommer att verkställas under 2015. Vad gäller flerhundsrabatten är det tillägget
avsevärt mer komplicerat och kräver en betydligt större insats än vad som ryms i en
uppdragsbeställning.
SKKs IT-stöd för utställningsverksamheten som utvecklades under 1990-talet har
genomgått ett flertal revideringar och nuvarande programversion har nummer 8:2.
Den senaste större ändringen gjordes 2013 när bland annat möjlighet att skicka ut
nummerlapp per e-post, att förbeställa utställningskatalog m.m. infördes.
Svar på motionens två konkreta frågor:
- Prioritering av kommande större IT-projekt framgår av verksamhetsplanen för
2016-2017. Den inbördes prioritering av mindre tilläggsbeställningar styrs av
flera faktorer t.ex. vilka personella resurser som finns tillgängliga då SKKs
programmerare har olika kompetenser rörande SKKs IT-stöd.
- Ja, det finns utrymme som ovan redovisats för önskade, viktiga mindre
ändringar i befintliga program.
CS är väl medveten om att det finns ett flertal önskade utvecklingar av SKKs IT-stöd till
utställningsverksamheten. Vidare driver den pågående teknikutvecklingen på att de
utnyttjade programverktygen och programspråken kommer att behöva en mer
genomgripande revidering. Hur detta arbete bör ske och när beskrivs i CS redovisning
av uppdraget från KF 2013 rörande den framtida utställningsverksamheten.
Avslutningsvis vill CS understryka att länsklubbarna har medfinansierat utvecklingen av
SKKs IT-stöd för utställningsadministration, dvs. finansiering har skett gemensamt av
SKK och länsklubbarna. På samma sätt som utvecklingen av länsklubbarnas nya
webbplats 2014 har finansierats. Finansieringen av denna mer omfattande
nyutveckling kommer att ske genom en ”användaravgift” för de klubbar som utnyttjar
tjänsten.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
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Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, uttryckte att motionen ska ses mot bakgrund
till att det varit svårt att få en tidsangivelse för när den begärda ändringen skulle kunna
ske. Jan Erikson är nöjd med att den nu ska vara klar under 2015.
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

§ 15

Motion från Sveriges Hundungdom angående förlängning av
ungdomsmedlemskap

Sveriges Hundungdom (SHU) yrkar i motion till Kennelfullmäktige, som av CS
hänskjutits till Länsklubbsfullmäktige, att länsklubbarnas ungdomsmedlemskap ska
omfatta SHUs medlemmar i åldrarna 6-25.
CS anser att föreslagen förlängning av ungdomsmedlemskapet skulle medföra en
alltför stor ekonomisk konsekvens för länsklubbarna. CS anser dock att frågan om
återväxt i organisationen är viktig och att denna bör behandlas inom ramen för den
organisationsöversyn som föreslagits Kennelfullmäktige.
CS föreslår Länsklubbsfullmäktige att motionen avslås på grund av ekonomiska skäl.
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 16

Motion från Nordskånska Kennelklubben angående kallelse till årsmöte

Nordskånska Kennelklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige att länsklubbarnas
stadgar ska ändras så att kallelse till årsmöte och extra årsmöte blir möjlig även via
länsklubbarnas hemsidor.
CS föreslår Länsklubbsfullmäktige att bifalla motionen.
Länsklubbarnas fullmäktige beslutade bifalla motionen.

§ 17
Stadgeförslag – LKF
Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse yrkar om ändring av Stadgar för länsklubb och
Stadgar för lokal kennelklubb enligt nedan.
I övrigt att CS får uppdraget att göra de redaktionella kompletteringar som krävs i
stadgetexten med anledning av införandet av verksamhetsklubb.
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Stadgar för länsklubb
Bestämmelse

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

§ 7, mom. 6,
st. 1

Vid Länsklubbsfullmäktige äger
följande personer rätt att närvara
och att yttra sig men inte rätt att
delta i beslut. De har också rätt att i
protokollet få antecknat en mot
beslut avvikande mening.
 Ledamot och suppleant i
Centralstyrelsen
 Representant från Sveriges
Hundungdom
 SKKs verkställande direktör
 Av Länsklubbsfullmäktige
vald ordförande och vice
ordförande
 Av Kennelfullmäktige valda
revisorer och
revisorssuppleanter
 Ordförande i SKKs
Disciplinnämnd eller
ersättare för denne
 Av Kennelfullmäktige valda
ledamöter i valberedningen

Vid Länsklubbsfullmäktige äger
följande personer rätt att närvara
och att yttra sig men inte rätt att
delta i beslut. De har också rätt att i
protokollet få antecknat en mot
beslut avvikande mening.
 Ledamot och suppleant i
Centralstyrelsen
 SKKs verkställande direktör
 Av Länsklubbsfullmäktige
vald ordförande och vice
ordförande
 Av Kennelfullmäktige valda
revisorer och
revisorssuppleanter
 Ordförande i SKKs
Disciplinnämnd eller
ersättare för denne
 Av Kennelfullmäktige valda
ledamöter i valberedningen

§ 8, mom. 2,
st. 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.

Kallelse till ordinarie
länsklubbsårsmöte ska senast 30
dagar före mötet vara utlyst i
tidningen Hundsport eller ske
genom personligt meddelande till
de medlemmar som finns upptagna
på senast tillgängliga
medlemsförteckning. För kallelsen
svarar länsklubbsstyrelsen.

§ 8, mom. 4,
st. 5

Kallelse till extra länsklubbsårsmöte
med uppgift om det eller de
ärenden som ska tas upp till
behandling ska senast 14 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.

Kallelse till extra länsklubbsårsmöte
med uppgift om det eller de
ärenden som ska tas upp till
behandling ska senast 14 dagar
före mötet vara utlyst i tidningen
Hundsport eller ske genom
personligt meddelande till de
medlemmar, som finns upptagna
på senast tillgängliga
medlemsförteckning. För kallelsen
svarar länsklubbsstyrelsen.
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§ 9, mom. 1,
st. 1

Länsklubbsstyrelsen ska bestå av
ordförande, vice ordförande och
sju, fem eller tre övriga ordinarie
ledamöter samt minst en och högst
fyra suppleanter.

Länsklubbsstyrelsen ska bestå av
ordförande, vice ordförande, högst
åtta men minst tre övriga ordinarie
ledamöter samt minst en och högst
fyra suppleanter.

Stadgar för lokal kennelklubb
§ 7, mom. 2,
st. 2

Kallelse till ordinarie
lokalklubbsårsmöte ska senast 14
dagar före mötet vara utlyst i
lokalklubbens medlemstidning
och/eller klubbens hemsida eller
ske genom personligt meddelande
via e-post eller brev till de
medlemmar som finns upptagna i
senast tillgängliga
medlemsförteckning. För kallelsen
svarar lokalklubbsstyrelsen.

Kallelse till ordinarie
lokalklubbsårsmöte ska senast 14
dagar före mötet vara utlyst i
lokalklubbens medlemstidning
och/eller ske genom personligt
meddelande till de medlemmar
som finns upptagna i senast
tillgängliga medlemsförteckning.
För kallelsen svarar
lokalklubbsstyrelsen.

§ 7, mom. 2,
st. 5

Kallelse till extra
lokalklubbsårsmöte med uppgift
om det eller de ärenden som ska
tas upp till behandling ska senast
14 dagar före mötet vara utlyst i
lokalklubbens medlemstidning
och/eller klubbens hemsida eller
ske genom personligt meddelande
via e-post eller brev till de
medlemmar som finns upptagna i
senast tillgängliga
medlemsförteckning. För kallelsen
svarar lokalklubbsstyrelsen.

Kallelse till extra
lokalklubbsårsmöte med uppgift
om det eller de ärenden som ska
tas upp till behandling ska senast
14 dagar före mötet vara utlyst i
lokalklubbens medlemstidning
och/eller ske genom personligt
meddelande till de medlemmar
som finns upptagna på senast
tillgängliga medlemsförteckning.
För kallelsen svarar
lokalklubbsstyrelsen.

§ 8, mom. 1,
st. 1

Lokalklubbsstyrelsen ska bestå av
ordförande och åtta, sex, fyra eller
två övriga ordinarie ledamöter
samt minst en och högst fyra
suppleanter.

Lokalklubbsstyrelsen ska bestå av
ordförande, vice ordförande, högst
åtta men minst tre övriga ordinarie
ledamöter samt minst en och högst
fyra suppleanter.

§ 8, mom. 2,
st. 1

Ordinarie lokalklubbsårsmöte väljer
årligen ordförande för ett år och
halva antalet ordinarie ledamöter
för två år samt suppleanter för ett
år.

Ordinarie lokalklubbsårsmöte väljer
årligen ordförande för ett år, vice
ordförande för två år, halva antalet
ordinarie ledamöter för två år samt
suppleanter för ett år.

§ 8 mom. 5,
st. 1

Lokalklubbsstyrelsen ska, förutom
vad som sägs i stadgar för
länsklubb, SKKs regler och riktlinjer
och i övrigt i dessa stadgar:
 Utse vice ordförande
 Inom eller utom sig utse
sekreterare.
 Inom eller utom sig utse
kassör.

Lokalklubbsstyrelsen ska, förutom
vad som sägs i stadgar för
länsklubb, SKKs regler och riktlinjer
och i övrigt i dessa stadgar:
 Inom eller utom sig utse
sekreterare.
 Inom eller utom sig utse
kassör.
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Bereda ärenden som ska
behandlas av
lokalklubbsårsmöte.
Verkställa av
lokalklubbsårsmöte fattade
beslut.
Genomföra de uppdrag
lokalklubbsårsmöte gett
styrelsen.
Ansvara för lokalklubbens
tillgångar, arkiv och
korrespondens.
Senast 31 januari, årligen
insända komplett
medlemsförteckning per
den 31 december till
länsklubben.
Senast tre veckor före
ordinarie
lokalklubbsårsmöte
avlämna styrelsens
verksamhetsberättelse
samt årsbokslut med
balans- och
resultaträkningar till
revisorn och till
länsklubbens styrelse.
Avge yttrande över
ärenden som överlämnats
till lokalklubben av
länsklubbens styrelse.
Omedelbart efter justering
av protokollet från
styrelsesammanträde
skicka ett exemplar till
länsklubbens styrelse.
Senast en månad efter
ordinarie
lokalklubbsårsmöte lämna
länsklubben uppgift om
styrelsens sammansättning
och om viktigare funktioner
utanför styrelsen.
I övrigt sköta lokalklubbens
angelägenheter.

















Bereda ärenden som ska
behandlas av
lokalklubbsårsmöte.
Verkställa av
lokalklubbsårsmöte fattade
beslut.
Genomföra de uppdrag
lokalklubbsårsmöte gett
styrelsen.
Ansvara för lokalklubbens
tillgångar, arkiv och
korrespondens.
Senast 31 januari, årligen
insända komplett
medlemsförteckning per
den 31 december till
länsklubben.
Senast tre veckor före
ordinarie
lokalklubbsårsmöte
avlämna styrelsens
verksamhetsberättelse
samt årsbokslut med
balans- och
resultaträkningar till
revisorn och till
länsklubbens styrelse.
Avge yttrande över
ärenden som överlämnats
till lokalklubben av
länsklubbens styrelse.
Omedelbart efter justering
av protokollet från
styrelsesammanträde
skicka ett exemplar till
länsklubbens styrelse.
Senast en månad efter
ordinarie
lokalklubbsårsmöte lämna
länsklubben uppgift om
styrelsens sammansättning
och om viktigare funktioner
utanför styrelsen.
I övrigt sköta lokalklubbens
angelägenheter.

Länsklubbarnas fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet var enhälligt.
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§ 18

Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade deltagarna för väl genomförda förhandlingar i positiv anda
och överlämnade till SKKs ordförande. Tack framfördes till mötets ordförande, till
presidiet och förklarade Länsklubbsfullmäktige 2015 för avslutat.
Vid protokollet

Annika klang

Justeras:

Ulf Nygren
Ordförande

Justeras:

Christina Bjerstedt Ohlsson

Aina Lundmark

