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Enkät från SKKs organisationsutredning 
Svarsalternativen är, förutom för enkätens första två sidor, tillstyrker, tillstyrker med justeringar, 

avstyrker och ingen åsikt (det senare ej för obligatoriska frågor). Eventuella justeringar och åsikter 

anges i en textruta längst ned på varje enkätsida, glöm inte att ange vilket av sidans förslag justeringen 

avser. 

 

Enkätens sida 1 
Välj den typ av klubb du representerar 

Länsklubb 

Specialklubb 

Verksamhetsklubb 

Rasklubb 

Lokalklubb under länsklubb 

Lokalklubb eller avdelning under specialklubb 

Avtalsansluten rasklubb 

Avtalsansluten verksamhetsklubb 

 

Klubbens namn 

Ange fullständigt namn på den klubb du representerar 

 

Ditt namn 

Ange ditt namn 

 

E-postadress 

Ange din eller klubbens e-postadress 
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Enkätens sida 2 
Som bakgrundsmaterial har organisationsutredningen sammanställt en 

bakgrundspromemoria (du kan ladda ned promemorian via länken ovan). Vad anser 

klubben om dokumentet? 

 

Promemorian ger oss den information vi behöver för att ta ställning till de olika förslagen 

 

Vi saknar visst underlag (specificera nedan, gärna med kapitelhänvisning) 

 

Underlaget är bristfälligt och kan inte ligga till grund för utredningens förslag  
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Enkätens sida 3 
Vad anser klubben om de förslag som presenteras i kapitel 2.5 - Utvecklingen av hundägandet i 

Sverige? (obligatorisk) 

   

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker 

2.5 Förslag till åtgärder 
2.5.1 Att SKK säkerställer att ekonomiska medel tillskapar kontinuerligt för stöd av 
 försäljning av valpar genom t.ex. köpahund.se 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
2.5.2 Att ta bort hinder och attityder som bidrar till att SKK inte upplevs som den 
 självskrivna företrädaren för alla hundägare 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
2.5.3 Att förstärka kunskapen om att SKK representerar alla hundägare och inte enbart är 

en företrädare för uppfödare av rashundar 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
2.5.4 Att genom revision av SKKs stadgar och regelverk ta bort de hinder som finns för att 

alla ska kunna känna sig välkomna som medlemmar i SKK. T.ex. att en avel ska kunna 
bedrivas inom ramen för SKKs regelverk, även om målet för aveln primärt är funktion 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
2.5.5 Att SKK öppnar för en möjlighet att ansluta företag som bedriver verksamhet inom 

hundområdet. 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 
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2.5.6 Att stödja utvecklingen av tjänster som underlättar det dagliga hundägandet, oavsett 
om denna verksamhet bedrivs i klubb- eller företagsform 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 
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Enkätens sida 4 
Vad anser klubben om de förslag rörande organisationsmodell för SKK som presenteras i kapitel 3.4? 

(obligatorisk) 

   

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker 

3.4 Förslag till åtgärder 

Regional organisation 

3.4.1 Samtliga medlemmar i SKK ansluts till en av de sex eller sju nya regionala klubbarna. 
Antalet hushåll som äger hund är relativt lika mellan de olika regionerna, ca 75 000 
hundar och drygt 120 000 hushåll. 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
3.4.2 Varje region ska vara en egen juridisk person där länsklubbarnas egna kapital blir de 

nya regionernas insatskapital. 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
3.4.3 Genom en förstärkt regionalisering av SKK kommer medlemmarna att kunna få ökad 

tillgång till experthjälp. Organisationen kommer även bättre kunna leva upp till de 
krav på ett ökat professionellt bemötande som finns hos människor idag. Detsamma 
gäller även möjligheterna för klubbar att få tillgång till teknikutveckling och ”det 
senaste” i teknikväg. Om SKKs organisation uppfattas som amatörmässig finns risken 
att privata alternativ ses som mer attraktiva. 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

Regionfullmäktige 

3.4.4 Regionens högsta beslutade möte är regionfullmäktige (RF) som har ett årligt 
 möte som till sin form är att jämföra med dagens Kennelfullmäktige. 
 
 Vid RF avhandlas, förutom sedvanliga årsmötesärenden, godkännande av 
 årsbokslut, val av regionstyrelse m.m. primärt de regionala 
 verksamhetsfrågorna. 
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Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
3.4.5 Till RF har lokal- eller regional klubb inom SKK rätt till närvaro- och yttranderätt, 

förutsatt att den verkar inom den aktuella regionen. Klubben kan vara en lokal SBK-, 
SHU-, eller hundklubb, en lokal- eller regionalklubb/avdelning av en ras-, special- eller 
verksamhetsklubb eller ombud för desamma.  

 
 För rösträtt på RF krävs att delegat företräder klubb som har mer än förslagsvis 50 

medlemmar i klubben eller för ombud med mer än förslagsvis 50 medlemmar 
boende regionen. 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
3.4.6 RF väljer själv eller uppdrar åt regionstyrelsen att välja en ledamot till SKKs 
 centralstyrelse. 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

Regionstyrelse 

3.4.7 Regionstyrelsen (RS), består av x ledamöter som väljs på y år, förutom ordförande 
som väljs varje år. RS har det övergripande ansvaret för hundverksamheten i 
regionen.  Utredningen föreslår att ledningen i RS får ett motsvarande 
mötesarvode som idag gäller för SKKs Centralstyrelse. 
 
Styrelsen ska bland annat: 
- Varje år arrangera det antal SKK-utställningar som klubben ansöker om och 

beviljas 
- Arrangera de hundtävlingar som RF kan uppdra åt RS att arrangera  
- Ge lokala och regionala klubbar stöd till respektive klubbverksamhet 
- Genomföra utbildningar riktade mot olika funktionärskategorier, uppfödare och 

medlemmar inom regionen. 
- Etablera nätverk med de hundtjänstföretag som finns i regionen som säljer 

tjänster till hundägare och har rätt att arrangera officiell SKK-verksamhet 
- Etablera nätverk med redovisningsföretag eller motsvarande som kan hjälpa 

klubbar administrativt arbete, exempelvis ekonomisk redovisning 
- Etablera egna lokaler eller genom samverkan med andra organisationer eller 

företag tillse att klubbar ska kunna genomföra olika typer av verksamhet som 
utställningar eller tävlingar.  
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- Ge stöd för det demokratiska arbetet i regionens klubbar, exempelvis genom att 
skapa förutsättningar för att kunna genomföra årsmöten genom digital 
uppkoppling från flera eller alla regioner. 

- Vara SKKs regionala organ rörande samverkan med samhällets regionala 
myndigheter och inte minst SKKs arbete med att främja djurskyddet 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

Regionkontoret 

3.4.8 Ledningen av personalen sker i samverkan mellan regionstyrelsen, SKK/CS och VD. 
Personalen är anställd av regionen men SKK ger stöd i personalfrågor. SKKs kansli ger 
regionkontoren administrativt stöd rörande bland annat IT, ekonomi, personal och 
marknadsföring. 

 
Utredningen föreslår att bemanningen av varje regionkontor får avgöras av de 
ekonomiska förutsättningar som finns inom varje region. 
 
Konkreta arbetsuppgifter för personalen kommer att vara att: 
- Själv eller i samverkan med lokala grupper/klubbar arrangera utställningar och 

tävlingar 
- Själv eller i samverkan med klubbar inom SKK eller externa aktörer (ex. 

Studiefrämjandet) arrangera utbildning för funktionärer, uppfödare och 
hundägare 

- Ha det regionala ansvaret för SKKs samverkan inom jakt, djurskydd, utbildning 
och andra behov som kan uppstå 

- Genom konkreta insatser stödja utvecklingen av och arbetet med de nätverk som 
RF/RS beslutar ska skapas inom regionen. 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

Ras- och specialklubbar 

Organisationsutredningen anser att nuvarande flexibla modell och typstadgar ger ras- och 
specialklubbar stor frihet att besluta om den organisation som bäst passar klubben. Skillnaden 
mellan hur många hundägare som äger en viss ras är så pass stor att nuvarande modell är den 
som utredningen finner vara mest ändamålsenlig. 
 
Av dessa skäl föreslås inga förändringar i denna del av SKK-organisationen, men 
arbetsgruppen vill understryka följande: 
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3.4.9 Principen att bara tillåta en klubb per ras ska fortsätta 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
3.4.10 När en rasklubb väljer att organisera sig genom en specialklubb ska en tydlig 

reglering ske av hur det delegerade rasansvaret ska hanteras i antingen  stadgar eller 
avtal. Endera ska godkännas av SKK. 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
3.4.11 En ras- och specialklubb kan av SKK få ett delegerat ansvar för 
 provverksamhet för en eller flera raser 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
3.4.12 Beslut som endast rör en ras eller rasgrupp kan endast beslutas av SKKs 

centralstyrelse och den berörda ras- eller specialklubben, alltså inte av KF eller det 
 föreslagna regionfullmäktige 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
3.4.13 Varje ras- eller specialklubb bör årligen utse ett ombud per ny SKK region eller 
 ha anslutit en eller flera lokala eller regionala klubbar eller avdelningar 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

Övriga klubbformer 

3.4.14 Utredningen föreslår inga förändringar i organisationsmodellen för Sveriges 
Hundungdom, lokala kennelklubbar, avtalsanslutna rasklubbar eller 
verksamhetsklubbar, annat än att dessa klubbar ges rätt att delta på de regionala 
fullmäktigemötena. 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 



S i d a  | 9 

 

3.4.15 Att varje del av dessa klubbar bör se till att det finns klubbar eller ombud som 
 kan företräda klubben på de sex eller sju regionala fullmäktigemötena. 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
3.4.16 Att utvecklingen kring nya verksamhetsklubbar inom olika tävlingsformer framöver 

bör utvärderas för att bedöma om klubbarna har det verksamhetsstöd som är 
nödvändigt för utveckling av respektive tävlingsgren. 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

Kennelfullmäktige 

3.4.17 Arbetsgruppen föreslår att KF avvecklas och SKKs sista ordinarie KF genomförs 
 2019. KF ersätts med Hundriksdag/stämma eller annan lämplig benämning för 
 att minska risken för sammanblandning med de regionala fullmäktigemötena. 
 Hundriksdagen/stämman ska hållas vartannat år till skillnad från de regionala 
 fullmäktigemötena som hålls varje år. 
 

Syftet är att minska behovet av förtroendevalda som behöver delta på KF och att 
flytta verksamhetsdiskussioner till de regionala fullmäktigemötena. Förändringen 
innebär betydande ekonomiska besparingar samt underlättar genomförandet av KF 
samt ökar det demokratiska inflytandet totalt sett inom SKK. 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

Antal delegater till Kennelfullmäktige 

3.4.18 En radikal förändring av närvaro-, yttrande- och rösträtt. Yttrande- och  rösträtt har 
region eller klubb som företräder mer än förslagsvis 1 000 medlemmar. För klubbar 
med färre antal medlemmar ges CS en rätt att bevilja närvarorätt om så är lämpligt 
för respektive klubb. 

 
 Alla medlemmar i SKK tillhör en region dvs. den regionala  organisationsdelen 

kommer ha ca 200 000 medlemmar. 
 
Rösträtt på KF/Hundriksdag/stämma 
1 000 – 4 999 medlemmar 1 röst 
5 000 – 9 999 medlemmar 2 röster 
10 000 – 24 999 medlemmar 3 röster 
25 000 – 49 999 medlemmar 4 röster 
50 000 eller fler medlemmar 5 röster 
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Ovan skulle innebära ca 65 röstberättigade på KF/Hundriksdag/stämma varav: 
Regioner  25 röster 
Ras-/specialklubb  38 röster 
Sveriges Hundungdom 2 röster 
Verksamhetsklubbar 1 röst 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

Centralstyrelse 

3.4.19 CS föreslås bestå av 13 eller 15 ledamöter med följande modell för hur dessa väljs: 

Organisation Ledamot/suppleant, mandattid Antal 

ledamöter i CS 

Varje region utser ledamot på 4 år 6 alt 7 

KF/Hundriksdag väljer ordförande på 2 år 1 

KF/Hundriksdag väljer ordinarie ledamöter på 4 år 6 alt 7 

 

Totalt 13-15 

 
Valproceduren föreslås ordnas så att val av ordinarie ledamöter inte sker ett och 
samma år. KF/Hundriksdagen väljer på förslag från valberedningen CS presidium ur 
samtliga ledamöter oavsett om dessa valts av region eller KF/Hundriksdag. 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

Disciplinnämnden, Valberedningen och Svenska Kynologiska Akademin 

3.4.20 Inga förändringar föreslås för Disciplinnämnden eller Svenska Kynologiska akademin. 
Vad avser valberedningen föreslår utredningen att denna ska presentera sina 
nomineringar senast 60 dagar före KF och att klubbarna ges möjlighet att nominera 
eventuella motkandidater senast 30 dagar före KF. Nomineringar som sker efter 
denna tidsperiod är inte valbara. Valberedningen har rätt att fram till KF nominera 
personer till plats/er som det saknas kandidater till. Valberedningen föreslår även 
vilka ledamöter som ska ingå i centralstyrelsens presidium. 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 
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Konkreta förslag 

3.4.21 Att KF 2017 fattar inriktningsbeslut för CS fortsatta arbete. 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
3.4.22 Att ett extra KF kallas till september 2018 med en punkt på dagordningen – SKKs 

organisation för att möta framtiden. 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
3.4.23 Att KF 2019 beslutar om stadgeändringar enligt det beslut som fattas 2018 och 

uppdrag till Centralstyrelsen att tillsätta interimsstyrelser för de nya regionerna. SKK 
bistår vid etablering av regionala kontor och personal samt genomförandet av 2021 
års regionala fullmäktigemöten. 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
3.4.24 Att länsklubbarna påbörjar förändringen av SKKs regionala organisering genom 

årsmötesbeslut 2019-2020 i enlighet med § 17 i Länsklubbsstadgan. 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
3.4.25 Att övriga klubbar 2019 eller 2020, beroende på stadgereglering, beslutar att 

samtliga av klubbens medlemmar även ska lösa ett grundmedlemskap i SKK 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
3.4.26 Att KF 2019 ger CS i uppdrag att bistå länsklubbar och regioner för att säkerställa att 

verksamheter under 2020 och 2021 kan genomföras utan påverkan av den då 
pågående organisationsförändringen. 

 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 
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Enkätens sida 5 
Vad anser klubben om de förslag rörande "Ett medlemskap" som presenteras i kapitel 4.7? 

   

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker 

4.7 Förslag till åtgärder 

Nytt grundmedlemskap från 2021 

4.7.1 Organisationsutredningen föreslår att det från 2021 införs ett grundmedlemskap i 
SKK-organisationen. Syftet är att alla medlemmar ska få kunskap om att de är 
medlemmar i en gemensam hundorganisation. Detta förhållande gäller redan idag 
men en stor del av medlemskåren saknar kunskap om att man är ansluten till SKK. 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
4.7.2 Att ett gemensamt nationellt medlemsregister används av alla SKK-anslutna klubbar. 

Alla medlemmar bidrar med en del av medlemsavgiften för att finansiera de 
föreslagna regionerna. Alla medlemmar får tillgång till Hundsport som ges ut i några 
editioner för specifika intressen där hälften av innehållet är gemensamt och övriga 
sidor speglar utställning, tävling, jakt eller familjehunden beroende på inriktningen 
på editionerna. Varje medlem väljer själv vilken Hundsport-edition man vill ha. 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
4.7.3 Att samtidigt byta namn från Svenska Kennelklubben till Hundägarnas 

riksorganisation - Svenska Kennelklubben och tillsvidare behålla förkortningen SKK då 
den är så spridd och etablerad. 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

Alla medlemmar får genom sitt medlemskap tillgång till: 

4.7.4 Tidningen Hundsport, den valda editionen som papperskopia och övriga editioner 
som digital tidning 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 
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4.7.5 Tidningen Hundsport Special som digital tidning 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
4.7.6 Rätt att ställa ut hund på utställningar arrangerade av SKKs regioner (nuvarande 

länsklubbsutställningar) samt på utställningar arrangerade av utländska 
kennelklubbar 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
4.7.7 Rätt att delta på lydnads-, agility-, rallylydnads-, freestyle-, heelwork to music- och 

nose worktävling arrangerad av klubb eller företag som anslutits till SKK 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
4.7.8 Rätt att delta på verksamhet som regionen arrangerar, t.ex. utbildning 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
4.7.9 Rätt att registrera hund i SKK 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
4.7.10 Tillgång till alla SKKs e-tjänster 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
4.7.11 Tillgång till juridisk rådgivning 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 
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Varje medlem erbjuds tillval av ytterligare medlemskap i klubbar 

4.7.12 Varje medlem erbjuds möjlighet att, förutom medlemskap i SKK, välja ett eller flera 
medlemskap i ras-, special-, lokal- eller verksamhetsklubb. Varje klubb fastställer sin 
medlemsavgift. Det innebär det att medlem som väljer ytterligare ett eller flera 
medlemskap får: 

 Klubbens tidning, om sådan ges ut 

 Rätt att delta på klubbens samtliga arrangerade verksamheter 

 Rätt att nyttja klubbens eventuella områden och/eller anläggningar, om klubben 
beslutat om krav på medlemskap för detta 

 Rösträtt vid klubbens årsmöte 

 Möjlighet att annonsera via rasklubbarnas valphänvisning 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

Sveriges Hundungdom 

4.7.13 Vad gäller ungdomsmedlemmar föreslås att dubbelt medlemskap för ungdomar 
under 18 år står kvar, med rätt för enskilda klubbar att utöka åldersspannet. 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

Medlemskapets gemensamma del 

4.7.14 Förslaget är att den gemensamma delen av medlemskapet bygger på följande delar: 
  

50 kr Medlemsregisterhantering 

50 kr Finansiering av regionernas verksamhet 

100 kr Hundsport 

100 kr Används antingen som rabatt vid val av ytterligare klubb inom SKK, 

eller för dem som inte gör detta val, som generellt stöd för SKKs 

verksamhet 

300 kr Den lägsta möjliga avgiften för medlemskap i SKK blir enligt 

ovanstående 300 kronor (50+50+100+100) 

 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 
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Konkreta förslag 

4.7.15 Att SKK/CS får i uppdrag att öka möjligheten för klubbar att använda SKKs 
  medlemsadministration redan från 2018 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
4.7.16 Att samtliga klubbar genomför erforderliga stadgeändringar under 2019 och/eller 

2020 för att möjliggöra ett gemensamt medlemskap från 2021. 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
4.7.17 Att SKK/CS får i uppdrag att börja en utgivning av Hundsport i editioner för att 
  bättre tillgodose olika medlemmars intresse 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
4.7.18 Att SKK/CS får i uppdrag att införskaffa IT-stöd för klubbarna att kunna distribuera 

sina egna tidningar digitalt 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
4.7.19 Att Svenska Kennelklubben byter namn till Hundägarnas riksorganisation – 

 Svenska Kennelklubben 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 
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Enkätens sida 6 
Vad anser klubben om de förslag rörande rekrytering av förtroendevalda som presenteras i kapitel 

5.5? 

   

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker 

5.5 Förslag till åtgärder 
5.5.1 Regionalisering innebär att behovet av regionalt verksamma förtroendevalda 

minskar från drygt 400 till 100 personer i den nuvarande länsklubbsorganisationen 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
5.5.2 Ras- och specialklubbar uppmanas att själva göra en översyn av sin regionala 

 organisation för att anpassa den efter möjligheten att långsiktigt rekrytera 

 förtroendevalda samt kunna följa SKKs föreslagna nya organisation 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
5.5.3 Att justera stadgar för SKK och klubbar för att kunna ansluta lokala- eller regionala 

klubbar 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
5.5.4 Att stimulera bildandet av lokala klubbar, om intresset enbart rör viss ras 

 eller verksamhet ska det kanaliseras genom den officiella ras- eller 

 verksamhetsklubben 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 
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5.5.5 Att SKK/CS får i uppdrag att skapa digitala plattformar och strukturer för 

 medlemmar att kunna medverka och påverka olika beslut inom SKK, t.ex. vid 

 regelrevideringar 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 
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Enkätens sida 7 
Vad anser klubben om de förslag rörande verksamheter som presenteras i kapitel 6.5? 

   

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker 

6.5 Förslag till åtgärder 

6.5.1 SKKs nuvarande form att kunna delegera ras- och verksamhetsansvar till klubb är 
ändamålsenlig och bedöms inte behöva förändras 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
6.5.2 Enskilda verksamheter som exempelvis BPH ska även fortsättningsvis 
  bedrivas med ett gemensamt verksamhetsansvar från SKK. Liknande exempel 
  kommer att uppstå för t.ex. nya tävlingssporter innan en lämplig klubb kan 
  engageras eller skapas 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
6.5.3 Att SKK/CS ges i uppdrag att se till att SKKs olika verksamheter har ett bra IT-stöd där 

det är ekonomiskt möjligt att tillmötesgå verksamhetskraven  
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
6.5.4 Att SKK/CS ges i uppdrag att bistå klubbarna i kvalitetssäkringen av t.ex. funktionärer 

genom att använda digitala verktyg som utbildningsverktyget PingPong som idag 
används i SKKs utbud av centrala utbildningar 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
6.5.5 SKKs stadgar kompletteras redan vid KF 2017 för att möjliggöra en anslutning 
  av företag 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 



S i d a  | 19 

 

 
6.5.6 Verksamhet inom SKK ska kunna bedrivas i företagsform enligt ett tydligt 
  avtalsreglerat förfarande 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
6.5.7 Att SKK/CS ges i uppdrag att komplettera reglerna för SKKs stambok så att avel 
  utifrån specifika funktioner kan registreras i ett annex eller motsvarande till 
  stamboken 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
6.5.8 Att det senast till nästa regelrevidering (2022-2026) ska finnas strukturer för 

medlemspåverkan som ska ses om ett komplement till den gängse formen med 
remisser 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 
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Enkätens sida 8 
Vad anser klubben om de förslag rörande ekonomiska konsekvenser som presenteras i kapitel 7.4? 

   

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker 

7.4 Förslag till åtgärder 

7.4.1 Att SKKs federativa organisationsmodell behålls då fördelarna med att varje klubb 
ansvarar för sin ekonomi är uppenbara  

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
7.4.2 Att de föreslagna nya regionerna i inledningsskedet finansieras genom ett 

insatskapital från nuvarande länsklubbar. Därefter får regionerna sina intäkter från 
gemensamma medlemsavgifter, överskott från utställningar och andra tävlingar som 
regionen anordnar samt andra verksamhetsintäkter för exempelvis utbildning 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
7.4.3 Att SKK/CS får i uppdrag att utreda vilka behov av administrativt stöd hos klubbarna 

som det är ekonomiskt försvarbart att skapa centrala resurser för, liknande den 
nuvarande klubbförsäkringen 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
7.4.4 SKK/CS får i uppdrag att stödja de klubbar som behöver hjälp med kapitalplacering  
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 
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Enkätens sida 9 
Vad anser klubben om de förslag rörande möjligheten att ansluta hundtjänstföretag som presenteras i 

kapitel 8.5? 

   

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker 

8.5 Förslag till åtgärder 
8.5.1 Att SKKs organisation möjliggör anslutning av företag som även medför att officiell 

verksamhet kan arrangeras av företagen enligt de principer och regler som gäller för 
anslutna klubbar. Företag ska inte ha rösträtt på SKKs regionfullmäktige eller 
KF/Hundriksdag 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
8.5.2 Att SKK/CS får i uppdrag att etablera en funktion som näringslivsföreträdare för 

hundtjänstföretag samt skapa gemensamma lösningar till stöd för de olika 
branscherna, t.ex. standardavtal, försäkringslösningar, inköpsavtal och förmåner till 
SKKs medlemmar 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 
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Enkätens sida 10 
Vad anser klubben om de förslag rörande utbildning som presenteras i kapitel 9.4? 

   

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker 

9.4 Förslag till åtgärder 

9.4.1 Att SKK/CS får i uppdrag att fortsätta arbetet med att konkretisera en etablering av 
ett Hundcollege i egen eller i samverkansregi, i första hand för kursutbud inom 
ramen för den offentliga yrkesutbildningen 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
9.4.2 Att SKK/CS får i uppdrag att utveckla samarbetsformer med de företag som kan bli 

anslutna till SKK för kompetensutveckling och kvalitetssäkring av utbildning 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
9.4.3 Att SKK/CS får i uppdrag att bistå klubbarna med utbildning av funktionärer och 

medlemmar med hjälp av de digitala pedagogiska verktyg som SKK har tillgång till 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
9.4.4 Att SKK totalt sett stärker sin tillgång till pedagogisk personal som kan bistå 
  klubbar och anslutna företag på både central och regional nivå. 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 
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Enkätens sida 11 
Vad anser klubben om det förslag till värdegrund som presenteras i kapitel 11.2? 

   

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker 

11.2 Förslag till värdegrund för SKK 

11.2.1 Inledning 

 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

11.2.2 Hunden i centrum 

 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

11.2.3 Tillsammans 

 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

11.2.4 Alla lika – alla olika 

 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

11.2.5 SKK för hela hundsverige 

 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 
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Enkätens sida 12 
Vad anser klubben om det förslag till tids- och handlingsplan som presenteras i kapitel 12.1? 

   

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker 

12.1 Förslag till tids- och handlingsplan 

I uppdraget från KF 2015 ingick att presentera en tids- och handlingsplan för de förslag som 
presenteras. Som tidigare angetts har utredningen förslagit en längre tid för att diskutera 
utredningens förslag. 
 

Kennelfullmäktige 

12.1.1 Att KF 2017 fattar inriktningsbeslut i de principiella förslag som utredningen föreslår 
och som SKK/CS föreslår slutligen ska avgöras vid ett extra KF-möte 2018. 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
12.1.2 Att KF 2017 fattar beslut i frågor som det redan nu verkar finnas en samsyn kring 

inom SKK-organisationen, exempelvis: 
   

- Att stadgarna kompletteras så att företag kan anslutas till SKK från och med 2018. 
- Att beslut rörande en ras eller rasgrupp endast kan fattas av SKK/CS och den klubb 

som har det delegerade rasansvaret 
- Att etablera en ökad samverkan med skolvärlden genom att etablera ett eller flera 

hundcollege 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
12.1.3 Att SKK/CS kallar till extra KF 2018 för beslut om: 
 

- SKKs organisation för att möta framtiden 
- stadgeändringar rörande t.ex. grundmedlemskap 
- SKKs geografiska organisation  
- att SKK övertar ansvaret för medlemsadministration för hela SKK från och med 

2021  
- namnbyte 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 
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12.1.4 Att KF 2019: 
 

- vid behov beslutar om ändring av SKKs stadgar efter en andra läsning 
- anpassar samtliga val så att mandattiden upphör 2021 
- blir sista KF i nuvarande form 

 
    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
12.1.5 Att KF 2021 genomförs enligt den nya stadgeregleringen 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

Länsklubbsfullmäktige 

12.1.6 Att Länsklubbsfullmäktige 2019 beslutar om inriktning för länsklubbarnas anslutning 

till SKKs nya regioner från 2021 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
12.1.7 Att SKK/CS kallar till extra länsklubbsfullmäktige kallas 2020 för att besluta om hur 

Länsklubbsuppdraget ska avslutas per den 31 december 2020 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

Länsklubbarnas årsmöten 

12.1.8 Att länsklubbarnas årsmöten 2018 fattar beslut om klubbens principiella 

ställningstagande rörande den föreslagna förändringen av SKKs organisation. 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
12.1.9 Att länsklubbarnas årsmöten 2019 fattar beslut om att länsklubben ska anslutas till 

en av SKKs regioner 2021, enligt stadgarnas § 17. 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 
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12.1.10  Att länsklubbarnas årsmöten 2020: 

- fattar ett andra beslut enligt stadgarnas § 17 om att länsklubben ansluts till en av 

SKKs regioner 2021 

- En länsklubb vars årsmöte väljer att inte godkänna stadgeändringen är från och 

med den 1 januari 2021 inte en del av SKK 

 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
12.1.11 Att länsklubbarnas årsmöten 2021 blir de formellt sista för länsklubbarna och avhålls 

för fastställande av 2020 års verksamhet. 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

Ras-, special- och verksamhetsklubb samt Sveriges Hundungdom 

12.1.12 Att års- eller fullmäktigemötet 2018 beslutar om klubbens principiella 

ställningstagande rörande den föreslagna förändringen av SKKs organisation. 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 
12.1.13 Att års- eller fullmäktigemötet 2019-2020: 

- fattar beslut om att klubbens medlemmar förutom medlemskap i klubb ska ha ett 

grundmedlemskap i SKK från och med 2021 

- Utser regionföreträdare i SKKs regioner om inte klubben redan har en eller flera 

regionala klubbar i respektive region 

- En klubb vars årsmöte väljer att inte godkänna stadgeändringen är från och med 

1 januari 2021 inte en del av SKK 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

SKKs Centralstyrelse 

12.1.14 Att KF 2017 uppdrar åt SKK/CS att: 

- utifrån de inriktningsbeslut som KF 2017 fattar påbörja nödvändiga 
anpassningar av regelverk och administrativa rutiner 

- kalla till ett extra KF i september 2018 
- starta upp SKKs hundtjänstföretagarorganisation, eventuellt tidigare 
- godkänna stadgar/avtal rörande rasansvaret mellan ras- och specialklubbar 
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- säkerställa att ekonomiska resurser avsätts för marknadsföring av hundar som 
föds upp i enlighet med SKKs regelverk 

- arbeta med kvalitetssäkring av utbildning i alla led i organisationen 
- etablera ett eller flera Hundcollege 
- följa upp de behov av eventuellt stöd de nyetablerade verksamhetsklubbarna 

kan behöva 
- fortlöpande utveckla IT-stöd till verksamheten 
- finna former för hur medlemmar kan påverka beslut, regler m.m. förutom 

genom det traditionella remissförfarandet 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 

12.1.15 Att KF 2019 uppdrar åt SKK/CS att: 

- starta etableringen av SKKs regionala kanslier och regioner samt bistå 
länsklubbarna vid behov för genomförande av verksamheten 2020-2021 

- utveckla SKKs medlemsadministrativa IT-system för anpassning till den nya 
organisationsmodellen 

- påbörja överföring av medlemsorganisationernas medlemsregister för de som 
inte redan använder SKKs medlemshantering 

- genomföra en regelöversyn i enlighet med förslagen i utredningen 
- starta utgivning av Hundsport i editioner (eventuellt tidigare) 
- marknadsföra SKKs nya organisation 
- genomföra namnbyte av SKK 
- bistå vid de första regionala fullmäktigemötena 2021 
- följa upp, om möjligt, att berörda klubbar utsett regionala företrädare i de 

föreslagna regionerna 
 

    

Tillstyrker Tillstyrker med 
justering 

Avstyrker Ingen åsikt 

 


