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Betr. Presentationsmaterial från SKKs projektgrupp för
organisationsöversyn
Nedan i detta dokument finns presentationsmaterialet som visades vid mötena den 19
november. På respektive bild finns kompletterande och förklarande text som
respektive föredragare hade till sin hjälp samt att vi på ett antal bilder skrivit ett antal
vanligt förekommande frågor och svar som kom fram vid mötena den 19 november.
Projektgruppen hade ett uppföljningsmöte den 23 november där gruppen enades om
att begära att få förlängd utredningstid av SKKs Centralstyrelse då detta var ett
generellt önskemål som kom fram vid samtliga möten. SKK/CS har beviljat
projektgruppen ytterligare ett år vilket kommer att innebära att den tänkta remissen
1:a kvartalet 2017 ersätts med att klubbarna får möjlighet att ta del av allt underlag
samt ge sina reflektioner och eventuellt alternativa förslag.
På uppdrag av Projektgruppen kommer Centralstyrelsen att begära av KF 2017 att de
uttalar sig om inriktningen på förslagen för en skicka ut en mer slutlig remiss i början
av 2018.
Centralstyrelsen har även blivit ombedd att kalla in ett extra Kennelfullmäktige 2018
med ett enda ärende och det är beslut rörande förslagen till förändringar av SKKs
organisation för att möta framtiden.
I början av 2017 kommer samtliga klubbar delges projektgruppens mera omfattande
bakgrundsmaterial.
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Vi ber specialklubbarna och länsklubbarna att vidareförmedla detta mejl till sina
rasklubbar, avdelningar/lokala klubbar med anledning av att SKKs e-postadresser på
denna nivå inte är kompletta. Mycket viktigt att så många medlemmar som möjligt får
ta del av informationen som gäller SKKs framtid.
Med vänlig hälsning
Svenska Kennelklubben

Ulf Uddman
VD
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Organisationsutredningen

Översyn av SKKs organisation

Följande är åhörarkopior från de informationsträffar som SKKs organisationsutredning höll på fem olika platser i Sverige den 19 november, mötena lockade totalt ca 300 personer från flera hundra av SKKs klubbar.
Vissa av bilderna har uppdaterats med hänsyn till de beslut som fattades av utredningen vid dess möte den 23
november.
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Uppdraget
•

Kennelfullmäktige 2015 gav Centralstyrelsen i uppdrag att göra en
förutsättningslös översyn av SKKs organisation

•

Detta för att på bästa sätt kunna tillmötesgå de krav som
medlemmarna/klubbarna uttryckt i motioner till KF 2015

•

I arbetet ska både klubbar och enskilda medlemmars synpunkter och
önskemål inhämtas

•

CS ska till KF 2017 presentera översynen och föreslå eventuella
förändringar av SKKs organisation, regelverk och praxis samt en konkret
tidplan för när arbetet med en omorganisation kan påbörjas

•

CS ger en arbetsgrupp i uppdrag att genomföra ovannämnda översyn
av SKKs organisation i november 2015

Till Kennelfullmäktige (KF) 2015 lämnades det in elva motioner som alla rörde olika organisationsfrågor. KF
anslöt sig till Centralstyrelsens förslag att de flesta av dessa motioner skulle bli underlag för en förutsättningslös utredning som 2017 skulle redovisa sitt förslag till förändringar av SKKs organisation.
Motionerna kom från såväl länsklubbar som Västra kennelklubben, Stockholms kennelklubb och Wästmanlands kennelklubb som specialklubbar som Svenska Brukshundklubben, Svenska Spets- och Urhundsklubben,
Specialklubben för Bearded collie med flera. Även Sveriges hundungdom hade motionerat kring organisatoriska frågor.

I motionerna framfördes olika krav på att hela SKKs organisation skulle belysas, ekonomiska aspekter, rekrytering av förtroendevalda, arbetet i Disciplinnämnd, synen på hundtjänstföretag med mera.
Det ställdes i motionerna krav på att Centralstyrelsen skyndsamt skulle sätta igång arbetet med dessa frågor för
att kunna redovisa vid KF 2017 genom att presentera konkreta förslag samt en tydlig tidplan för när en omorganisation kan påbörjas.
Vidare skulle klubbar och medlemmar involveras i arbetet och vetenskaplig forskning som berör förslagen
skulle beaktas.
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Arbetsgruppens sammansättning
•
•
•
•
•
•
•
•

Per-Inge Johansson, ordförande
Liz-Beth Carlsson Liljekvist
Karin Sejnell
Katarina Sundberg
Nils Erik Åhmansson
Jahn Stääv
Jonas Öhrn
Henrik Barnekow, har ersatt Lars O Törnkvist

• Ulf Uddman, adjungerad
• Fredrik Bruno, arbetsgruppens sekreterare

Ledamöterna i arbetsgruppen representerar bland annat flera av de klubbar som motionerat men även annan
kompetens som ansetts relevant för utredningen.
Per-Inge Johansson: Tidigar e ledamot i SKKs centr alstyr else och under ett fler tal år or dför ande i
SKK:s föreningskommitté. Har även varit ordförande i ras- och specialklubb samt var av SKK/CS utsedd ordförande vid starten av Svenska Agilityklubben. Har uppfödning av Phalène med sin fru.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist: Or dför ande i Västr a kennelklubben som tidigar e även var it or dför ande i
specialklubb. Ofta anlitad som årsmötesordförande. Liz-Beth är exteriördomare och uppfödare av Newfoundlandshund
Karin Sejnell: Har tidigar e var it för bundsor dför ande i SBK, numer aktiv på lokal och distr iktsnivå
inom SBK. Karin har varit mötesordförande för KF ett flertal gånger och haft olika centrala SKK uppdrag.
Katarina Sundberg: Hundägar e och SKK:s tidigar e chefsjur ist, idag ver ksam i r eger ingskansliet.
Nils Erik Åhmansson: SKKs or dför ande i 22 år (1993 – 2015)
Jahn Stääv: Har var it or dför ande i special- och länsklubb och även varit ledamot i SKKs centralstyrelse
och ordförande i Föreningskommittén. Jahn är exteriördomare och uppfödare av Bearded collie.
Jonas Öhrn: Är or dför ande i specialklubb och har tidigar e även var it or dför ande i länsklubb. En av
ledamöterna i SKKs valberedning och uppfödare av pomeranian, samojedhund och Siberian husky.
Henrik Barnekow: Har er satt Lar s O Tör nkvist som avled i augusti och har ett speciellt ansvar kr ing de
jaktliga delarna i förslagen. Tidigare ledamot i SKKs centralstyrelse som även varit ordförande i specialklubb.
Från SKKs kansli: SKK:s VD Ulf Uddman samt Fredrik Bruno som utredningssekreterare. Fredrik är även
sekreterare i SKK:s föreningskommitté.
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Skäl som framförts
• Drygt 20 år sedan förra större organisationsöversynen
• Allt svårare att engagera förtroendevalda

• Engagemanget i föreningslivet har skiftat karaktär
• Betydande förändringar i hur vi kommunicerar med varandra
genom internets intåg

• De svenska karantänsreglerna har tagits bort
• Allt fler hundtjänstföretag etableras
• Med mera…..

Det är drygt 20 år sedan den förra större organisationsutredningen (1991-1995), många av de förslag som då
presenterades är idag en vardag med exempelvis ett väsentligt utbyggt stöd för klubbarnas avelsarbete och
mycket större marknadsföringskapacitet.
Transparensen i beslut som fattas av styrelse och kommittéer och SKKs centrala kommittéstruktur är andra
exempel vi idag kan hitta i vår vardag som är förslag från det arbetet som då antogs.
Men det var redan 1995 svårt att rekrytera förtroendevalda till alla delar i SKK organisationens finmaskiga nät
av klubbar och avdelningar. Idag behöver det tillsättas ca 16 500 förtroendevalda platser i SKK:s drygt 1 100
klubbar; styrelser, revisorer och valberedning. Vi ser allt flera vita fläckar i klubbarnas karta över sin representation i olika delar av vårt land.
Samtidigt är svenska folket fortsatt väldigt stabilt intresserade av föreningslivet, ett intresse som legat på en
oförändrad nivå de senaste 25 åren, men intresset skiftar karaktär och form - det är inte längre årsmöten och
styrelsearbete som är de mest lockande uppdragen i föreningslivet.
SKK öppnade sin första hemsida 1996, det vill säga för knappt 20 år sedan. Idag är det ett absolut krav att vi
som organisation kan vara digitala på en mängd olika sätt. Men det kostar pengar att hänga med i utvecklingen, som går allt fortare. I en studie bland 16 – 29 åringar där SKK deltog i somras blev dessa krav väldigt tydliga. Åldersgruppen kallas lite skämtsamt för de digitala infödingarna, de har haft tillgång till mobiler, läsplatta
och dator i princip sedan föddes. Vi lite äldre är dagens digitala invandrare, vi försöker lära oss så mycket som
möjligt av tekniken men kommer nog aldrig komma ifatt våra barn eller barnbarn. Men det är de digitala infödingarna som 2030 kommer vara de som i stor utsträckning skaffar hund, och som vi i en inte alltför avlägsen
framtid ska försöka övertyga om att ta på sig ett förtroendeuppdrag i SKK.
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Idag är det fullständigt självklart att kunna åka ut i Europa med sin hund, men före 1994 var det krav på fyra
månaders karantän om man avsåg att resa.
För 20 år sedan fanns det inte många hundtjänstföretag, en del hundtrim, ett antal hundpensionat, vi började
tala om hunddagis, hundpsykologer, med mera. Idag har vi sannolikt mer än 7 000 företag med bortåt 20 000
yrkesverksamma inom svensk sällskapsdjurssektor.

Frågor
Stämmer det verkligen att det är svårare att engagera förtroendevalda?

Utredningen har bland annat tagit del av Ersta Sköndals studier kring svenska folkets föreningsengagemang de
senaste 25 åren. Ca 50% av svenska folket är idag på något sätt ideellt engagerat – en nivå som är väldigt stabil över tid enligt Ersta Sköndals studier. 25% av svenska folket har varit ideellt engagerat och skulle kunna
tänka sig vara det igen medan 25% aldrig har varit föreningsaktiva och saknar intresse för att bli det i framtiden. Erfarenheterna från vår egen verksamhet är att det blir allt flera obesatta förtroendeposter i klubbarna,
främst på regional nivå.
Utredningens förslag om att ledamöter i de föreslagna nya regionerna ska arvoderas innebär även att möten i
större utsträckning kan ske på vardagar och att ledamoten får en viss kompensation för förlorad inkomst som
det föreslagna dagarvodet på 1 000 kr innebär.

På vilket sätt har bortagandet av karantänsregler påverkat behovet av en organisationsöversyn?
SKK:s engagemang i FCI har väsentligt ökat i och med att betydligt fler hundar idag importeras och används i
avel än före 1994. Vidare kan svenska landslag delta på VM, EM och liknande tävlingar – något som i princip
var omöjligt före 1994. På motsvarande sätt deltar idag svenska hundägare i väsentligt högre grad på utställningar och tävlingar i Europa och antalet europeiska deltagare på svenska tävlingar är även det avsevärt större
idag än före 1994. I en av motionerna till KF 2015 framfördes ett krav på att centralstyrelsen skulle se över
SKKs internationella engagemang och huruvida nuvarande ordning bäst gynnar medlemmar och SKK.
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Allmänna reflektioner
•

Sveriges befolkning har ökat med 25 % eller 2 miljoner sedan 1975

•

Antalet hundar är detsamma mellan 700 000 – 800 000

•

Antalet hundraser i landet har ökat från 100, 1960 till över 300 idag

•

Andelen rashundar i Sverige minskar från tidigare drygt 70 % till idag ca 63 %

•

Rashundsaveln blir allt oftare starkt kritiserad

•

Flera av SKKs verksamheter ökade kraftigt fram till 2000 för att därefter stagnera
eller till och med börja minska i deltagarantal

•

Nya hundsporter ökar kraftigt sitt deltagarantal

•

Hundägare köper allt mer tjänster för omvårdnad av sin hund

Sveriges befolkning växer men inte antalet hundar, det behöver inte vara något negativt då vi i vårt land generellt sett har en mycket bra hundhållning och överlag tar mycket väl hand om våra hundar. Gatuhundar, som är
vanligt i andra delar av Europa, förekommer inte i Sverige.
Antalet hundraser har mer än tredubblats de senaste 50 åren, och det kommer hela tiden in nya raser till Sverige.
Andelen hundar med stamtavla utfärdad av SKK sjunker sakta men är i en internationell jämförelse mycket
hög. Går vi till vårt södra grannland Danmark så är andelen rashundar idag endast 35 % och ett steg längre söderut i Tyskland är siffran ca 10%, vilket även gäller många andra länder i södra Europa. Samtidigt är det kennelklubbarna och rasklubbarna och vårt arbete som hamnar i fokus när man från samhällets och medias sida
diskuterar och kritiserar hundar och hundhållning
SKK har haft en fantasiskt utveckling om man tittar tillbaka 50 år. Den har karaktäriserats av en stark utveckling av medlemsantalet samt antalet starter på utställningar, prov och tävlingar, inte minst från 1970 talet till
början av 2000 talet. Under 2000 talet har många verksamhetssiffror börjat stagnera eller till och med minska.
Det som kraftigt avviker idag är deltagande i våra olika tävlingssporter som exempelvis agility, rallylydnad
och nose work samt att vi som hundägare i allt större utsträckning köper olika saker och tjänster till våra hundar
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Utredningens huvudförslag
•

Alla ska känna sig välkomna

•

Ett grundmedlemskap införs i SKK

•

Sex eller sju regionala klubbar ersätter länsklubbsorganisationen

•

Förändrad valprocedur till KF och CS

•

Ökad möjlighet till delaktighet och påverkan

•

Företag kan anslutas till SKK

•

Hundcollege etableras

Bilden presenterar utredningens sju huvudförslag. Utredningen har haft som fokus var vi vill att SKK ska vara
2030, och ska vi nå ditt måste arbete påbörjas i god tid – för det tar tid att ändra en organisation av SKK:s storlek.
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Alla hundägare ska känna sig välkomna
- men inte all form av uppfödning
SKÄL till förslaget:
För att ha en hög trovärdighet i Sverige som talesperson för hundar och
hundägare måste alla kunna känna sig välkomna

•

Hundägare ska oavsett intresse och hund inom SKK kunna hitta en klubb för
att kunna få utlopp för sitt hundintresse och engagemang

•

För att öka intresset för rashundar ska stödet till marknadsföring av valpar
som föds upp i enlighet med SKKs regelverk utökas

•

Uppfödning av hundar/raser som INTE sker i enlighet med SKKs regelverk ska
prövas i varje enskilt fall och kunna leda till disciplinära åtgärder från SKK

ALLA hundägare ska kunna känna sig välkomna till SKK alla olika delar. Det ska finnas plats för alla oavsett
vilket val av hundras man gjort, vilket intresse man har eller var man bor. Om SKK ska fortsätta ha en stark
röst i samhällsdebatten är det en förutsättning att andra aktörer uppfattar SKK som talesperson för Sveriges
hundägare och inte endast en del av hundägarna.
Men alla former av hunduppfödning ska inte vara välkommen i SKK, vi ska även fortsatt slå vakt om och
marknadsföra de hundar som fötts upp i enlighet med SKKs regelverk!
SKK ska fortsätta och helst öka sitt stöd till organisationens uppfödare, de utgör och kommer även i framtiden
att utgöra en central och mycket viktig grupp bland SKKs medlemmar.
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Alla hundägare ska känna sig välkomna
- men inte all form av uppfödning

•

Hundraser registreras och får stamtavla idag om de är erkända av FCI eller
Nordisk Kennel Union.

•

Hundras som är erkänd av nationell kennelklubb men inte av FCI bör i större
utsträckning kunna erkännas av SKK.

•

Alla raser har skapats för att tillgodose något specifikt behov, t.ex. ledarhundar!
Nya hundraser skapas regelbundet fortfarande där målet är att tillgodose ett
behov som inte befintliga raser anses kunna uppfylla. SKK bör skapa en
möjlighet att bistå dessa hundägare med stöd för att deras avelsmål, som ska
vara godkänt av SKK, ska kunna uppnås.

•

Hundar utan stamtavla kan idag tävla i vissa tävlingssporter om de har en
tävlingslicens utfärdad av SKK. Detta gör det möjligt för alla hundar i landet att
kunna delta i SKKs verksamheter som t.ex. agility, rallylydnad, nose work m.m.

•

Detta ska kunna ske utan att den oreglerade blandrasaveln får ett stöd

Världen ser tyvärr inte överallt ut som det vi i Sverige är vana vid, i många länder sker betydande del av hunduppfödningen utanför den FCI-anslutna kennelklubben. I USA finns exempelvis ett stort antal föreningar och
företag som är konkurrenter till den amerikanska kennelklubben och utfärdar stamtavlor. En del av dessa stamtavlor hittar till vårt land och det är en tendens som ökar.
Utredningen föreslår att SKK ska vara välkomnade för nya hundraser som kommer till vårt land om och när
det finns ett tydligt avelsmål från någon kennelklubb som vi samarbetar med, exempelvis inom ramen för FCI.
Men även funktionsinriktad avel, exempelvis avel för bättre ledarhundar, som allt som oftast i andra delar av
världen sker inom ramen för olika ledarhundskolor bör accepteras. Andra exempel på funktionsinriktad avel
finns vad gäller hundar som används till vallning. Utredningen vill samtidigt peka på att Kennelfullmäktige
redan för drygt 10 år sedan öppnade möjligheten för de som äger en hund utan stamtavla att få delta i vissa
delar i vår verksamhet om de löser den tävlingslicens som garanterar att vi vet vilken hund det är som tävlar.
Utredningens förslag ska inte tolkas som att det ska vara fritt fram för en oreglerad blandrasavel eller tillgodoseende av den snabbt ökande efterfrågan på så kallade designer breeds – olika typer av populära korsningar,
oftast med fantasifulla rasnamn.
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Fråga
Ska det vara fritt fram att registrera korsningar av draghundar som exempelvis Alaskan Husky?
Utredningen föreslår att SKK i större utsträckning än idag bör närma sig hundägargrupper som har hundar för
specifika funktioner och där utseendet på hunden inte är det primära. Exempelvis registrerar SKK idag working kelpie som är avlad för vallhundsarbete och men inte har rätt att delta på utställning. På motsvarande sätt
skulle SKK, som några andra kennelklubbar i världen, kunna välja att acceptera en renodlad tävlingshund som
Alaskan Husky om avelns inriktning är förenlig med SKK mål och syften.
Bland Sveriges jägare finns exempelvis en stor grupp hundar, ca 5 000 - 10 000, där aveln är inriktad mot att
få fram en bra hund för vildsvinsjakt i olika jaktbiotoper. En del av detta arbete kan jämföras med hur jägare i
början av 1900 talet bedrev den avel för stövare med blandad stam som var godkänd av SKK under flera decennium under förra århundradet.
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Syftet med ett grundmedlemskap i SKK
är att kunna erbjuda
SKÄL till förslaget;
• Ett eller flera medlemskap i SKKs anslutna klubbar under hundens hela livslängd
med maximal enkelhet

•

Att alla ska veta att de är medlemmar i en gemensam hundorganisation

•

Att det ska vara superenkelt att bli medlem, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i
veckan 365 dagar om året

•

Ett tydligt medlemserbjudande både när valpen kommit till familjen och
därefter. Enkelt att kunna byta klubb när intresset skiftar vad man vill göra
tillsammans med sin hund

•

Att alla är välkomna och ge kunskap om vår verksamhet och värdegrund

•

En så låg medlemsavgift som möjligt utifrån vars och ens val

Utredningen presenterar ett förslag som kommit upp inom SKK vid ett flertal gånger, inte minst vid de olika
organisationsöversyner som gjorts under årens lopp – ett gemensamt medlemskap
Idag har ras- och specialklubbar motsvarande knappt 2,5 års valpregistreringar som sitt medlemsantal. Många
rasklubbar tillämpar en modell med gåvomedlemskap där uppfödaren betalar en väldigt låg medlemsavgift för
sina valpköpare. Likväl väljer väldigt många valpköpare att inte förlänga sina medlemskap i rasklubben mer
än kanske något år. På motsvarande sätt har SBK en mycket hög medlemsomsättning, den genomsnittliga
medlemmen är med i 2,5 år och många tecknar medlemskap för att de går en valpkurs.

Utredningen vill ta bort trösklarna för kunna bli medlem och framförallt kunna ändra innehållet i vilken/vilka
klubbar som man vill vara medlem i. När valpen kommit till familjen finns ett intresse, när den sedan blir lite
äldre uppstår andra intressen och behov, som exempelvis utbildning eller utställning eller tävling. När hunden
sedan är hunden är kanske 4 – 5 år vill man mer bara umgås med andra hundägare där man bor, kunna läsa en
bra hundtidning och få ta del av andra tjänster man behöver.
Ett måste är att det i slutändan blir en total medlemsavgift som man anser är OK.
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Fråga
Jag är inte med i SKK, jag är bara medlem i SBK?
Idag kan man som enskild person inte vara direktansluten som medlem i SKK, utan man är det indirekt genom
sitt medlemskap i en av organisationens klubbar, exempelvis en länsklubb, verksamhetsklubb eller specialklubb som SBK. Detta innebär att alla medlemmar i SBK har samma skyldigheter att följa SKK:s grundregler
som en medlem i en länsklubb. Vidare har en medlem i en specialklubb samma rättigheter att registrera en
valpkull som en medlem i en länsklubb. För att delta på klubbspecifik verksamhet exempelvis en rasklubbsutställning, jakt- eller bruksprov eller kurs så måste man som huvudregel alltid vara med i den arrangerande
klubben.
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Syftet med ett grundmedlemskap
för klubben och SKK
SKÄL till förslaget;
• Förlänga tiden som hundägarna är medlemmar i vår organisation,
oavsett val av klubb. Idag varar medlemskapet i ras- och specialklubb
oftast endast i 2 till 3 år.

•

Skapa mer tid för verksamhet och mindre tid till administration i
klubbarna

•

Möjliggöra god registervård, avi-, krav-, och betalningslösningar

•

Gemensam finansiering av gemensamma regionala resurser

•

Möjliggöra kontinuerlig kommunikation med alla medlemmar
månadsvis

SKK sköter idag medlemsregistret för ca 60 olika ras-, special-, verksamhets- och lokala klubbar. En konsekvens som nästan alltid uppstår när SKK tar över medlemsregistret är att antalet medlemmar i klubben ökar.
Skälet är oftast väldigt enkelt, det är allt svårare att hitta förtroendevalda som har tid och möjlighet att sköta
det stora och kontinuerligt belastande arbete som upprätthållandet av ett medlemsregister kräver – särskilt när
arbetet ofta innebär föga uppskattning, utan snarare krav och synpunkter på klubbens arbete.
Att varje månad kunna kommunicera med alla SKK:s medlemmar skapar en unik möjlighet att kunna förmedla olika budskap vi vill sprida bland Sveriges hundägare. Denna möjlighet har idag en mängd hinder som
innebär att informationen ofta stannar någonstans på vägen någonstans med följden att alla känner sig frustrerade.
Ett gemensamt medlemskap skapar även en möjlighet att bidra till en finansiering av det förslag till annan regional styrning som utredningen föreslår.

Frågor
Ska man betala dubbla avgifter om man är medlem i flera klubbar?
I förslaget ska man endast betala ETT grundmedlemskap och sedan kan man själv välja valfritt antal klubbar
som man vill vara medlem i. Det innebär att det kan skilja mycket i medlemsavgift beroende på vilken och hur
många klubbar man väljer att vara medlem i. Det innebär samtidigt att man bara får en Hundsport, men kan
komplettera det med flera exempelvis rasklubbstidningar om man så önskar.
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Finns det inte många dubbelanslutna medlemmar i SKK idag?
Utredningen har preliminärt gjort en bedömning att de idag ca 281 000 medlemskap som SKK redovisar
egentligen är 225 000 personer. Utredningen har beställt körningar för att få fram mera detaljerade siffror hur
stor dubbelanslutningen är mellan exempelvis länsklubbsmedlemmar och SBK och även med andra medlemsklubbar.

Varför ska en rasklubb behöva köpa dyr medlemsadministration från SKK?
Kostnaden för medlemsadministration ingår i grundmedlemskapet och betalas inte av rasklubben. Utredningen
har tagit del av erfarenheterna från SKKs kansli när man under senare år i allt större utsträckning tagit över ras
- och specialklubbars medlemsadministration, dessa erfarenheter visar att i princip alla klubbar ökar sina medlemssiffror. En viktig orsak till detta tror utredningen är att det blir allt svårare att hitta ideella krafter som på
ett effektivt sätt kan sköta en klubbs medlemsregister, även om det bara omfattar några hundra medlemmar.

Varför behöver SKK kunna kommunicera med alla medlemmar månadsvis?
Utredningen konstaterar att det idag finns en mycket stor okunskap idag bland medlemmarna om hur SKK är
organiserat och vilka regelverk som finns och gäller för alla medlemmar. Om samtliga medlemmar får en av
föreslagna fyra utgåvor av tidningen Hundsport bedömer utredningen att förutsättningar skapas för att alla
medlemmar ska känna och veta att man är medlemmar i en gemensam klubb.

Våra medlemmar vill inte vara medlemmar i SKK?
Alla medlemmar i läns, ras- och specialklubbar är idag redan indirekt medlemmar i SKK, tyvärr är kunskapen
om detta förhållande okänd hos väldigt många medlemmar
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Effekter av ett gemensamt medlemskap
• Kommer sannolikt öka tiden som man är medlem i SKK-

organisationen. Om genomsnittstiden förlängs med ett år ökar
intäkterna med ca 20 mnkr/år.

• Huvuddelen av intäkten tillfaller klubbar och regioner för att
bedriva verksamhet

• Minskar eller tar bort trösklar för att enkelt kunna förändra
medlemskapets innehåll i takt med skiftande intresse

• Alla klubbar rekryterar till SKK och medlemmen väljer sedan klubb
utifrån egna intressen

• Alla medlemmar får en tydlig kunskap om att vara med i en
gemensam hundorganisation

Utredningen är säker på att den genomsnittliga längden på medlemskapen i SKK kommer att öka, oavsett vilken klubb medlemmen väljer. Merintäkterna till följd av detta går främst till klubbar och regioner och den
verksamhet som bedrivs där.
De trösklar som idag finns vid byte eller utökning av medlemskap försvinner, mycket kommer hanteras genom
”Mina sidor” på SKK.se. Där kommer medlemmar även kunna se information om sitt hundägande, tävlingsoch utställningsresultat för sina hundar och annan nyttig information. På samma sätt som nästan alla som ställer ut sin hund idag gör anmälan över nätet så kommer ”Mina sidor” vara en naturlig plats att enkelt kunna förändra sin klubbtillhörighet.
Idag är det en intensiv konkurrens mellan rasklubb, länsklubb och SBK om att värva den nya valpköparen som
medlem. Vi är totalt sett väldigt lyckosamma, mellan 80-90% av alla nyblivna valpköpare blir medlem någonstans i SKK:s organisationsnät första året, men lämnar oss sedan tyvärr väldigt fort. Våra hundar lever idag i
snitt kanske 11-12 år men hundägarna väljer tyvärr bara att vara medlem hos oss i kanske 3-4 år av hundens
livstid.
Och ska vi vara ärliga mot oss själva så finns det idag väldigt stora kunskapsluckor hos många medlemmar i
ras- och specialklubbar om att man genom medlemskap i någon av organisationens klubbar är indirekt ansluten till SKK och därmed har att följa de regler och normer vi gemensamt satt upp.
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Effekter av ett gemensamt medlemskap
•

Medlemsadministrationen hanteras maximalt rationellt i alla klubbar
och nya tekniska lösningar kan snabbt komma till användning

•

Alla blir grundmedlemmar utan krav på medverkan i
föreningsverksamheten. För rösträtt måste en klubb väljas.
Medlemmen har rätt till vissa delar av SKKs verksamhet. Medlemmen
har för denna medlemskategori medvetet valt bort rätten att delta på
ett årsmöte

Men;
• Möjligheten till kraftigt rabatterade gåvomedlemskap som idag är
vanligt förekommande bland rasklubbarna kommer inte kunna
erbjudas

Det är idag ett oerhört slöseri med tid för förtroendevalda att inte alla delar av SKK organisationen har tillgång
till effektiva och rationella IT-system för medlemshanteringen, den resursen finns redan centralt på SKKs
kansli.
Utredningen föreslår samtidigt att SKK som organisation ska erbjuda den, tyvärr växande, grupp medlemmar
som inte vill känna tvånget av att sitta i en styrelse en möjlighet för en lite dyrare avgift att ändå kunna vara en
del av SKK
Tyvärr ser vi inga ekonomiska möjligheter att kunna bibehålla den möjlighet som idag många rasklubbar har
för nya valpköpare att för en mycket låg medlemsavgift kunna få ett så kallat gåvomedlemskap.)

Frågor
Vad ingår i ett grundmedlemskap?


Alla medlemmar får en av föreslagna fyra utgåvor av Hundsport i pappersform, övriga utgåvor kan läsas
som digitala tidningar



Grundmedlem kan delta på tävlingar som är öppna för alla medlemmar redan idag, exempelvis lydnadstävling, rallylydnad, agility, nose work



Grundmedlem kan delta på SKK alla rasers utställningar, det vill säga de utställningarna som länsklubbarna idag arrangerar



Grundmedlem kan registrera valpkull
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Grundmedlem ska på samma sätt som klubbmedlemmar följa SKK:s olika regelverk, exempelvis grundreglerna



Grundmedlem har rätt till den service som SKK bistår medlemmar med, exempelvis juridisk rådgivning



Grundmedlem får ta del av de rabatter som SKK förhandlar fram med olika



Grundmedlem har även rätt att utnyttja de e-tjänster som utvecklas av SKK.

I grundmedlemskapet ingår inte följande (för nedan krävs som regel medlemskap i arrangerande klubb);


Att få delta på klubbs egna arrangemang, exempelvis rasklubbsutställning, jakt- eller bruksprov



Att få delta på klubbs kursverksamhet



Att få använda klubbhus eller träningsplaner



Rösträtt på klubbs årsmöte



Klubbens tidning

Varför kan inte gåvomedlemskap finnas kvar?
Utredningen har tagit till sig den synpunkten och ska titta på ett alternativ där sådant medlemskap ska kunna
erbjudas av klubb under högst ett år till en avgift om 50 kronor per person till SKK. Denna avgift inkluderar
endast medlemsadministrationen vilket innebär att den som får ett gåvomedlemskap inte får tillgång till
Hundsport eller medverkar till finansieringen av regionen. Samtidigt kommer denna medlem in i den centrala
medlemsadministrationen och medlemmen kommer vid nästa avisering erbjudas de olika alternativ som alla
medlemmar kan ta del av. Under denna medlems första år kan rasklubben välja att en gåvomedlem får klubbens tidning. Varje rasklubb ska även för denna medlemskategori själv fastställa nivån på medlemsavgiften
utöver de 50 kronorna till SKK.
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Exempel på medlemsavgift
50 kr
50 kr
100 kr
200 kr

Medlemsadministration
Regional klubbavgift
Hundsport, fyra editioner (familjehunden, jakthunden,
utställningsverksamheten och tävlingsverksamheten)

100 kr

Stödmedlemskap, denna del avgår som rabatt när medlem
väljer medlemskap i en klubb som är ansluten till SKK

??

Medlemsavgift i en eller flera valda klubbar

200 kr i grundavgift till SKK centralt. För den enskilda klubben innebär det att kostnaden för medlemsadministrationen försvinner. Därtill skapas en möjlighet att se över hur man vill göra med sin egen klubbtidning
som idag oftast kostar ca 100 kr per medlem och år.
Väljer hundägaren att inte vara med i en klubb så får man betala en avgift för stödjande medlemskap som används för finansiering av SKK:s arbete för hundar och hundägare.
Förslaget är att varje klubb fortsätter ha rätten att besluta om vilken avgift man vill ha. Den enskilda medlemmen väljer här ungefär som när man handlar på internet att fylla sin ”varukorg” med de medlemskap man vill
ha och är beredd att betala för.

Frågor
Kommer jag kunna läsa alla editioner (utgåvor) av Hundsport?
Förslaget innebär att alla medlemmar får välja en av de listade inriktningarna på Hundsport och får tidningen
som papperstidning, övriga utgåvor kan man som medlem läsa som en digital tidning. Ordningen liknar den
som idag gäller avseende Hundsport special där länsklubbsmedlemmar har möjlighet att läsa en digital version
av tidningen, medan alla uppfödare får en egen papperstidning. Förslaget innebär att ungefär hälften av tidningens innehåll är lika för alla editioner/utgåvor och resterande hälft inriktar sig mot den inriktning som utgåvan har. Exempelvis kommer man kunna läsa än mer om utställningsverksamheten än vad som går göra idag i
utställningsutgåvan, medan jaktutgåvan kommer ha väsentligt fler artiklar rörande jakthundar än vad som idag
publiceras i Hundsport.
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Utgåvan ”tävlingsverksamheten” skulle även kunna få en inriktning där man utvecklar SBKs nuvarande tidning Brukshunden och speglar all tävlingsverksamhet inom SKK men även publicerar det material som är gemensamt för alla utgåvor.

Om jag bara vill ha tidningen i digital form?
Svar; Utredningen har inte föreslagit att medlemmar i detta läge ska kunna välja bort att få en papperstidning.
Samtidigt är utredningen väl medveten om den utveckling som sker och som kan innebära att denna möjlighet
bör skapas för de medlemmar som bara önskar få tidningen digitalt. I praktiken innebär det att kostnaden för
tidningen minskar med de distributionskostnader som idag finns att skicka ut papperstidning.
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Exempel

•
•
•
•

Grundmedlemskap i SKK
Medlemskap i Terrierklubben
Medlem betalar
Eller

• Grundmedlemskap i SKK
• Medlemskap i Terrierklubben
• Medlem betalar

Förslag

idag

200
250
450

395
250
645

200
250
450

-250
250
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Ny geografisk offentlig organisation av Sverige
SKÄL för förslaget;
• SKK anpassar nuvarande
geografiska länsklubbsindelning till
sex nya regioner för att på bästa
sätt kunna påverka och därmed
gynna verksamheten för
hundägarna

•

Sverige får en ny geografisk
indelning enligt förslag från
regeringens utredare

•

Befolkningsmässigt kommer det bo
mellan 900 000 och 2,3 miljoner i
respektive region

•

Mellan 75 000 – 120 000 hushåll
äger hund i respektive region

•

Indelningen behöver studeras mer i
detalj om den passar SKK rörande
region Norr och Stockholm/Gotland

Sverige får med största sannolikhet en ny regional organisation. Exakt hur den kommer se ut är fortfarande
föremål för politiska diskussioner i riksdagen.
Utredningen har valt att ta som modell att SKK anpassar vår geografiska organisation efter hur Sverige kommer organiseras.
Samtidigt vill utredningen ändå titta djupare på om region Norr, med över 100 mil från norr till söder innebär
den för SKK mest optimala indelningen. Vidare måste det skapas stadgemässiga garantier i region Stockholm/
Gotland att inte Gotland blir satt på undantag i den regionen.
Trots att det är relativt stor skillnad på folkmängden i de olika regionerna så är antalet hundar i respektive region ganska likt. Uppgifterna om antalet hundar är tagna från SKK, Jordbruksverket samt SCB:s hundägarenkät
2012.

Fråga
Om riksdagen beslutar att inte godkänna förslaget med de nya regionerna, vad händer då?
Regeringen beslöt efter mötena den 19 november att lägga förslaget om nya regioner åt sidan då det inte finns
ett stöd för det i riksdagen. Utredningen menar dock att förslaget med en regionalisering inte står och faller
med hur utfallet i riksdagen blir utan kan ses som en idéskiss. Som läget nu är försvinner dock en del av de
fördelar som var tänkta att uppnås med förslaget, exempelvis kontakterna med myndigheter rörande djurskydd. Samtidigt finns det i förslaget om regionalisering kvar argument kring att säkra att alla delar av Sverige
blir representerat i SKKs centralstyrelsen samt ett ökat stöd för ras- och specialklubbar i deras regionala arbete, med mera.
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SKKs nya regioner
•

Alla medlemmar i SKK blir anslutna till någon av regionerna enligt huvudprincipen var
man bor

•

Nuvarande 25 länsklubbar förs samman till 6 (7) nya regioner med ett eget
regionfullmäktige per region, regionstyrelse och regionkontor. Varje region blir en
egen juridisk person

•

Alla lokala och regionala klubbar samt ombud inom SKK- organisationen har rätt att
delta på regionfullmäktige som genomförs årligen

•

Länsklubbarnas nuvarande egna kapital ca 35 mnkr blir regionens startkapital.

•

Varje region kommer ha en omsättning på mellan 7 – 15 mnkr, intäkterna kommer
främst från utställningar, medlemskap samt utbildningsverksamhet. Respektive
regions ekonomiska situation baseras på länsklubbarnas ekonomi 2015

•

Länsklubbsfonden, ca 8-9 mnkr som förvaltas av SKK, används för
etableringskostnader för de nya regionerna

SKK:s idag 25 länsklubbar föreslås bli 6 eller 7 regioner som blir egna juridiska personer på samma sätt som
länsklubbarna är idag. Länsklubbar är egentligen ett missvisande namn då långt ifrån alla länsklubbar idag följer länsgränserna. Vi har klubbar som har landskap, exempelvis Småland-Ölands Kennelklubb som består av
tre län, Södra och Norra Älvsborgs och Norrbottens Kennelklubbar är istället exempel på län där det finns två
klubbar i samma län.
Under de år som länsklubbarna funnits har ett betydande kapital byggts upp. Förslaget innebär att de ekonomiska medel tillhörande medlemmarna som idag finns i de 25 länsklubbarna sammanförs i de nya regionerna
och där blir respektive klubbs startkapital. De kalkyler som gjorts avseende respektive regions ekonomi har
baserats på länsklubbarnas årsredovisningar för 2015 års verksamhet och regionens andel av den gemensamma
medlemsavgiften, samt de andra verksamheter som exempelvis utbildning som kommer att kunna arrangeras
av regionen.
Uppbyggnadskostnader som kommer uppstå föreslås att finansieras ur en fond som SKK förvaltar åt länsklubbarna idag vars syfte är att jämna ut goda och sämre ekonomiska år.

Fråga
Kommer vi kunna få se de ekonomiska beräkningarna?
Ja, i det material som kommer skickas ut i början av 2017 kommer de olika ekonomiska beräkningar som
gjorts att presenteras. De ekonomiska sammanställningarna bygger på länsklubbarnas bokslut för 2015. På
motsvarande sätt har SKK för 2015 sammanställt den ekonomiska ställningen bland special- och verksamhetsklubbar samt Sveriges Hundungdom.
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Regionfullmäktige
• Får en form som liknar nuvarande KF
• Klubb eller ombud för klubb som finns i regionen har
närvarande- och yttranderätt

• Klubb eller ombud får rösträtt när de företräder förslagsvis
mer än 50 medlemmar i regionen

• Regionfullmäktige beslutar i regionens verksamhetsfrågor
• Regionfullmäktige väljer själv eller uppdrar åt styrelsen att
välja en ledamot i SKKs styrelse

En justering har skett efter mötet den 19 november. Utredningsgruppen kommer att justera i sitt förslag och
istället ha en förslagsvis gräns på rösträtt vid 50 medlemmar.

Frågor
Behöver rasklubben nu verkligen skapa nya regionala klubbar med egen styrelse?
Nej, en klubb kan mycket väl utse ett ombud som representerar klubben i regionen och på dess regionfullmäktige, det vill säga att rasklubben mycket väl kan ha en rikstäckande styrelse och sedan regionombud som bevakar klubbens intressen vid de olika respektive regionfullmäktigena.

Hur beräknas antalet röster?
Svar; Utredningen föreslår att det ska vara samma princip som idag gäller på Kennelfullmäktige. Det innebär
exempelvis att en specialklubb kan tillgodoräkna sig sina rasklubbar medlemmar när man ska klarlägga om
klubben har tillräckligt många medlemmarför att få rösträtt. Samtidigt kommer rasklubben själv kunna delta
på regionfullmäktige i egenskap av egen klubb.
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Regionstyrelse
•

Har det övergripande ansvaret för verksamheten i regionen

•

Arrangera SKK-utställningar och tävlingar själva eller i samverkan med
lokala grupper/klubbar

•

Är SKKs regionala organ rörande djurskydd, jaktfrågor och utbildning

•

Ska etablera nätverk för administrativt stöd till klubbar verksamma i
regionen

•

Ska ge klubbar i regionen det verksamhetsstöd som efterfrågas

•

Styrelseledamöter arvoderas enligt samma principer som idag gäller
för SKKs Centralstyrelse, 1 000 kr/dag

SKK kommer kunna tala med en starkare stämma i regionala frågor än vad som är möjligt idag, det gäller exempelvis frågor som rör djurskydd, jakt eller utbildning i samverkan med andra organisationer.
Idag behövs det ca 400 valda förtroendevalda i våra länsklubbar, den nya formen blir det ca 100 som därmed
även kan arvoderas och får en större möjlighet att kunna göra insatser även under ordinarie arbetstid

Fråga
Varför ska arvode utgå för att sitta i en regionstyrelse?
Utredningen är övertygad om att många av styrelsemötena i regionerna kommer ske på dagtid vardagar och
ersättningen på 1 000 kr ska ses som en viss kompensation för förlorad arbetsinkomst.
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Regionkontor
•

Personal är anställd av SKK/regionen. Antal anställda styrs av regionen
då regionen har det fulla ekonomiska ansvaret för personalkostnaden

•

Arbetet leds i samverkan mellan regionstyrelsen och SKK

•

Bemannas beroende på behov och ekonomiska möjligheter

•

Personalen på kontoret bistår den klubb som har det operativa
ansvaret för genomförandet av regionens utställningar, tävlingar och
utbildningar

•

Har det operativa ansvaret för kontakterna med myndigheter och
organisationer rörande bland annat djurskydd, jakt och
utbildningsfrågor

SKK kommer åter ha regionalt anställd personal. När länsklubbarna bildades 1976 fanns det nio regionala
kontor som idag har avvecklats. Några länsklubbar har idag en begränsad tid för att besvara frågor från medlemmar och de flesta har idag ingen fast anställd personal.

En justering har gjorts sedan mötet 19 november innebärande att utredningen inte kommer att föreslå någon
nivå på antal anställda i regionerna. Bedömningen av hur mycket personal som krävs får istället avgöras av
behov och ekonomiska förutsättningar vilka förväntas skilja sig åt mellan regionerna.
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Ras – och specialklubbar
• Principen att bara tillåta en klubb per ras ska fortsätta då den
bäst har gynnat ett långsiktigt avelsarbete

• Varje klubb formar själv sin organisation
• Varje klubb uppmanas att antingen ha lokalklubb eller ombud i
de sex ( sju) regionerna

• För specialklubb med flera anslutna rasklubbar ska SKK
godkänna ansvarsfördelningen gällande rasansvaret

• Beslut som rör en ras eller rasgrupp kan endast beslutas av SKKs
styrelse och den berörda klubben som har rasansvaret

Utredningen vill inte förändra regeln att SKK bara ska tillåta en ras per klubb då man anser att denna ordning
har gynnat ett långsiktigt avelsarbete på ett mycket bra sätt. Samtidigt är många kennelklubbar i Europa, exempelvis Tyskland och England av en annan åsikt och godkänner ibland ganska många rasklubbar för samma
ras. Utredningens förslag för detta finns i synen kring stamböcker som tidigare redovisats.
SKK ser samtidigt idag ideligen uppblossande stridigheter i de specialklubbar som organiserar flera raser mellan specialklubben och en eller flera rasklubbar. Utredningen vill att det ansvar och de befogenheter som finns
mellan de olika klubbarna tydligt ska regleras och vara godkänt av SKK.

Utredningen vill även att frågor som enbart rör en ras endast ska kunna beslutas av SKK och den berörda specialklubben. Idag kan ett KF låsa både SKK och en en klubb från att förändra en regel med anledning av att
regeln beslutats av Kennelfullmäktige.
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Ras – och specialklubbar
• Varje klubb fastställer själv sin medlemsavgift
• Varje klubb får själv bedöma om den ska ha kvar sin
egna klubbtidning eller om den ska ersättas av andra
digitala kommunikationer som exempelvis
nyhetsbrev då alla får en utgåva av Hundsport

• Överväga om behov finns för ekonomiskt
självständiga avdelningar med egen ekonomi. Enklare
att rekrytera funktionärer än förtroendevalda till
styrelser m.m.

Varje klubb fastställer sin egen medlemsavgift vilket innebär att det inte är möjligt att exakt säga vilken medlemsavgift en medlem betalar totalt då den kommer styras av hur många klubbar medlemmen väljer att vara
medlem i och vilken avgift som fastställts av respektive klubb.
Klubben kommer få möjlighet att pröva om klubbens tidning ska ersättas med andra sätt att kommunicera med
medlemmarna, samtidigt som alla medlemmar i Hundsport med dess editioner ändå får en bra hundtidning att
läsa utifrån sitt huvudintresse.
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Verksamhetsklubbar

• Inga förändringar föreslås då denna del av
SKKs organisation är förhållandevis ny

• Klubbarna uppmanas att antingen ha lokala
klubbar eller ombud i de sex regionerna

• Centralstyrelsen bör få i uppdrag att följa
utvecklingen i de nya klubbarna

Verksamhetsklubbar instiftades 2015, men SKKs centralstyrelse bör ges i uppdrag att följa hur denna del i organisationen utvecklas.
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Sveriges Hundungdom
• Utredningen föreslår ingen ändring av klubbens
organisationsstruktur

• Genom att ha en ungdomsklubb är det möjligt att
kunna få statligt ungdomsstöd

• Det dubbla medlemskapet föreslås vara oförändrat
• Sveriges Hundungdom uppmanas att ha verksamhet
och vara representerad i samtliga SKKs regioner
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Lokala kennelklubbar och hundklubbar

• Erbjuds möjlighet att bli anslutna klubbar till
någon av SKKs regioner

• Alla medlemmar ska ha ett grundmedlemskap i
SKK

Lokala klubbar erbjuds att vara lokalt anslutna klubbar, men alla måste ha ett grundmedlemskap.
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Valproceduren
Kennelfullmäktige
• En klubb måste ha förslagsvis 1 000 medlemmar för att ha
•
•
•
•
•
•

närvaro-, yttrande- och rösträtt
Förslagsvis 5 delegater för klubb med mer än 50 000 medlemmar
Antalet ledamöter på KF minskar från ca 170 till ca 65
KF blir enklare att administrera
KF hålls vartannat år
KF väljer styrelse, disciplinnämnd, valberedning och revisorer
Förslag på namn som ska väljas ska presenteras av valberedningen
minst 60 dagar före KF och klubbarna ska nominera sina eventuella
motkandidater senast minst 30 dagar före KF och nomineringar av
personer därefter är inte valbara. Om något inträffar?

Med förslaget vill utredningen stimulera att mindre specialklubbar ser över sin organisation idag och söker
samarbete med närliggande organisationer, bland annat för att få inflytande på Kennelfullmäktige.
Kennelfullmäktige kommer samtidigt bli mindre och därmed enklare att arrangera. Det öppnar även möjligheten för ett ambulerande fullmäktige som kan arrangeras i de olika regionerna. Många av de beslut som rör verksamhet flyttas ut till de sex eller sju regionfullmäktige för att möjliggöra regionala anpassningar.
Utredningen vill även införa en regel som säger att samtliga ledamöter som åker till ett KF ska veta vilka kandidater som kommer föreslås till olika centrala poster i SKK. Utredningen menar att detta stärker den interna
demokratin.
En justering i förslaget har gjorts efter mötena den 19 november. Utredningen kommer lägga förslag på nivåer
för gränser för rösträtt samt maximalt antal delegater på Kennelfullmäktige. I slutförslaget kommer även läggas in en möjlighet för valberedningen att komplettera sitt förslag om det exempelvis blir sena avhopp eller
om det av andra skäl saknas kandidater till platser som är föremål för röstning på Kennelfullmäktige.
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Valproceduren

SKKs styrelse
•
•
•
•
•
•

Styrelsen har som idag 13 (15) ledamöter
KF väljer 7 ledamöter
Regionerna väljer 6 ledamöter
Mandatperiod 4 år, ordförande 2 år
Inga suppleanter
Styrelsens presidium (utöver ordförande) utses vid konstituerande
möte

Styrelsen kommer bestå av både ledamöter som väljs av Kennelfullmäktige och ledamöter som väljs regionalt.
Det innebär att garantier införs för att alla delar av landet får inflytande i SKKs centralstyrelse.
Centralstyrelsen föreslås bestå av 13 ledamöter där samtliga väljs på 4 år och endast ordförande, inte vice ordförande, väljs av Kennelfullmäktige. En justering i förslaget är gjord efter mötena den 19 november innebärande att antalet ledamöter i centralstyrelsen kan påverkas av hur många regioner som föreslås införas.
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Delaktighet och påverkan
• Lokal/regional klubbstruktur utifrån bostadsort,
rasintresse, verksamhetsintresse eller ålder

• Regionaliseringen flyttar inflytandet på
verksamheten närmare utövarna

• Andra sätt för påverkan, t.ex. genom sociala media
ska bejakas

• Regionerna ger bättre möjlighet för medverkan på
nationella möten genom digitala uppkopplingar

Regionaliseringen innebär att många beslut flyttas närmare utövarna. Alla studier och erfarenheter pekar på att
ju närmare bostadsorten, den egna rasen eller det egna intresset verksamheten bedrivs, desto större är medlemmarnas engagemang.
SKK måste hitta en bättre modell för hur medlemmarna ska kunna framföra sina åsikter i olika frågor, exempelvis regelrevideringar, än vad som idag är används.
Etableringen av regionala hundcentra kommer erbjuda nya möjligheter för exempelvis mindre rasklubbar att
kunna genomföra olika möten med digitala uppkopplingar, ex årsmöten

Fråga
Kan Ni ge exempel på när påverkan ska kunna ske genom att bejaka sociala media?
Exempelvis har SKK under 2016 reviderat ett stort antal regler för prov och tävlingar. Ett exempel som fallit
väl ut är Svenska Agilityklubbens process där man under revideringsarbetet har haft de olika regelförslagen
ute för synpunkter bland medlemmar och tävlande. Just i en tävlingsgren som agility som får arrangeras av alla
klubbar inom SKK och där det traditionella remissförfarandet har brister är en utveckling av hur sociala media
kan användas en del i förslaget från organisationsutredningen. Förhoppningen är att öka delaktigheten och
möjligheten att påverka beslut för enskilda medlemmar.
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Anslutning av företag
SKÄL för förslaget;
• Hundägarna köper i allt större utsträckning olika hundtjänster från företag som erbjuder
dessa tjänster utan att det finns någon kvalitetskontroll eller kvalitetssäkring

•

Officiell SKK-verksamhet ska kunna bedrivas av avtalsanslutna företag t.ex. agilitytävlingar

•

Medlemmar får stöd genom en kvalitetssäkring av tjänster som SKK skulle erbjuda

•

SKK stöder personer som vill utveckla hundtjänstföretag och ha det som sin försörjning

•

SKK medverkar i kompetensförsörjning och kvalitetsutvecklingen i den växande bransch av
olika tjänster som erbjuds till hundägare

•

Likartad verksamhet kan bedrivas både som momspliktig av företag liksom inte momspliktig
av förening, t.ex. utbildning

•

Företagsdelen i organisationen får inte rösträtt på Region- eller Kennelfullmäktige

•

Löser risker som mer och mer finns för myndighetsingripande av de
konkurrensbegränsningar som nuvarande SKK-modell ger upphov till beträffande att
företag idag inte får bedriva officiell verksamhet

SKKs centralstyrelse har på förslag från utredningen gett Svenska Agilityklubben möjlighet att på försök under 2018 låta företag arrangera officiella tävlingar genom ett avtalssamarbete.
Utredningen har i enkäter som skickats till medlemmar, vanliga hundägare och medlemmar i Jägareförbundet
kunnat se att fler och fler av medlemmarna köper olika hundtjänster från företag. Storstäderna går lite före –
65% av valpkurserna valpkurser genomförs av företag medan siffran är knappt 50% i övriga landet. Samma
bild finns även inom olika jakthundsutbildningar.
Idag saknar hundägare en kvalitetssäkring av många av de nya tjänster som erbjuds inom hundsektorn, ett
tomrum som SKK-organisationen skulle kunna fylla. Utredningen menar att denna lucka i engagemang från
SKKs sida ska täppas till för att hjälpa hundägare att hitta rätt och få valuta för sina pengar.
På samma sätt som flera idrottsföreningar idag bedriver delar av verksamheten i företagsform, ska företag inte
få rösträtt i våra beslutande församlingar, utan enbart syssla med verksamhet. Exempel på idrottsförbund där
detta förekommer är hästsporten, kanotsporten och fotboll.
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Exempel på tjänster som idag
köps av hundägare
Hunddagis
• Ca 30 000 hundar har idag hunddagisplats och
betalar drygt 1 miljard kr per år för denna tjänst.
Nära 1 300 företag finns idag i denna bransch.

• Drygt 35 000 – 40 000 valpköpare köper idag en
valpkurs för en årlig kostnad på 70-80 mnkr. Mer
än 50 % av dessa kurser arrangeras idag av privata
företagare. Tendensen är tydlig att denna andel
ökar.

Sektorn hunddagis består idag av nästan 1300 företag med ca 4000 anställda som tar hand om fler än 30 000
hundar. Hundägare betalar idag mer än 30 000 kr per år för denna tjänst och ändå har vi dagisköer för hundar.
I början av 1990 talet skötte SBK i stort sett all valputbildning i landet, idag är klubbens andel mindre än en
tredjedel. Många av de som idag driver egna hundskolor är dock utbildade inom SBK. Utredningen menar att
vi måste hitta en bättre samverkan med denna nya växande sektor som våra medlemmar vänder sig till

Fråga
Hur är utvecklingen av kursverksamheten inom SBK?
SBK var i stort sett ensam kursarrangör av valpkurser på 1980-1990 talet. Under 2000 talet har allt fler privata
företag startats som erbjuder valpkurser och en mängd andra kurser och träningar. Många av de som driver
dessa företag är utbildade av SBK men har nu bestämt sig för att byta yrke och satsa på att sälja olika tjänster
till hundägare.
Utvecklingen i våra storstäder går före övriga landet, men vi kan idag uppskatta att det finns minst 100 företag
som säljer kurser som motsvarar en valpkurs. Till detta ska nämnas att allt fler veterinärkliniker kompletterar
sitt utbud med kurser samt att vi idag ser zoo-butiker involvera både veterinärklinik och hundtrim i sina butikslokaler.

Utredningen har tittat lite närmare på situationen i Stockholms län och kan konstatera att SBKs lokala klubbars
marknadsandel för arrangerande av valpkurser understiger 10% och att denna nivå nåddes för flera år sedan.
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Utbildning
• Centralstyrelsen får i uppdrag att konkretisera
etablering av Hundcollege med de möjligheter till
statligt stöd som idag finns för denna yrkesutbildning

• Fortsatt utveckling av digitala utbildningar som
erbjuds medlemmar, funktionärer och
förtroendevalda samt elever i skolan som läser
hundkurser

• Öka tillgången till pedagoger bland personal och
förtroendevalda

Regeringen har skapat möjligheter för nya yrkescollege för mera nischade yrken som de olika hundtjänsterna
är. SKK bör här ta en mera aktiv roll. Idag läser flera hundra elever inom gymnasieprogrammet naturbruk med
inriktningen att arbeta med hund. Även om bara 25% av dessa elever kommer jobba med hund så kommer andelen nya hundföretag att fortsätta växa kraftigt. Bara mellan åren 2011 och 2016 var tillväxten 30%, eller från
5000 till 7000 företag.

Fråga
Ska SKK bygga skolor?

Nej, men SKK kan och bör etablera ett samarbete med exempelvis de naturbruksskolor som idag bedriver utbildning till elever som valt att gå naturbruksprogrammet på gymnasieskolan med utgång ” att arbeta med
hund”. Regeringen har sedan något år tillbaka avsatt extra ekonomiska resurser för etablering av yrkescollege
som riktar in sig på nya yrkeskategorier där det finns en bristsituation på yrkeskunnigt folk samt att utbildningarna kräver speciella krav. Arbete med hund inom olika sektorer uppfyller dessa krav.
Driften av skolverksamheten bör ske av kommuner eller företag som är väl skickade att driva skolverksamhet.
SKKs roll ligger i att påverka kursinnehåll och de kunskapskrav som ska ställas för att bli godkänd på olika
sätt inom olika delar av hundtjänstbranschen.

SKK bör satsa än mer på digitala kurser!
Svar; SKK har idag en tydlig ambition att öka kursutbudet till olika medlemskategorier som olika funktionärsgrupper där hela eller delar av kurserna kommer ske med stöd av digitala utbildningsverktyg.
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Förslag till ny organisationsmodell

Fråga

Finns det inga lokalklubbar under specialklubbarna?
Visst finns lokalklubbar inom specialklubbarna, exempelvis har SBK ca 300 lokala klubbar. Det har tyvärr
blivit en miss i denna bild då det skulle stått avdelningar/lokalklubbar under specialklubbar.
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Tid- och arbetsplan för arbetsgruppen
•

November 2015 – CS ger uppdrag till arbetsgruppen

•

1:a halvåret 2016 - Faktainsamling, diskussioner kring olika tankar och förslag

•

2:a halvåret 2016 - Konkretisering av förslag, presentation och information om dessa

•

1:a kvartalet 2017 - utskick till klubbar och medlemmar av allt bakgrundsmaterial för
att få synpunkter och reflektioner samt förslag på andra lösningar än det som
utredningen föreslår

•

April-maj 2017 - Arbetsgruppen tar del av inkomna förslag och arbetar vidare med
sitt förslag

•

Juni-Augusti 2017 - CS beslutar vilka inriktningsbeslut KF 2017 ska ta ställning till

•

Arbetet fortsätter i arbetsgruppen efter KF 2017 med målsättningen att presentera
ett slutförslag senast i juni 2018

Justeringar har gjorts efter mötena den 19 november där de kommande bilderna, som avser utredningens tidsplan, ändrats med anledning av att utredningen begärt och fått klartecken från SKKs centralstyrelse för att få
ytterligare ett år på sig med att lämna sitt slutförslag.
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Tidplan för KF
• KF 2017 – Inriktningsbeslut för arbetsgruppens fortsatta
arbete

• Extra KF september 2018 med en punkt på dagordningen
– SKKs organisation för att möta framtiden

• KF 2019 – Beslut om stadgeändringar enligt det beslut
som fattats 2018 och uppdrag åt centralstyrelsen att
tillsätta interimsstyrelser för de nya regionerna

• Den nya organisationen startar 2021
• KF 2021 – Genomförs enligt nya stadgar
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Tidplan för ras- och specialklubbar
•

Årsmöte 2018 – Beslut om klubbens ställningstagande rörande förslag
till ny organisation för SKK

•

Årsmöte 2019 – Beslut om de stadgeändringar som kan bli en
konsekvens av de beslut som KF 2018 fattar

•

SKK övertar klubbens medlemsadministration senast under 2019-2020

•

Samtliga medlemmar i klubben har ett grundmedlemskap i SKK från
och med 2021

•

Klubbens representanter deltar på SKKs sex (sju) regionala
fullmäktigemöten för att tillvarata klubbens medlemmars regionala
verksamhetsintressen

Den tidplan som gäller för ras- och specialklubbar inklusive verksamhetsklubbar och Sveriges hundungdom
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Tidplan för länsklubbar
• Länsklubbsfullmäktige 2017 – Beslut om inriktningen av

länsklubbarnas anslutning till SKKs nya regioner från och med 2021

• Årsmöte 2019 – Beslut enligt § 17 om att länsklubben ska anslutas till
en av SKKs regioner 2021

• Årsmöte 2020 – andra beslutet enligt § 17
• Extra Länsklubbsfullmäktige 2020 – Beslut hur Länsklubbsuppdraget
ska avslutas

• Årsmöte 2021 Klubbens sista formella möte för fastställande av 2020
års verksamhet

Länsklubbarna har fått en motsvarande tidplan. Här finns det dock idag ett gemensamt länsklubbsfullmäktige
och regleringar i stadgarna som måste beaktas samt en verksamhet som ska fortgå även om länsklubbarna enligt förslaget upphör och ersätts med regioner.
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Övriga förslag

• I uppdraget ingick att titta på ett förslag till en
värdegrund för SKK;

• Utredning kommer lämna förslag på hur en
sådan värdegrund kan vara formulerad

Utredningen kommer presentera hur en värdegrund för SKK skulle kunna formuleras. En av motionerna till
KF 2015 rörde att SKK ska ha en gemensam värdegrund för hela organisationen.
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Utredningen har funderat på om SKK ska byta
namn med tanke på de förslag som lämnas

Utredningen har även diskuterat om SKK ska byta namn och det behöver inte bli så dramatiskt som det låter. I
bildens övre vänstra hörn ser ni nuvarande logotyp i mindre format än de två förändrade förslagen. Det vänstra
förslaget innebär endast att Svenska Kennelklubben bytt namn med Hundägarnas Riksorganisation. I den
högra bilden har hunden även vänt sin blick framåt istället för bakåt, kanske mot 2030?
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Bakgrundsmaterial
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

SCB och SIFO undersökningar de sista 25 åren och studier dessförinnan
Ersta Sköndals högskola – studier av svenska folkets föreningsengagemang
Ungdomsstudie med hjälp av företaget Kairos Future
Konsultstudie av förutsättningar för etablering av hundcollege
Analyserat andra organisationers arbete med ett förändrat
medlemskap t.ex. Korpen
Erfarenheter från de nordiska kennelklubbarna
Enkäter till medlemmar
Djurbranschens Yrkesnämnd, studie av hundföretagens utveckling
Möten med klubbar vid olika tillfällen
Studier av Professor Klas Sandell över utvecklingen i svenska friluftsoch idrottsorganisationer
Rapport från Svenskt Friluftsliv över rekryteringssituationen till
föreningar i svenskt friluftsliv
etc

I början av 2017 kommer ett omfattande bakgrundsmaterial presenteras för de som vill tränga djupare in olika
överväganden, här ovan en del av de källor som utredningen hämtat sina tankar ifrån.
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