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PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SBK SKÅNES DISTRIKT
Sammanträdesform: Ordinarie distriktsmöte
Datum: 170906
Tid: kl. 19.00-22.25
Plats: Revingehed
Närvarande DS: LET Andersson, Kirsten Silow Örnberg, Klas Widén, Ingrid Jansson, Bengt
Hellman, Anders Therup, Eva Paulin och Mikael Bonder.
Hedersledamöter: LET Andersson, Per Mortensen, Kirsten Silow Örnberg och Bengt Hellman.
Ombud från: Eslöv, Göinge-Broby, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kristianstad, SBK
Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skanör-Falsterbo, Tollarp, Trelleborg, Veberöd, Ystad, Ängelholm, Australian cattledog, Collie, Riesenschnauzer och Tysk schäferhund.
Anmält förhinder: Arne Jonsson och Marie Andersson båda DS, Rolf Weiffert, Rallylydnadsgruppen, Bjuv, Lomma, Osby och Söderåsen.
Vid protokollet: Klas Widén, distriktssekreterare.
§ 43
Mötets öppnande
Distriktsordförande LET Andersson hälsade samtliga varmt välkomna. Ett särskilt välkommen riktades till hedersledamöterna Per Mortensen, Kirsten Silow Örnberg och Bengt Hellman varefter mötet förklarades vara öppnat.
§ 44
Fastställande av röstlängd
Röstlängden upprättades genom upprop av klubbar men ej ombud och fastställdes därefter till
att vara 16 lokalklubbar och 4 rasklubbar. Beslutades att vid eventuell omröstning skulle en
komplett röstlängd upprättas och fastställas.
§ 45
Val av två justeringspersoner – tillika rösträknare
Mötet beslöt att välja Anette Andersson Pålsson och Maria Lundin att jämte distriktsordförande justera dagens protokoll.
§ 46
Distriktsmötets utlysande
Distriktsordförande redogjorde för hur såväl första som andra kallelse skett och vad stadgan
föreskriver. Beslutades att mötet var stadgeenligt utlyst.
§ 47
Fastställande av dagordning
Noterades att dagordningen har distribuerats till ombuden via e-post och varit anslagen på
distriktets hemsida. Dagordningen fastställdes i förelagt utsänt skick.
§ 48
Föregående mötes protokoll
Distriktmötesprotokollet från 170531 har sedan lång tid varit publicerat på distriktets hemsida. Mötet beslutade att lägga det med godkännande till handlingarna.
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§ 49
Rapport från SM-arrangemangen 2017
Som enda punkt denna gång blomsteruppvaktades distriktets mångåriga och aktiva funktionär
Anna-Kerstin Svensson som tillsammans med Valtazz Zenna blev tredjeplacerade i spårhundsgruppen vid årets bruks-SM. Dom har också utsetts till årets spårhund, årets brukshund
och blivit uttagna till nordiska mästerskapen. Dom hyllades med ett varmt grattis och en välförtjänt applåd.
§ 50
Slutrapport – SKK:s organisationsutredning
Distriktsordförande presenterade och kommenterade slutrapporten ingående (bilaga 1). På
begäran lämnade därefter Kirsten Silow Örnberg som är sammankallande i SBK:s arbetsgrupp
AG Organisation 2020, en lägesrapport över dess arbete. Frågor ställdes och besvarades.
§ 51
Information från distriktsstyrelsen
SBK skall i enlighet med kongressbeslut i maj byta logotype och FS ska aktivt verka för att
beslutad logotyp genomsyrar hela dess organisation. I linje med detta beslut erbjuder DS nu
lokalklubbarna den nya logotypen med välvt klubbtillägg i färg, svartvitt och som vattenstämpel med förhoppningen att samtliga lokalklubbar snarast möjligt börjar använda denna nya
logga och bara denna, för att stärka SBK:s identitet.
§ 52
Rapporter och information från kommittéer och grupper
Klas Widén rapporterade på uppdrag av Leif Borgenlöv från rallylydnadsgruppen (bilaga 2).
Kirsten Silow Örnberg rapporterade att Försvarsmaktsgruppen för en något tynande tillvaro,
men att det ändå finns fyra intressenter till utbildning 2018 och att en rekryteringsinformationsträff kommer att genomföras i oktober. Vid FM-mästerskapen på Marma belade Per-Åke
Nilsson med Calaisa en fin andraplats. FM-mästerskapen 2018 genomförs i Blekinge vecka
34 med Skånedistriktet som arrangörsansvarigt.
Anna-Kerstin Svensson informerade från bruks- & lydnadsgruppen (bilaga 3).
Ingrid Jansson rapporterade från räddningshundgruppen om att ett certprov avhållits i helgen
som gick och att två skånska ekipage blev godkända. Helsingborgs BK startar i kommande
helg en räddningshundskurs med 18 anmälda ekipage.
Mikael Bonder informerade från hundägarutbildningsgruppen om utbildningar och en kommande träff med klubbarnas representanter. Han vädjande än en gång om intresserade till att
genomgå lärarutbildningar.
§ 53
Ekonomisk rapport
Ingrid Jansson redogjorde för medlemsutvecklingen och presenterade balans- och resultaträkningarna (bilaga 4–5).
Ingrid Jansson redogjorde också för var de stora budgetavvikelserna ligger och lite om varför
de uppstått. Frågor ställdes och besvarades.
Mötet ajournerades klockan 20:10 och förhandlingarna återupptogs klockan 20:20.
§ 54
Distriktsaktiviteter SBK 100 år
Distriktsordförande hänvisade till DS protokoll av 170619, § 69, bilaga 5&6. En powerpointpresentation visades (bilaga 6). Dessutom är tanken att lokalklubbsordförande skall erbjudas
att delta i jubileumskongressen (ej resa) på distriktets bekostnad. Frågor ställdes och besvarades. Beslutades att en enkät skall tillställas klubbarna innan DS fattar slutgiltigt beslut.
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§ 55
Beslut om medlemsavgift 2018
Distriktsordförande hänvisade till DS protokoll av 170619, § 71. DS föreslår att medlemsavgiften för 2018 skall kvarstå oförändrad, vilket beslutades.
§ 56
Information från distriktsordförande
Distriktsordförande informerade om att Anders Therup och Marie Andersson utsetts till distriktets kontaktpersoner i förbundets medlemsutvecklingsprojekt. Vidare efterlystes förslag
på ny distriktssekreterare att meddelas till valberedningen. I samband med större jubileumsarrangemang kan en jubileumsflagga lånas via kontakt med Kirsten Silow Örnberg.
§ 57
Förbundsinformation
Noterades intet.
§ 58
Övriga frågor
Noterades intet.
§ 59
Nästa möte
Nästa ordinarie möte är årsmötet i mars 2018. Beslut om definitivt datum är ännu inte fattat.
§ 60
Mötets avslutande
Distriktsordförande tackade för visat intresse och uppmanade alla att köra försiktigt hem varefter mötet förklarades för avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

KLAS WIDÉN
Klas Widén
Distriktssekreterare

LET ANDERSSON
LET Andersson
Distriktsordförande och
Hedersledamot

ANETTE ANDERSSON PÅLSSON
Anette Andersson Pålsson
Justerare

MARIA LUNDIN
Maria Lundin
Justerare

Bilaga:
Bilaga 1
Bilaga 2–3
Bilaga 4–5
Bilaga 6

§ 50 Slutrapport SKK:s organisationsutredning
§ 52 Rapporter och information från kommittéer och grupper
§ 53 Ekonomisk rapport
§ 54 Distriktsaktiviteter SBK 100 år
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Ett enigt Kennelfullmäktige (KF) uppdrog 2015 till SKKs Centralstyrelse (CS) att
genomföra en förutsättningslös översyn av SKKorganisationen. Detta för att på bästa
sätt kunna tillmötesgå de krav på SKK som ett antal medlemsorganisationer gav uttryck
för i ett tiotal motioner till KF 2015.
I uppdraget ingick att både klubbar och enskilda medlemmars synpunkter och
önskemål skulle inhämtas och beaktas. CS skulle enligt uppdraget presentera
översynen vid KF 2017 och då föreslå eventuella förändringar av SKKs organisation,
regelverk och/eller praxis.
CS tillsatte en utredningsgrupp som arbetat under 2016 och första delen av 2017 för
att genomföra uppdraget.
Arbetsgruppen som genomfört översynen av SKKorganisationen lämnar här sin
slutrapport och sina förslag till beslut för CS och KF.
Utredningsuppdraget inleddes med interna diskussioner inom arbetsgruppen. Efter det
har gruppen gjort en grundlig analys av SKKs utveckling de senaste 50 åren, gått
igenom tidigare gjorda översyner av SKKs organisation, skickat ut enkäter till
medlemmar och klubbar samt gjort omvärldsanalyser. De fakta som samlats in finns
samlade i en bakgrundspromemoria som har gjorts tillgänglig för medlemmar och
klubbar på SKKs webbplats.
Arbetsgruppen har under hösten och vintern 2016/17 haft informationsträffar, deltagit
vid läns och specialklubbskonferenserna, haft enskilda klubbmöten samt under första
kvartalet 2017 skickat ut sitt förslag för att få in synpunkter. Totalt har 219 klubbar och
241 enskilda medlemmar besvarat utredningens enkät. Utöver dessa skickades ett
flertal enkäter ut till ca 8 000 medlemmar och hundägare, varav ca 2 000 svarade.
Med anledning av de synpunkter som inkommit har arbetsgruppen funnit att det
saknas stöd för att göra en mer genomgripande förändring av SKKs
organisationsmodell och har därför helt avfört det tidigare förslaget att indela SKK i
regioner istället för nuvarande länsklubbsorganisation. Som en konsekvens av detta
lämnas inga förslag på ändrade regler för KF, val av CS ledamöter eller detaljerade
förslag på stadgeändringar.
Vad avser SKKs internationella relationer konstaterade arbetsgruppen i ett tidigt skede
att ansvaret för dessa bör vila på Centralstyrelsen.
Utredningens förslag är att CS föreslår KF 2017 att ge CS ett antal uppdrag som
redovisas mer i detalj nedan, samt att uppföljning sker både vid KF 2019 och 2021 på
motsvarande sätt som CS vid varje KF redovisar de uppdrag man fått från föregående
KF. Förslaget om att hålla ett extra KF 2018 är därmed avfört.
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Med detta överlämnar arbetsgruppen sina förslag till CS.
För arbetsgruppen

Per Inge Johansson
Ordförande i Organisationsutredningen

Ledamöter i Arbetsgruppen:
Per-Inge Johansson
Henrik Barnekow (från augusti 2016)
LizBeth Carlsson Liljekvist
Karin Sejnell
Jahn Stääv
Katarina Sundberg
Lars O Törnkvist (avled augusti 2016)
Nils Erik Åhmansson
Jonas Öhrn
Adjungerade från SKK:
Ulf Uddman
Fredrik Bruno
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För SKK och medlemsorganisationerna gäller det gemensamma målet att kontinuerligt
skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:
9 Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt,
jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
9 Informera och sprida kunskap om hundens beteenden, dess fostran, utbildning
och vård.
9 Bevaka och arbeta med frågor, som har ett allmänt intresse för hundägaren och
hundägandet.
9 Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och
hundägandet.
9 Främja och utveckla goda former av hundsport.

2.1 Varför?
Arbetsgruppen konstaterar att ovanstående mål funnits sedan SKK bildades. Den
tvådelade målbilden att dels väcka intresse och främja avel med rashundar liksom att
vara hundägarens röst i samhället kräver att hänsyn tas till olika intressen. Samma
balansakt finns mellan SKKs roll i samband med försäljning av hundar där SKKs
medlemmar både är säljare och valpköpare.
Arbetsgruppens absoluta uppfattning är att SKK bäst främjar rashundar, hundägare
och hundägandet genom att samhället och allmänheten uppfattar att SKK är och ska
vara den naturliga talespersonen för hunden i Sverige.
Avel och uppfödning av rashundar är fundamentet i SKKs verksamhet. Hundrasers
utveckling grundas på uppfödarens val av avelsdjur samt på den användning dessa får.
Ärftliga variationer är en förutsättning för hundraser och deras möjlighet att anpassas
till dagens och framtidens krav. Av detta skäl bör inte befintliga raser delas upp i nya
raser beroende på skillnader i enstaka genpar för t.ex. färg, hårlag, pälsstruktur etc.
Därför ska avel och utveckling av rashundar vara målinriktad, långsiktig och hållbar.
SKK ansvarar i samarbete med ras och specialklubbar för den rasbildning,
rasutveckling och rasvård som är mer i detalj beskriven i Avelspolicy för SKK.
Ovannämnda kan exemplifieras med hur rasen dansk/svensk gårdshund fick en
acceptans inom SKK i slutet av 1980talet och idag är en ras erkänd av FCI. På
motsvarande sätt sker en rasbildning av Hälleforshund som än så länge enbart är
erkänd i Norden. Det är mot den bakgrunden inte omöjligt att tänka sig att
utvecklingen av nya raser för olika ändamål kan ske på samma sätt, det vill säga i
enlighet med SKKs avelspolicy.
Arbetsgruppen har pekat på att motsvarande rasbildningar sker i andra delar av
världen och att vissa av dessa hundraser vinner gehör hos svenska hundägare. Men all
rasbildning som SKK accepterar ska vara inom ramen för SKKs regelverk med samma
krav och skyldigheter som gäller för alla uppfödare av rashundar.
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Utvecklingen av nya hundsporter har varit mycket kraftig de senaste decennierna. SKKs
organisationsmodell har genom möjligheten att ansluta verksamhetsklubbar skapat
utrymme för att nya hundsporter ska kunna etableras och utvecklas inom ramen för
befintliga special eller verksamhetsklubbar eller genom bildande av nya klubbar.

2.2 Vad, hur och när?
Arbetsgruppen föreslår att KF ger CS i uppdrag att:
9 Säkerställa att ekonomiska medel kontinuerligt skapas för stöd av försäljning
rashundar genom t.ex. köpahund.se.
9 Se till att etablering av nya hundraser som är erkända av FCI eller annan erkänd
kennelklubb sker i enlighet med SKKs avelspolicy, samt detsamma för
rasutveckling och rasvård.
9 Främja etablering av nya hundsporter som vinner intresse hos hundägare i
landet.
9 När en rasklubb väljer att organisera sig genom en specialklubb tillse att en
tydlig skriftlig reglering sker av hur det delegerade rasansvaret hanteras mellan
special och rasklubb. Regleringen ska godkännas av SKK senast 2019.
9 SKKs stadgar kompletteras till KF 2019 så att beslut som endast rör en ras eller
rasgrupp endast kan beslutas av SKK CS och den berörda ras eller
specialklubben, alltså inte av KF.
9 Regelmässigt utvärdera utvecklingen av nya tävlingsformer för att bedöma om
de ansvariga klubbarna har det verksamhetsstöd som är nödvändigt för
utveckling av respektive tävlingsform.
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De flesta organisationsöversyner som gjorts av SKK de senaste 50 åren har pekat på
behovet av ett grundmedlemskap som inkluderar alla delar av SKK. Arbetsgruppen
konstaterar samtidigt att det saknats antingen praktiska, ekonomiska eller politiska
förutsättningar för att skapa ett grundmedlemskap i SKK när frågan tidigare varit
aktuell för beslut.
Dagsläget i SKK:
9 Hög andel dubbelanslutningar; SKK har omkring 200 000 anslutna personer som
löser ca 280 000 medlemskap.
9 Medlemsantalet har på tio år sjunkit med ca 40 000, eller 12,5 %, till 280 000
medlemmar.
9 I många klubbar är tiden för medlemskap endast något år.
9 Idag köper, utöver länsklubbarna och SHU, ca 60 klubbar
medlemsadministration av SKK och antalet ökar förhållandevis snabbt.
9 Det blir svårare att hitta ideella personer som vill administrera en klubbs
medlemsregister.
9 Ny lagstiftning om hur personregister ska skötas träder ikraft i maj 2018 och
kommer ställa nya och högre krav på klubbarna. Den nya lagstiftningen har
kompletterats med betydande bötesstraff om den inte följs. Det råder stor
okunskap inom svenskt föreningsliv avseende såväl lagstiftningen som
konsekvenserna av att inte efterleva denna.
9 Allt fler ras och specialklubbar har problem att engagera redaktörer för sina
tidningar, vilket uttrycktes i en av motionerna till KF 2015.
9 Många medlemmar i ras och specialklubbar är inte medvetna om att de är en
del av SKK vilket i vissa fall leder till en viochdemsyn.

3.1 Varför?
Arbetsgruppen vill peka på följande fördelar med ett grundmedlemskap:
9 SKKs organisation består av ett stort antal anslutna klubbar i vilka den enskilde
medlemmen ingår  men alla ska känna tillhörighet i en gemensam
hundorganisation.
9 Att möjliggöra regelbunden och kontinuerlig kommunikation med alla
medlemmar.
9 Att möjliggöra god registervård med avi, krav, och betalningslösningar.
9 Skapa mer tid för verksamhet och mindre tid för administration i klubbarna.
9 Välkomna alla och ge kunskap om vår verksamhet och värdegrund.
9 Det ska vara enkelt att bli medlem dygnet runt, årets alla dagar.
9 SKKs ungdomsorganisation Sveriges Hundungdom upplevs inte som ett
gemensamt ungdomsförbund i alla organisationens klubbar.
För att nå målet om ett grundmedlemskap senast 2025 föreslår arbetsgruppen en
färdriktning som bygger på att fördelarna med ett grundmedlemskap ska vara
självklara och uppenbara för alla. Samtidigt bör en anslutning till ett grundmedlemskap
bygga på beslut som självständigt fattas av klubbarna.
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En viktig medlemsförmån är tillgången till en bra tidning. Arbetsgruppen föreslår
därför att Hundsport och Hundsport Special finansieras inom ramen för SKKs budget i
likhet med vad som gällde fram till 1993. Förslaget innebär konkret att förutom
medlemmar i länsklubb och Sveriges Hundungdom ska ras, special eller
verksamhetsklubb i likhet med de föregående kunna köpa Hundsport till sina
medlemmar.
Arbetsgruppen har informerats om det arbete som sker med att förändra Hundsport så
att den består av en generell tidning som redovisar hela bredden av svensk hundsport
och hundägande under devisen ”lite av mycket”. Syftet är att Hundsport ska vara en
sammanhållande länk mellan SKKs olika verksamheter. Till denna tidning föreslås en
utveckling med editioner/bilagor där djupare artiklar och information kan få plats inom
t.ex. utställningsverksamhet eller jakthundsverksamhet. SKK har sedan lång tid tillbaka
en edition, Hundsport Special som i första hand vänder sig till hunduppfödare.
Målsättningen är att ovannämnda editioner/bilagor ska få samma uppskattning av sin
läsarkrets som Hundsport Special har av landets uppfödare.

3.2 Vad, hur och när?
Arbetsgruppen föreslår att KF ger CS i uppdrag att:
9 Fortsätta utveckla SKKs medlemsadministration så att fler klubbar ser
fördelarna med en gemensam medlemsadministration. Ett första mål ska vara
att minst 100 klubbar köper SKKs medlemsadministration redan 2020.
9 Öppna möjligheten för ras, special, och verksamhetsklubbar att kunna köpa
Hundsport som medlemstidning på samma villkor som idag gäller för.
länsklubbarna och att detta formellt kan möjliggöras genom att Hundsport från
och med 2018 finansieras inom ramen för SKKs budget.
9 Använda alla möjligheter som finns att ge medlemmar som administreras av
SKK gemensam tillgång till olika medlemsförmåner, t.ex. den digitala versionen
av Hundsport Special och tillgång till SKKs alla etjänster och juridiska
rådgivning.
9 Se till att Sveriges Hundungdoms medlemmars möjlighet till dubbelt
medlemskap behålls oförändrad, och att samtliga organisationens klubbar är
anslutna.
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SKKs nuvarande organisationsmodell och antalet klubbar kräver i storleksordningen
16 500 förtroendevalda poster och utredningen bedömer att dessa idag löses av ca
10 000 personer.

4.1 Varför?
Såväl forskning på området som omvärldens och SKKs egna erfarenheter visar att
intresset att åta sig förtroendeuppdrag i en styrelse eller motsvarande är i minskande.
Motsatsen gäller dock olika uppdrag som t.ex. rör utställnings eller
tävlingsverksamheter. Även mera i tid begränsade uppdrag visar inga större problem
med att hitta intresserade medlemmar som vill delta.
Arbetsgruppen konstaterar att behovet av centralt stöd inom olika administrativa
rutiner hela tiden ökar, vilket främst kommer till uttryck i svårigheten att rekrytera
kassörer. SKKorganisationen har idag utvecklat olika ITstöd för inte minst utställning,
prov, tävling och beskrivarverksamheter. Det finns också ITstöd för
medlemsadministration, webbsidor m.m. Vidare är idag över 400 klubbar anslutna till
SKKs klubbförsäkring. Det saknas idag utvecklade samarbeten till stöd för
ekonomiadministrativa system för t.ex. bokföring – arbetsgruppen ser därför behov av
centrala eller regionala stödfunktioner för ändamålet.
Utredningen har gjort en analys av SKKs kanslis utveckling under de senaste 25 åren
och konstaterat att det har skett, och fortlöpande sker, förändringar. Exempelvis har
avdelningarna för avel och hälsa, marknad, IT och juridik väsentligen förstärkts medan
de uppgifter som SKKs informationsavdelning tidigare ansvarade för har omfördelats
inom kansliet. Ansvaret för kansliets fortsatta utveckling vilar på Centralstyrelsen.
I utredningens förslag som klubbarna gav som synpunkter på under första kvartalet
2017 presenterades ett förslag till en förändrad princip hur nomineringen till
ledamöter till SKKs styrelse ska ske innebärande att alla KFledamöter ska veta när de
åker till KFmötet vilka personer som är nominerade och att förslag inte ska kunna
vädras vid KF utom i vissa mycket specifika situationer.

4.2 Vad, hur och när?
Arbetsgruppen föreslår att KF ger CS i uppdrag att:
9 Utveckla en digital plattform för klubbstyrelsernas arbete som möjliggör års
och styrelsemöten på distans, protokollföring, arkivering m.m.
9 Under 2018 undersöka det faktiska behovet av att SKK utvecklar de samarbeten
för administrativt stöd till medlemsorganisationerna som är ekonomiskt
försvarbara att skapa centrala resurser för, liknande den nuvarande
klubbförsäkringen.
9 Stödja samarbeten som utvecklas regionalt mellan klubbarna för att därmed
kunna gynna/förändra SKKorganisationen i framtiden.
9 Stödja sammanslagning av ras och specialklubbar med liknande
verksamhetsinriktning.
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9 Utveckla en modell för tillvaratagande av förtroendevalda inom Sveriges
Hundungdom i övriga delar av organisationen.
9 Ta fram förslag till stadgeändring till KF 2019 hur ledamöter som väljs på KF ska
nomineras med innebörden att de personer som är valbara ska vara kända för
KFledamöterna innan KFs möte börjar.
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5.1 Varför?
Arbetsgruppen har i de enkäter som genomförts funnit att SKKs medlemmar och
hundägare i allt större utsträckning köper utbildning av privata företag.
Medlemmarnas köp av andra omsorgstjänster för sina hundar ökar även de kraftigt. I
många fall är de som idag driver dessa hundtjänstföretag utbildade hos klubbar inom
SKK. Samtidigt kan noteras att antalet personer som vill byta karriär mitt i livet genom
att sälja sina hundkunskaper hela tiden växer. Årligen examineras flera hundra
personer från gymnasieskolans naturbrukslinjer med inriktning att arbeta med hund.
Inom SKK finns idag exempel på väl fungerade samarbeten mellan företag och klubb
vad gäller utbildning. Bland annat har SBK idag ca 50 förbundsinstruktörer som driver
valpkurser i nära samverkan mellan klubben och personens egna företag. På samma
sätt är samverkan med de instruktörer som utbildar assistanshundar organiserade.
Fram till 2015 sköttes detta av SKK. Från 2016 har denna tjänst, som har upphandlats
av Myndigheten för Delaktighet, skötts av SBK.
Beträffande möjligheten för företag att genomföra officiell verksamhet har detta med
stor positiv erfarenhet prövats sedan 2012 med genomförandet av Beteende och
Personlighetsbeskrivning Hund, BPH. Under 2017 prövas möjligheten på liknande sätt
genom att företag har fått rätt att arrangera agilitytävlingar.
EUdomstolen har sedan några år slagit fast att Sverige får fortsätta att undanta ideella
föreningar från EUs momsregler trots att samma verksamhet erbjuds av företag.
Utredningens förslag riskerar inte SKKs medlemsklubbars status som momsbefriade.
Utöver ovan har förändringar skett i tolkningen av hur ideella föreningar får hindra
företag att bedriva verksamhet som erbjuds av klubbar. Marknadsdomstolen
utfärdade ett vite i miljonklassen om Bilsportförbundet fortsatte att begränsa den
verksamhet som ett privat företag bedrev inom bilsporten. I början av 2016
genomförde Konkurrensverket en förberedande studie om hur SKK begränsar
verksamheter utifrån olika perspektiv. Utredningen ledde inte till att myndigheten gick
vidare i en fördjupad studie, samtidigt som den inte gav besked om huruvida SKKs
regelverk är i konflikt med Konkurrenslagstiftningen.
Arbetsgruppen har valt att beskriva SKKs och medlemmarnas behov av utbildning i
följande grupper:
Förtroendevalda

Behovet av ny och fortbildning av förtroendevalda i styrelser
kommer att fortsätta vara stort och behöver lösas såväl inom
SKK som i samverkan med t.ex. Studiefrämjandet.

Funktionärer

Behovet av ny och fortbildning måste i huvudsak lösas inom
SKK och primärt av den del av organisationen som är huvudman
för verksamheten.
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Medlemmar

I allt snabbare takt ser arbetsgruppen att medlemmar,
hundägare och klubbar väljer att köpa utbildning av företag då
dessa verkar ha lättare att tillgodose de önskemål som finns hos
dagens hundägare. T.ex. har SBK förlorat nästan 2/3 av antalet
deltagare som genomgår en valpkurs mellan åren 2007 till 2016
(från 22 600 till 8 900).
Arbetsgruppen föreslår att SKK, inte minst av
konsumentupplysningsskäl, skapar samarbeten mellan företag
och klubbverksamheten samt att SKK involverar sig i denna del
genom t.ex. kvalitetssäkrande åtgärder av utbildning.

Utbildning
genom företag

Idag köper svenska hundägare utbildning och andra
omvårdnadstjänster till sina hundar, exklusive veterinärvård och
foder till ett värde av 2,5 miljarder kronor. Totalt har
sällskapsdjurssektorn ökat från 10 miljarder kronor till över 16
miljarder kronor de senaste femsex åren. SKK har idag inga
kvalitetssäkrande insatser i denna del av svenskt hundägande
vilket arbetsgruppen ser som en brist.

5.2 Vad, när och hur?
Arbetsgruppen föreslår att KF ger CS i uppdrag att:
9 Vid risk för myndighetsingripande omedelbart kunna ändra regelverket för vem
som är arrangör av officiell SKKverksamhet.
9 Utveckla samarbetsavtal med olika utbildningsarrangörer med start 2018 för
att därmed i större utsträckning kunna påverka kvalitet och kompetens.
9 I samverkan med den klubb som har huvudmannaskap för viss verksamhet
kunna ge företag rätt att arrangera officiell verksamhet som bedrivs enligt SKKs
regelverk av SKK eller klubbauktoriserade funktionärer och i övrigt med
säkerställande av ett bra djurskydd från 2018.
9 I den takt klubbar önskar bistå med kvalitetssäkring av t.ex. funktionärer genom
att använda digitala verktyg på liknande sätt som idag sker avseende BPH
funktionärer och kennelkonsulenter i olika utbildningsverktyg.
9 Med start 2018 etablera SKKs företagarförening, med möjlighet till anslutning
för företag och branschorganisationer som företräder verksamheter som säljer
tjänster till hundägare.
o Föreningens syfte ska vara att stödja utvecklingen av seriösa företag
genom standardavtal, försäkringslösningar m.m.
o För SKKs del ger företagarföreningen främst en möjlighet att tillse att
föreningens medlemsföretag följer SKKs etiska normer.
o För SKKs medlemmars del öppnar företagarföreningen för en bättre
konsumentupplysning genom kvalitetssäkring och prisjämförelser samt
ger möjlighet att skapa bra förmåner till SKKs medlemmar.
o För SKKs medlemsorganisationer underlättar företagarföreningen
utvecklingen av samarbete.
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9 Under 2018 konkretisera etablering av ett närmare samarbete med de skolor
som utbildar personer inom ramen för den offentliga yrkesutbildningen. Detta
kan exempelvis ske genom etablering av SKK Hundcollege.
9 Förutom avtalskonstruktioner utreda om någon förändring av SKKs stadgar är
erforderlig.
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6.1 Varför?
I uppdraget från KF ingick även att presentera en värdegrund för SKK. Arbetsgruppen
har presenterat hur en värdegrund skulle kunna se ut och som baseras på fyra
grundstenar:





Hunden i centrum
Tillsammans
Alla lika – alla olika
SKK för hela hundsverige

De flesta klubbar har ställt sig bakom hur en värdegrund skulle kunna skrivas för SKK.

6.2 Vad, när och hur?
Arbetsgruppen föreslår att KF ger CS i uppdrag att:
9 Under 2018 ta fram en gemensam värdegrund för SKK där arbetsgruppens
utkast kan vara en bas att starta arbetet ifrån.

Rapport från Rallylydnadsgruppen
Ett stort Grattis till våra Skånskeekipage på årets SM som gick i Jönköping och inte mindre än 15
ekipage kom från vårt distrikt.
Ett stort Grattis även till våra två nya domare, Sofie Remgren och Filip Ertzinger som blev godkända
under en tvådagarstävling i Halmstad för snart tre veckor sedan..
Ansökan om nästa års tävlingar kan ske i två omgångar. Tävlingar 1 jan till 30 juni senast 15
september, tävlingar 1 juli till 31 dec senast 15 mars. Helst ansökan för hela året. Detta skulle
underlätta för klubbar och funktionärer. Tyvärr får våra tävlande nästa vår inte så många möjligheter
att tävla, det är nämligen bara 4 klubbar som ansökt under första halvåret och 5 totalt.
DM kommer att avhållas på Helsingborgs BK den 15 oktober. Kvalet är officiell tävling och de tjugo
bästa Skåneekipagen går till en final som är inofficiell.
När det gäller DM har vi fått ett önskemål från UG Rally att distrikten försöker enas om regler. Det
ska gälla mästarklass och när det gäller diskussioner kring klubbtillhörighet så är det den tävlandes
folkbokföringsadress som bör gälla.
Förare som har olika typer av dispenser ska i samband med anmälan skicka in ett foto eller en
scanning av dispensen. Arrangören ska vidarebefordra detta till domaren senast när den utsatta
anmälningstiden har gått ut.
Enligt Helene fungerar inrapportering av tjänstgöringsrapporterna till distriktet bra.
Ni som är intresserade av att utbilda er till domare, sekreterare eller skrivare, hör av er till mig.
Det har även kommit ut information angående nästa regelrevidering. Börja fundera och diskutera
hemma på klubbarna vad ni skulle vilja en ändring på. Även om vi har startat alldeles nyss på nya
regler så går tiden fort och det är en ganska lång handläggningstid.
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Resultatenhet: Hela företaget
Period: 17-01-01 - 17-12-31

Senaste vernr:

1(1)
17-09-05
14:56
74

Ing balans

Period

Utg balans

852,00
852,00

2 192,50
2 192,50

3 044,50
3 044,50

Kassa och bank
1920
PLUSGIRO 126173-4
S:a Kassa och bank

511 695,67
511 695,67

139 291,17
139 291,17

650 986,84
650 986,84

S:a Omsättningstillgångar

512 547,67

141 483,67

654 031,34

512 547,67

141 483,67

654 031,34

-423 444,52
-75 715,15
-499 159,67

0,00
0,00
0,00

-423 444,52
-75 715,15
-499 159,67

-13 388,00
-13 388,00

13 388,00
13 388,00

0,00
0,00

-512 547,67

13 388,00

-499 159,67

0,00

154 871,67

154 871,67

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Fordringar
1510
Förskott -Anna-Kerstin Svensson
S:a Fordringar

S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2010
Eget kapital
2019
Redovisat resultat
S:a Eget kapital
Kortfristiga skulder
2499
Andra övriga kortfristiga skulder
S:a Kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***
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Senaste vernr:

1(2)
17-09-05
14:56
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Perioden

Ackumulerat

Ack fg år

Årsbudget

Nettoomsättning
3010
Medlemsavgifter
3090
Övriga intäkter
3115
TL&TS träffar
3145
Patrullhund kurs
3150
Funktionärsutbildningar (Klubb)
3180
Instruktörsutbildningar
3310
Centrala Försvarsmaktsanslag
S:a Nettoomsättning

221 656,00
4 975,00
0,00
0,00
59 020,00
0,00
21 000,00
306 651,00

221 656,00
4 975,00
0,00
0,00
59 020,00
0,00
21 000,00
306 651,00

226 038,00
40 200,00
0,00
8 315,00
67 839,00
0,00
18 763,00
361 155,00

220 131,00
12 500,00
23 000,00
0,00
225 000,00
20 000,00
18 000,00
518 631,00

S:a Rörelseintäkter mm

306 651,00

306 651,00

361 155,00

518 631,00

-1 100,00
-20 786,00
-3 200,00
-8 309,07
-24 878,40
-11 744,31
-3 442,00
0,00
0,00
0,00
-7 434,05
0,00
0,00
-10 078,00
-21 935,00
-733,00
0,00
-10 636,00
0,00
-8 518,00
-132 793,83

-1 100,00
-20 786,00
-3 200,00
-8 309,07
-24 878,40
-11 744,31
-3 442,00
0,00
0,00
0,00
-7 434,05
0,00
0,00
-10 078,00
-21 935,00
-733,00
0,00
-10 636,00
0,00
-8 518,00
-132 793,83

-1 830,00
-51 279,53
-4 337,00
-19 689,06
-13 132,50
-22 626,53
-5 346,00
-8 245,20
-8 000,00
0,00
0,00
0,00
-12 782,45
-26 325,00
-49 967,87
0,00
0,00
-605,00
-2 400,00
-5 808,00
-232 374,14

-4 000,00
-66 500,00
-5 000,00
-22 700,00
-25 000,00
-24 500,00
-16 500,00
-12 000,00
-10 000,00
-25 000,00
-10 500,00
-1 500,00
-7 000,00
-137 000,00
-106 000,00
-10 000,00
-3 000,00
-44 000,00
-12 000,00
-11 000,00
-553 200,00

173 857,17

173 857,17

128 780,86

-34 569,00

-488,00
-140,00
-1 800,00
-4 029,50
-11 395,00
-1 133,00
-18 985,50

-488,00
-140,00
-1 800,00
-4 029,50
-11 395,00
-1 133,00
-18 985,50

-5 047,00
-809,00
-4 151,00
-16 496,00
-25 184,00
-986,00
-52 673,00

-9 000,00
-2 500,00
-6 600,00
-7 000,00
-13 200,00
-1 200,00
-39 500,00

-151 779,33

-151 779,33

-285 047,14

-592 700,00

Rörelseresultat före avskrivningar

154 871,67

154 871,67

76 107,86

-74 069,00

Rörelseresultat efter avskrivningar

154 871,67

154 871,67

76 107,86

-74 069,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

154 871,67

154 871,67

76 107,86

-74 069,00

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8310
Räntor - Avkastningar
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0,00
0,00

0,00
0,00

-392,71
-392,71

0,00
0,00

S:a Resultat från finansiella investeringar

0,00

0,00

-392,71

0,00

154 871,67

154 871,67

75 715,15

-74 069,00

Rörelsens intäkter mm

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4015
Medlemsavgifter
4020
Resor
4025
Kontant ersättning
4030
Förtäring
4040
Kongressen (inkl resor)
4050
Distriktsmöten
4060
Externa konferenser (inkl resor)
4080
Interna konferenser
4110
Domar -Beskrivarträffar
4115
TL&TS träffar
4120
Övriga funktionärsträffar
4125
Rekrytering
4130
Utveckling distriktsfunktionärer
4135
Lärare
4150
Funktionärsutbildningar (Klubb)
4170
Skyddsfiguranter
4180
Instruktörsutbildningar
4190
Domar-Beskrivarutbildningar
4240
SM
4250
DM
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
6110
Kontorsmaterial
6250
Porto
6350
Hemsida
6380
Uppvaktning
6390
Övr kostnader
6570
Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

Resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
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Perioden

Ackumulerat

Ack fg år

Årsbudget

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

154 871,67

154 871,67

75 715,15

-74 069,00

Resultat före skatt

154 871,67

154 871,67

75 715,15

-74 069,00

Beräknat resultat

154 871,67

154 871,67

75 715,15

-74 069,00

0,00

0,00

-75 715,15

0,00

8999

Redovisat resultat

Svenska Brukshundklubben

Distriktsaktivitet 2018
 Vad är det?
 Jo, det är…
 SBK Skånes satsning på lokalklubbar och
ungdomsmedlemmar

Distriktsaktivitet 2018
Distriktet utmanar lokalklubbar och rasklubbar med aktiv verksamhet i distriktet
att under 2018 arrangera en ny aktivitet i form av kurs (valfri inriktning), som
klubben inte haft tidigare.

Kursen ska hållas i minst 5 vardagskvällar alt som 2 helgdagar (totalt ca 10 timmar).

Ansökan om aktivitetsbidrag max 5000:- ska tillsammans med redovisning av vilken
typ av aktivitet man önskar genomföra mailas till distriktsaktivitet@sbkskane.com

Vid eventuella frågor gäller samma adress

Ansökan ska innehålla:

Kursplan, kursledare, startdatum, kontaktperson samt planerat antal deltagare.

Ansökningsperiod 1/1 2018-1/6 2018.

Beslut om bidrag kommer inte att kunna fattas förrän efter årsmötet 2018 (godkänd
distriktsbudget).
Kompletteringen i fetstil ovan har tillkommit efter distriktsmötet.


Ungdomsaktivitet 2018
 Distriktet utmanar lokalklubbarna och rasklubbar med aktiv verksamhet i distriktet att under 2018
arrangera kurser i bruksgrenarna för ungdomar. Samarbeta där så är möjligt med Sveriges hundungdom.
 Ungdomsaktivitetsbidraget om max 5000 kan sökas om man anordnar en kurs i bruks där minst fem av
deltagarna är under 20 år.
 Kursen ska hållas i minst 5 vardagskvällar alt som 2 helgdagar (totalt ca 10 timmar).
 Ansökan om ungdomsaktivitetsbidrag max 5000:- ska tillsammans med redovisning av kurs man önskar
genomföra mailas till distriktsaktivitet@sbkskane.com
 Vid eventuella frågor gäller samma adress
 Ansökan ska innehålla:
 Kursplan, kursledare, startdatum, kontaktperson samt planerat antal deltagare.
 Ansökningsperiod 1/1 2018-1/6 2018.
 Beslut om bidrag kommer inte att kunna fattas förrän efter årsmötet 2018 (godkänd distriktsbudget)
Kompletteringen i fetstil ovan har tillkommit efter distriktsmötet.

