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SKK’s organisationsutredning  
 

Då endast två lokala klubbar inom ÖND var närvarande vid SKK’s information ang. den 

organisationsutredning som pågår, det var Vännäs och Umeå skickar distriktsstyrelsen ut denna 

information till Er övriga. 

 

”Utredningens sammansättning” 
Kennelfullmäktige (KF) gav centralstyrelsen (CS) i uppdrag att göra en ”förutsättningslös” översyn av 

SKK’s organisation. Bakom detta låg ett flertal motioner till KF om svårigheterna att hitta/rekrytera 

förtroendevalda. Det är ca 16 500 personer som ska rekryteras till olika uppdrag per år.  

En (1) motion var insänd av SBK, övriga av länsklubbar och andra specialklubbar. 

 

I projektarbetet skulle både klubbar och enskilda medlemmars synpunkter och önskemål inhämtas. 

ÖND vet inte hur man hanterat detta då det fortfarande är stor hemlighetsstämpel på förslaget och 

arbetsgruppens arbete. 

 

2017, dvs nu, ska CS presentera översynen och föreslå KF om ev förändringar av organisationen, 

regelverk och praxis. Detta är en MYCKET snäv tidsaxel, där den tröghet som skall finnas inom 

organisationen nu helt är borttaget. Arbetsgruppens arbetsgång ser ut som följer. 

November 2015 – CS ger uppdrag till gruppen 

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 – Remiss ut till klubbar och medlemmar 

April-Maj 2017 – Arbetsgruppen sammanställer remissvar och lämnar sitt slutförslag senast den 1 

juni till CS. 

Juni – Augusti 2017 – CS tar ställning till lämnade förslag och lämnar en rekommendation till KF 

 

Arbetsgruppen består av - 

Per-Inge Johansson 

Liz-Beth Carlsson Liljekvist 

Karin Sejnell 

Katarina Sundberg 

Nils Erik Åhmansson 

Jahn Stääv 

Jonas Öhrn 

Henrik Barnekow, ersatt Lars O Törnkvist 

Ulf Uddman, adjungerad SKK’s VD 

Fredrik Bruno, arbetsgruppens sekreterare 
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Utredningen gäller framtid och vi siktar mot 2030 säger arbetsgruppen. Inte en enda representant 

från vår framtid, Sveriges Hundungdom, har varit med i gruppen… 

 

 

 

”Alla ska känna sig välkomna” 
1. Alla som äger en hund ska vara välkomna i den nya organisationen. Det är inte hunden som 

räknas, det är människan… 

2. Sex (6) eller sju (7) regioner ska ersätta LÄNSKLUBBSORGANISATIONEN.  

3. Ett grundmedlemskap i SKK inrättas 

4. Förändrad valprocedur till KF och CS 

5. Ökad möjlighet till delaktighet och påverkan 

6. Företag kan ansluta sig till SKK 

7. Hundcollege etableras 

 

Och vad KAN detta innebära för oss inom SBK’s organisation… 

1. Inom SBK är ALLA det, detta är en problematik inom länsklubbarna… Sen huruvida en 

blandras kan/bör/skall kunna bli champion i någon gren/verksamhet är ett stort frågetecken. 

 

2. Klubbar inom ÖND har alltid tyckt att distriktet är lite för stort. I det nya förslaget om 

regioner så följer man politikens länsindelning, dvs Lappland, Norrbotten, Västerbotten, 

Ångermanland, Jämtland, Medelpad och Härjedalens län. I förslaget som presenterades så 

kan ev. Norrlandsregionen eller Stockholm/Gotland vara aktuell för delning. 

 

3. ALLA ska vara medlem i SKK, alla. Vill man sen vara med i någon annan klubb så får man lägga 

på ytterligare medlemskap. Exemplet som visades var – 

50 kr i Medlemsadministrationskostnad 

50 kr i regional klubbavgift (nuvarande distriktsavgift) 

100 kr för Hundsport 

Totalt 200 kr för grundmedlemskapet… 

Vill man bli medlem i ex SBK så får man lägga till den centrala avgiften, samt lokalklubbens 

avgift. Man kan i förslaget även läsa att det ska finnas möjlighet att endast vara stödjande 

medlem, dvs en medlem utan rösträtt och utan krav på föreningsarbete.  

 

4. I och med att det blir regioner kommer våra distrikt att bli utan uppdrag. Om man som 

lokalklubb vill vara med och påverka som gäller det för lokalklubben att representera på 

regionfullmäktige (RF). Där kommer ALLA lokala klubbar att delta, Älghundsklubben, Svenska 

Vinthundsklubben, Svenska Stövarklubben, Rasklubben för New Foundland osv osv, förutsatt 

att lokalklubbarna har 50 medlemmar inom regionen. Har man mindre är 50 medlemmar  
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äger man ingen rösträtt på RF. Detta skulle i dagsläget innebära att åtta (8) av ÖND’s klubbar 

inte har rösträtt på RF.  

En ledamot från RF’s styrelse skall utses att ingå i CS. 

 

5. 5. Här har ÖND inga kommentarer i dagsläget. 

 

6. Företagen har exploderat, i storstadsregionen är det 65% av alla som går hundkurs som gör 

det hos ett företag. Och då har vi inte räknat med alla hunddagis, hundtrim och andra former 

som på ett eller annat sätt erbjuder ”inlärning/uppfostran” av hund. Vad är tanken med att 

ta in företagen under organisationen? 

 

7. För att SKK ska kunna kontrollera detta så öppnas någon form av utbildning inom hund med 

SKK’s insyn. Vad är här tanken? Både Hundcollege och företag? 

 

”SBK blir en verksamhetsklubb” 
På en ort där informationsträffarna hölls, så deklarerades att Svenska Brukshundklubben kommer att 

bli en stor verksamhetsklubb och rasklubbarna som i dag är anslutna till SBK kommer att ligga direkt 

under SKK.  

I organisationsschemat som visades så står det att ”Specialklubba” har rasklubbar och avelsansvar. 

Där finns det inga lokala klubbar. De lokala klubbarna utgör i dag grunden för SBK. Det är där vår 

verksamhet bedrivs 

Under ”Verksamhetsklubbar” så finns beskrivet lokala klubbar vilket i dag inte är en möjlighet enligt 

gällande verksamhetsklubbstadga.  

Hårdrar man detta så skulle det kunna innebär det att samtliga sektorer/arbetsgrupper/kommittéer 

(verksamheter inom våra lokalklubbar) bildar en verksamhetsklubb och på så sätt splittrar SBK (egen 

tolkning) och detta kommer att genomsyras av ekonomi. Varför betala en avgift till en ”specialklubb” 

när man kan bilda egen verksamhetsklubb och komma undan billigare… 

 

”Nya regioner” 
Alla medlemmar blir anslutna till den region där man bor och för att få räknas dom röstberättigad 

medlem så måste man ansluta sig till minst en klubb, annars blir man stödjande medlem i regionen. 

Varje region skall ha ett regionfullmäktige dit ALLA klubbar med fler än 50 medlemmar inom 

regionen har rösträtt. Varje region blir egen juridisk person. 

Där ska man välja en regionstyrelse som ska besluta i regionens verksamhetsfrågor, ALLA 

verksamhetsfrågor, som lydnadsprov, utställningar, viltspår, jaktprov, hundkapp osv osv. Från 

regionstyrelsen skall det väljas en som skall ingå i CS. Styrelseledamöterna skall arvoderas så som 

sker idag med 1000 kr/dag. 

Hur kommer då ”vanliga” klubbar kunna rekryterar förtroendevalda om man nu börjar arvodera för 

ideellt arbete? 

På varje region skall det finnas ett regionkontor som ska bemannas med mellan 3-5 personer. 

Personalen blir anställda av SKK men finansieras av respektive region och regleras avtalsmässigt. Om  
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det nu blir så att man beslutar att dela landet i sju (7) regioner, som kan vara aktuell för vår del, kan 

man nog inte räkna med att det blir 3-5 personer anställda utan då mest troligt 2-3 anställda.  

 

Regionkontoren ska ha det operativa ansvaret för genomförandet av regionens utställningar, 

tävlingar och utbildningar samt vara kontakt mellan myndigheter och andra organisationer gällande 

frågor rörande djurskydd, jakt och utbildningsfrågor.  

 

 

Vad får då detta för konsekvenser för distriktets klubbar? 
 

I dagsläget vet vi inte då det inte är gjort någon konsekvensanalys av förslaget. SBK/FS jobbar för 

högtryck med det.  

 

Riskerna som vi ser, är att SBK, i sin nuvarande form försvinner och vår verksamhet ute i 

lokalklubbarna bli verksamhetsklubbar. Exempel, Haparanda Agilityklubb, Kiruna Rallylydnadsklubb 

osv. Denna misstanke kan stärkas av den organisationsmodell som presenteras i förslaget. Det finns 

inga lokala klubbar under specialklubben, som i dag är grunden för SBK, utan lokala klubbarna ligger 

under verksamhetsklubben. 

Vad händer med vår roll som Frivillig Försvarsorganisation? 

 

Vad som händer med SBKs bruksprov och MH/MT förklaras ej. Men risken är att detta också blir 

någon form av verksamhetsklubb samt att vår roll idag som ”Hundägarnas utbildningsorganisation” 

försvinner i SKK företagarförbund. 

 

SBK kommer att tillhöra regionen och styras och ledas av regionkontoret. Distrikten försvinner och de 

uppdrag och arbetsuppgifter distrikten har läggs ut på regionen. Att ”samsas” om resurserna med 

alla andra hundklubbar inom regionen. 

OM detta förslag går igenom så innebär det mest troligt att lokalklubbarnas förtroendevalda måste 

vara väl insatta i föreningsarbete, säkert lägga ner mera tid och resor om man vill vara med där 

besluten tas. Man måste för egen maskin vara aktiva och påverka i alla led.  

Vart kontoren blir placerade är givetvis inte klart, men att anta att det hamnar i mellan Sverige 

någonstans, för närmare avstånd till Stockholm och huvudkontoret är väl inte orimligt. 

 

Vi kommer att få en tjänstemannaorganisation i högre utsträckning än i dag, då det är personalen på 

regionkontoren som operativt ska ansvara för verksamheten. 

 

Vi hoppas att Ni fått lite mer information, och väntar på att utredningsgruppen ska släppa 

information så snart som möjligt. Under 1:a kvartalet 2017 ska en remiss ut, och då gäller det att Ni 

fått korrekt information och har diskuterat detta i Era lokalklubbar. 
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Distriktsstyrelsen I Övre Norrland genom 

Maude Sjölin, distriktsordförande 

Jessica Wallbing, vice ordförande 

Carin Josefsson, sekreterare 

Lillemor Ökvist, ledamot 

Anita Skoog, ledamot 

Camilla Lindkvist, ledamot 

Lisa Sandström, suppleant 

Ida Åhman, suppleant 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


