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Remiss till Länsklubbar, Specialklubbar, Sveriges
Hundungdom och avtalsanslutna klubbar – februari 2015
Förslag till nya Grundregler för Svenska Kennelklubben (SKK)
SKK/CS har under 2014-2015 arbetat med en översyn av SKKs olika regelverk. I denna remiss
önskar SKK/CS er klubbs synpunkter på förslag till nya Grundregler för medlemmar i SKK.
Avsikten är att förslaget ska presenteras och fastställas på Kennelfullmäktige i oktober 2015
och gälla från 1 januari 2017.
Bakgrunden till översynen har redovisats vid specialklubbskonferensen i Stockholm i februari
2015 och vid länsklubbskonferensen i Gävle i september 2014. Den kan kort sammanfattas
med att gällande regelverk har blivit allt mer omfattande och svårt för den enskilde
medlemmen att få överblick över och kännedom om.
SKK har under årens lopp lagt till den ena regeln efter den andra, oftast välmotiverat, men
sammantaget är regelverket, enligt CS uppfattning, för omfattande och svåröverskådligt. Ett
flertal särbestämmelser inom främst rasers hälsa (hälsoprogram) har inte utvärderats
regelbundet sedan de infördes.
I bilaga 1 finns förslaget tillsammans med exempel på tolkningar och ytterligare information
på enskilda regler. SKK/CS avsikt är att använda Internettekniken för att göra regelverket
känt och att kontinuerligt kunna uppdatera tolkningar och exemplifieringar till hjälp för
medlemmar i de enskilda fallen.
För det fortsatta arbetet önskar SKK/CS svar från er klubb på följande frågor:
1. Anser klubben att gällande Grundregler ska förändras i enlighet med bifogat förslag?
(Skriv eventuell kommentar i rutan)

JA

JA, men med följande tillägg

NEJ

2. I gällande stadgar för SKK så finns i § 3 en blandning av regler för klubb i SKK och
enskild person, § 3 moment 7. § 4 gäller regler för klubb. SKK/CS önskar göra en
förändring så att § 3 omfattar regler för klubb inom SKK och § 4 omfattar regler för
enskild person. Tillstyrker er klubb denna förändring?

JA

NEJ
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3. I nuvarande Grundregel 1:3, förslagets 1:2, föreslås att förbudet i grundreglerna
begränsas till att gälla för funktionär inom SKK. Med funktionär avser SKK/CS person
som är vald av årsmöte eller motsvarande, person utsedd av en klubbstyrelse,
auktoriserad eller motsvarande inom SKK samt anställd personal i SKKorganisationen. Nuvarande förbud som omfattar alla medlemmar har inte fått
avsedd effekt då ärendemängden till SKK/DN är mycket omfattande och ger allt
större mängd handlingar med mycket uttalanden från sociala media. Allt som oftast
leder dock dessa anmälningar inte till någon disciplinär åtgärd. SKK vill därför
begränsa insatserna till att hantera när orättmätig kritik riktas mot funktionär inom
SKK.
SKK/CS avser att försöka hitta andra former för att motverka det näthat som florerar
på sociala medier. Tillstyrker er klubb denna förändring?

JA

NEJ

4. Nuvarande grundregel 1:4 reglerar att medlem ska uppträda på ett gott sätt vid
utställning, prov eller tävling. Motsvarande regel finns även i SKKs Allmänna regler
för utställning, prov och tävling. SKK anser att denna dubbelreglering inte är
nödvändig utan att regeln kan strykas från grundreglerna men stå kvar i de allmänna
reglerna. Tillstyrker er klubb denna förändring?

JA

NEJ

5. Nuvarande grundregel 4:5, förslagets 2:8, avser tiden för hur länge ett
fodervärdsavtal kan vara giltigt. SKK/CS fick från KF 2013 i uppdrag att utreda frågan
ytterligare och komma med ett nytt förslag.
I det nya förslaget till grundregler så har de detaljerade reglerna tagits bort och
istället sker en hänvisning till fodervärdsavtal vars innehåll är fastställt av SKK. Denna
förändring innebär att villkoren har förts över till fodervärdsavtalet och att de inte
finns i grundreglerna, vilket gör det lättare att göra justeringar.
Yrkandet från KF 2013 innebär att maxtiden för fodervärdsavtalen fortsatt ska vara
fem år men att giltighetstiden inte begränsas av tikens ålder. En tik ska kunna sättas
ut på foder när den är nio år och elva månader i fem år tills den är femton år.
Nuvarande begränsning upphör när tiken är fem år och hane sju år. (Se bilaga 2).
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SKK/CS har i sak inte ändrat ståndpunkt sedan 2013 eller från tidigare
kennelfullmäktige när samma fråga har behandlats. Hänsyn har tagits till att en
hundägare ska kunna ha vetskapen av att äga sin hund. I de fall när behov finns för
uppfödaren att använda äldre hundar har SKK/CS lämnat förslag att använda SKKs
låneavtal.
Med anledning av ovan finns två förslag
a) Förslag att ta bort detaljreglerna i SKKs fodervärdsavtal från Grundreglerna och att
dessa enbart finns i gällande fodervärdsavtal. Tillstyrker er klubb denna förändring?

JA

NEJ

b) Ska ett fodervärdsavtal, oförändrat från nuvarande avtal, upphöra när tiken är fem
år, när hanen är sju år eller ska avtalet kunna tecknas tills hunden har fyllt tio år?

JA, avtalet ska upphöra vid fem/sju år
JA, avtalet ska kunna tecknas tills hunden har fyllt tio år

6. I nuvarande Grundregel 2:3, 2:4 och 2:5, förslagets 2:2, hänvisas till gällande
särbestämmelser för att valpkull ska kunna registreras i SKK. Nuvarande
särbestämmelser som finns i SKKs registreringsregler sid 19-53 omfattar drygt 30
sidor.
Vid en genomgång av reglerna har SKK/CS noterat att ett flertal särbestämmelser är
omoderna och i behov av revidering eller att tas bort. Framför allt behövs en
utvärdering för att se om behovet av att ha kvar särbestämmelserna fortfarande
finns. SKK/CS föreslår att KF 2015 ger CS i uppdrag att i samråd med berörda klubbar
göra en utvärdering och översyn under perioden 2016-2020. Tillstyrker er klubb ett
sådant uppdrag?

JA

Övriga kommenterar:

NEJ
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Datum: ______________________________________________________

Klubb: _______________________________________________________

Underskrift: ___________________________________________________

E-post: _______________________________________________________

Remissvar ska vara SKK tillhanda senast 18 maj 2015. Skickas till annika.klang@skk.se
eller SKK, Annika Klang, 163 85 SPÅNGA

