
 
 

Bilaga 1 
 
 
Samtliga klubbar 
 
 
 
Svenska Kennelklubbens Organisationsutredning 
Kennelfullmäktige, KF, 2015 gav Centralstyrelsen, CS, i uppdrag att genomföra en 
förutsättningslös översyn av SKK-organisationen. Detta för att på bästa sätt kunna 
tillmötesgå de krav som medlemmarna och klubbarna uttryckt i motioner till KF 2015 
som rör hur SKK ska möta framtiden. 
 
Arbetsgruppen som tillsatts av CS har under 2016 sammanställt underlag, fakta med 
mera som presenteras i bilaga 2, SKKs Organisationsutredning – 
Bakgrundspromemoria. Arbetsgruppen rekommenderar starkt att detta material 
studeras då det innehåller mycket fakta som kan ge svar på många frågor. 
 
Utifrån ovan nämnda bakgrundsmaterial har arbetsgruppen i bilaga 3 sammanställt 
Organisationsutredning – Dagsläge och förslag till åtgärder. Arbetsgruppen önskar i 
detta läge av utredningen få klubbars och medlemmars reflektioner och synpunkter på 
de förslag och slutsatser som arbetsgruppen gjort och som har presenterats vid några 
möten med klubbarna under hösten 2016. 
 
Via denna länk når du en digital svarsblankett där arbetsgruppen önskar få klubbarnas 
och medlemmarnas synpunkter. Skälet att arbetsgruppen väljer en digital 
svarsblankett är att det underlättar sammanställningen då utredningen räknar med att 
få in många svar. För klubbar är det obligatoriskt att besvara arbetsgruppens nio 
huvudförslag samt frivilligt att svara på de olika delförslagen. 
 
Svaren ska vara lämnade senast den 31 mars 2017. 
 
Om ni har frågor rörande underlagen kan dessa i första hand besvaras av 
 
Per-Inge Johansson, arbetsgruppens ordförande per-inge@gnallen.nu 
    070-727 20 05 
 
Ulf Uddman, VD, SKK   ulf.uddman@skk.se 
    08-795 30 10 
 
Fredrik Bruno, arbetsgruppens sekreterare fredrik.bruno@skk.se 
    08-795 31 17 
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Vid arbetsgruppens informationsmöten i november 2016 framkom det starka 
önskemål om mer tid för att internt diskutera de olika förslag som arbetsgruppen 
presenterat. SKK/CS har gett arbetsgruppen ytterligare ett år för att lämna sitt slutliga 
förslag. Detta innebär rent konkret att till KF 2017 kommer det sannolikt endast att 
presenteras konkreta förslag i de delar där det råder stor samsyn inom organisationen. 
Övriga förslag kommer hänskjutas till ett extra KF, som föreslås genomföras hösten 
2018. 
 
Arbetsgruppen välkomnar att få förslag på alternativa lösningar, önskemål om 
ytterligare faktamaterial med mera. Målsättningen är att ett slutligt förslag ska 
presenteras senast den 1 juni 2018. 
 
För arbetsgruppen 
 
 
 
Ulf Uddman    Fredrik Bruno 
e.u.    e.u. 
 


