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Till 
    SSRKs fullmäktige 
 
 
 
Huvudstyrelsens förslag till avgifter för 2022 - 2023 
 
Fullmäktige måste ta ställning till medlemsavgifternas storlek för åren 2021 och 2023. 
Huvudstyrelsen föreslår oförändrade avgifter för samtliga medlemskategorier. 
 
Föredragning 
 
Med sviktande medlemstal och ökade krav på SSRK administrativt växer det ekonomiska åtagandet. 
Behovet av utbildnings-verksamhet för funktionärer kommer kontinuerligt att öka. Med ökade krav 
från lagstiftaren som berör våra verksamheter måste också en adekvat kvalitetssäkring av 
verksamheten utvecklas. 
  
Huvudstyrelsen menar att SSRKs arbete med jaktprovsdomarutbildning, det mycket omfattande 
arbetet med exteriördomarfrågorna såsom utökning av rasregister och beredning inför uttagning och 
utbildning av exteriördomare kräver administrativa resurser. Huvudstyrelsen har i sin plan för 2022-
2023 lagt än större vikt på att upprätthålla och höja den höga kvaliten hos våra domare, detta 
kommer att kräva större resurser i framtiden. Detta kräver god ekonomi där medel avsätts under de 
goda åren mellan konferenserna. Nu går vi in i en femårs SSRKs arbete med avelsfrågorna är också 
frågor som i allra högsta grad berör rasklubbarna. Huvudstyrelsen kan också konstatera att SSRKs 
kansli ger omfattande service till både avdelningar och rasklubbar. Utnyttjandet av SSRK utbildade 
funktionärer i rasklubbarnas arrangemang har naturligtvis alltid förekommit i den inofficiella 
verksamheten.  
 
Covid-19 påverkade oss under 2020, men sviterna kommer att följa oss en bit framöver. Lagd budget 
visar på ett underskott de närmaste åren. En del av detta underskott är på grund av Covid-19 andra 
delar är effekter av en satsning på FB-S och på utbildning av våra domare. Huvudstyrelsen har en 
långsiktig ekonomisk plan som sträcker sig fram till 2025. Under denna tid bedömer vi att vi har ett 
kontrollerat underskott på 1-1,5 miljoner kronor. Då vi har en mycket god ekonomi och kontroll över 
kassa flöde anser vi att det inte är motiverat med en höjning av avgiften under denna period, utan 
det är dags att använda det vi lagrat i ladorna. En översyn ska givetvis göras vid nästa fullmäktige om 
två år. 
 
Styrelsen förslår därför att avgiften för perioden 2022-2023 lämnas oförändrad.  
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FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER 2022 2023 
Fullbetalande medlem: 425 kr 425 kr 
Familjemedlemskap: 150 kr 150 kr 
Uppfödare som anmäler valpköpare som ny   
medlem i avdelning: 150 kr 150 kr 
Utlandsmedlem: 525 kr 525 kr 
Rasklubbsmedlem: 10 kr 10 kr 
 
För att även fortsättningsvis kunna arrangera medlemsvärvningskampanjer föreslås huvudstyrelsen 
få fortsatt uppdrag att besluta om rabatterade avgifter i samband med kampanjer. 
 
Vidare föreslås att avdelningarnas andel av fullbetalande medlemsavgift fastställs till 100 kronor per 
medlem. Intäkterna för familjemedlemskap ska 100 kronor tillfalla avdelning samt 50 kronor i 
registeradministration till SSRK centralt. 
 
Förslag till beslut 
 
Huvudstyrelsen föreslår fullmäktige besluta 
 
att fastställa avgifter för åren 2022-2023 i enlighet med föredragningen 
 
att delegera till huvudstyrelsen att besluta om rabatterade avgifter i samband med 
värvningskampanjer 
 
Bromma den 13 februari 2021 
 
För huvudstyrelsen 

 
Lars Ramberg 
SSRKs ordförande 
 

 


