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Huvudstyrelsens Rapport rörande Ett medlemskap 
 

Bakgrund 
SSRKs organisation har diskuterats på alla fullmäktige (FM) under hela 2000 talet. Det gäller framför 
allt frågan om ETT medlemskap. 

På FM 2000 beslutades om enkät för att utreda synen på organisationen. 

På FM 2008 fattades ett principbeslut om att SSRK ska arbeta för ett medlemskap. Detta 
principbeslut har därefter inte ändrats. 

Under åren 2008-2011 gjordes en utredning för att utreda och skapa förutsättningar för ett 
medlemskap. Denna utredning utmynnade i att organisationsförändringen tills vidare lades till 
handlingarna.  

På FM 2011 avslogs förslaget om att upphäva principbeslutet om ett medlemskap. 

Inför FM 2012 utarbetades ett missiv med en noggrann genomgång. Missivet förordar två 
medlemskap, ett ordinarie och ett begränsat. Man föreslår fullmäktige vartannat år. 

Beslutet på FM 2012 blev att återremittera för fortsatt beredning. 

På FM 2013 konstaterades att SSRKs huvudstyrelse (HS) inte haft möjlighet och tid att förankra 
frågan om SSRKs organisation. Fullmäktige beslutade att HS får ta den tid som behövs för att utreda 
organisationsfrågan och att delrapport ska ges vid FM 2015. 

På FM 2015 avges en delrapport av HS vad gäller arbetet med organisationsfrågan. FM beslutar att 
förutom HS egna förslag till uppdrag, uppdra åt HS att ta fram en organisatorisk modell att 
presentera vid kommande fullmäktige. 

På FM 2017 avges rapporter från olika arbetsgrupper. Dels en som avger en rapport om dels en 
tänkt retrievergrupp och dels en om en tänkt spanielgrupp. Dessutom en ekonomisk konsekvens av 
detta. Bägge arbetsgrupperna förordar ett medlemskap. 

FM 2017 beslutar att godkänna dessa rapporter. I övrigt inga beslut vad gäller organisationen. 

På FM 2019 inlämnas åter en motion om att HS ska utreda ett medlemskap. 

FM 2019 beslutar att bifalla denna motion.  
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Nuvarande organisation 
Medlemskap i SSRK finns av två slag; 

Avdelningsmedlem och rasklubbsmedlem. Man kan tillhöra såväl avdelning som en eller flera 
rasklubbar. Avdelningsmedlemskapet administreras av SSRK centralt och rasklubbsmedlemskapet 
av respektive rasklubb. 

Avdelningsmedlem - Som avdelningsmedlem tillhör man den avdelning inom vars område man är 
bosatt. Medlemskap berättigar till deltagande i av avdelningarna och av SSRK centralt anordnade 
verksamheter samt erhållande av SSRKs publikationer.  

Rasklubbsmedlem - Rasklubbsmedlem är kollektiv medlem i SSRK. Medlemskap i rasklubb berättigar 
till deltagande i av rasklubben anordnade verksamheter samt erhållande av rasklubbens 
publikationer. 
 
Medlemsavgift 
Avdelningsmedlem - Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie fullmäktigemöte. Om flera personer i 
samma familjehushåll är medlemmar i SSRK behöver endast en av dessa betala full medlemsavgift. 
Övriga medlemmar betalar av fullmäktigemötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem 
erhåller inte SSRKs publikationer. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift. Fullmäktigemötet 
beslutar hur stor del av den fastställda medlemsavgiften som ska tillfalla berörd avdelning. 

Rasklubbsmedlem - Rasklubbsmedlem betalar sin medlemsavgift till rasklubben enligt rasklubbens stadgar. 
SSRKs fullmäktigemöte beslutar hur stor del av rasklubbarnas medlemsavgift som ska tillfalla SSRK. 
 

Organisationsstorlek 
De flesta ideella föreningar noterar idag en vikande medlemsanslutning. Detta gäller även inom 
SSRK.  

Vid årsskiftet 2020 hade SSRKs avdelningar 7772 medlemmar och rasklubbarna 15053 medlemmar. 

I tidigare utredningar har en kalkyl gjorts hur vanligt det är att man är medlem i både rasklubb och 
avdelning. Siffrorna har då varierat mellan 20 % (norrut) och 40% (söderut).  

SSRK är den näst största specialklubben i SKK.  

Svenska Brukshundsklubben har flest medlemmar 62 384, december 2018, SSRK hade vid samma 
tidpunkt totalt 22636. 
 
Svenska Terrierklubben ligger på tredje plats (12145, december 2018). 

Svenska Älghundsklubben kommer därefter med 9402 medlemmar (dec 2018). 
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Således har frågan om ett medlemskap i SSRK diskuterats och utretts under många år utan att 
någon framgång rönts. Det som faktiskt hänt är att rasklubbar och avdelningar nu har samma antal 
delegater som väljs till fullmäktige.  

En organisation blir slagkraftig om den har en stor medlemskader och om dessa samtidigt kan bli 
eniga i viktiga och gemensamma frågor.  

Det finns ett principbeslut om att SSRK ska arbeta för ett medlemskap. 

HS anser nu att det inte finns anledning att utreda frågan om ett medlemskap ytterligare. Det är 
istället dags att gå till handling.  

 

Hypoteser 
Idag upplever vi att intresset för att äga hund är mycket stort. Under 2019 fanns 989 000 hundar 
registrerade i Sverige. Således nästan en miljon hundar. Om man ser till de raser som är 
representerade i SSRK så är dom till antalet 93514 under 2019.  Spaniel och retrieverraserna utgör 
således nästan 10% av totala antalet registrerade hundar. De klart största raserna i SSRK sfären är 
labrador retriever  och golden retriever. 

Hur kommer det sig då att när allt fler väljer att bli hundägare så lyckas inte SSRK att locka fler 
medlemmar. 

Hypotes 1:  SSRK erbjuder inte ett attraktivt medlemskap för den nya hundägaren. 

Hypotes 2:  SSRK är en spretig och otydlig organisation. 
  

Svar på Hypotes 1 
SSRK bör vara en tillåtande och inbjudande organisation. Detta innebär att stor kraft måste läggas 
på att entusiasmera nya hundägare och erbjuda dessa möjligheten att testa olika träningsformer 
med hunden i fokus. Starten bör var första grunderna för både förare och hund vad gäller framför 
allt lydnad, vardagsträning etc.  

SSRK måste erbjuda ett attraktivt paket som gör att hundägaren vill bli medlem och att aktiviteterna 
därefter gör att man stannar i organisationen.  

Förslag: 1. Kontakt:  Alla uppfödare kontaktas av SSRK, avdelningen eller rasklubb. 
 2. Avgift för valpar: Markant lägre medlemsavgift för uppfödare som anmäler valp. 
 3. Startpaket skapas:  Exempelvis inbjudan till valpkurs, bok, etc. 
 4. Träningserbjudande: Olika nivåer, alla åldrar.  
 5. Introduktion i de olika aktiviteter som SSRK erbjuder:  
     viltspår, utställning, jaktträning, working test, FBR, agility etc. 
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Dessa förslag finns i vissa delar i vår organisation men det måste bli verkstad av detta och en tydlig 
ansvarsfördelning om vem som gör vad. 

Som grundfilosofi vad gäller detta svar är att många kanske ’bara’ vill ha sin hund tränad för att 
klara vardagslivet hemma medan andra vill göra karriär genom olika former av prov. Allting måste 
vara lika viktigt men ur denna breda medlemsbas kan man sedan skapa olika spetsfunktioner. Precis 
som breddidrott är viktigt per se kan också en elit skapas med denna filosofi. 
  

Svar på Hypotes 2 
SSRK bör uppfattas som EN organisation. Rasklubbarna och avdelningarna utgör basen inom SSRK 
och HS är det paraply som enbart ska administrera och ”hålla ordning” i organisationen. Tyvärr finns 
det ibland ett motsatsförhållande mellan rasklubbar och avdelningar vilket inte är bra. Rasklubbarna 
och avdelningarna ska ses som komplement till varandra. 

Målsättning är: 
- ett gemensamt medlemsregister 
- att stimulera till anslutning både vad gäller rasklubb och SSRK 
- att rasklubbarna och avdelningarna ska ses som komplement till varandra. 
 

Förslag på åtgärder 
 
1. Ett medlemsregister 

Idag finns olika medlemsregister i organisationen. Medlemsregistret bör vara 
detsamma i hela organisationen. Det bör underlätta för rasklubbar och avdelningar att 
i olika sammanhang sköta medlemsvården. Det ska underlätta och vara ekonomiskt 
attraktivt. 

 SSRK erbjuder sig att ta registerkostnaden för de medlemmar som är anslutna till både 
rasklubb och SSRK. 
 

2. Medlemskap 
Målsättning: Strävan efter att så många som möjligt är anslutna till både rasklubb och 
SSRK. 

 Alternativa medlemskap:  

 a.  En medlemsrabatt införs där medlemmen erbjuds ett gemensamt medlemskap i 
      avdelning och rasklubb till en kostnad av rasklubbsavgift + 225 kr i ett första steg, 
     2023 -2024, görs detta frivilligt. 
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 b. Som tidigare:  Medlem i avdelning, kostnad: 425 kr. 

 c. Som tidigare:  Medlem i rasklubb, kostnad:  rasklubbsavgift. 

 d. Som tidigare:  Medlem i avdelning och rasklubb:  425 kr+ avgift för rasklubb 
                            (som idag). 

e. Medlemsavgift för kennlar som anmäler nya hundägare kostnad: 100 kr första året.  

 

3. Likställdhet 
Rasklubbar och avdelningar likställs vad gäller alla möjligheter att skapa aktiviteter. På 
samma sätt har rasklubbar och avdelningar samma ekonomiska ansvar och avgifter 
gentemot SSRK centralt. 
 

4. Medlemsrekrytering 
Större ansträngningar behöver göras för att öka medlemsantalet genom ett tydligare 
och större utbud. 
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Ekonomisk utvärdering av förslag 
Om fullmäktige väljer att gå mot ett medlemskap genom att inledningsvis erbjuda de medlemmar 
som är medlemmar i en rasklubb en lägre medlemsavgift i SSRK samt även erbjuda de som är 
medlemmar i SSRK en reduktion på medlemsavgiften i SSRK om de går med i en rasklubb innebär 
detta initialt en kostnad för SSRK. På längre sikt leder detta till högre medlemstal i SSRKs 
avdelningar så som i SSRKs rasklubbar, vilket i sin tur leder till att den enskildes medlemsavgift 
troligen kan sänkas eller snarare förbli konstant under en längre period. En förutsättning för att 
detta ska kunna göras bedöms dock vara att vi initialt har ett gemensamt medlemsregister då den 
administrativa kostnaden med olika register snabbt äter upp en samordningsvinst. 

För medlemmar som endast är medlem i rasklubb avser SSRK HS ta ut en kostnad för administration 
av medlemsregistret, vilket avser avgiften till extern part plus en administrativ kostnad per medlem 
för administration. Verklig kostnad kommer att tas fram i framtida utredning. 

I räkneexemplet i bilaga 1 framgår det att föreslaget upplägg alltid ger ett överskott hos 
rasklubbarna vilket i förlängningen bör innebära att medlemsavgiften kan sänkas hos samtliga 
rasklubbar. Avdelningarna får för varje ny central medlem 100 kr. Kostnaden tas enligt förslaget i 
samtliga fall av SSRK centralt, med detta menas den budget som det beslutas om på SSRK 
fullmäktige. Vi räknar på att 20 % (1 550) av SSRKs avdelningsmedlemmar är anslutna dubbelt idag, 
vilket motsvarar att cirka 10 % av SSRK rasklubbarnas medlemmar är dubbelanslutna. Exemplen i 
bilaga 1 är även beräknade utifrån att alla är enskilda medlemmar. 

I beräkningen antas även att den totala avgiften som sänds ut till avdelningarna bibehålls som idag, 
vilket innebär att den presumtivt ökade intäkten till avdelningarna tas bort genom att reducera 
ersättningen per medlem från 100 till 37,50 kr per medlem (då alla är dubbelanslutna). Fram tills en 
komplett dubbelanslutning har skett får den reducera i etapper, vilket gör att SSRK centralt får bära 
kostnaden. 
 

Ekonomin under övergången till 100 % 
Som det redovisats i bilaga 1 kan en balans på SSRKs centrala ekonomi erhållas vid en 
medlemsavgift på 225 kr till SSRK centralt, där 37,50 kr går till avdelningarna, samtidigt kan 
rasklubbarnas avgift sänkas med 70 kr (om de har en avgift på 350 kr idag). Men detta är när alla är 
anslutna, hur gör vi fram till dess? 

Leder förslaget inte till en enda ny medlem som ansluter sig dubbelt innebär det en kostnad för 
SSRK centralt på 310 000 kr och rasklubbarna erhåller 38 750 kr, samtidigt som avdelningarnas 
ekonomi är oförändrad. Detta förutsatt att medlemsavgiften som går till avdelningen ligger kvar på 
100 kr per medlem. 
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Vid en anslutningsgrad på 5 % av de medlemmar som inte är dubbelanslutna idag (oavsett 
tillhörighet idag) kan avgiften till avdelningarna ligga kvar på 100 kr och kostnaden för SSRK centralt 
blir 350 000 kr och rasklubbarna får en ökad inkomst på 180 000 kr. Detta förutsatt att 
medlemsavgiften som går till avdelningen ligger kvar på 100 kr per medlem. 

Vid en anslutningsgrad på 10 % av de medlemmar som inte är dubbelanslutna idag (oavsett 
tillhörighet idag) kan avgiften till avdelningarna reduceras till 85 kr och kostnaden för SSRK centralt 
blir 335 000 kr och rasklubbarna får en ökad inkomst på 185 000 kr.  

Vid en anslutningsgrad på 75 % av de medlemmar som inte är dubbelanslutna idag (oavsett var de 
är medlemmar idag) kan andelen av avgiften till avdelningarna reduceras till 45 kr och kostnaden för 
SSRK centralt blir 0 kr och rasklubbarna får en ökad inkomst på 1 110 000 kr. Detta bör regleras 
genom sänkt medlemsavgift till rasklubbarna vilket i förlängningen leder till ytterligare reducerad 
medlemsavgift för dubbelt medlemskap. 
 

Ekonomisk risk 
SSRK centralt står således inledningsvis för risken men utifrån ett ekonomiskt perspektiv kan den 
centrala organisationen ta denna kostnad, då marginalen finns i balansräkningen. Önskas en 
balansering av risken mellan SSRK centralt, avdelningar och våra rasklubbar kan rasklubbsavgiften 
inledningsvis höjas samtidigt som andel som går ut till avdelningarna sänks.  
 

Sammanfattning 
Det gäller nu att gå från mängder av utredningar till handling för att verkställa fullmäktigebeslutet 
från 2008 som gällde att skapa ett medlemskap. 

Det finns inte anledning att utreda frågan om ett medlemskap ytterligare. Detta är gjort tillräckligt 
många gånger. Det gäller att lägga undan all prestige och försöka tänka positivt och konstruktivt. 
Som ett första steg föreslås därför att vi ekonomiskt skapar ett medlemskap genom en frivillig 
anslutning via våra rasklubbar. 

I första skedet är det således fokus på att ekonomiskt skapa EN organisation. Eftersom 
avdelningarna och rasklubbarna utgör basen i SSRK bör dessa ha samma möjligheter och samma 
ansvar i alla avseenden. Detta är ju sedan tidigare avspeglat i mandatfördelningen till fullmäktige.  

Som ett andra steg i detta medlemskap bör man fundera på hur organisationen ska stödja 
utvecklingen. Där menar vi att rasklubbarna och avdelningarna måste närma sig varandra på ett 
tydligt sätt. Huvudstyrelsens sammansättning kanske måste avspegla verksamheten på ett 
annorlunda sätt. Rasklubbarna ska naturligtvis finnas kvar liksom avdelningarna. Ytterligare arbete 
behöver göras för att förtydliga vilken roll dessa ska ha.  
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Fördelar 
Första steget mot ett medlemskap är att alla medlemmar i rasklubbar och avdelningar finns i 
samma register. Ett stöd för alla de som organiserar olika typer av verksamhet. 

Den övergripande administrativa organisationen finansieras gemensamt av både rasklubbar och 
avdelningar och utgör en gemensam resurs. 

Avdelningar och rasklubbar finns kvar på liknande sätt som idag. 

Både avdelningar och rasklubbar har gemensamt ansvar för helheten i SSRK. 

 

Nackdelar 
Viss kostnadsökning initialt. 

Ökat krav på samarbete mellan ingående parter, HS-avdelningar-rasklubbar. 

 
Förslag till beslut 
SSRKs huvudstyrelse föreslår SSRK fullmäktige  

att uppdra åt SSRKs huvudstyrelse att, inom ramen för nuvarande medlemssystem eller inom ramen för ett 
nytt, tillse att det är möjligt att hantera medlemskap i avdelningar och en eller flera rasklubbar för enskilda 
medlemmar eller familjemedlemmar senast vid utgången av 2022, 

att SSRK senast vid utgången av 2022 ska erbjuda samtliga rasklubbar en hantering av medlemsregistret för 
rasklubben i ett SSRK centralt medlemssystem, 

att senast från 2023 erbjuda rabatterat medlemskap till SSRKs till samtliga de medlemmar som väljer att vara 
medlem i en av SSRKs avdelningar och i minst en av SSRKs rasklubbar. Rabatten ges till huvudmedlemmen i 
familjen. 

En förutsättning för denna rabatt är att rasklubbens medlemsregister administreras i samma system som det 
för SSRKs avdelningar, 

att skapa en rekryteringsgrupp med uppgift att skapa aktiviteter för att erbjuda ett Attraktivt medlemskap. 
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Bilaga 1 
 

Beräkningar för att se de kostnader och besparingar som erhålls då en medlem som tidigare endast 
varit medlem i antingen rasklubb eller avdelning ansluter sig dubbelt, samt även beräkning på 
direkta kostnader för de som är dubbelanslutna då rabatt för dubbelt medlemskap införs.  

Avdelningarna har inte tagits med i redovisningen då det gjorts ett antagande om att deras 
ersättning är oförändrad mot idag, då det dubbla medlemskapet inte har som primärt syfte att öka 
avdelningarnas och rasklubbarnas intäkter. I beräkningarna nedan redovisas endast alternativet 
med full anslutning, men principen är den samma vid en ökad dubbelanslutning om 10, 20 eller 
75 %. 

 

Ny avdelningsmedlem tidigare medlem endast i rasklubb: 

SSRK centralt 

Apportören, ökad kostnad per medlem     -60 kr 

Medlemsregister, ökad kostnad per medlem   -25 kr 

Medlemsregister rasklubb, ökad kostnad för extra medlemhantering  -10 kr (skattad) 

Medlemsavgift till avdelning, ökad kostnad per medlem   -37,50 kr 

Medlemsavgift, inkomst per ny medlem    225 kr 

Summa      92,50 kr 

Rasklubb 

Medlemsregister, antagande att kostnaden är cirka 25 kr per medlem idag  25 kr 
SSRK centralt tar hela kostnaden vid en dubbelanslutning 

Summa:      25 kr 
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Ny rasklubbsmedlem tidigare medlem endast i avdelning: 

SSRK centralt 

Medlemsavgift, minskad intäkt per medlem    -190 kr  
med en avgift på 225 kr för dubbelanslutning är rabatten 200 kr  
och 10 kr betalas enligt dagens system tillbaka från rasklubben idag 

Medlemsavgift till avdelningarna, idag är det 100 kr och  
vid full anslutning räcker det med 37,50 kr för att ge samma bidrag  62,50 kr 

Summa      - 127,50 kr 

Rasklubb 

Medlemsavgift, ökad medlemsintäkt beroende per rasklubb  250 – 350 kr 

Avgift SSRK, 10 kr betalas enligt dagens system från rasklubben till SSKR centralt  - 10 kr 

Klubbtidning, kostnaden antas ligga på motsvarande nivåer som Apportören - 60 – 70 kr 

Summa      180 kr 

 

Befintlig medlem redan ansluten både till rasklubb och avdelning: 

SSRK centralt 

Medlemsavgift, minskad intäkt per medlem    - 200 kr 

Medlemsavgift till avdelningarna, idag är det 100 kr och  
vid full anslutning räcker det med 37,50 kr för att ge samma bidrag  62,50 kr 

Summa      - 137,50 kr 

Rasklubb 

Medlemsregister, antagande att kostnaden är cirka 25 kr per medlem idag  25 kr 
SSRK centralt tar hela kostnaden vid en dubbelanslutning 

Summa:      25 kr 
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Beräkningar 
För rasklubbsmedlemmar som även blir medlemmar i avdelningen ger detta SSRK centralt cirka 
92,50 (30 +62,5) kr med en avgift på 225 kr. Därmed ger detta endast en inkomst för samtliga delar 
av SSRK. Om ytterligare 90 % av rasklubbsmedlemmarna ansluter sig till avdelningarna blir detta en 
13 450 *92,50 kr = 1 244 125 kr. Rasklubbarna erhåller totalt 336 250 kr i minskade kostnader 

För avdelningsmedlemmar som blir medlemmar i rasklubben blir det en kostnad för SSRK centralt, 
om 175 kr i reducerad medlemsavgift. Om ytterligare 80 % av avdelningsmedlemmarna ansluter sig 
till rasklubbarna är detta en minskad inkomst på 6 200 * 127,50 = -790 500 kr. Rasklubbarna får 
1 116 000 kr i ökade intäkter 

För redan befintliga dubbelanslutna är det en direkt kostnad för SSRK centralt om 1 550 * 137,50 kr 
= -213 125 kr per år. Rasklubbarna erhåller en 38 750 kr in minskade kostnader. 

Totalt blir det en mindre inkomstökning för SSRKs centrala funktion på 240 500 kr eller 11,50 kr per 
medlem. Samtidigt har rasklubbarnas resultat förbättrats med 1 491 100 kr eller 70 kr per medlem 
förutsatt att alla dubbelansluter sig. Avdelningarnas ekonomi är oförändrad genom en direkt 
reglering av avdelningarnas andel av medlemsavgiften, vilken beslutas av SSRKs fullmäktige. Detta 
innebär att i slutändan kan det centrala medlemskapet sänkas ytterligare 10 kr och andelen som av 
medlemskapet som betalas till rasklubbarna med 70 kr.  

Detta innebär en verklig höjning för en rasklubbsmedlem blir det cirka 145 kr, för en 
avdelningsmedlem 70 kr samt för en dubbelansluten blir det en sänkning om 280 kr förutsatt att 
alla dubbelansluter sig. Väljer man att ge mer till avdelningarna på t.ex. 25 kr ska siffrorna justeras 
upp med motsvarande belopp. 
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