
SKK centralstyrelse (CS) beslut medför att SSPKs utställningar i maj är inställda! 

CS fattade beslut vid sitt möte 200326: 

”CS uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom 

SKK-organisationen. 

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna 

sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra 

delar av landet eller utlandet. 

Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov förlängas. 

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, 

promenader och liknande.” 

200327: Regeringen beslutade under fredagen att förbjuda allmänna sammankomster med fler 

än 50 personer. 

Vi får alla följa utvecklingen. Ta hand om er! 

............................................................... 

SSPK har sammanställt en FAQ 

För att underlätta både för styrelsen och medlemmar har vi sammanställt här frågor och svar 

som kan tänkas vara aktuella. Den här FAQ gäller för SSPK och varje rasklubb beslutar om 

vad som gäller för deras aktiviteter. 

Definitioner 

Aktivitet = utställning, medlemsmöte, kurs, föreläsning mm. 

1. Fråga: Kommer klubben ställa in sina aktiviteter? 

Svar: Till och med maj månad är det CS uttalande som medför att klubbens aktIviteter ställs 

in. Efter maj månad fortsätter vi att följa händelseutvecklingen och får ta beslut utifrån vad 

som händer sker beträffande beslut från Regeringen myndigheter samt SKK. Vad som gäller 

för kommande månader efter maj får vi återkomma om. 

2. Fråga: Vem bestämmer om en aktivitetet ska ställas in? 

Svar: Precis som i normala lägen styrs vår organisation av gällande lagar och regler. 

I mars månad beslutade Sveriges regering om beslut att publika evenemang över 500 personer 

tills vidare inte är tillåtna på grund av coronavirusets spridning och 27 mars ändrades siffran 

från 500 till 50. Då är det beslutet styrande och för andra aktiviteter som inte faller in under 

det får klubbens styrelse göra en riskbedömning vilken får ligga till grund för beslut om 

aktiviteten ska ställas in eller inte. 

3. Fråga: Hur långt innan en aktivitetet kan klubben komma att ställa in? 

Svar: Det beror på vilka beslut som svenska myndigheter fattar. Det kan också påverkas av 

om Svenska kennelklubben beslutar rekommendationer om hur SKK-organisation (som vår 

klubb ingår i) ska förhålla sig. 

4. Fråga: Vad är det som reglerar om anmälningsavgifter betalas tillbaka eller inte? Svar: när 

det gäller utställningar regleras det i SKKs regelverk för championat- och utställningsregler 

punkten 4, Force majeure. När det gäller aktiviteter som aktivitetshelg, föreläsningar, kurser 

mm beslutar klubbens styrelse för varje aktivitet om återbetalning ska ske eller inte. 

5. Fråga: Får jag tillbaka min anmälningsavgift? 

Svar: Ja, klubben betalar tillbaka anmälningsavgiften under rådande omständigheter oavsett 

om evenemanget faller under force majeure eller inte. Du får även tillbaka 

anmälningsavgiften vid domarbyten där reservdomare inte funnits med när pm publicerades. 



6. Fråga: Hur gör jag för att få tillbaka anmälningsavgifterna? 

Svar: Du skickar ett mail till kassor@sspk.se med uppgifter om vilken aktivitet det gäller, ras 

samt dina bankuppgifter. 

7. Fråga: Betalar klubben för mitt hotellrum som inte är avbokningsbart? 

Svar: Nej, klubben är inte ansvarig för kostnader som du har för boende, resor mm. Det är 

alltid en chansning eller risk att boka boende och/eller resor som inte kan avbokas 

kostnadsfritt. 

8. Fråga: Varför betalar klubben tillbaka anmälningsavgifter även om det formellt inte finns 

krav på det. 

Svar: Klubbens styrelse har gjort bedömningen att de kostnader som det medför att ställa in 

evenemanget inte medför större kostnader än att klubben kan täcka det. När det gäller 

hotellkostnader för domare, funktionärer, föreläsare för olika evenemang är hotellrummen 

avbokningsbara. 

9. Fråga: Jag är bokad att jobba på en av era aktiviteter, vad gäller?. 

Svar: Alla som ska jobba på en aktivitetet, vara kursledare eller föreläsare ska ha fått ett mail i 

mars månad. Saknar du det mailet kontaktar du klubbens sekreterare som ser till att du får del 

av den informationen. 

10. Fråga: Kan det ske ändringar av domare under året? 

Svar: Ja, det kan ske domarförändringar under året beroende på sjukdom och beslut från andra 

länders myndigheter som påverkar domarens möjlighet att genomföra sitt uppdrag som till 

exempel resebestämmelser mm. Domarförändringar publiceras på hemsidan. 
 


