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Lokalklubbar 
▪ klubbar 
▪ ordförande 
▪ kassör 
▪ sekreterare 
▪ webbansvarig 

Snälla – läs detta! Sätt inte bara in det i en pärm! 

På förekommen anledning… 

Vi har fått frågor från medlemmar, som blivit osäkra om vilket medlemskap och –avgift, som 
gäller för dem. Denna osäkerhet har uppstått då de försökt tolka texten på klubbens 
hemsida. 

Efter att ha tittat på flera av distriktets klubbars hemsidor, ser vi att det fortfarande finns en 
utbredd begreppsförvirring. Begrepp som ”Delbetalande”, ”A-, B-, BB-, C- eller D-medlem” 
upphörde att existera i sb m de nya stadgarna, d v s 2009. Inte heller begrepp som 
”Stödmedlem” etc finns. Ta bort allt sådant från hemsidorna. 

Se text nedan och läs gärna även stadgarna. 

Medlemsavgifterna består av två delar – förbundsavgift och lokal avgift. (Mer om Sveriges 
Hundungdom, SHU, nedan). 

Förbundsavgift beslutas på Svenska Brukshundklubbens kongress varje år för närmast 
kommande verksamhetsår. På kongressen 2017 beslutades att förbundsavgifter för år 2018 
skulle vara: 

➢ för ordinarie medlemmar: 400 kr 
➢ för familjemedlem 0 kr 
➢ för utlandsmedlem 530 kr. 

Kongressen 2018 beslutade om oförändrade förbundsavgifter för år 2019. 
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Lokal avgift beslutas av resp klubb på årsmötet. Gör inte misstaget att besluta om ”totalen” 
på årsmötet, utan ha bara de lokala avgifterna på dagordningen! 

Beslut tas då för närmast följande verksamhetsår, d v s årsmötet 2018 tar beslut om 2019 
års avgifter o s v. Det är viktigt att snarast efter årsmötet, föra in dessa uppgifter i Medlem 
on line! Detta ligger till grund för de medlemsavier som skickas ut. Glömmer man att föra in 
beslutade avgifter, riskerar klubben intäkter! Glöm då heller inte att informera webb-
ansvarig… ☺ 

Vi har hittat exempel där klubb har angivit lokal avgift: 150 kr, förbundsavgift 300 kr, totalt 
450 kr. Då kommer medlemmar att aviseras 450 kr, men förbundet behåller aktuell 
förbundsavgift (för 2018: 400 kr), d v s klubben får inte de önskade 150 kronorna. 

Några klubbar har också blandat in distriktsavgiften. Detta är ingen medlemsavgift utan en 
administrativ avgift, som distriktet tar ut för att finansiera gemensamma kostnader. 

Ungdomsmedlemskapet styrs av ett samarbetsavtal mellan Sveriges Hundungdom och 
Svenska Brukshundklubben – se detta här>>> 
http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/stadgar_policyer/o
rg_samarbetsavtal_shu_040130.pdf  

Avgifter för ungdomsmedlem (och syskonmedlem) beslutas av Sveriges Hundungdom. Flera 
av distriktets klubbar har angivit fel avgift – viktigt att kontrollera! Se www.shu.se 

 

Nedan finns exempel på text som ni, om ni vill, gärna får använda ”rakt av” på 
era hemsidor. Justera, i så fall, bara klubbens namn samt egna lokala avgifter 
och totalen. 

Fråga gärna om något är oklart! 

  

http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/stadgar_policyer/org_samarbetsavtal_shu_040130.pdf
http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/stadgar_policyer/org_samarbetsavtal_shu_040130.pdf
http://www.shu.se/
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Följande medlemskategorier finns 

• Ordinarie medlem 

o omfattar ett medlemskap i förbundet och ett eller flera medlemskap i lokal- 

och/eller rasklubbar inom Svenska Brukshundklubben. 

• Familjemedlemskap 

o Person som tillhör samma familjehushåll som ordinarie medlem, kan erhålla 

familjemedlemskap i förbundet samt samma lokal- och/eller rasklubbar. 

• Ungdomsmedlem 

o Person i åldern från och med det kalenderår han/hon fyller 7 år till och med 

det kalenderår han/hon fyller 25 år kan erhålla ungdomsmedlemskap. 

Ungdomsmedlemskap innefattar även medlemskap i Sveriges Hundungdom 

utan ytterligare avgift. 

o Syskonmedlemskap kan erhållas från och med det kalenderår han/hon fyller 

7 år till och med det kalenderår han/hon fyller 25 år. Syskonet ska bo på 

samma adress som du. Syskonmedlemskapet innebär att man får alla 

medlemsförmåner utom medlemstidningen. 

• Utlandsmedlem 

o Person som är bosatt i utlandet kan erhålla utlandsmedlemskap. 

• Hedersledamot 

o Utses av kongress, fullmäktige eller årsmöte. 

Observera att begrepp som ”Stödmedlem” etc ej är förenligt med våra stadgar! 

Se vidare stadgarna § 3! 
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Vad ingår i medlemskapet? 

Alla hundar är välkomna 

Alla hundar är välkomna hos oss, oavsett ras! 

Som medlem i Svenska Brukshundklubben får du och din hund tillgång till Sveriges kanske 

bästa och bredaste utbud av hundkurser. Allt från valp-, lydnads- och tjänstehundskurser till 

utbildningar för att tävla i hundsporter. Du får dessutom rätt att delta på alla våra tävlingar, 

prov och utställningar. 

Medlemsförmåner 

Du har tillgång till hundkurser, utbildningar, träningsytor, träningsgrupper, prov & tävlingar, 

utställningar, mentalbeskrivningar och mycket annat. 

Du får vår medlemstidning Brukshunden - Sveriges största hundtidning för aktiva hundägare 

- hem i brevlådan 6 gånger per år. 

Som medlem är du försäkrad om något skulle hända dig på våra aktiviteter, vår försäkring 

personolycksfall ingår i medlemsavgiften. 

Du får rabatt på din hundförsäkring hos Agria djurförsäkring. 

Genom vårt samarbete med Royal Canin får du som medlem löpande erbjudanden gällande 

hundfoder och näringslära. 

Senast ha också ”Militärrabatt” tillkommit som medlemsförmån. 

(Förmånerna kan förändras då överenskommelser med sponsorer ändras – för aktuella upp-

gifter läs mer här >>> http://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/) 

Stipendier & utmärkelser 

Som medlem har du också chans att söka stipendier för studier och projekt inom Svenska 

Brukshundklubbens verksamhetsområden. 

Medlemmar som bidragit extra förtjänstfullt till sin klubb och vår organisation kan föräras 

våra förtjänsttecken och -medaljer. 

  

http://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/


 
 
 

Medlemskap_hemsidestext_rev1810 / ad 

 

Medlemsavgifter 2018 och -19 för XX Brukshundklubb: 

(EXEMPEL – anpassa er lokala avgift och summan!) 

Medlemskategori Förbunds- 

avgift 

Lokal 

avgift 

Sveriges 

Hundungdom 

Totalt 

Ordinarie medlem 

(första klubben) 

400 100 - - - 500 

Ordinarie medlem 

(övriga klubbar) 

- - - 100 - - - 100 

Familjemedlem 

 

0 100 - - - 100 

Ungdomsmedlem 

(6 – 25 år) 

- - - - - - 300 300 

• Syskonmedlem 

 

- - - - - - 150 150 

Utlandsmedlem 

 

530 100 - - - 630 

Hedersledamot 400 100  500 

 
Betalas av den organisation som gjort utnämningen 

 


