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För Svenska Kennelklubben, SKK, är det fundamentalt att det inom hela organisationen skapas 
goda förutsättningar för verksamhet som gynnar hunden, hundägaren och hundägandet i 
stort. 
 
Redan i stadgarnas första paragraf formuleras det gemensamma målet för SKK och 
medlemsorganisationerna. I texten framgår betydelsen av att klubbarna ska ”informera och 
sprida kunskap om hundens beteenden, dess fostran, utbildning och vård” samt även vikten av 
att verksamheten ska ” skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och 
hundägaren och hundägandet” .  
 

Klubbens webbplats 

Samtliga länsklubbar och de flesta andra klubbar har egen webbplats där information om 
verksamheten och service till medlemmar finns. För SKK är det självklart att klubbar inom 
organisationen ska ha en egen webbplats, om de så önskar.  
 
En webbplats är en naturlig samlingspunkt för intresserade och ett utmärkt sätt att föra ut 
information. Möjligheten att, på ett enkelt och effektivt sätt, nå ut och kommunicera med 
såväl medlemmar som andra intresserade är mycket värdefull. 
 
SKK menar att en rätt hanterad och väl fungerade webbplats främjar inte bara klubbens 
utveckling och verksamhet utan även hundägandet i samhället genom att en god 
kommunikationskanal skapas gentemot omvärlden. 
 
Det är dock viktigt att innehållet på webbplatsen inte används på ett otillbörligt sätt och att 
innehållet är tillförlitligt. För SKKs verksamhet är det av största vikt att ingen ska behöva känna 
sig trakasserad eller på annat sätt besvärad på grund av innehållet på en webbplats. Tyvärr har 
det visat sig att oseriösa personer bland annat bedriver ”förtalskampanjer” på webbplatser. 
Detta är inget som SKK kan acceptera. Inte heller gynnas förtroendet av inaktuell och felaktig 
information eller om missvisande uppgifter publiceras på webbplatsen. 
 
För en SKK ansluten klubb får innehållet och utformningen av en webbplats inte bryta mot lag 
eller i övrigt anses opassande, inte heller skada SKK eller annan. För de webbplatser som SKK 
länkar till eller informerar om ansvarar SKK ej för innehållet. SKK ansvarar inte heller för varor 
och tjänster som finns på andras webbplatser. 


