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§ 22 - § 40 

 

 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens föreningskommitté (FK) 
tisdagen den 11 april 2013 på SKKs kansli. 
  
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter:  

Per-Inge Johansson, Alf Andersson, Göran Hallberger och Marita Björling 

Adjungerade SKK:  

Ulf Uddman (§ 22- § 29 samt § 30 d), Helena Nyberg och Måns Engelbrektsson 

Anmält förhinder:  

Anso Pettersson och Karin Sejnell 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 
 
 
 

§ 22 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Per-Inge Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens 
sammanträde.  
 

§ 23 Val av justeringsperson  

Marita Björling utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

§ 24 Fastställande av dagordning 

Då Ulf Uddman endast kommer att närvara på första delen av mötet beslutar 
kommittén att tidigarelägga ett par punkter. Med dessa ändringar fastställs 
dagordningen. 
 

§ 25 Föregående protokoll 

Kommittén går igenom protokollet och lägger det därefter till handlingarna. 
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§ 26 Ekonomisk rapport 

Kommittén går igenom den ekonomiska rapporten och lägger den till handlingarna. 
 

§ 27 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Ordförande Per-Inge Johansson redogör för hur första perioden av 
årsmötestiderna har avlöp. Perioden har inneburit att han suttit 
mötesordförande vid ett stort antal klubbars årsmöten och fullmäktigemöten. 
De flesta har varit lugna trots att tiden fram till mötet indikerat det motsatta. I 
en del fall har Per-Inge Johansson haft kontakt med klubben även efter 
årsmötet för att säkerställa att lugnet har bestått.  
 
Han har varit i kontakt med många klubbar angående deras stadgar. En 
specialklubb har kört fast i processen att anpassa stadgarna till typstadgar och 
Per-Inge Johansson kommer att ha vidare kontakt med klubben angående 
detta.  
 
En specialklubb som haft en del problem inom klubben hade funderingar på 
besluta att bli en rasklubb under en specialklubb på sitt årsmöte. De beslutade 
istället att satsa på att öka medlemsantalet avsevärt under detta 
verksamhetsår och att hänskjuta frågan om ändrad klubbstatus till årsmötet 
2014. 
 
Per-Inge Johansson har även varit flera länsklubbar behjälplig med 
ordförandeskap samt agerat bollplank och rådgivare till en länsklubb som hade 
svårigheter att få ihop en komplett styrelse. 
 
Han redogör även för en olycklig trend som syns på fler håll i organisationen 
och innebär att flera avhopp sker av nyvalda styrelseledamöter mycket kort 
efter att de blivit valda. Det är mycket olyckligt och ådrar klubben extra 
kostnader då man måste ordna ett extra årsmöte samt fördröjer styrelsen med 
att kunna arbeta med klubb- och rasfrågor fullt ut.  
 
Per-Inge Johansson informerar kommittén om det lagda förslaget till en 
verksamhetsklubb för agility inom Svenska Brukshundklubben, SBK. Förslaget är 
framtaget av en arbetsgrupp där Per-Inge Johansson ingår och ska läggas till 
SBKs kongress i maj. 
 
Freestylekommitténs arbete för att bilda en verksamhetsklubb inom SKK pågår 
för fullt och Per-Inge Johansson har kontinuerlig kontakt med personerna som 
är involverade i detta. Ett stadgeförslag är i det närmaste klart. 
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Vidare rapporterar han att kontakten med Intresseföreningen kroppsvallarna 
fortskrider och kommer att fördjupas efter att klubben haft sitt årsmöte i slutet 
av april.  
 

b) Vds rapport 
Vd Ulf Uddman rapporterar att han har haft kontakt med Jan Wigdell, 
författare av Föreningsteknikboken, och kommit överens om att boken ska 
revideras och nytryckas av SKK. Arbetet med det påbörjas till sommaren 
 
En konferens för länsklubbsordföranden har ägt rum och Ulf Uddman var på 
plats och pratade om poströstning.  
 
I år äger SKKs kennelfullmäktige, KF, rum och det inkommer en hel del frågor till 
SKK kring det. Ulf Uddman vill förtydliga att en fullmäktigedelegat inte kan 
företräda en annan klubb via fullmakt. 15 motioner har inkommit på 
stadgeenligt vis och SKKs centralstyrelse, CS, kommer förmodligen att lägga ett 
antal propositioner för KF att ta ställning till.  
 
Vidare rapporterar Ulf Uddman att Svenska Brukshundklubbens kongress i maj 
kommer att föreslås att Beteende och personlighetsbeskrivning hund, BPH och 
Mentaltest hund, MH ska jämställas för hundar av icke brukshundtyp.  
 
Studieförbundet Studiefrämjandet har en extrainsatt kongress i maj för att lösa 
en del oklarheter inom förbundet. SKK är Studiefrämjandets största 
medlemsorganisation och Ulf Uddman kommer att vara organisationens 
representant på kongressen. 
 
Arbetet i Assistanshundsrådet fortlöper inom ramen för SKKs uppdrag från 
landstinget. SKK skriver avtal för kvalitetssäkring med de instruktörer som 
utbildar assistanshundar och förare. Information om certifierade instruktörer 
finns på SKKs webbplats. 
 
Ulf Uddman rapporterar även om pågående samarbete mellan SKK och 
Försvarsmakten samt Polismyndigheten angående uppfödning av hundar till 
tjänst.  
 
Det är planerat för åtta nya BPH-banor på olika platser i Sverige. På en del 
ställen kommer banorna att uppföras i samarbete med naturbruksskolor.  
 
På kommande CS-möte kommer SKKs arkivpolicy att diskuteras för att finna en 
mer tidsenlig lösning för det material som ska arkiveras centralt. SKK måste 
hitta möjligheter att arkivera allt digitalt material och se vilka möjligheter som 
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finns att säkra upp all arkivering för framtiden både vad gäller 
pappershandlingar och digitalt material.  
 
Under sommaren 2013 kommer arbete med att ta fram en webbaserad 
föreningsutbildning att pågå. Utbildningsverktyget är PING PONG och tanken är 
att den webbaserade utbildningen ska möjliggöra för klubbar att ta del av 
föreningsteknisk utbildning på distans. 
 

c) Ledamöternas rapporter 
Marita Björling 
Marita Björling rapporterar att hon fått två förfrågningar som mötesordförande 
samma datum men fått avstå då datumet kolliderade med ett 
valberedningsuppdrag i en annan klubb. 
 
Alf Andersson 
Alf Andersson rapporterar om en hektisk period med mycket frågor på telefon 
och mejl. Han har suttit ordförande för ett stort antal årsmöten och redogör för 
ett par av dessa där något särskild situation uppkommit. 
 
Göran Hallberger 
Göran Hallberger har suttit ordförande för två lugna och positiva årsmöten. 
 

d) Sekreterarens rapport 
Anna Qvarfort redogör för en del frekventa mejlfrågor. 

 
e) Övriga rapporter 

Måns Engelbrektsson 
Måns Engelbrektsson berättar att han filmade ordförandedelen på den 
genomförda föreningsutbildningen och nu håller på att gå igenom materialet.  
 
Helena Nyberg 
Helena Nyberg redovisar statistik kring medlemsantal i organisationen samt 
redogör för pågående arbeten på medlemsavdelningen på SKKs kansli.  
 
Hon lyfter frågan kring hantering av klubbarnas mejladresser då förfrågningar 
ibland inkommer från företag och andra som vill göra utskick till klubbar och 
hör av sig till SKKs kansli för att få klubbarnas mejladresser. Kommittén 
diskuterade huruvida kansliet bör lämna ut klubbars mejladresser och kom 
fram till att det generellt sett inte bör ske men att mervärdet för handlingen 
ska diskuteras i det enskilda fallet. 
 

§ 28 Stadgefrågor  
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a) Dreverklubbens stadgar 

Ordförande Per-Inge Johansson föredrar ärendet och redogör för gjorda 
ändringar i Dreverklubbens stadgar. Ledamöterna går igenom stadgarna i sin 
helhet och föreslår ytterligare ändringar.  
 
Kommittén uppdrar till FK/VU att kontakta klubben med förslag till ändringar 
samt redovisa det slutliga förslaget på kommande Föreningskommittémöte. 

b) SKKs stadgar § 7 moment 5 
När rösterna från en sluten votering vid ett årsmöte eller fullmäktigemöte ska 
räknas utförs det av samma personer som är valda justerare, enligt dagordning 
i SKKs stadgar och mötet måste därför avvakta rösträkningen. Kommittén 
diskuterade ett förslag för att minska tidsförlusten som sker då ett 
årsmöte/fullmäktigemöte behöver vänta på rösträkningen. Kommittén 
diskuterade alternativ som digitala hjälpmedel och mentometerknappar.  

Föreningskommittén beslutade att föreslå att när detta är aktuellt ska 
rösträknaren lämna en fullmakt till delegat från samma klubb medan 
rösträknaren lämnar mötet. Mötet kan på så sätt fortgå medan rösträkningen 
sker.  

 

§ 30 Ärenden gällande specialklubb 

d) Fråga från medlem gällande specialklubb 
På förekommen anledning uttalar Föreningskommittén att alla medlemmar har 
rätt att ta del av protokoll i den förening där man är medlem. Handlingar som 
förekommer inom ett ärende är inte något som medlemmar kan förvänta sig 
att få ta del av utan är styrelsens att förvalta. För SKK centralt gäller att de 
handlingar som arkiveras blir tillgängliga när de är arkiverade.  
 
Då specialklubben, som ärendet avser, inte har anpassat sina stadgar fullt ut till 
SKKs typstadgar gäller för aktuell klubb att bilagor ska finnas tillgängliga för 
medlemmar. Kommittén diskuterar skillnaden mellan bilagor och handlingar är 
detta en fråga utan enkel definition. Som regel är handlingar i ett ärende inte 
att betrakta som bilagor till protokoll utan med bilagor avses i de flesta fall ett 
dokument som det finns en hänvisning till i det skrivna protokollet.  
 
Med anledning av den uppkomna oklarheten ger Föreningskommittén en stark 
uppmaning till specialklubben att så fort som möjligt anpassa sina stadgar till 
SKKs typstadgar.  

 

§ 29 Föreningspaketet/Frågebanken/Nyhetsbrev 
Det första nyhetsbrevet med Föreningskommittén som avsändare skickades till ca 
1900  e-postadresser i slutet av januari i år. Dessvärre har många angivit att de inte har 
nåtts av nyhetsbrevet och Måns Engelbrektson och FKs sekreterare har försökt reda ut 
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vart någonstans problemet ligger. Till kommande utskick ska man ytterligare arbeta för 
att nyhetsbrevet ska nå så många som möjligt. Alla klubbar som nås av nyhetsbrevet 
uppmanas, likväl som vid annan post från SKK, att skicka det vidare till avdelningar och 
eventuella rasklubbar man ansvarar för.  

  

 

§ 30 forts. Ärenden gällande specialklubbar 

  

a) Skrivelse från medlem i specialklubb 
Föreningskommittén har tagit del av ett ärende som pågått inom en 
specialklubb under en längre tid. Ärendet är inskickat av en medlem i 
specialklubben som anser att handläggningen är tvivelaktig. 
 
Kommittén ställer sig frågande till att specialklubbens huvudstyrelse fattat 
beslut i den här typen av ärende utan att höra båda parter och beslutar att 
tillskriva styrelsen för en redogörelse av handläggningen i frågan.  
 

b) Motion till KF från SHU 
En motion till KF har inkommit och Föreningskommittén ska lämna sitt 
yttrande. Motionären yrkar på att åldersgränsen för delegater till KF sänks till 
sju år från nuvarande sexton år.  
 
Kennelfullmäktige är SKKs högsta beslutande organ och där behandlas 
allehanda frågor som påverkar hela organisationen. Det är av stor vikt att 
delegaterna har möjlighet att sätta sig in i och förstå alla typer av ärenden, 
såväl organisatoriska som komplicerade ekonomiska spörsmål.  
 
Mot bakgrund av ovanstående och med hänsyn till den omfattning som KF-
besluten kan ha rekommenderar Föreningskommittén att motionen avslås. 
 

c) Svenska Grand Danoisklubbens, SGDK, ekonomiska redovisning 
Med anledning av den genomförda överrevisionen av klubben har SGDK tillsänt 
Föreningskommittén klubbens ekonomiska redovisning för 2012. Kommittén 
har tagit del av redovisningen och tackas klubben för detta. Klubben har gjort 
ett bra jobb och önskas lycka till i framtiden. 
 

d)   Se tidigare i protokollet. 
 

e) Fråga från rasklubb angående specialklubb 
Det föreligger en fråga från en rasklubb huruvida specialklubben kan ge dispens 
från de regler som finns uppsatta för telefonårsmöte.  
 
Kommittén konstaterar att det i nuläget inte är aktuellt att ge dispens för att 
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låta större klubbar än de med max 150 medlemmar ha telefonårsmöte, vilket 
den här frågan gäller. FK har som projekt att undersöka möjligheterna att 
anpassa mötesmöjligheter och annat till den rådande tekniska utvecklingen. 
 

f) Skrivelse från medlem i specialklubb 
Föreningskommittén har tagit del av ett ärende som pågått inom en 
specialklubb under en längre tid. Ärendet är inskickat av en medlem i 
specialklubben som anser att handläggningen är tvivelaktig. 
 
Kommittén ställer sig frågande till att specialklubbens huvudstyrelse fattat 
beslut i den här typen av ärende utan att höra båda parter och beslutar att 
tillskriva styrelsen för en redogörelse av handläggningen i frågan. 

 

§ 31 FK/VU-beslut  

Föreningskommitténs verkställande utskott redogör för följande fattade beslut sedan 
kommitténs senaste sammanträde: 

 Beviljad dispens för Svenska klubben för drivande vildsvinshundar att hålla sitt 
fullmäktige senast den 11 maj 2013 

 Beslut om svar på remitterat ärende från Kommittén för hundars mentalitet 

 Svar till medlem i specialklubb med angående klubbens policy för utlämnande 
av handlingar och arkiverade handlingar 

 Svar till specialklubb angående klubbordförandes hantering av ett ärende kring 
en uppfödares omhändertagna hundar 

 Beslut att vara behjälplig i revideringen av Sveriges Hundungdoms stadgar  

 Anpassning av Svenska Bergs- och Herdehundklubbens stadgar slutförd och 
godkänd 

 Anpassning av Svenska Mastiffklubbens stadgar slutförd och godkänd 

 Anpassning av Svenska klubben för Tibetanska rasers stadgar utförd och 
godkänd 

 
 

§ 32 Ärenden gällande avtalsanslutna klubbar 

Lista på stegindelning och rapport från kontaktpersonerna  
 
1 Mastino Napoletanoklubben, MNK  vilande Karin Sejnell  
2 Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, RPVH Steg II Marita Björling 
3 Svenska Barbetklubben, SBBK  Steg I Marita Björling 
4 Svenska Blodhundklubben, SvBK  Steg II Maria Weinehall 
5 Svenska Dogo Argentino Klubben, DAK  Steg I Alf Andersson  
6 Svenska Dogo Canarioklubben  Steg I Per-Inge Johansson 
7 Svenska Kooikerhondjeklubben, SKooi  Steg III Anso Pettersson 
8 Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK  Steg II Göran Hallberger 
9 Svenska Lagotto Romagnolo Klubben, SLRK Steg III Marita Björling 
10 Svenska Lancashire Heeler Klubben, SLHK Steg II Maria Weinehall 
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11 Svenska Landseerklubben, SvLK  Steg II Anso Pettersson 
12 Svenska Mastiffklubben, SMK  Steg III Alf Andersson  
13 Svenska Perro de Agua Espanol Klubben, SPDAEK Steg II Marita Björling 
14 Svenska Prazsky Krysarik Klubben, SPKK  Steg II  Anso Pettersson 
15 Svenska Shar Pei Klubben, SvSpK  Steg II Anso Pettersson 
16 Svenska Working Kelpie Klubben   Steg III Karin Sejnell  
 

Marita Björling har kontinuerlig kontakt med en av sina klubbar och planerar att ta 
kontakt med övriga under våren då de genomfört sina respektive årsmöten och en del 
nya ledamöter har tillträtt. 
 
Alf Andersson har bra kontakt med båda sina klubbar. Han är ombedd att närvara på 
deras årsmöte i maj och ska så göra. 
 
Anso Pettersson meddelar genom Per-Inge Johansson att hon har haft en del kontakt 
med en av sina klubbar angående rasens hälsoprogram.  
 
Göran Hallberger har tidigare varit i kontakt med sin klubb angående uppflyttning till 
nästa steg. 
 
Slutligen beslutar Föreningskommittén att se över möjligheterna att arrangera en 
konferens för de avtalsanslutna klubbarna under 2014. 
 
 
 

§ 33 Raser utan klubbtillhörighet 

a) Listan på raser utan klubbtillhörighet  
Kommittén går igenom listan på raser utan klubbtillhörighet. En ras avförs från 
listan då det inte registrerats någon hund under de senaste tre åren. 
 

b) Ny ras – tysk spets 
En tysk spets har registrerats i Sverige. Då rasen, genom liknande spetsraser 
samt med tanke på sitt ursprung, har naturlig koppling till Svenska Spets- och 
Urhundklubben beslutar Föreningskommittén att tillfråga specialklubben om 
rasansvar för tysk spets.  
 
 

§ 34 Projekt/uppdrag 

a) Listan på projekt och uppdrag gås igenom. Marita Björling uppdras att vara 
delaktig i projektet som syftar till att titta på möjliga digitala lösningar för 
möten, underskrifter och liknande inom organisationen.  
 

b) Utbildning i föreningsteknik 2013 
Per-Inge Johansson redogör kort för den genomförda utbildningen i Alingsås 
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den 6 april som genomfördes i samarbete med Norra Älvsborgs Kennelklubb. 
Utbildningsformen har fått mycket positiv respons och kommittén kommer att 
arbeta för att liknande utbildningar hålls på andra ställen i landet. För 
kommande utbildningar kan samma material användas med några 
finjusteringar. Per-Inge Johansson uppdras att höra med två länsklubbar om det 
finns möjlighet till samarbete kring utbildningar under hösten 2013 och 
rapportera vidare på nästa FK-möte.  
 
 

c) Nya projekt/uppdrag 
FK beslutar att planera för en konferens för avtalsanslutna klubbar med mål att 
genomföra den under 2014.  
 
Kommittén diskuterar om det är aktuellt med en översyn av vilka nya 
verksamheter som finns inom organisationen och om det finns möjlighet att 
samverka inom    
 

§ 35 Diskussionsfrågor 

a) Utbildning 2014 
Kommittén diskuterar innehållet i den kommande centrala 
föreningsutbildningen. Utbildningen kommer att äga rum i Stockholmsområdet 
i början av 2014, troligtvis 25-26 januari, och sträcka sig över två dagar. Det 
kommer att vara en påbyggnadsutbildning som riktar sig till de större klubbarna 
och utbildningsnivån kommer att vara därefter. Deltagarntalet är satt till 90 
personer och kommer att rikta sig till ordförande, sekreterare och kassörer i 
klubbarna.  
 
Föreningskommittén hoppas kunna ta hjälp av SKKs utbildningsavdelning med 
administrerandet av utbildningen och ledamöterna uppmanas att fundera över 
lämpliga föredragshållare. 
 
 

b) Kennelfullmäktige och FKs prioriterade områden från KF 2011 
Kommittén går igenom de prioriterade områdena som man givits av KF 2011. 
Ledamöterna konstaterar att samtliga punkter är behandlade eller är under 
behandling av kommittén vilket är positivt. 
 

 

§ 36 Protokoll från CS och kommittéer 

Protokoll 1-2013 SKK/AK § 45 
Föreningskommittén har mottagit ett protokollsutdrag med en uppmaning att se över 
om alla raser som registreras på en gång kan flyttas över till en specialklubb. 
Kommittén diskuterar för- och nackdelar med detta förfarande då enstaka individer 
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kommer till Sverige.  
 
FK beslutar att ta Avelskommitténs synpunkter i beaktande men kommer att vara 
fortsatt restriktiva med att lägga ut nyinkomna raser med enstaka individer 
specialklubbar enligt tidigare FK-beslut § 35 b) FK 2-2012. 
 
 

§ 37 För kännedom 

a) Skrivelse angående rasklubb inom specialklubb 
Föreningskommittén har tagit del av en skrivelse från en rasklubb rörande ett 
olämpligt agerande från en rasklubbsordförande. Ärendet är, enligt uppgift, 
redan under behandling av specialklubben och har inkommit till FK för 
kännedom. FK lägger skrivelsen till handlingarna. 
 

b) Publicerat material i en klubbtidning 
Föreningskommittén tar del av en publicerad text från en rasklubbstidning. 
Kommittén konstaterar att skrivningen är anmärkningsvärd och mycket 
olyckligt skriven. De förtroendevalda textförfattarna har uppenbarligen fått en 
felaktig bild av sitt uppdrag inom klubben. Föreningskommittén kommer att 
förtydliga vad dessa förtroendeposter innebär för att undvika liknande texter i 
framtiden.  
 
 
 

§ 38 Datum för nästkommande sammanträde 

Datum för nästkommande sammanträde är den 27 maj 2013 på SKKs kansli. 
 

§ 39 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är färdigjusterat 

FK beslutar att inget ärende faller under denna punkt. 
 

§ 40 Sammanträdet avslutas 

Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
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Anna Qvarfort 
 
 
Justeras 
 
 
 
Per-Inge Johansson, ordförande 
 
 
 
Justeras  
 
 
 
Marita Björling 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som 
fattats kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


