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SKK/FK nr 5/2011 

§ 93 - § 114    

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté (FK) torsdagen den 

2 november 2011 på SKKs kansli, Spånga 

 

Närvarande 

Ledamöter 

Jahn Stääv (ordförande), Göran Hallberger, Alf Andersson, Karin Sejnell (§ 93 – 109) och Anso 

Pettersson  

Adjungerade 

Måns Engelbrektsson, Agneta Lönn, Peter Rimsby och Ulf Uddman  

Inbjuden 

Helena Nyberg, SKK kansli och Per-Inge Johansson 

Vid protokollet 

Anna Qvarfort 

 

§ 93 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde. 

§ 94 Val av justeringsperson 

Karin Sejnell samt Alf Andersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 95 Fastsällande av dagordning 

Föreslagen föredragningslista fastställdes 

§ 96 Föregående protokoll 

Det rådde oklarheter angående hur § 85 skulle genomföras och därför resonerades om hur paragrafen 

skulle aktualiseras.  

Föreningskommittén beslutade att uppdra till Anna Qvarfort att sammanställa hur närvaron varit 

bland specialklubbar på de tre senaste Kennelfullmäktigen och redovisa på nästkommande FK-möte.  

Gällande § 78 a och b konstaterades att det beslut som var fattat av en specialklubb och som väckt 

missnöjesyttringar i en rasklubb är olyckligt men beslutet är fattat i demokratisk anda utan 

oegentligheter. Även CS hade yttrat sig och konstaterat att beslutsgången följt den demokratiska 

processen.  

§ 97 Ekonomisk rapport 

Ulf Uddman föredrog den ekonomiska rapporten, vilken sedan lades med godkännande till 

handlingarna. 

§ 98 FK/VU 

Det förelåg inga ärenden som behandlats av Föreningskommitténs verkställande utskott.  
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§ 99 Stadgefrågor 

FK noterade att stadgar för Svenska Kennelklubben reviderades och skickades på remiss till läns- och 

specialklubbar i början av året. Den reviderade versionen antogs med enstaka tillägg på 

Kennelfullmäktige 2011 och kommer att tryckas så snart det är möjligt. 

§ 100 Frågor om webbpolicy och sociala medier 

a) Förslag till webbpolicy hade inkommit från SPHK. FK diskuterade dokumentet ingående.  

 

FK noterade att klubben hade lagt ner stor möda på att ta fram dokumentet och kunde inte 

hitta några fel i sak. FK ansåg dock att skrivningen var för tung och rekommenderar SPHK att 

dela upp texten i olika delar för att öka förståelsen för vilka delar som gäller klubbens 

medlemmar och vilka som gäller förtroendevalda inom klubben.  

 

b) Fråga angående två olika förhållningssätt till webbregler hade inkommit från SvBtk. 

FK tog del av de två förslag till förhållningssätt som framlades av SvBtk och 

diskuterade dessa.  

 

FK ansåg att alternativ 1 var för hårt skrivet och ej genomförbart och föredrog 

alternativ 2. FK rekommenderar klubben att ta del av SKKs rekommendationer för 

webb samt att komma ihåg att i texten vara tydlig med vem som är målgrupp.  

Mot bakgrund av ovanstående skrivelser samt andra, dagligen inkommande, frågor noterade 

FK behovet av att ta fram ett webbpolicydokument där hantering av sociala medier berörs. 

§ 101 Fråga om rasansvar för rasklubb 

Det förelåg skrivelse från specialklubb med redogörelse om den dåligt fungerande verksamheten i en 

av dess rasklubbarna. Specialklubben presenterade en handlingsplan och önskade kommitténs åsikt om 

huruvida den bör följas eller om annan rekommendation fanns. Specialklubben har under en längre tid 

jobbat med att få rasklubben på fötter och rådgjort med FK.  

FK rekommenderade specialklubben att följa sin handlingsplan vilket innebär att det delegerade 

rasansvaret åter finns hos specialklubben tills vidare. Specialklubbens plan är att på sikt delegera 

rasansvaret till en rasklubb.   

 

§ 102 Frågor från rasklubbar inom specialklubbar 

a) Fråga inkommen gällande utskick av enkät som en rasklubb har gjort till medlemmar. 

Konflikt och frågetecken har uppstått mellan klubbstyrelse och ett antal medlemmar 

gällande metoder för insamling av enkätsvaren.  

Föreningskommittén hänvisade ärendet vidare till specialklubben för hantering. 

b) Ett antal skrivelser hade inkommit från medlemmar inom specialklubb där det råder 

oklarheter i huruvida ett antal raser har delegerat rasansvar eller inte samt om dessa 

raser har rasklubb inom specialklubben eller inte. FK hade tagit del av handlingarna 

samt varit i kontakt med berörd specialklubb för en redogörelse av hur organisationen 
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såg ut. Specialklubben genomförde nyligen en organisationsförändring vilket bland 

annat innebar att ett antal numerärt små raser fick en gemensam rasklubb.  

 

FK uttalade att det är specialklubben som har det delegerade rasansvaret från SKK 

samt att det endast tillåts en rasklubb per ras. Specialklubben kan delegera rasansvaret 

till rasklubb inom specialklubben och kan även återta rasansvaret vid till exempel en 

omorganisation. När en omorganisation gjorts ska specialklubben meddela den nya 

organisationen till SKK. FK ställde sig positiv till fullföljandet av omorganisationen.  

§ 103 Inkommen skrivelse från medlem som anser att hon nekas svar av klubb 

Det förelåg en inkommen skrivelse från en medlem i rasklubb inom specialklubb som ansåg att hon ej 

fått svar från ras- eller specialklubb. Då skrivelsen avser en rasklubb inom specialklubb hänvisas 

ärendet vidare till specialklubben med önskan om slutförande åtgärd.  

§ 104 Avtalsanslutna rasklubbar 

a) Kontaktpersoner för respektive ras kvarstår tillsvidare. Ny avtalsansluten klubb är Svenska 

Dogo Canario Klubben, SDCK. Specifik kontaktperson för SDCK bestäms på nästa 

Föreningskommittémöte och klubben är välkommen att kontakta vem som i kommittén för 

frågor.  

 

b) Det förelåg ansökan från Svenska Landseerklubben (SvLK) att flyttas till steg II som 

avtalsansluten rasklubb. Kommittén gick igenom innehållet i ansökan och konstaterade att 

klubbens verksamhet såg välordnad ut. 

 

FK beslutade att flytta SvLK till steg II som avtalsansluten rasklubb och önskade klubben 

lycka till. 

  § 105 Raser utan klubbtillhörighet 

a) Listan med raser gicks igenom och FK noterade att dogo canario avförts från listan vilket 

medfört att listan på raser utan klubbtillhörighet innefattar nio raser. 

 

b) Det förelåg ett protokollsutdrag från PtK nr 3/2011 där fråga om klubbtillhörighet för rasen 

ceskoslovenský vlcak vidarebefordrats till FK. Då FK i närtid kommer att behandla en 

ansökan om att bilda avtalsansluten rasklubb för nämnda ras, beslutade FK att bordlägga 

frågan. 

§ 106 Utbildning av ordförande, sekreterare och kassörer 

Jahn Stääv rapporterade att det slutliga programmet för utbildningshelgen är fastställt samt att 

litteratur kommer att delas ut kostnadsfritt till deltagarna. 

Ulf Uddman informerade om att man undersöker möjligheter att spela in lördagens föreläsningar för 

att lägga upp på SKK webb. Generellt undersöks om detta sätt är en möjlig väg att sprida kunskap via 

webben.  

 

§ 107 Protokoll från CS och SKKs kommittéer 

Det förelåg protokollsutdrag § 119 från UKK där man hänvisar en fråga gällande huruvida det är 

möjligt för en svensk klubb att teckna avtal gällande avelsregler med en utländsk rasklubb.  
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FK avrådde bestämt från att avtalsreglera på det beskrivna sättet då man ej kan binda upp en svensk 

medlem på det sätt som beskrivs i förslaget. Avtal tecknade kring utländska avelsregler har alltså 

ingen bärighet vid registrering av valpar eller avel i Sverige. Ärendet kommer att skickas till 

specialklubben för hantering. 

§ 108 Uppdragslista 

Kommittén gick igenom uppdragslistan 

 

§ 109 Skrivelser/handlingar som inkommit för FKs kännedom 

a) Ärende angående Golden retrieverklubben hanterat av Svenska Spaniel- och Retrieverklubben 

genomgicks för kännedom och lades därefter till handlingarna. 

 

b) FK tog del av ett ärende angående Affenpinscherklubben där tillåtna färger inom rasen 

diskuterades och lade därefter ärendet till handlingarna. 

 

c) Från SGVK hade ärende angående ett projekt inom en rasklubb inkommit. Ulf Uddman 

redogjorde kort för bakgrunden till ärendet samt informerade om att ärendet hanteras i annan 

kommitté varpå FK lade ärendet till handlingarna.  

Karin Sejnell lämnar mötet. 

§ 110 Rapporter 

a) Ordförande 

Ordförande Jahn Stääv rapporterade till kommittén att Mastino Napoletanoklubben (MNK) hade 

beslutat på sitt årsmöte att vara en vilande klubb.  

Jahn Stääv hade, enligt önskemål, sett över Plotthundklubbens stadgar och kommit med synpunkter 

och förslag. Dessa kommentarer kommer att skickas vidare till SSDV som är specialklubb för 

plotthund och därmed ansvarar för rasklubbens stadgar. FK föreslog ändringar i enlighet med det 

presenterade förslaget men påpekade att det är viktigt att samtliga rasklubbar under specialklubben har 

likalydande stadgar. 

b) VD 

VD Ulf Uddman rapporterade att EU beslutat att se över innebörden av att ideella föreningar ej ska 

vara momspliktiga.  

Vidare meddelade Ulf Uddman att CS mottagit 450 namnunderskrifter för att få bilda en 

verksamhetsklubb för agility. CS har tillsatt en grupp för att utreda hur agilityn bäst främjas i 

föreningslivet. 

Ulf Uddman meddelade även att han framöver endast kommer att närvara vid Föreningskommitténs 

möte vid behov. 

c) Ledamöter 

FK noterade att Alf Andersson kommer att närvara på ett möte med Jämthundklubben och Svenska 

Älghundklubben 
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d) Sekreterare 

Ett antal frågor hade inkommit från medlem till sekreteraren.  

FK förtydligar följande: 

 En person på ett årsmöte som inte har rösträtt kan inte begära votering i sakfråga då det är 

mötet som beslutar om närvaro- och yttranderätt för de som inte är medlemmar och vars 

rättigheter regleras i stadgarna. 

 

 Det är inte förenligt med god föreningsetik att som medlem i valberedningen driva en egen 

linje i sociala medier och värva röster i egen sak. Det är svårt att förbjuda men förfarandet 

ingår inte i valberedningens uppgift. 

 

 Det föreligger inga formella hinder för valberedningen att föreslå sig själva för val till 

styrelsepost på ett årsmöte.  

 

e) Övriga 

Övriga närvarande hade inget att rapportera. 

§ 111 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden fanns anmälda. 

§ 112 Datum för nästkommande sammanträde 

Datum för nästkommande sammanträde bestämdes till den 7 februari 2012 på SKK kansli i Spånga.  

§ 113 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan 

protokollet är färdigjusterat 

FK beslutade att inget ärende faller under denna punkt. 

§ 114 Sammanträdet avslutas 

Jahn Stääv tackade kommittén för gott samarbete då han avgår som ordförande för 

Föreningskommittén vid årsskiftet. Därefter avslutades mötet. 

 

Vid protokollet 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras 

 

Jahn Stääv, ordförande 
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Justeras 

 

Karin Sejnell 

 

 

Justeras 

 

 

Alf Andersson 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlades vi mötet. Beslut som fattats kan dock bli 

föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.  


