
1 
 

SKK/FK nr 3/2011 

§ 45 - § 70 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté (FK) tisdagen den 7 

juni 2011 på SKKs kansli, Spånga 

 

Närvarande 

 

Ledamöter 

Jahn Stääv (ordförande) § 45 - § 55 och § 57 - 70, Alf Andersson § 48 - § 70, Marita Björling § 48 - § 

70, Göran Hallberger, Gun Kristensson, Anso Pettersson och Karin Sejnell 

Adjungerade 

Måns Engelbrektsson, Agneta Lönn, Peter Rimsby och Ulf Uddman  

Vid protokollet 

Anna Qvarfort 

 

§ 45 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde. 

§ 46 Val av justeringsperson 

Gun Kristensson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 47 Fastsällande av dagordning 

Det beslutades att Karin Sejnell skulle leda mötet under § 56 och att Jahn Stääv skulle lämna rummet 

under densamma.  

 

Två övriga ärenden anmäldes för diskussion.  

§ 48 Föregående protokoll 

Jahn Stääv informerade om att förslaget att föra in en rekommendation i SKKs typstadgar angående 

auktoriserad eller godkänd revisor för större klubbar tillstyrkts av Centralstyrelsen (CS) på styrelsens 

senaste möte. Alf Andersson uppdrogs att genomföra vederbörlig omarbetning i enlighet med SKKs 

stadgar.  

Det förelåg anledning att ytterligare diskutera § 28 b varför FK beslutar att frågan diskuteras under § 

67. Ytterligare material som rör frågan hade inkommit och presenterades i samband med att frågan 

togs upp.  

Utsänt protokollsutdrag § 35 har resulterat i följdfrågor från mottagare varför FK uttalar att 

kommittén, i nuläget, inte har någon möjlighet att utdöma påföljder till anmälda personer och endast i 

enstaka fall kan föra anmälan vidare till Disciplinnämnden (DN). Brukligt är att medlemmar och 

klubbar, där FK ej agerar specialklubb, ställer sin anmälan direkt till DN. Handläggning, såsom 

inhämtande av material och yttranden, förutsätter att anmälaren har direkt kommunikation med DN. I 
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nuläget utför FK tolkning av delar av SKKs grundregler men bereder och behandlar i allmänhet ej 

ärenden rörande brott mot desamma.  

Efter genomgången lades protokollet med godkännande till handlingarna. 

§ 49 Ekonomisk rapport 

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

handlingarna 

§ 50 FK/VU 

a) Intern remiss SKKs etiska regler, förslag från AK 

bordlagt ärende 2011-04-13 

FK/VU ställde sig positiva till det framtagna förslaget angående etiska regler som SKKs 

avelskommitté tagit fram. 

b) Skriftlig omröstning SBlK 

FK hade tagit del av handlingar i ärendet och Jahn Stääv redogjorde för bakgrunden till den uppkomna 

situationen samt för mejlväxlingen mellan SBlK och FK/VU. FK har tolkat stadgarna som reglerar 

frågan om skriftlig omröstning men ej tagit ställning i sakfrågan.  

Efter en avslutande diskussion kring hur SKK förhåller sig till sociala media och teknik lade FK 

ärendet med skriftlig omröstning till handlingarna.  

c) Fråga om rasansvar 

FK uttalade att man ställde sig positiva till delegerat rasansvar från specialklubb till rasklubb. 

Kompetensen för respektive ras finns inom rasklubben. Frågan bör diskuteras mellan rasklubb och 

specialklubb och FK kommer att initiera ett möte med berörda parter om detta skulle underlätta 

kommunikationen dem emellan. 

§ 51 Mall för avtal mellan klubb och webbansvarig 

FK godkände det genomgångna förslaget med ett par ändringar.  

§ 52 Stadgefrågor 

a) Sammanställning av remissvar SKKs stadgar 

Sammanställningen av inkomna remissvar gicks igenom. Sammanställningen visade att majoriteten av 

remissinstanserna inkommit med svar och att flertalet av dem inte hade några invändningar mot 

föreslagna ändringar. FK konstaterade att KF ej ska besluta om de språkliga ändringarna då dessa, 

enligt uppdrag, åligger CS för godkännande. Diskussion kring inkomna kommentarer och synpunkter 

från läns- och specialklubbar fördes.  

Ett antal klubbar hade ifrågasatt formuleringen som ger CS rätt att bevilja dispens mot SKKs och 

medlemsorganisationernas stadgar. Grunden är att den som fastställer stadgarna även innehar 

dispensrätten men FK uttalar att i nuläget har medlemsorganisationerna möjlighet att föra frågan om 

hjälp med tolkning av stadgar vidare till CS varför det är relevant att även dispensrätten finns där. CS 

har ansvar att tolka stadgar och bestämmelser varför möjligheten till dispensutfärdande i yttersta fall 

bör åligga den. FK finner även att behovet av denna åtgärd finns ute i medlemsorganisationerna. 
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FK konstaterar att ändringen i § 3 kan föranleda att intresse väcks för att bilda verksamhetsklubbar 

inom organisationen då den nya skrivelsen möjliggör för andra klubbar än rasklubbar att bli 

avtalsansluten inom SKK. 

Slutligen föreslår FK att KF för en diskussion kring den föreslagna ändringen av § 9. 

§ 53 Fråga om provregler anses gå emot stadgar 

Efter att ha tagit del av specialklubbens stadgar, vilka likställer rasklubbsmedlemmar med medlemmar 

i lokalavdelning i specialklubb, samt provregler som stipulerar att förutsättning för provstart är 

medlemskap i lokalavdelning, konstaterade FK att det står specialklubbarna fritt att formulera 

provregler. Specialklubbar beslutar själva vilka regler som gäller för deltagande på prov där de har 

delegerat ansvar. FK beslutar att se över om frågan behöver utredas vidare.  

§ 54 Ansökan om bildande av verksamhetsklubb 

Komplettering av ansökan har på FKs begäran inkommit från Intresseföreningen Kroppsvallarna som 

önskar bli verksamhetsklubb med ansvar för anlagsprov för ett flertal raser. FK uttalade att 

intentionen med bildandet av klubben är god men att det fortfarande var oklart i vilken utsträckning 

klubben ska verka samt på vilket sätt samarbete med ras- och specialklubbar ska ske. FK föreslår att 

klubben etablerar kontakt med tilltänkta samarbetsklubbar samt sammanställer ett verksamhetsförslag 

baserat på resultatet av de tagna kontakterna. FK önskar få ett PM tillsänt som beskriver 

verksamheten på ett lättförståeligt sätt. FK framhåller att det är viktigt att de påverkade klubbarna har 

rätt att motionera och föra fram åsikter till sin samarbetspartner. 

§ 55 Frågor från specialklubb 

Efter korrespondens med Svenska Bergs- och Herdehundsklubben (SBHK) angående en, till dem 

hörande, rasklubb har ytterligare frågetecken från specialklubben uppstått. FK uppdrog till Alf 

Andersson att gå igenom, för frågeställningen, relevanta delar i specialklubbens stadgar samt besvara 

frågorna med återrapportering på nästa möte. 

§ 56 Anmälan för brott mot SKKs grundregel 1:3 

Jahn Stääv lämnade rummet och Karin Sejnell trädde in som ordförande för mötet under denna punkt.  

 

Ärendet gicks igenom och konstaterades vara i sak hemmahörande i en specialklubb. Då ärendet i 

vissa delar rör specialklubben uttalade sig FK istället för att hänvisa frågeställaren till specialklubben. 

FK konstaterade att det var uppenbart att ärendets kärnfråga hade engagerat många och olika åsikter 

kunde påvisas i det inskickade materialet men FK kunde inte se att det förekommit oegentligheter och 

fann ingen anledning att lämna frågan vidare till DN varför frågan, för FKs del, är avslutad.  

 

Jahn Stääv deltog ej i diskussion eller i beslut. 

§ 57 Rassammanslutning under specialklubb 

En rasklubb som bildats genom en rassammanslutning inom specialklubb upptäcktes ha stadgar som ej 

harmoniserar med SKKs typstadgar för rasklubb. FK uttalade att specialklubb kan ha anslutna 

rasklubbar med fastställda stadgar, vald klubbstyrelse och eventuellt delegerat rasansvar, alternativt 

utse kommitté under specialklubbens huvudstyrelse som handhar specifika rasers frågor. FK uppdrog 

till Alf Andersson att kontakta specialklubben för att utreda hur det förhåller sig med 

rassammanslutningen i detta ärende. 

 

§ 58 Fråga från specialklubb angående medlem som beter sig olämpligt 

Efter att ha tagit del av material och frågeställning konstaterade FK att specialklubben kan anmäla 
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den medlem som frågeställningen gäller till DN, avauktorisera vederbörandes domarbefattning samt 

vidta åtgärder mot att personen innehar förtroendeuppdrag i specialklubben.  

§ 59 Avtalsanslutna rasklubbar 

Inga frågor angående de avtalsanslutna rasklubbarna förelåg. 

§ 60 Raser utan klubbtillhörighet 

Sekreteraren rapporterade att en ny ras, tenterfield terrier, har registrerats i Sverige och förs upp på 

FKs lista över raser utan klubbtillhörighet. Rasen kommer ursprungligen från Australien och är ej 

godkänd av FCI. 

 

Raser som ej har registrerats under de senaste tre åren ska avföras från FKs lista över raser utan 

klubbtillhörighet 

§ 61 Frågebanken – Föreningspaketet 

På förekommen anledning uttalade FK att det, även i klubbar med adjungerad kassör, är den valda 

styrelsen som svarar för klubbens ekonomiska verksamhet och att det därför är hela styrelsen som, i 

förekommande fall, ställs skadeståndsansvarig och inte enbart kassören. 

FK uppdrog till Anna Qvarfort att, där behov finns, uppdatera Föreningspaketets dokument samt 

frågebanken.  

§ 62 Protokoll från CS, SKKs kommittéer  

SKK/CS 2010-02-16, § 84 

bordlagd 2011-04-13 

Protokollsutdraget gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

§ 63 Uppdragslista – uppdragslista från KF 

Uppdragslistan inom FK gicks igenom och lades därefter till handlingarna.  

 

Uppdragslistan från KF 2009 gicks igenom. FK konstaterade att arbetet till största del är utfört. Anna 

Qvarfort uppdrogs att tillskriva de klubbar som blivit specialklubb eller avtalsansluten rasklubb under 

de senaste tio åren med några frågor angående deras verksamhet. Uppdragslistan från KF lades 

därefter till handlingarna 

 

§ 64 Skrivelser/handlingar som inkommit för FKs kännedom 

FK tog del av en motion som var kommittén tillhanda för kännedom. 

§ 65 Rapporter 

a) Ordförande 

Jahn Stääv rapporterade att ärenden som kommit honom tillhanda per telefon och mejl har minskat i 

och med att huvuddelen av klubbarnas årsmöten är avklarade. Han meddelade att dialog har förts med 

Beagleklubben i ett ärende som nu anses avslutat för FKs del.  

b) VD 

Ulf Uddman närvarade på hedersledamot, Lennart Hindefors, begravning.  
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Momsfrågan som påverkar SKK och dess medlemsorganisationer i relativt stor utsträckning är ännu 

inte avgjord ännu. Svenskt föreningsliv uppmanar klubbar och föreningar att tillskriva EU-

kommissionen och uttrycka sitt stöd för att ideella föreningar ska utgöra undantag för 

momslagstiftningen.  

 

Sverige har under senare år inte implementerat korrekt momslagstiftning utan tagit ut felaktig moms 

för exempelvis porto vilket har lett till att stämningsansökan med anspråk på retroaktiv ersättning 

planeras av ett antal föreningar. SKK följer momsfrågan vidare. 

 

Vidare rapporterar Ulf Uddman att SKK får påtryckningar från instanser som tillhandahåller 

samhällsnyttiga hundar där man vill att SKK ska ta en kvalitetssäkrande roll för samarbetet mellan 

utbildare av dessa hundar och köparna. SKK planerar för att, under kommande år, hitta tillämpliga 

samarbetsformer för detta. 

c) Ledamöter 

Göran Hallberger 

Göran Hallberger rapporterar att antal ställda föreningsfrågor har minskat väsentligt efter vårens 

årsmöten. 

Karin Sejnell 

Karin Sejnell närvarade vid Svenska Brukshundklubbens (SBK) kongress i maj 2011.  

 

Alf Andersson 

Alf Andersson närvarade vid den framgångsrike uppfödaren och terrierdomaren Ingela Nilssons 

begravning.  

 

Vidare rapporterade Alf Andersson att han suttit som ordförande på ett turbulent rasklubbsårsmöte där 

dels deltagarnas åsikter gick isär vid ett antal frågor samt dels att den valda styrelsen, på 

konstituerande styrelsemötet, valde att adjungera en kassör som redan innehar poster som 

förtroendevald i specialklubben.  Detta genererade en hel del telefonsamtal med följdfrågor och 

åsiktsyttringar efter avslutat möte. 

 

Alf meddelade även att Svenska Terrierklubben (SvTek) återupptagit samt fullföljt sitt 

fullmäktigemöte vilket resulterat i att Carl-Gunnar Stafberg nu är specialklubbens ordförande. 

 

Anso Pettersson 

Anso Pettersson rapporterade att hon haft mycket kontakt med en av de avtalsanslutna rasklubbarna 

men förutom detta har föreningsfrågorna klart minskat i antal. 

 

Marita Björling 

Marita Björling hade inget att rapportera 

 

Gun Kristensson 

För Freestylegruppens räkning rapporterar Gun Kristensson att gruppen har tilldelats utökade medel 

och kan därmed fortsätta sitt arbete för sporten. 

d) Sekreterare 
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Anna Qvarfort rapporterade att ett uppfödarutskick planeras av SKK kansli men FK beslutar att man 

inte önskar något utrymme i kommande utskick. 

Vidare informerade Anna Qvarfort om att samtliga trycksaker där FK är inblandade ska inventeras 

under hösten. FK uppdrog till Anso Pettersson att se över häftet Välkommen som förtroendevald. 

Medlemsorganisationernas texter på respektive hemsidor och i medlemspublikationer, där de beskriver 

på vilket sätt de förhåller sig till SKK, är väldigt varierande. En enhetlig formulering är här önskvärd 

och en korrekt beskrivning är nödvändig för att missförstånd ej ska uppstå. Anna Qvarfort tillskriver 

de klubbar som är aktuella.  

e) Övriga 

Peter Rimsby  

Peter Rimsby rapporterade kort om upplägget under SBKs kongress i maj. Upplägget var en blandning 

av föredrag och workshops. Kongressen genomfördes och mottogs i en positiv anda. 

 

Vidare rapporterade Peter Rimsby att SBK har inlett ett samarbete med djurpolisen i Stockholm. 

Måns Engelbrektsson 

Inget att rapportera. 

 

Agneta Lönn 

Inget att rapportera. 

§ 66 Utbildning för ordförande, kassörer och sekreterare 2012 

Utbildningsavdelningen på SKK kansli förbereder tillsammans med delar av FK m.fl. en 

utbildningshelg den 28-29 januari 2012. Den 21 juni äger ett möte rum för de som är inblandade i 

organisationen kring helgen. 

§ 67 Övriga ärenden 

a) Jahn Stääv redogjorde för ett förslag som FK/CS ämnar lämna till KF 2011. Förslaget ska 

omarbetas något och därefter tillställas KF 

 

b) Anso Pettersson redogjorde för situationen inom en av de avtalsanslutna klubbarna. Hon meddelade 

även att organisationen i rasens hemland har tillskrivit SKK och bifogat ytterligare rasinformation. Ulf 

Uddman påtog sig att kontakta berörda personer angående den oangenäma situation som uppkommit i 

klubben.  

§ 68 Datum för nästkommande sammanträde 

Datum för nästkommande sammanträde ändrades från den 2 september 2011 till den 1 september 

2011. 

Skrivelser som ska behandlas till detta möte ska vara FKs sekreterare tillhanda senast tre veckor innan 

mötet. 

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

protokollet är färdigjusterat 

FK beslutade att inget ärende faller under denna punkt. 
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§ 70 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

Anna Qvarfort 

 

Justeras 

 

Jahn Stääv, ordförande 

 

Justeras 

 

Gun Kristensson 

 

 

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

föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.  


