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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté (FK) 
tisdagen den 19 juni 2012 på SKKs kansli i Spånga.  
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter:  

Per-Inge Johansson, Karin Sejnell, Gun Kristensson, Alf Andersson, Göran Hallberger 
och Marita Björling (§ 44 – § 54 c samt § 55 - § 64) 

Adjungerade SKK:  

Agneta Lönn, Helena Nyberg och Måns Engelbrektsson 

Anmält förhinder:  

Anso Pettersson, Maria Weinehall och Peter Rimsby 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 
 
 

§ 44 Sammanträdet öppnas 

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

 

§ 45  Val av justeringsperson  

Marita Björling utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. § 54 d) justeras av 
Karin Sejnell. 

 

§ 46 Fastställande av dagordning 

Mötet konstaterar att dagordningens struktur har ändrats något vilket är en 
anpassning till det nya systemet med digitala pärmar för Föreningskommittén. 
Därefter fastställs dagordningen. 
 

§ 47 Föregående protokoll 

I föregående protokoll § 30 c) har felaktigt angivits att Marita Björling varit 
årsmötesordförande för två klubbar. Marita hade varit årsmötesordförande för en 
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klubb och medverkat vid en klubbs telefonårsmöte. Efter korrigeringen läggs 
föregående protokoll till handlingarna. 
 

§ 48 Ekonomisk rapport 

Den ekonomiska rapporten gås igenom och det konstateras att nuvarande resultat är 
väl inom ramen för 2012 års budget.  
 

§ 49 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Per-Inge Johansson rapporterar att han suttit som mötesordförande bland 
annat på Mastiffklubbens årsmöte. Klubben är liten och har, som flera andra 
klubbar, svårt att få ihop förtroendevalda inom klubben. Per-Inge Johansson 
meddelar att Svenska Kennelklubbens slutbetänkande gällande nya 
djurskyddslagen är färdigställt och inlämnat.  
 
Vidare rapporterar Per-Inge Johansson att han har haft en del kontakt med 
specialklubben Svenska Bergs- och Herdehundklubben (SBHK) angående 
rasansvaret för cane corso.  
 
Det är oroligt i en länsklubb och diskussioner pågår via sociala medier.  
 
Maria Weinehall har fått en förfrågan att sitta i nybildade Freestylekommittén 
(Free). Presidiet har prövat frågan och då Maria är adjungerad i FK och 
uppgifterna kommittéerna emellan skiljer sig åt har presidiet givit ett jakande 
svar.  
 

b) VD/Chefsjuristens rapport 
Chefjurist Agneta Lönn har inget att rapportera under denna punkt men 
besvarar en fråga från Alf Andersson gällande SKKs Disciplinnämnd. 

 
c) Ledamöternas rapporter 

Karin Sejnell rapporterar att hon suttit som årsmötesordförande på ett 
rasklubbsårsmöte samt på Svenska Brukshundklubbens kongress. Båda möten 
flöt på bra och gick lugnt till. På SBKs kongress konstaterades att man saknade 
att vara representerad i SKK/CS. 
 
Alf Andersson rapporterade mycket positivt angående terrierklubbens 
aktiviteter och ungdomsverksamhet. Angående SBHK meddelar Alf Andersson 
att klubben önskar ha ett möte med en oberoende part från FK angående 
rasansvaret för en av specialklubbens raser. Föreningskommittén uppdrar till 
Alf Andersson att hålla kontakten med SBHK. 
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Göran Hallberger rapporterar att perioden sedan senaste mötet varit lugn. Han 
har varit årsmötesordförande vid ett tillfälle. 
 
Gun har inget att rapportera under denna punkt. 

 
d) Sekreterarens rapport 

Kommittén ombeds fundera över uppslag i ämnet föreningsteknik som kan 
platsa i årets ”uppfödarutskick” med manusstopp vecka 36. 
 
Sekreteraren informerar kort om vad SKKs nya grafiska profil har för betydelse 
vad gäller protokoll och utskick från kansliet på uppdrag av kommittén.  
 
Föreningskommittén arbetar för att sköta all ärendehantering digitalt och 
minimera pappersanvändandet. Hittills har det fungerat bra och anpassning till 
program och verktyg pågår fortfarande. 

 
e) Övriga rapporter 

Helena Nyberg rapporterar att en samverkan mellan SKKs webbplats och ett 
antal länsklubbars webbplatser är under arbete samt att man jobbar för att 
förenkla förfarandet att bli medlem i klubb via SKK webb.  
 
Måns Engelbrektsson rapporterar att upphandlingen angående SKKs 
nyhetsbrev fortfarande pågår. Arbete pågår även med förbättring av 
funktionärssidorna på SKK webb. 
 

§ 50 FK/VU 

a) SKKs policy för digitala medier 
Den tillsatta arbetsgruppen hade färdigställt dokumentet ”SKKs policy för 
digitala medier” under maj. VU välkomnade policyn och godkände den i sin 
helhet. 
 
Föreningskommittén har tagit del av policyn och samtliga närvarande var 
mycket positiva till den. Kommittén beslutar att godkänna FK/VUs beslut att 
anta policyn samt att den ska vara en del av Föreningspaketet. 
 

b) SWCKs stadgar 
FK/VU hade fastställt SWCKs stadgar som anpassats till rådande typstadgar. 
 
Föreningskommittén har tagit del av ändringarna och beslutar att godkänna 
FK/VUs beslut 
 

§ 51 Stadgefrågor 

a) Svenska stövarklubben (SvStK)  
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FK går igenom en inkommen skrivelse från en lokalklubb inom SvStK  där man 
anför att ett fullmäktigebeslut som fattats om lokalklubbarnas medlemsavgifter 
inte gått stadgeenligt till. FK uttalar att beslutet är fattat på ett felaktigt sätt 
och strider mot klubbens stadgar. Enligt klubbens nuvarande stadgar ska SvStKs 
fullmäktige ej besluta om lokalklubbsavgifter. Beslutet som är fattat på årets 
fullmäktige kan ej verkställas innan en stadgeändring är gjord. Beslut om 
stadgeändring fattas på kommande fullmäktige. Till dess att stadgeändring är 
genomförd gäller 2011 års beslut om avgifter för lokalklubb. 
 

b) Svenska Spaniel- och Retrieverklubben (SSRK) 
SSRK har tillställt Föreningskommittén sina stadgar för rasklubb. 
Rasklubbsstadgarna fastställs av specialklubben SSRK och FK tar därför del av 
dessa endast för kännedom och noterar att rasklubbsstadgarna är anpassade 
till typstadgarna för klubbar inom SKK. 
 

c) Specialklubben för Bearded collie SBC) 
Specialklubben har tillställt FK sina stadgar för fastställande efter en ändring 
från suppleantantal 2 till 2-5 suppleanter i klubbstyrelsen. FK går igenom 
stadgarna och finner att en punkt på dagordningen för beslutande om antal 
suppleanter som ska väljas för kommande år ej finns med. FK noterar även att 
ytterligare ett par ändringar bör göras i stadgarna varför klubben ombeds ta 
kontakt med FKs ordförande innan fastställande av dessa stadgar kan ske. 
 

§ 52 Bordlagda ärenden 

a) FK 2-2012 § 34 a)  
Ärendet återupptas. Det föreligger protokollsutdrag från Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommittén (UKK). Protokollsutdraget redogör för att UKK river 
upp det tidigare fattade beslutet om att en person nekas tillträde till 
kennelkonsulentutbildning på grund av sitt ordförandeskap i en 
medlemsorganisation. Då FK bordlade ärendet i väntan på UKKs beslut kan FK, i 
och med UKKs omprövning av tidigare beslut, lägga frågan till handlingarna.  
 

§ 53 Ärenden gällande länsklubbar 

a) Samarbete med klubb för ej SKK-godkänd hundsport 
FK tar del av en frågeställning från en lokal kennelklubb. Frågeställningen rör 
huruvida ett samarbete med en klubb som bedriver sporten weight pulling är 
tillåtet för den lokala kennelklubben. FK diskuterar frågan samt tittar på 
Svenska Kennelklubbens Centralstyrelses (CS) uttalande från 2011 angående 
weight pulling. Då det rör sig om en fråga angående en lokal kennelklubb samt 
att frågan hade flera olika delar som FK inte råder över önskar FK att 
länsklubben yttrar sig i frågan och skickar därför frågan vidare dit. FK kommer 
att ta upp ärendet på kommande sammanträde.  
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b) Skrivelse angående Facebookgrupp 

En skrivelse har inkommit från en medlem angående huruvida det är upp till 
klubben att styra över sina skapade sidor på Facebook genom att ta bort 
medlemmar ur Facebookgruppen.  
 
FK uttalar att det är upp till styrelsen att bestämma tonen i en sådan grupp och 
att styrelsen inte i detta fall kan anses ha gjort något fel. Enligt själva konceptet 
med Facebook är det moderatorns, i det här fallet styrelsen, rättighet att 
administrera sidan och till exempel välja att plocka bort opassande inlägg. FK 
rekommenderar att en beskrivning av vad sidan är till för finns tillgänglig för 
användarna.  
 

§ 54 Ärenden gällande specialklubbar 

a) Inbjudan till årsmöte för Svenska Vita Älghundklubben 
FK tackar för inbjudan men har inte möjlighet att delta. 
 

b) Uppföljning av överrevision av specialklubb. 
Klubben har sänt in begärda handlingar till Föreningskommitténs 
sekreterare. SKKs VD Ulf Uddman ansvarar för genomförandet av revisionen 
och återkopplar till berörda parter. FK uppdrar till FK/VU att kommunicera 
med specialklubben när PM från revisionen erhållits av Ulf Uddman. 
 

c) Skrivelse från specialklubb 
En specialklubb har inkommit med önskemål om hjälp av 
Föreningskommittén att reda upp den rådande situationen i klubben. 
Specialklubben har tillsänt FK en stor mängd material nära inpå dagens 
möte och FKs ledamöter har inte givits möjlighet att ta del av allt ännu. För 
snabb handläggning uppdrar kommittén till Per-Inge Johansson att ta 
kontakt med specialklubben så snart han har tagit del av alla inkomna 
handlingar. 

 
d) Skrivelse gällande specialklubb 

Marita Björling lämnar rummet och deltar inte i behandlingen av detta 
ärende. Karin Sejnell justerar punkten. 
 
Närvarande ledamöter tar del av den inkomna skrivelsen och beslutar att 
uppdra till FK/VU att utreda denna frågeställning närmare.  
 

§ 55 Ärenden gällande avtalsanslutna klubbar 

a) Rapporter från kontaktpersonerna  
Karin Sejnell rapporterar att hon varit i kontakt med en av de två avtalsanslutna 
klubbar hon är kontaktperson för och allt flyter på bra. 
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Marita Björling rapporterar att hon övertagit ett ärende rörande en av de 
klubbar hon är kontaktperson för, vilket inneburit att fortsätta en dialog med 
några uppfödare i klubben. Som en följd av detta har hon även haft ett samtal 
med klubbens ordförande, vilket var av positiv karaktär.  
 
 
Gun Kristensson rapporterar att hon har löpande kontakt med de 
avtalsanslutna klubbar hon är kontaktperson för och att det nu är lugnt i dessa 
klubbar. Vidare berättar hon att arbetet i Freestylekommittén fortskrider och 
att de har täta telefonmöten. Arbetet med på vilket sätt Free ska verka inom 
organisationen pågår fortfarande. 
 

b) Klubbförsäkring 
Inom SKK-organisationen finns ett framtaget förmånligt försäkringserbjudande 
för samtliga klubbar att ansluta sig till. Hälften av de avtalsanslutna klubbarna 
är anslutna och resten uppmanas av FK att ansluta sig till klubbförsäkringen.  
 

c) Remiss rasnamn 
Det förelåg remiss från CS angående byte av rasnamn för raser med namn som 
är svåra att uttala och som inte säger något om rasens bakgrund eller 
användningsområde. FK är remissinstans för de raser som inte har någon 
klubbtillhörighet. Kommittén går igenom listan på namn samt namnförslag och 
beslutar att tillstyrka byte av rasnamn för samtliga föreslagna raser och ställer 
sig positiv till förändringen över lag.  
 

d) Skrivelse från avtalsansluten klubb 
FK går igenom den inkomna skrivelsen. Alf Andersson som har haft en del 
kontakt med klubben via klubbens ordförande samt med Svenska 
Kennelklubbens Avelskommitté (AK) angående klubben, redogör för ytterligare 
bakgrund i ärendet. Föreningskommittén beslutar att Alf Andersson 
tillsammans med Karin Drotz på avdelningen för avel och hälsa på SKKs kansli 
ska reda ut vilka frågor i detta ärende som rör vilken av kommittéerna och 
därefter kalla till ett gemensamt möte med representanter från klubben. Mötet 
ska vara ett uppstartsmöte där FK står för kostnaderna för kommitténs 
representant. Föreningskommittén beslutar att Alf Andersson även i 
fortsättningen ska stå för kontakten med klubben. 
 

§ 56 Raser utan klubbtillhörighet 

a) Listan på raser utan klubbtillhörighet  
Kommittén går igenom listan på raser utan klubbtillhörighet. 
 

b) Nya raser 
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En bosanski ostrodlaki gonic-barak har registrerats i SKKs stambok. Rasen tillhör 
grupp 6 och kommer ifrån Bosnien. Rasen är erkänd av FCI, tävlar om CACIB 
och har krav på provmerit för internationellt championat. Då det endast finns 
en hund registrerad beslutar FK att rasen ska kvarligga hos SKK tills vidare.  
 

§ 57 Projekt/uppdrag 

a) Sammanställning jakthundklubbar 
Göran Hallberger redovisar en sammanställning över inkomna svar från 
jakthundklubbarna angående hur många som har anpassat sina och sina 
rasklubbars och avdelningars stadgar till typstadgarna. FK konstaterar att 
huvuddelen av de som inkommit med svar har antagna stadgar som är 
anpassade till typstadgarna. Ytterligare kontakt kommer att tas med de 
specialklubbar inklusive jakthundklubbar som ej har svarat.  
 

b) Fler funktionärer i organisationen 
Projektet att intressera fler för föreningsarbete och stärka tillväxten bland 
organisationens förtroendevalda pågår. Karin Sejnell arbetar med projektet. 
 

c) Etiska regler 
Ett dokument med en kartläggning av de etiska reglerna inom organisationen 
har skapats av Karin Sejnell och Anso Pettersson. FK går igenom dokumentet 
som kommer att läggas ut i Föreningspaketet efter en liten ändring. Projektet 
är därmed klart och avskrivs från listan. 
 

d) SKKs policy för digitala medier 
FK konstaterar att projektet är slutfört och har diskuterats under FK/VU-beslut 
(§ 50 a i detta protokoll).   
 

§ 58 Föreningspaketet/Frågebanken 

FK har inget att anföra under denna punkt. 
 

§ 59 Diskussionsfrågor 

FK diskuterar ledamöternas resor till mötena.  
 
Olika former för utbildning i föreningsteknik på distans diskuteras samt evenutella 
samarbetspartners och tänkbar kurslitteratur. FK diskuterade även möjlig 
ungdomsverksamhet med anknytning till föreningsteknik för att intressera unga 
människor för föreningsarbete inom organisationen.  
 
FK diskuterar att se över huruvida det är relevant och möjligt att trycka en 
föreningsbok i framtiden. 
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En återupptagen kontakt med Intresseföreningen Kroppsvallarna (IKV) väcker 
frågeställningar i positiv anda hos kommittén. FK förstår att det finns behov av 
klubbens verksamhet för de raser som avses i handlingarna som IKV inkommit med till 
FK. Mot bakgrund av detta och med hopp om att komma vidare i den här frågan 
kommer FK/VU att söka kontakt med IKV och återrapportera till FK på nästa möte. 

 

§ 60 Protokoll från CS och kommittéer 

Inga protokoll från CS eller kommittéer föreligger 
 

§ 61 För kännedom 

a) Information om avtal för uppfödare 
Agneta Lönn redovisar kort de förändringar som är gjorda på SKKs nya avtal för 
uppfödare. Med positiv respons läggs frågan därmed, för FKs del, till 
handlingarna. 
 

b) FCI championships calendar 
FK tar del av FCI championships calendar för kännedom och lägger den sedan 
till handlingarna. 

 

§ 62 Datum för nästkommande sammanträde 

Datum för nästkommande sammanträde är den 18 september 2012. 
 

§ 63 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden sominte får offentliggöras 
innan protokollet är färdigjusterat 

FK beslutar att inget ärende faller under denna punkt. 
 

§ 64 Sammanträdet avslutas 

Ordförande avslutar mötet. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Anna Qvarfort 
 
 
Justeras 
 
 
 
Per-Inge Johansson, ordförande 
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Justeras §  44 – § 54 c samt § 55 - § 64  
 
 
 
Marita Björling 
 
 
 
Justeras § 54 d 
 
 
 
Karin Sejnell 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som 
fattats kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


