
SKK / FK nr 1-2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté onsdagen den 

5 mars 2008 på SKKs kansli. 

Närvarande:  Per-Inge Johansson (ordf.), Anso Pettersson (närvarar ej under § 28), Gun 

Kristensson, Karin Sejnell (tom § 28), Alf Andersson, Sara Nordin och Martin Johansson. 

Adjungerade:  Ulf Uddman (fr o m § 17) och Måns Engelbrektsson, SKK, Peter Rimsby, SBK. 

Vid protokollet:  Åsa Gustavsson. 

  

§ 1  Sammanträdet öppnas. 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till sammanträdet. Ordföranden framförde sitt 

varma tack till ledamöterna för det arbete som utförs i kommittén. Det är många som har framfört 

tack för den hjälp och support man fått när ledamot från FK närvarat vid årsmöten eller andra 

sammankomster och även för råd och hjälp som man fått via telefon och mail. 

Sammanträdet förklarades därefter öppnat. 

§ 2  Val av justeringsperson. 

Utsågs Martin Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 3  Fastställande av dagordningen. 

Föreliggande dagordning fastställdes. 

§ 4  Föregående protokoll 5/2007. 

§ 117, Svenska Bassetklubben. 

Skrivelse hänskjuten från SKKs Centralstyrelse. 

Anmälde ordföranden skrivelse som inkommit från Svenska Bassetklubben med anledning av den 

tolkning av en paragraf i klubbens stadgar som FK gjorde vid föregående sammanträde. 

Beslöt FK ta upp skrivelsen till behandling efter lunch då Ulf Uddman anslutit till sammanträdet. 

Protokollet i övrigt lades med godkännande till handlingarna. 

§ 5  Rapporter. 

Ordföranden. 

Rapporterade ordföranden kortfattad från Centralstyrelsens sammanträde den 6 februari 2008. 

Informerade ordföranden om att han närvarat vid SBKs organisationskonferens. Det föreligger nu 

ett stadgeförslag som kommer att presenteras vid kongressen i maj. 

Även i SvVK föreligger nu ett stadgeförslag som kommer att behandlas vid klubbens fullmäktige. 

Redogjorde ordföranden för problem som föreligger i ett par av våra specialklubbar. Ordföranden 

kommer att närvara vid aktuella klubbars årsmöten/fullmäktige. 

Rapporterade ordföranden från länsklubbskonferensen som genomfördes på ett lugnt och bra sätt. 

Frågan om medlemskap i lokalklubb diskuterades, en arbetsgrupp som skall arbeta fram ett förslag 

tillsattes. I arbetsgruppen ingår Jan Stääv, Sture Engström, Lotta Hallberg och Per-Inge Johansson. 

Vidare lämnades information om medlemsfördelning/länsgränser. Skrivelse har därefter sänts ut till 

länsklubbarna med begäran om deras synpunkter på den gränsdragning som gäller idag. 

Ordföranden har närvarat vid ett möte med SKK/AK och Vit Herdehundklubb. 



Konstaterade ordföranden att det är hårt tryck på telefon och mail för närvarande. Ca 25 samtal 

och ganska många mail besvaras per dag. 

Karin Sejnell. 

Informerade Karin Sejnell om att hon närvarat vid Svenska Älghundklubbens årsmöte som 

genomfördes på ett bra sätt. 

Karin kommer också att närvara vid ett distriktsmöte inom SBK i norrland samt vid SBK-

kongressen i maj. 

Peter Rimsby. 

Peter Rimsby konstaterar att det i årsmötestider tyvärr förekommit en del bråk och osämja inom 

SBKs ras- och lokalklubbar. 

Anso Pettersson. 

Informerade Anso Pettersson om att hon för andra gången närvarat vid årsmöte som genomförts 

via telefonuppkoppling. Även detta möte genomfördes på ett mycket bra sätt och även denna gång 

noterades en betydligt högre medlemsnärvaro, än vid tidigare årsmöten i klubben som genomfört 

på traditionellt sätt. 

Anso har också närvarat vid ett flertal årsmöten både som FK-representant och som vald revisor. 

Martin Johansson. 

Martin Johansson – som är ny kontaktperson för den avtalsanslutna rasklubben för Slovensky 

Kopov – närvarade vid klubbens årsmöte vilket genomfördes på ett bra sätt. 

Alf Andersson. 

Alf meddelade att han närvarat vid ett stort antal årsmöten/fullmäktige. 

Alf rapporterade från möte med Svenska Bergs- och Herdehundsklubben som har stora problem. 

Extra fullmäktige är utlyst. 

Gun Kristensson. 

Gun närvarde vid Svenska Dogo Argentinoklubben årsmöte. Klubben är ännu inte stabil. 

Gun har också flera kommande årsmöten inbokade. 

Sara Nordin. 

Sara Nordin meddelade att hon har fortsatt kontakt med Dalarnas Kennelklubb. Arbetet fungerar 

nu bra. Sara kommer att närvara vid årsmötet. 

Arbetet inom Svenska Polarhundklubben med att försöka slå samman SPHKs officiella rasklubb för 

samojed och Samojedringen fortskrider på ett bra sätt. Sara närvarade vid årsmötet i rasklubben 

inom SPHK. Årsmötet i Samojedringen avhålls i maj. 

Sekreteraren. 

Förfrågningar över telefon och mail ökar markant under årsmötesperioden. Det är tråkigt att 

många frågor kommer från ”felletare” och att många frågor grundar sig på bråk och problem i 

klubbarna. 

VD lämnar sin rapport efter lunch då han anslutit till sammanträdet. 

§ 6  Ekonomis rapport. 

Efter genomgång lades rapporten till handlingarna. 



§ 7  FK/VU. 

Informerade VU om att Svenska Lapphundklubben inkommit med en ansökan om dispens från 

stadgarna avseende mötesdatum för klubbens riksstämma. Orsaken till ansökan är att de nyligen 

antagna stadgarna anger att riksstämmans skall hållas före juni månads utgång. Detta är inte 

genomförbart 2008 då distriktet som är värd för årets riksstämma, långt före att de nya stadgarna 

fastställdes, bokat lokal för riksstämman samt även bokat domare för den utställning som 

genomförs i samband med stämman. 

VU beslutade bevilja klubben dispens från stadgarna för 2008. 

FK fastställde VUs beslut. 

Specialklubben för Bearded Collie, SBC, hade sänt in nytt stadgeförslag vilket genomgåtts av VU. 

Efter genomgång av förslaget beslöt VU – efter några små redaktionella ändringar – godkänna och 

fastställa nya stadgar för SBC. 

FK fastställde VUs beslut.  

FK uppdrog till Per-Inge Johansson att meddela klubben vilka ändringar som måste göras. 

Svenska Beagleklubben hade vänt sig till Per-Inge Johansson med begäran om revidering i sina 

stadgar rörande antalet ledamöter och suppleanter. 

VU beslutade att godkänna och fastställa denna revidering. 

FK fastställde VUs beslut. 

Informerades om att VU gått igenom Svenska Barbetklubbens ändringsförslag till stadgarna. 

VU beslutade med dessa ändringar fastställa stadgar för Svenska Barbetklubben. 

FK fastställde VUs beslut. 

§ 8  Stadgefrågor. 

Informerade sekreteraren om att många frågor inkommer rörande § 3 Medlemskap i SKKs 

typstadgar och efterlyste ett uttalande från FK om hur stadgetexten skall tolkas. Texten finns 

inskriven i de flesta av specialklubbarnas stadgar. 

Beslöt FK ta upp frågan till behandling efter lunch då Ulf Uddman anslutit till sammanträdet. 

Genomgicks listan över pågående stadgearbeten. Informerade Per-Inge Johansson om att SKK 

kommer att närvara vid ett möte med FA i maj, där bl a stadgar för i FA ingående klubbar kommer 

att diskuteras. 

Genomgick listan över fastställda stadgar. Konstaterade FK att det nu endast är ett fåtal klubbar 

som har gamla stadgar, dvs fastställda före år 2000. 

Diskuterades stadgarnas paragraf Skiljeklausul. Informerade Per-Inge om att det finns ett förenklat 

skiljedomsförfarande. Detta bygger dock på handelskonflikt mellan två bolag. 

FK ställer sig tveksamt till om paragrafen skall vara kvar i SKK stadgar och typstadgar. 

Diskuterades även del av Force Majeure-paragrafen. 

Per-Inge föreslog att FK uppdrar till Ulf Uddman att ta kontakt med jurist för att få synpunkter på 

ett eventuellt borttagande av paragrafen Skiljeklausul samt ändring av del av paragrafen Force 

Majeure i SKK-organisationens stadgar. 

Beslöt FK enligt Per-Inges förslag. Ärendet bordlades i avvaktan på svar från jurist. 

Anmälde sekreteraren att många medlemmar i samband med årsmöte i special- eller rasklubb 

ställt frågor om varför stadgarna inte upptar skyldighet för styrelsen att hålla årsmötes-



handlingarna tillgängliga för medlemmarna viss tid före årsmötet. 

Uttalade FK att det för många och då i synnerhet mindre klubbar som håller årsmöte – alltså inte 

fullmäktigesystem – finns svårigheter att tillhandahålla handlingarna före årsmötet, inte minst av 

ekonomiska skäl.  

Enda kravet som finns idag är att handlingarna måste finnas tillgängliga i årsmöteslokalen, 

årsmötesdagen. 

FK rekommenderar dock klubbar att tillhandahålla årsmöteshandlingar till medlemmarna om det 

finns möjlighet till detta. 

§ 9  Avtalsanslutna rasklubbar – raser utan klubbtillhörighet. 

Rapporterade kontaktpersonerna från kontakter de haft med ”sina” klubbar. 

Förelåg svar från Svenska Stövarklubben, SvStK, som åtar sig rasansvar för schweiziska 

stövare/jura och schweiziska stövare/berner samt posavski gonic.  

Beslöt FK överföra rasansvar för schweiziska stövare/jura, schweiziska stövare/berner samt 

posavski gonic till SvStK. 

SvStK har vidare meddelat att klubben behåller rasansvaret för harrier. 

SvStK meddelade som vägledning att användningsområdet för raser som kan tillföras klubben skall 

vara jakt efter hare och räv och att stövarjakt ej skall bedrivas med fler än en hund. 

Förelåg svar från Svenska Spets- och Urhundklubben, SSUK, som meddelar att klubben inte har 

möjlighet att åta sig rasansvar för korea jindo dog. 

Rasansvaret kvarligger därmed hos SKK. 

Svenska Prazsky Krysarik Klubben, SPKK. 

Förelåg förnyad begäran från Svenska Prazsky Krysarik Klubben om att få antas som 

avtalsansluten rasklubb. 

Rapporterade Alf Andersson från kontakter han haft med representanter från klubben. 

Beslöt FK ansluta Svenska Prazsky Krysarik Klubben som till SKK avtalsansluten rasklubb. 

Beslöt FK vidare fastställa stadgarna samt godkänna förkortningen SPKK. 

Uppdrogs till sekreteraren att till klubben översända avtal för underskrift. 

Alf Andersson utsågs som FKs kontaktperson till klubben. 

Genomgicks listan över raser som för närvarande inte har någon klubbtillhörighet. 

Beslöt FK tillskriva tre specialklubbar med fråga om de kan åta sig rasansvar enl följande: 

Svenska Stövarklubben: gonzcy polski 

Specialklubb för Kontinentala fågelhundar: perdigueiro portugues 

Svenska Terrierklubben: terrier brasiliero 

Diskuterades möjlighet att eventuellt flytta några raser från en specialklubb till en annan med 

hänsyn tagen till vilken rasgrupp raserna tillhör. 

Beslöt FK avvakta och ev. återkomma till denna fråga vid senare tillfälle. 

Dogo Canario. 

Vid FKs sammanträde den 4 september 2007 förelåg ansökningar från två olika ägargrupper om att 

få bilda avtalsansluten rasklubb för rasen dogo canario. 

FK beslöt då att återsända de båda ansökningarna med en uppmaning till inblandade parter att 

söka enas och återkomma med en gemensam ansökan. 

Förelåg nu åter två ansökningar från de två grupperna. Av innehållet framgår att parterna inte 



kunnat enas. 

Beslöt FK avslå de båda ansökningarna. Rasvansvaret för dogo canario kvarligger hos SKK. 

Förelåg skrivelse från medlem i en avtalsansluten rasklubb med synpunkter på styrelsens arbete. 

Informerade Anso Pettersson att hon per telefon pratat med medlemmen om de problem som finns 

i klubben. Anso kommer även att närvara vid klubbens årsmöte. 

Skrivelsen lades därefter till handlingarna utan annan åtgärd. 

§ 10  Hundsport Funktionär. 

Måns Engelbrektsson meddelade att ett nummer planeras komma ut under våren. Måns efterlyste 

och fick idéer om innehåll i tidningen till kommande nummer. 

§ 11  Frågebanken och Föreningspaketet. 

Inga ärenden fanns anmälda. 

§ 12  Möte med specialklubbar som bildades efter att SSD avslutades. 

Informerade ordföranden om att Bengt Johansson vidtalas och accepterat att fungera som 

moderator vid mötet. 

Föreliggande programförslag godkändes. 

Mötet kommer att äga rum vid Haninge Folkets Hus som ligger vid pendeltågsstationen. 8 av 14 

klubbar har inkommit med svar på FKs förfrågan om att närvara vid mötet. 

Uppdrogs till sekreteraren att sända ut påminnelse till de klubbar som inte svarat. 

§ 13  Skrivelser rörande rasklubb inom specialklubb. 

Återupptog FK ärendet från föregående sammanträde där specialklubben nu inkommit med 

yttrande. 

Specialklubben svarar bl a att anledningen till att de inte handlagt ärendet, är att de uppfattat att 

disciplinärenden skall handläggas av Disciplinnämnden. 

Konstaterade FK att det visserligen är riktigt att Disciplinnämnden skall handlägga disciplinärenden, 

men att aktuellt ärende i nuläge inte är något disciplinärende. 

FK understryker att specialklubbarna har ansvar för sina rasklubbar och skall hjälpa medlemmar 

och rasklubb när problem uppstår. 

Beslöt FK översända kopia av specialklubbens yttrande till de båda brevskrivarna samt uppmana 

specialklubben att aktivt söka lösa den uppkomna frågan. 

§ 14  Omedelbar justering vid telefonsammanträde. 

Informerade ordföranden om att han fått frågor rörande hur man bäst gör omedelbar justering vid 

telefonsammanträde. 

Beslöt FK föreslå följande arbetsordning: Mötet ger sekreteraren tid att skriva ut paragrafen. 

Texten läses därefter upp för mötesdeltagarna. Efter att alla närvarande accepterat texten, får den 

anses som godkänd. Justeringen bilägges protokollet. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 15  Skrivelse från rasklubb under specialklubb. 

Förelåg skrivelse från rasklubb som ifrågasätter specialklubbens agerande i viss fråga. 

Konstaterade FK att frågan skall handläggas mellan rasklubben och specialklubben. 

FK understryker att specialklubbarna har ansvar för sina rasklubbar och skall hjälpa medlemmar 

och rasklubb när problem uppstår 

Ärendet lades till handlingarna utan annan åtgärd. 



§ 16  Fråga om återkallande av tidigare beslut. 

Anmälde sekreteraren att FK vid sitt sammanträde i maj 2007 beslöt anmäla en medlem i special- 

och rasklubb till SKKs Disciplinnämnd. FK uppdrog till sekreteraren att begära in kompletterande 

uppgifter från specialklubben.  

Sekreteraren har därefter varit i kontakt med specialklubbens ordförande som utlovat 

kompletterande handlingar. Trots påminnelse har sådana dock inte inkommit till FK. 

Beslöt FK avskriva ärendet från vidare handläggning och att anmälan till Disciplinnämnden inte 

skall göras. 

§ 17  FKs uppdrag från Kennelfullmäktige rörande åldersgränser för funktionärer. 

Genomgicks svar som inkommit från specialklubbarna. Konstaterades inledningsvis att 

svarsfrekvensen återigen är förvånande låg. Svar saknades från 21 specialklubbar. 

Beslöt FK uppdra till sekreteraren att via mail påminna de klubbar som inte svarat. 

Uppdrogs till Karin Sejnell att sammanställa inkomna svar. 

§ 18  Debattinlägg i Hundsport rörande möjlighet att starta pensionärsgrupper. 

I Hundsport 1-2/2008 fanns ett debattinlägg med förslag om ev. bildande av ”Sveriges 

Hundpensionärer”. 

Konstaterade FK att idén är intressant, men att det inom SKKs centrala organisation inte finns 

möjlighet att starta en sådan grupp. Sådan aktivitet kan – om intresse och möjlighet finns – 

startas upp inom special- eller rasklubb eller inom lokala kennelklubbar. 

§ 19  Rapport från VD. 

Informerade VD om att World Dog Show upptar stor del av hans tid för närvarande. Det har 

inkommit ca 21.000 anmälningar till WDS fördelade på 14.000 till Älvsjö-mässan och 7.000 till 

Circuit. 

Remissvar skall sändas rörande vildsvins- och rovdjursförvaltningen. 

Ulf har närvarat vid ett möte hos polismyndigheten rörande föreskrifter för tillsynslagen. 

Jordbruksverket har bordlagt arbetet med regler rörande hundhållning. 

Införselfrågan står för närvarande stilla. 

§ 20  Fråga om tolkning av stadgetext rörande klubbs rätt att neka person medlemskap. 

Anmälde sekreteraren att det ganska ofta kommer frågor rörande § 3 i typstadgar för specialklubb 

och rasklubb. 

Uttalade FK att klubb har rätt att – i samband med att medlemsavgift inkommer – meddela 

personen att medlemskapet inte accepteras och återbetala avgiften.  

I de fall medlemsavgift har erlagts och klubben när avgiften inkom inte har avvisat medlemskapet, 

kan klubben om rimliga skäl föreligger – inom ett år – hos SKK begära att få medlemskapet 

upphävt. Grund för sådant upphävande skall vara av allvarlig art, t ex att vederbörande dömts för 

djurskyddsbrott, att vederbörande tidigare tillfälle allvarligt skadat eller motverkat klubbens 

verksamhet genom att exempelvis förtala klubben och/eller dess verksamhet. 

I övrigt är det endast organisationens Disciplinnämnd som kan utesluta medlem ur organisationen. 

§ 21  Förslag till checklista att användas vid byte av förtroendevald. 

Förelåg förslag från Karin Sejnell till en checklista som klubb kan använda vid byte förtroendevalda 

i samband med årsmöte. 

Kompletterades listan med ett par punkter. 

Beslöt FK efter kompletteringarna att godkänna checklistan och att den skall läggas in i 

Föreningspaketet. 



§ 22  Skrivelse från medlem i rasklubb. 

Förelåg mailskrivelse från ordförande i rasklubb. Ordföranden beskriver vilket stort arbete 

ledamöter lägger ned i sina klubbar och hur otacksamt arbetet ofta är. 

Som exempel anges följande: I samband med att arbete med ett raskompendium pågick i klubben, 

utsattes ordföranden för oförskämdheter med påståenden om att hon är elak, uppträder som en 

pascha, att hon ljuger och att hon ”misshandlat” en person. Orsaken till påhoppet var att hon – av 

misstag – bifogat ett tidigare, men tyvärr ej det senaste, raskompendium till personer som ombads 

att inkomma med synpunkter.  

Den som reagerade aggressivt, var författare av det senaste kompendiet. Problem som uppstod i 

samband med detta, drabbade inte bara ordföranden utan även övriga ledamöter. 

Resultatet i klubben är att flertalet ledamöter, bl a samtliga de ”tunga” posterna avgår, vid 

årsmötet. Utöver dessa avgår även redaktören/webbmaster och valberedningen. 

Ordföranden har själv också valt att efter detta, avgå ur specialklubbens styrelse. 

Den person som utsatt ordföranden för påhoppen är exteriördomare, 

Efter att ha tagit del av skrivelsen beslöt FK översända denna till SKKs domarkommitté för 

handläggning. 

§ 23  Förslag till redaktionella ändringar i grundreglerna. 

Förelåg förslag till ändringar/kompletteringar i grundreglerna där punkten 1:3 närmast berör 

Föreningskommittén. 

Lämnades förslag om att texten kan lyda:  att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte 

skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer eller enskild medlem. 

Beslöt FK godkänna förslaget. 

Förelåg även protokollutdrag, SKK/CS 2007-11-27, § 149 rörande grundreglerna. 

Efter genomgång lades protokollutdraget till handlingarna. 

§ 24  Fråga från SBKs tävlingssektor. 

SBKs tävlingssektor hade fått en förfrågan om huruvida medlem i SBK får tävla för flera klubbar 

inom SBK och om lokalklubb kan kräva att medlem skall tävla för lokalklubben, för att få deltaga i 

träningsgrupp inom lokalklubben. Tävlingssektorn har bett om FKs uppfattning i frågan. 

Uttalade FK följande som sin uppfattning: Det är fritt att tävla för vilken klubb man vill och där 

man har någon form av medlemskap. Det måste däremot stå klubben fritt att tillåta deltagande i 

träningsgrupp. Kravet för att delta i träningsgrupp bör ställas mot att man tävlar för klubben. 

§ 25  Protokollutdrag från SKK/AK 2007-10-31 samt SKK/CS 2007-11-27. 

Förelåg protokollutdrag från SKK/AK 2007-10-31, § 148. 

Efter genomgång lades utdraget till handlingarna. 

Förelåg protokollutdrag från SKK/CS 2007-11-27, § 151 rörande möjlighet för klubbar att 

genomföra årsmöte per telefon. CS fastställde att årsmöten per telefon kan genomföras för klubbar 

som har högst 150 medlemmar och som har hela landet som upptagningsområde. Rasklubb skall 

lämna en ansökan om sådant årsmöte till sin specialklubb. En representant från specialklubben 

skall närvara under årsmötet. 

Beslöt FK utse Anso Pettersson och Per-Inge Johansson att utforma arbetsordning för årsmöten 

som genomförs via telefon. 

Arbetsordningen skall läggas in i Föreningspaketet. 



§ 26  FKs arbetsordning fram till första sammanträdet hösten 2008. 

Eftersom FK nu gör ett uppehåll i sammanträden fram till september 2008, genomgicks hur arbetet 

bör bedrivas under denna period. 

Beslöts ge VU befogenhet att lösa löpande problem samt uppdrogs till sekreteraren att vart efter 

föra anteckningar om genomförda arbeten. Anteckningarna skall fortlöpande delges FKs ledamöter. 

§ 27  Skrivelse som inkommit för FKs kännedom. 

Förelåg skrivelse från rasklubb under specialklubb. 

Efter genomgång lades skrivelsen till handlingarna. 

§ 28  Skrivelser rörande specialklubb. 

Förelåg olika skrivelser från ordföranden och sekreteraren i specialklubb samt även från enskilda 

medlemmar i klubben. 

Av skrivelserna framgår att en medlem – som även är en av skriftställarna till FK – ifrågasätter 

styrelsens arbete och arbetsförmåga. Medlemmen påstår bl a att lön har utbetalats till enskild 

ledamot, att det förekommit förskingring i lokalklubb, att protokoll som sänts ut resp. lagts ut på 

klubbens hemsida misstänks inte ha samma innehåll som protokoll i original. Medlemmen har bl a 

hotat med att anmäla klubben till Eko-roteln och Skattemyndigheten. 

Flera av klubbens representanter framhåller att – när det gäller den ekonomiska delen – så har 

medlemmen inte kunskap om att läsa de ekonomiska handlingarna. Konstaterades även att 

klubbens revisorer föreslagit ansvarsfrihet för styrelsen samt även i en särskild skrivelse 

kommenterat anklagelserna från medlemmen och därvid konstaterat att bokföring och bokslut är 

korrekta. Man har från flera håll uttalat att medlemmen förmodligen inte kan skilja på rambudget 

och bokslut. 

Förelåg även skrivelse från medlem som – i samband med att hon lämnat förslag till 

valberedningen – dragits in i den hetsjakt som medlemmen bedrivit mot klubben. 

Såvitt FK kan bedöma av handlingarna finns inga allvarliga felaktigheter i klubbens arbete. 

Beslöt FK efter noggrann genomgång av handlingarna att anmäla medlemmen till SKKs 

Disciplinnämnd. 

§ 29  FKs protokoll 2007-11-23, 24, § 117 SBaK. 

Återupptog FK ärendet. 

Vid en förnyad prövning konstaterar FK att klubbens tolkning av aktuell paragraf är korrekt.  

FK vidhåller dock – eftersom tolkningsproblem uppenbarligen uppstått – att ett förtydligande av 

paragrafen kan vara lämplig. 

Uttalade FK att enskild medlem inte bör drabbas. 

§ 30  Skrivelse hänskjuten från SKK/CS. 

Förelåg skrivelse från Svenska Vinthundklubben, SvVK, med förslag om att SKK upprättar 

”Föreningsetiska riktlinjer”. Detta bl a mot bakgrund av kränkningar, förtal och elakheter som idag 

förekommer på nätet. 

Beslöt FK bordlägga frågan i avvaktan på det arbete som nu pågår rörande grundreglerna. 

§ 31  Skrivelse hänskjuten från SKK/UKK. 

Förelåg skrivelse från Ras- och Avelsförening för Cane Corso, RACC, rörande uppfödare som parat 

en tik i strid mot klubbens rekommendationer. Uppfödaren hade därför tagits bort från klubbens 

valphänvisning. 

FK konstaterar att parningen – oavsett om den varit avsiktlig eller ej – strider mot klubbens regler 

för valphänvisning och att uppfödaren stod som ägare till tiken både vid parningstillfället och när 



valparna föddes. 

Enligt FKs uppfattning har klubben inte handlat felaktigt avseende valphänvisningen. 

FK konstaterar även att valphänvisning är att betrakta som en förmån, ej rättighet. 

FK reagerade däremot starkt på den debatt som till följd av ärendet förekommit på forumet på 

klubbens hemsida. Klubben bör tillse att sådan diskussion – omedelbart när den uppstår – stryks 

från forumet. Kan detta inte skötas korrekt, bör forumet stängas ned. 

§ 32  Möte med Fågelhundarnas Arbetsutskott, FA. 

Det tidigare planerade mötet med FA kommer att äga rum söndagen den 18 maj 2008. 

Ulf Uddman kommer att deltaga. Som FKs representanter utsågs Martin Johansson och Anso 

Pettersson 

§ 33  Årsmöte via videouppkoppling. 

Informerade ordföranden om att förfrågan inkommit från en klubb om att på prov få genomföra 

årsmöte via videouppkoppling. Årsmötet kommer att genomföras på två orter, Laxå och Umeå. 

Beslöt FK godkänna att aktuell klubb – som provklubb – får genomföra sitt årsmöte via 

videouppkoppling. 

§ 34  Skrivelse med fråga om ev felaktigt beslut inom specialklubb. 

Förelåg skrivelse med fråga om beslutsgången i viss fråga inom specialklubb. 

Konstaterade FK att grundfrågan – att klubben ev skulle åta sig rasansvar för en ras – inte längre 

är aktuell. Detta med anledning av att Centralstyrelsen meddelat att specialklubben inte kan åta 

sig rasansvar för aktuell ras, då rasen kynologiskt sett inte hör hemma hos specialklubben. 

Skrivelsen lades till handlingarna. 

§ 35  Skrivelse från specialklubb samt tidigare ledamot av specialklubbens styrelse. 

Förelåg skrivelse från tidigare ledamot i specialklubben, och som även varit ledamot av rasklubb 

under specialklubben, jämte skrivelse från specialklubben. Båda begär hjälp att lösa en tvist mellan 

ledamoten och rasklubben. 

Konstaterade FK att det råder olika uppfattningar om vilket beslut som tagits. FK konstaterar 

härvid att rasklubbens protokolltext i frågan är otydligt skriven. 

Med utgång från tillgängliga handlingar rekommenderar FK att parterna, dvs rasklubben och den 

tidigare ledamoten, står för halva kostnaden var. 

Med detta uttalande lades ärendet till handlingarna utan annan åtgärd. 

§ 36  Fråga rörande gåvomedlemskap till valpköpare inom rasklubb under specialklubb. 

Förelåg mailskrivelse från uppfödare/medlem inom rasklubb, där rasklubben utlovat 

gåvomedlemskap till nya valpköpare. Klubben har därefter – på ett enligt uppfödaren felaktigt sätt 

– meddelat att gåvomedlemskapet inte omfattar utländska valpköpare. 

Medlemmen/uppfödaren är beredd att ”gå så långt det går” och är i slutänden beredd att stämma 

rasklubbens ordförande om det behövs. 

Medlemmen/uppfödaren kräver att SKK juridiskt tar sig an ärendet. 

Förelåg även mailsvar från FKs sekreterare som hänvisar medlemmen/uppfödaren till 

specialklubben för att få hjälp att lösa tvisten. Det har därefter förekommit ytterligare 

mailskriftväxling mellan medlemmen/uppfödaren och FKs sekreterare i frågan. 

Uttalade FK att de svar som medlemmen/uppfödaren fått från FKs sekreterare är korrekta samt 

beslöt överlämna mailkorrespondens till specialklubben för handläggning. 

Ärendet lades därefter utan annan åtgärd till handlingarna. 



§ 37  Skrivelse från medlem i rasklubb rörande ekonomisk tvist. 

Sedan lång tid tillbaka föreligger tvist mellan medlem i rasklubb och rasklubben rörande ersättning 

contra kursavgifter i samband med att medlemmen hållit kurser för klubbens räkning. 

Medlemmen har hållit kurser i många år för klubbens räkning. Fram till ny kassör tillträdde har inga 

problem förekommit. 

Medlemmen har begärt hjälp från SKK/FK att lösa tvisten, FKs sekreterare har hänvisat 

medlemmen att vända sig till specialklubben som har ansvar för sina rasklubbar. 

Specialklubben har nu beslutat att kalla parterna till ett möte och klubben ställer fråga om SKK/FK 

kan närvara vid detta möte. 

Beslöt FK att man tyvärr inte har möjlighet att tillsätta person för detta möte. 

FK uttalade vidare att klubb alltid bör upprätta riktlinjer, eller avtal, för hur kursverksamheten 

inkom klubben skall bedrivas för att om möjligt undvika att denna typ av problem uppstår. 

§ 38  Fråga om möjlighet att lämna motion via mail eller sms. 

En vanligt förekommande fråga till FK är huruvida klubb kan godkänna motion inför årsmöte som 

inkommer via mail. FK har här uttalat att det för tid vinning kan vara rimligt att godkänna att 

motion sänds in via mail, men att denna snarast skall åtföljas av ett skriftligt och egenhändigt 

undertecknad dokument som sänds in till klubbens adress. 

FK anser inte att motion som sänds via sms skall accepteras. 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 

§ 39  Uppdragslistorna. 

Genomgicks uppdragslistorna. 

§ 40  Nästa sammanträde. 

Onsdagen den 24 september 2008, kl. 10.00 på SKKs kansli. 

§ 41  Sammanträdet avslutas. 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade sammanträdet. 

Vid protokollet: 

 

Åsa Gustavsson, sekreterare. 

Justeras: 

 

Per-Inge Johansson, ordförande  

Martin Johansson 

  

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli 

föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 

 


