
SKK / FK nr 3-2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté onsdagen den 

22 oktober 2008 på SKKs kansli. 

Närvarande:  Per-Inge Johansson (ordf.), Anso Pettersson, Gun Kristensson, Karin Sejnell och Alf 

Andersson. 

Anmält förhinder:  Sara Nordin, Martin Johansson. 

Adjungerade:  Ulf Uddman och Måns Engelbrektsson, SKK, Peter Rimsby, SBK. 

Vid protokollet:  Åsa Gustavsson. 

  

§ 70  Sammanträdet öppnas. 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 71  Val av justeringsperson. 

Utsågs Alf Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 72  Fastställande av dagordningen. 

Anmälde Karin Sejnell att hon önskade information om hur SKKs ledamöter i FCI-kommittéerna 

utses. Med denna komplettering fastställdes dagordning. 

§ 73  Föregående protokoll 2/2008. 

§ 47 Rapporter, Sara Nordin. 

Anmälde sekreteraren att mail inkommit med information om att Svenska Samojedringen måste ta 

beslut om nedläggning på två på varandra följande årsmöten. Beslut har tagits på ett årsmöte, 

nästa årsmöte är kallat till november 2008. Formellt är Samojedringen därför ännu inte nedlagd. 

Uttalade FK att man utgår från att så kommer att ske och att FKs arbete är avslutat. 

Efter genomgång lades protokollet med godkännande till handlingarna. 

§ 74  Rapporter. 

Ordföranden. 

Ordföranden anmäler att det börjar märkas att vi närmar oss årsmötes-/fullmäktigetider. Mail och 

telefonsamtal handlar nu ofta om frågor som är kopplade till dess möten. 

SKKs VD. 

Ulf Uddman informerade om att han haft en sammanträffande med SvTeKs ordförande och kassör i 

anledning av att ekonomiska problem har uppdagats i klubben. SKK har erbjudit klubben hjälp. 

Arbete med att rekrytera en förbundsjurist har påbörjats. 

Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN, kallar till sitt första årsmöte i början av 2009. 

Regeringen har budgeterat 6 miljoner till assistansverksamheten. Verksamheten skall i framtiden 

klassas som handikapphjälpmedel. Dagsläget inom verksamheten utreds. 



SKK skall försöka hjälpa norrlandsklubbarna till en bredare verksamhet genom att dra erfarenhet 

av WDS-utställningen. 

Arbete pågår för att se om det går att driva circuit-utställning i samband med HUNDXX- 

utställningar i framtiden. Tidigast kan detta i så fall starta 2010. 

Vid specialklubbskonferensen kommer ett flertal FK-punkter tas upp till diskussion. 

Motioner inför Kennelfullmäktige 2009 har börjat komma in. 

Önskemål har framförts om att Rally-Lydnad skall bli en officiell tävlingsform. Utredning pågår. 

SKK har framfört att SKK-representant skall vara med vid möten som berör agility och lydnad. 

Eftersom dessa verksamheter berör många klubbar, har det uppstått en del demokratiska problem. 

CS kommer att ta upp frågan om att införa medlemskrav för t ex domare vid utställning. 

Önskemål har framförts att verksamhet för ”Heelwork to music” skall införas i Sverige. Utredning 

pågår. I samband med detta har också önskemål om en verksamhetsklubb för ”musikgrenarna” 

framförts. 

Flödet av remisser från myndigheter är konstant. 

SKKs kommittésekreterare har kallats till ett möte rörande vad och hur information från 

sammanträden skall spridas inom organisationen. 

Karin Sejnell. 

Karin Sejnell anmälde att hon tjänstgjorde som mötesordförande vid SBK-kongressen. 

Peter Rimsby. 

Peter Rimsby informerade om att en omorganisation inom SBK pågår. 

Anso Pettersson. 

Anso Pettersson informerade om att hon från lokalklubben – där hon medverkade vid ett möte 

rörande ett fastighetsköp som lokalklubben stod i begrepp att göra – fått information om att 

arbetet nu förlöper bra både i fråga om husköpet och klubbens verksamhet. 

Alf Andersson. 

Alf Andersson lämnade kompletterande information rörande de problem som uppstått inom SvTeK. 

Gun Kristensson. 

Gun Kristensson närvarade vid representantskapet hos Sveriges Hundungdom. 

§ 75  Ekonomisk rapport. 

Efter genomgång lades den ekonomiska rapporten till handlingarna. 

§ 76  FK/VU. 

Inga ärenden har behandlats sedan föregående sammanträde. 

§ 77  Stadgefrågor. 

Svenska Stövarklubben. 

Anmälde ordföranden att arbetet med SvStKs begäran om stadgerevidering pågår, men är ännu 

inte färdigställt. FK/VU fortsätter arbetet, ärendet bordlades till nästa sammanträde. 

Som följd av detta bordlades även förfrågan som inkommit från Jämtland-Härjedalens Stövarklubb. 

Svenska Brukshundklubben. 

Svenska Brukshundklubben har genomfört ett extra möte och slutligen fastställt klubbens nya 

stadgar. 



SKKs stadgar. 

Genomgicks svar som inkommit från jurist rörande § 15, Force Majeure, och § 16, Skiljeklausul. 

§ 15. Av svaret rörande denna paragraf framgår följande:Mot bakgrund av syftet med denna 

klausul, dvs att skydda enskilda klubbars ekonomi (och i förlängningen existens) samt det faktum 

att klausulen sannolik skall tolkas så att SKK (eller medlemsorganisation) endast har rätt att 

behålla så mycket av avgiften som motsvarar dess kostnader för evenemanget, ses inte några 

problem med denna paragraf. Eftersom beslut om att bibehålla inbetald avgift (eller del därav) kan 

överklagas till Centralstyrelsen finns också inbyggt ett system för att motverka missbruk. 

Efter genomgång av ärendet beslöt FK förslå Centralstyrelsen att ingen ändring av denna § skall 

göras. 

§ 16. Av svaret rörande denna paragraf framgår följande: Skiljeklausulen har fått en olycklig (och i 

vissa fall oskälig) utformning. Eftersom skiljeklausulen är knuten till parterna och inte 

tvisteobjektet är det oklart vilka typer av tvister som omfattas. Såsom klausulen är utformad ger 

den bl.a. intryck av att gälla också privaträttsliga tvister mellan enskilda medlemmar. 

Skiljeförfarande med tre skiljemän kommer med all sannolikhet att anses oskälig i förhållandet 

mellan enskild medlem och SKK (och ev också mellan en mindre medlemsorganisation och SKK). 

Detta dels eftersom skiljeförfarande anses dyrt, dels eftersom det endast är partsförhållandet och 

inte tvisteobjektet som är avgörande för forumfrågan. - Det finns olika sätt att lösa detta på 

(exempelvis genom hänvisning till Stockholms handelskammares skiljedomsinstituts regler om 

förenklat skiljeförfarande och/eller en bestämmelse som säger att den starkare parten står för 

kostnaderna för skiljenämnden oavsett utgång i målet. Den senare skrivningen har exempelvis 

ansetts skälig i förhållandet mellan en arbetsgivare och en verkställande direktör). Samtliga 

lösningar förutsätter att klausulen omformuleras. 

I vart fall bör klausulen hänvisa till den nya lagen om skiljeförfarande (1999) och inte till lagen om 

skiljemän (1929). Sannolikt skulle dock 1999 års lag ändå bli gällande. 

Efter genomgång av ärendet beslöt FK föreslå Centralstyrelsen att § 16 i SKKs stadgar tas bort. 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige, SRRS. 

Förelåg begäran från SRRS om revidering av klubbens stadgar. 

Eftersom skrivelsen ankom SKK/FK bara några dagar före sammanträdet, beslöt FK uppdra till 

SKK/VU att gå igenom förslaget. 

§ 78  Avtalsanslutna rasklubbar – raser utan klubbtillhörighet. 

Rapporterade ledamöterna från sina respektive klubbkontakter. 

Ordföranden. 

Shar-Pei är en av de sju raser som anses vara i särskilt behov av åtgärder. Representanter för 

klubben har därför deltagit på ett möte, kallat av SKK. Per-Inge Johansson närvarade vid mötet där 

också föreningsfrågor behandlades. Nytt möte kommer att genomföras den 23 oktober på SKK.  

Uttalade FK att representant från SKK bör närvara vid klubbens årsmöte. 

Alf Andersson. 

Det finns fortfarande problem inom Svenska Praszky Klubben. Alf Andersson håller fortsatt kontakt. 

Gun Kristensson. 

Svenska Dogo Argentino Klubben har valt ny styrelse. Gun Kristensson håller fortsatt kontakt med 

klubben. 



Övriga ledamöter rapporterade om lugn och ro i sina respektive klubbar för vilka de är 

kontaktpersoner. 

Sekreteraren. 

Informerade sekreteraren att det bildats en rasklubb för den till Sverige nyinkomna rasen plott. 

Klubben heter Nordiska Plotthundklubben. Av texten på klubbens hemsida framgår att klubben 

arbetar för att bli en dotterklubb till United Kennel Club (UKC) vilken ej accepteras av FCI.  

Uttalade FK att samarbete mellan SKK och Nordiska Plotthundklubben kan av denna anledning 

aldrig bli aktuellt. 

Rasansvar för gonzcy gonic. 

Svar har fortfarande inte inkommit från SvStK varför ärendet bordlades ännu en gång. 

Svenska Barbetklubben. 

Informerade sekreteraren om att den förkortning som FK godkände vid sitt föregående 

sammanträde tyvärr visade sig redan vara upptagen. 

Klubben har informerats om detta och uppmanats att så snart möjligt inkomma med nytt förslag. 

Konferens för avtalsanslutna rasklubbar. 

Informerades om att endast 5 klubbar (av 16 möjliga) inkommit med svar.  

Beslöt FK uppdra till FK/VK att invänta post under de närmaste dagarna för att senast måndagen 

den 27 oktober besluta om huruvida konferensen skall genomföras eller ställas in. Informerade Alf 

Andersson om det slutliga programmet för konferensen. 

§ 79  Hundsport Funktionär. 

Informerade Måns Engelbrektsson om att tidningen nu kommit ut och att nästa nummer planeras 

att utkomma under november. 

Till det nummer som nu sänts ut, har bifogats en uppmaning till specialklubbarna att lämna 

information om tidningen till sina rasklubbar. 

Beslöt FK att text rörande motioner inför årsmötet – som kommer att publiceras in nästa nummer 

– skall införas i Föreningspaketet. 

§ 80  Tolkning av begreppet ”konkurrerande klubb”. 

Förelåg skrivelse från Svenska Brukshundklubben, SBK, med begäran om hur begreppet 

”konkurrerande klubb” skall tolkas samt begäran om tolkning av SKKs beslut om att person som är 

medlem i en icke officiell klubb, inte får inneha förtroendeuppdrag inom SKK.  

Efter ingående diskussion uttalade FK att grunden i SKKs tidigare uttalanden var att SKK ställer 

lojalitetskrav mot person som innehar någon form av SKK-auktorisation eller är förtroendevald 

inom organisationen. Detta innebär bl a att SKK anser att sådan person inte skall vara aktiv inom 

klubb som motarbetar SKK-organisationen/klubb som inte är ansluten till SKK-organisationen. 

Beslöt FK att text med denna innebörd bör intas som övergripande regel i regelverk inom SKK-

organisationen. 

Beslöt FK uppdra till Karin Sejnell utforma förslag till regeltext. Ärendet bordlades till nästa 

sammanträde. 

§ 81  Motionssvar – SBK. 

Alf Andersson – som närvarade vid SBKs kongress – tog upp frågan hur motionssvar bör 

formuleras. Vid kongressen förelåg motionssvar som upptog både förbundsstyrelsens och 

distriktens svars-/beslutförslag. Alf uttalade att endast styrelsens svarsförslag bör upptas i 



handlingarna inför ett års-/fullmäktige. 

FK anslöt sig till detta uttalande. 

§ 82  Åldersgränser. 

Karin Sejnell redovisade att enkät sänts ut till alla specialklubbar med fråga om vilka åldersgränser 

som i olika sammanhang idag finns antagna hos klubbarna. 

36 svar inkom, 13 klubbar svarade inte. 

Av inkomna svar kan konstateras att det idag finns 13 olika åldersgränser, vissa av dem används 

av en eller två specialklubbar. 

 

FK föreslår att följande åldersgränser skall gälla inom SKK-organisationen: 

Sveriges Hundungdom 

7 år  Ålder då man kan bli medlem i ungdomsförbundet. Förare vid officiella 
prov och tävlingar arrangerade av ungdomsförbundet  

12 år Rösträtt och valbar vid årsmöte 

18 år  Auktorisation domar freestyle 

25 år   Högsta ålder för medlemskap i Sveriges Hundungdom. 
Dispensmöjlighet skall kunna ges så att förtroendevalda kan verka om 
de är äldre  

 

Övriga 

12 år Förare i bruksprov, IPO-prov och lydnadsprov Kursdeltagare i 
hundägareutbildning samt för tävlande i vattenprov 

16 år  SBK: deltagare instruktörsutbildning A1 Rösträtt vid års-
/fullmäktigemöte Valbar SSK: uppsiktsjakt 

18 år De som redan i dag har 18 år som åldersgräns fortsätter att gälla. De 
som har åldersgräns 19, 21, 23 och 25 flyttas till 18 år. 

Övriga åldersgränser som i dag finns på 54, 55, 58 och 70 år tas bort. 

När det gäller dessa åldrar så måste individuell bedömning ske om personen är lämplig för 

domarutbildning eller för att fortsätta sin domargärning. 

Honnörsdomare införs för samtliga domarkategorier. 

Lagen om innehav av skjutvapen: Förvärv och innehav ges till personer som har giltiga skäl och 

som fyllt 18 år.  

Utlåning av vapen, se SFS 2000:147, 3 kap: 

SFS 2000:147 

3 kap. Utlåning av skjutvapen 

3 § 

Ett skjutvapen får lånas ut till den som är under arton år endast om 

a) vapnet skall användas vid en övning eller tävling som äger rum under uppsikt av en sådan 

sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, 

b) låntagaren har fyllt femton år, vapnet skall innehas och användas under långivarens uppsikt och 

det inte är fråga om ett enhandsvapen eller helautomatiskt vapen, 

c) utlåningen avser ett effektbegränsat vapen och vapnet skall innehas och användas under 

långivarens uppsikt, 



d) utlåningen avser start- eller signalvapen som skall användas vid tävling eller övning, eller 

e) låntagaren har tillstånd att inneha ett vapen av samma typ. 

4 § 

Enhandsvapen och helautomatiska vapen får lånas ut endast för användning under långivarens 

uppsikt eller för övning eller tävling som äger rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som 

får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen. Detta gäller inte om låntagaren själv har rätt att 

inneha ett sådant vapen eller i fråga om start- eller signalvapen. 

Dragprovsregler har ett antal olika åldersgränser men dessa har inte SKK möjlighet att ändra då de 

tillhör annan riksorganisation. 

Åldersgränserna föreslås börja gälla 2012-01-01 (eftersom alla provformer är låsta fram till detta 

datum) eller införs senast i samband med nästa regelrevidering. 

§ 83  Medlemskap för vuxna i SHU/lokalklubb. 

Förelåg förfrågan från Sveriges Hundungdom, SHU, rörande en lokalklubb som välkomnar många 

vuxna medlemmar men som inte arbetar för ungdomsverksamheten. 

Uttalade FK följande. Enligt dagens stadgar äger ”överårig” person rätt att vara med medlem i 

SHU/lokalklubb. SHU har emellertid rätt att avstänga lokalklubb om klubben inte verkar inom den 

verksamhet som SHU enl sin målparagraf skall bedriva. 

För att förtydliga SHUs stadgar i denna del kan text som återfinns i SKKs stadgar, § 3 Medlemskap, 

skrivas in i SHUs stadgar. 

FK kan vara SHU behjälplig med att utforma förslag till ny stadgetext. 

§ 84  Föreningsetiska riktlinjer. 

Återupptog FK SvVKs skrivelse med förslag om att FK sammanställer ett dokument utifrån de 

regler och anvisningar som nu finns. Dokumentet som skall utformas som föreningsetiska riktlinjer, 

bör innehålla avsnitt som särskilt tar upp hur medlemmar förhåller sig till varandra både vid olika 

arrangemang inom klubbarna och vid andra tillfällen. 

Beslöt FK tillsätta en arbetsgrupp som skall göra en faktainsamling och kartlägga möjlighet att 

skapa etiska regler för medlemmar inom SKK-organisationen.  

Karin Sejnell informerade om att SBK redan påbörjat ett liknade arbete. Som arbetsgrupp utsågs 

Karin Sejnell och Alf Andersson. 

§ 85  Sen justering av protokoll. 

Förelåg för FKs kännedom kopior av mailkorrespondens rörande bl a problem med justering av 

årsmötesprotokoll i rasklubb inom specialklubb. 

Upptog FK en principdiskussion angående när ett protokoll senast bör vara klart. FK har tidigare 

uttalat att protokoll från styrelsesammanträde bör vara klart inom en månad från sammanträdet. 

FK uttalade nu att protokoll från ett års-/fullmäktigemöte bör färdigställas så snart som möjligt, 

dock senast inom ca 3 månader efter mötet. 

§ 86  Utbildning för ordförande inom organisationen. 

Förelåg för FKs kännedom information från SKK/UK rörande den kommande 

ordförandeutbildningen. Uttalade FK att utbildningsplanen ser mycket bra ut, väl genomarbetad. 

§ 87  Skrivelse från medlem i lokalklubb inom specialklubb. 

Förelåg skrivelse från medlem i specialklubbs lokalklubb som upplever att han utsätts för förtal och 

att han blivit både muntligt och skriftligt hotad. Medlemmen har på FKs sekreterares inrådan vänt 



sig till specialklubbens styrelse och begärt hjälp för att åstadkomma ett möte med lokalklubben för 

att utreda de problem som uppstått. Det möte som senare erbjöds var dock enligt medlemmen 

diktatoriskt upplagt, snävt tidsbegränsat och historiska frågor, dvs den händelse som var orsak till 

mötet, skulle inte diskuteras. Någon representant från specialklubbens styrelse skulle inte 

medverka. 

Beslöt FK översända handlingarna till specialklubbens styrelse och uppmana klubben att försöka få 

till stånd ett möte där ledamöter från lokalklubben och representant från specialklubbens styrelse 

medverkar och att mötet försöker utreda vad som förevarit och få till stånd samarbetsnivå för 

framtiden. 

§ 88 Disciplinnämndens beslut. 

Förelåg för FKs kännedom kopia av Disciplinnämndens beslut 65/2008. 

§ 89  Skrivelser som inkommit för FKs kännedom. 

Inga skrivelser för FKs kännedom hade inkommit från medlemmar inom organisationen. 

§ 90  SKKs grundregler. 

Genomgicks de nya grundreglerna. 

§ 91  FCIs internationella kommittéer. 

Redogjorde Ulf Uddman för hur SKK utser ledamöter som skall representera SKK i de 

internationella kommittéerna. 

§ 92  Samkörning av medlemsregister. 

Förelåg förfrågan från rasklubb rörande samkörning av rasklubbens och specialklubbens 

medlemsregister. 

Uttalade FK att eftersom det är fråga om en specialklubb och en av dess rasklubbar, ses detta som 

en intern åtgärd. Det är inte fråga om spridning till annan person eller någon annan form av 

offentlig verksamhet. FK ser därför inga hinder att denna form av samkörning genomförs. 

 

 

§ 93  Uppdragslistan. 

Genomgicks uppdragslistan. 

Uppdrogs till sekreteraren att till nästa möte genomföra kontroll av klubbarnas närvaro vid 

Kennelfullmäktige och Specialklubbskonferenser under senare år. 

Beslöt FK vidare att uppdra till Kjell Bräster att utreda förutsättningarna för att bilda en 

specialklubb för vildsvinshundar. 

§ 94  Nästa sammanträdesdatum. 

Onsdagen den 10 december 2008. 

§ 95  Sammanträdet avslutas. 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade sammanträdet. 

  

Vid protokollet: 

Åsa Gustavsson, sekreterare. 



Justeras: 

 

Per-Inge Johansson, ordförande  

Alf Andersson, justeringsperson. 

  

  

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

föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 

 


