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SKK/FK nr 1/2011 

§§ 1 – 21 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskomitté onsdagen 

den 19 januari 2011 på SKK:s kansli, Spånga. 

 

 

Närvarande 

 

Ledamöter: Jahn Stääv (ordf.), Marita Björling, Gun Kristensson, Anso Pettersson, Alf 

Andersson, Göran Hallberger (tom § 9) 

 

Adjungerade: Ulf Uddman och Måns Engelbrektsson, SKK, Nina Berggren, SKK (§ 17) 

 

Anmält förhinder: Karin Sejnell och Peter Rimsby 

 

Vid protokollet: Agneta Lönn 

 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till årets första möte och vände sig med en 

särskild hälsning till Agneta Lönn som from den 29 november 2010 tillträtt som chefsjurist på 

SKK och som därmed kommer att delta i FK:s möten framöver. Ulf Uddman redovisade i 

korthet hur den personella situationen är för närvarande inom det som avser FK:s 

ansvarsområde. 

 

 Efter en presentation av FK:s ledamöter förklarades sammanträdet öppnat. 

 

§ 2 Val av justeringsperson 

Gun Kristensson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Föregående protokoll, 5/2010  

Under genomgången noterades att det i § 116 angivna sex raser i grupp 6 från listan på raser 

utan klubbtillhörighet inte i dagsläget kan överföras till Svenska Specialklubben för Drivande 

Vildsvinshundar (SSDV) då klubben meddelat att det för tillfället inte är mogna för ytterligare 

rasansvar. Dessa sex raser måste således återföras till listan.  

 

FK beslöt att ta upp den principiella frågan senare under mötet med anledning av beskedet 

från SSDV. 

 

Efter genomgången lades protokollet med godkännande till handlingarna. 
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§ 5 Rapporter 

 

a) Ordförande 

Ordföranden rapporterade att han tillsammans med VD deltagit i möte med SvVK för en 

diskussion rörande en av klubbens rasklubbar. Diskussioner fördes angående bl a påstådda 

ekonomiska oegentligheter, övriga oegentligheter, trakasserier via mejl etc. Vid mötet kunde 

SKK:s representanter konstatera att någon grund för de framförda anklagelserna inte förelåg 

utan var enligt den bedömning som kunde göras grundlösa. SvVK tillfrågade också Jahn om 

han kunde tänkas sitta som årsmötesordförande för rasklubben i fråga. FK utser ordförande 

för mötet och rasklubben betalar kostnaderna för detta. 

 

b) VD 

VD rapporterar att SSRK har inkommit med en förfrågan om huruvida klubben får ha två 

olika svarsalternativ på sin kallelse till årsmötet varav det ena alternativet innebär att 

fullmäktigeledamoten undanber sig att få handlingarna utskickade i förväg genom att enbart ta 

del av dem på mejl och sedan erhålla kopior på plats på mötet. FK har inget att invända mot 

detta förfarande eftersom ledamöterna medges möjlighet att ta del av handlingarna såsom 

stadgarna föreskriver.  

 

FK meddelar således dispens från stadgarna i denna del mot det att klubben utvärderar detta 

och återkommer med en avrapportering samt påpekar att om klubben även fortsättningsvis vill 

utnyttja denna möjlighet bör klubben ändra sina stadgar. 

 

VD rapporterar vidare att FK:s sekreterare Gordana Eriksson tagit fram en handling som heter 

”Bilda rasklubb” eftersom många frågor som inkommer till sekreteraren handlar om just 

dylika frågor. Sekreteraren har i sammanhanget använt en del information som Riksidrotts-

förbundet använder i sin organisation. Ledamöterna uppmanades att inkomma med 

kommentarer, de flesta hade inga synpunkter och FK kom överens om att handlingen kan 

läggas ut på hemsidan under Föreningspaketet med en liten ändring. 

 

Slutligen meddelar VD att momsfrågan ännu ej är färdigutredd utan SKK avvaktar fortfarande 

besked från Anders Borg. 

 

c) Ledamöter 

 

Gun Kristensson 

Gun Kristensson berättar att hon har fått många frågor som avser årsmöten. Hon redogjorde 

också för sitt arbete i SKK:s arbetsgrupp för freestyle. På agendan återfinns att genomföra 

domarutbildningar samt att utbilda tävlingsledare. Gun berättade också att freestylen på 

Stockholms hundmässa dragit stor publik, det var mer eller mindre fullt runt ringen under den 

tid tävlingen pågick. Slutligen berättade Gun Kristensson att en ny landslagsledare har tillsatts 

och att hon heter Helena Sundsgård. 
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Anso Pettersson 

Anso Pettersson redogjorde utförligt för utvecklingen inom SGDK. Ett tidigare beslut om att 

avveckla lokalavdelningar finns. Klubben har dock avstått från att aktivt påverka 

lokalavdelningarnas nedläggningar utan man har låtit de avdelningar som vill avveckla göra 

detta först och främst. Södra lokalavdelningen lades ner i januari, norra lokalavdelningen 

läggs ned i februari och västra lokalavdelningen ska läggas ned. Kvarstår mellansvenska 

lokalavdelningen som inte verkar vilja följa tidigare av SGDK årsmöte fattade beslut. 

Personer som även har andra förtroendeuppdrag inom SKK har under senare tid uttryckt sig 

mycket nedsättande avseende b l a styrelsen i SGVK på bloggar eller motsvarande. 

En av klubbens revisorer har vidare meddelat att han på grund av den uppkomna situationen 

med omedelbar verkan lämnar sitt uppdrag. 

 

FK anser att fattade beslut på årsmöten 2006 och 2010 ska verkställas och att Mellansvenska 

avdelningen ska läggas ner. Enligt stadgarna ska lokalavdelningar täcka hela landet vilket inte 

är fallet inom SGDK idag och därför ska de läggas ner enligt tidigare fattat beslut.  

FK beslutar att Ulf Uddman tillskriver styrelsen och mellansvenska lokalavdelningen samt 

berörda personer. Tillgångarna i lokalavdelningarna övergår till styrelsen som efter 

nedläggningen inte längre är huvudstyrelse då det enbart ska finns en vald styrelse inom 

klubben.  

FK beslutade om omedelbar justering av denna punkt.  

 

Anso Pettersson rapporterade ytterligare att SBaK:s rasklubb, BFdB, har en intern 

stadgediskussion. Frågan som då har uppkommit är vad som ska beslutas/väljas vid årsmötet 

och vad som ska beslutas/väljas av avelsrådet. 

FK var enig om att avelsrådet väljs av styrelsen och inte av årsmötet. 

 

Anso Pettersson rapporterade slutligen om att hon har fått förfrågan från en rasklubb 

angående en kostnad för en tillfällig anställning och om styrelsen kan fatta beslut om en sådan 

kostnad, i detta fall 18 000 kronor, eller om frågan måste beslutas på årsmötet. FK ansåg att 

svaret på frågan sammanhänger med klubbens storlek, i en liten klubb motsvarar en kostnad 

på 18 000 kronor kanske 20 % av klubbens totala budget medan i en större klubb är det en 

marginell kostnad.  

FK:s rekommendation är att en dylik kostnad tas med i budgeten och på så sätt redovisas på 

årsmötet.  

 

Alf Andersson 

Alf Andersson redogjorde för arbetet med den kommande avelskonferensen den 5-6 mars 

2011 på Scandic Infra City i Upplands Väsby. Arbetet pågår för fullt och bl a kommer Karin 

Drotz, SKK, Annika Hamilton, Studiefrämjandet samt Jan Wigdell att föreläsa.  

 

Alf Andersson har också fått förfrågan angående motioner som inkommit angående innehållet 

i RAS.  

FK fastslog att det inte finns något krav på att en motion ska bifallas eller avslås utan att det 

räcker med att motionen har besvarats. 
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Göran Hallberger 

Göran Hallberger meddelade att han kommer att sitta mötesordförande på SLBK:s årsmöte i 

Falköping den 12 mars 2011.  

 

Marita Björling 

Marita Björling redogjorde för läget inom SSRK och den organisationsutredning som pågått 

sedan 2005. SSRK består av 14 regionala avdelningar samt 13 rasklubbar, där man idag kan 

välja om man vill lösa medlemskap i en avdelning, i en rasklubb eller i båda. Grundidén i 

utredningsarbetet är ett enda medlemskap i SSRK, vilket innebär att det blir obligatoriskt att 

bli medlem i både rasklubb och avdelning. För närvarande är processen inne i ett remiss-

förfarande för att därefter ett förslag ska kunna presenteras på SSRK:s fullmäktigemöte i maj. 

 

d) Sekreterare 

Vikarierande sekreteraren har inte muntligen redovisat sekreterarens ärenden men de har 

skriftligen tillkommit FK:s ledamöter. Nedan följer kort information. 

 

 FK har anmält en person som lagt ut grovt kränkande text på internet till DN för brott 

mot grundregel 1:3. 

 Av korrespondens framgår att Södra Älvsborgs kennelklubbs styrelse haft en dialog, 

enligt rekommendation från FK, med medlem som framfört klagomål den 5 december 

2010 i klubbstugan. 

 Information från Svenska Stövarklubbens kansli om att frågan om rasansvar tas upp på 

styrelsemötet den 28 januari 2011. 

 SGDK har skickat inbjudan till SKK/FK att närvara vid klubbens årsmöte den 20 

februari 2011 i Möckelngymnasiet i Degerfors. Per-Inge Johansson har accepterat att 

leda årsmötet och Anso Pettersson deltager i egenskap av revisor. SKK/FK förutsätter 

att dessa båda ersätts av SGDK. 

 

§ 6 Ekonomisk rapport 

VD bistod FK med en aktuell resultatrapport för år 2010 där det framgick att budgeten 

överskridits med ca 15 %. En förklaring till detta är att FK:s ledamöter åtagit sig många 

extrauppdrag vilket resulterat i ökade kostnader för resor samt att kostnaden för anordnandet 

av ordförandekursen belastat kommittén men att den finns budgeterad på tidigare UK:s 

budget. Efter genomgång lades rapporten till handlingarna. 

 

§ 7 FK/VU 

a) Tidigare ärende, § 93 i protokoll 4/2010, krav på styrelsemedlemmars avgång. FK 

hänvisar till tidigare svar och anser att ärendet för FK:s del är avslutat.  

b) Dispensansökan för telefonårsmöte har inkommit från Svenska Björnhundklubben, 

dispensen avser att klubben har 270 medlemmar och stadgarna stipulerar max 150 för 

årsmöte via telefon. 
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FK beviljar dispens från SKK:s regelverk i denna del, samt önskar erhålla en utvärdering av 

hur årsmötet fungerat som telefonmöte. 

 

§ 8 Stadgefrågor 

Svenska Stövarklubben har inkommit med en begäran om stadgeändringar, dels beträffande 

extra medlemmar dels beträffande val av vice ordförande vid fullmäktigemöte.  

 

FK godkänner ändringen av stadgarna så att dessa stipulerar att både ordförande och vice 

ordförande ska väljas för fullmäktigemötet. 

FK anser att klubben bör överväga att flytta den i stadgarna reglerade dagordningen för 

årsmötet så att punkt 15 blir punkt 11, varvid styrelsen som väljs vet vilken beslutad 

verksamhet och budget för den kommande perioden som gäller innan valen genomförs. 

  

FK uppmanar klubben att ändra skrivelsen under § 3 Medlemskap, att byta hedersledamot 

mot hedersmedlem eftersom det sedan tidigare är uttalat att hedersledamot ska användas i de 

fall SKK centralt kallar person för hedersledamot men att i övriga organisationen (läns- och 

specialklubbar) ska ordet hedersmedlem användas.  

 

Enligt tidigare KF-beslut ska § 14 Skiljeklausul strykas ur stadgarna. 

FK uppmanar klubben att ta bort denna paragraf. 

 

FK beslutade avslutningsvis att godkänna stadgeändringen även avseende kategori 51-

medlemmar under förutsättning att det rör sig om ett fullvärdigt medlemskap.  

 

§ 9 Avtalsanslutna rasklubbar 

DAK kommer att hålla årsmöte i Linköping lördagen den 16 april. Gun Kristensson är revisor 

i klubben och Alf Andersson kommer att sitta mötesordförande på årsmötet. 

 

§ 10 Raser utan klubbtillhörighet 

11 raser återfinns på listan över raser som saknar klubb.  SvStK har tillfrågats två gånger 

avseende rasen American foxhound. SvStK har möte den 28 januari 2011 och 

förhoppningsvis fattas beslut om att överta rasansvaret på mötet.  

 

På listan återfinns två raser med ett större antal registrerade hundar; dogo canario samt 

russkaya tsvetnaya bolonka, här är ett RAS befogat. 

 

FK återupptog sin tidigare diskussion med anledning av en inkommande skrivelse från den 

nybildade klubben SSDV. Klubben bildades med syftet att samla de hundraser som används 

för drivande vildsvinsjakt och där ingen annan organisatorisk hemvist finns tillgänglig. 

FK ställer sig mycket frågande till om syftet med bildandet av SSDV kvarstår då klubben 

redan nu meddelar att de inte anser sig kunna ta ytterligare rasansvar för dessa raser från 

grupp 6. 

FK beslutar att lyfta frågan till CS för avgörande. 
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§ 11 Hundsport funktionär 

Nästa utgåva kommer i februari men tidningsvarianten ska fasas ut och ersättas av webbplats 

och nyhetsbrev. 

 

§ 12 Frågebanken – Föreningspaketet 

Gordana Eriksson har utformat ett dokument som beskriver hur man går tillväga för att bilda 

rasklubb, dokumentet läggs ut på hemsidan efter marginell ändring. 

 

§ 13 Förslag till ändring av SKK:s grundregler 

FK:s del avser stadga 1:3, ”att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller 

motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer och att inte uttala sig nedsättande om 

enskild medlem”.  

 

FK avser att ta fram exempel på övertramp och vilka följder dessa övertramp kan leda till. Det 

borde finnas möjlighet att sätta stopp snabbare samt att det uppenbart behövs exemplifiera vad 

ordet nedsättande innebär. 

 

FK uppdrar åt Ulf Uddman att förtydliga Katarina Sundbergs dokument och påpekade att det 

kan finnas en nivå fem som avser klubbspecifika bestämmelser såsom exempelvis 

valphänvisning. Ulf fick i uppdrag att påbörja anvisningar till 1:3 i likhet med AK:s arbete. 

 

§ 14 Ansökan om att bilda en verksamhetsklubb 

Förelåg en framställan att få bilda en verksamhetsklubb för vallhundsverksamhet – 

Intresseföreningen Kroppsvallarna. Frågor avseende bildandet av klubben restes. Vilka raser 

riktar sig klubben till? Finns någon koppling till specialklubbarna? FK:s sekreterare har 

tillskrivit klubben med ytterligare frågor och dessa har inte besvarats varför ärendet bordläggs 

i avvaktan på svar. 

 

§ 15 Uppdragslista 

Efter genomgång av uppdragslistan lades den med godkännande till handlingarna. 

 

Uppdraget som avser språklig översyn av stadgar måste vara klart så att beslut om detta kan 

fattas vid CS möte 2011-06-15. 

 

§ 16 Inkomna skrivelser 

a) Kopia på brev från SvTek till två medlemmar som skrivit till FK. Ärendet anses 

härmed avslutat och läggs till handlingarna. 

b) FK har tagit del av information angående valphänvisning på Dvärgschnauzerringens 

hemsida. FK beslutade översända brevet till specialklubben (SSPK) för handläggning, 

ärendet lades därefter till handlingarna.  

c) FK har tagit del av handlingar av informativ karaktär skickade från SSTS, ärendet 

läggs till handlingarna. 

 

§ 17 Utbildning av förtroendevalda 2011 
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Nina Berggren från utbildningsavdelningen närvarade under denna punkt. Det beslutades att 

begära full hjälp av utbildningsavdelningen för denna utbildning. 

 

FK beslöt att genom Nina B:s försorg kalla Jahn, Anso och Ulf samt Roland Fors, Susanne 

Thell och Nina Karlsdotter till ett första möte i närtid. Kursen är planerad till den 29-30 

oktober 2011och Nina B ansvarar för att boka lokal, Infra City i Upplands Väsby föreslogs. 

Utbildningen avser att kunna ta emot 80-100 personer och avser utbildning för ordföranden, 

kassörer och sekreterare. FK föreslog att viss utbildning ska vara gemensam och viss 

ämnesspecifik men arbetsgruppen ansvarar för vidare utformning. Vissa ledamöter ansåg 

också att det bör förekomma en viss del problemlösning och konflikthantering i 

kursmaterialet eftersom FK:s ledamöter får många frågor angående detta. 

 

FK har också tagit del av en länsklubbsinventering avseende utbildning samt en utvärdering 

avseende ordförandeutbildningen den 30-31 oktober 2010, dokumenten bordläggs och tas upp 

igen vid nästa möte vecka nio. 

 

§ 18 Övriga ärenden 

Till mötet den 13 april ska eventuella svar på motioner till KF vara klara, det ska finnas 

förslag till tillägg till verksamhetsplanen för åren 2012-2013 och ett budgetförslag ska vara 

klart. En avrapportering till CS ska ske av de uppdrag från KF år 2009 som FK fått på sitt 

ansvarsområde. Mötet den 7 juni 2011 ska stadgeförslag för SKK fastställas och därefter 

skickas till CS och KF för slutligt fastställande. 

 

Fråga har inkommit från Specialklubben för skällande fågelhundar om årsmötesordförande i 

Jokkmokk den 2 april och FK har sedan tidigare tackat ja men med tanke på vart mötet ska 

äga rum har FK problem med att skicka en ledamot då det förmodligen kommer krävas minst 

två dagar pga lång resväg. Jahn kontaktar SSF angående detta.  

 

 § 19 Datum för nästkommande sammanträde 

Nästa möte sker tisdagen den 15 februari 2011 klockan 10.00 på SKK:s kansli. På 

dagordningen återfinns enbart en språklig genomgång av våra stadgar. 

Datum för nästkommande sammanträden år 2011 är 13 april, 7 juni och 2 september. 

Ytterligare ett möte planeras men datum bestäms senare. 

 

§ 20 Beslut som behandlats under sammanträdet och som inte får offentliggöras innan 

protokollet är färdigjusterat 

FK beslutade att inget ärende faller under denna paragraf.  

 

§ 21 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade sammanträdet. 
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Vid protokollet 

 

 

 

Agneta Lönn 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Jahn Stääv, ordförande   Gun Kristensson 

 

 

 

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

bli föremål för ändring av SKK:s Centralstyrelse. 


