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SKK/FK nr 3/2010 

§§ 57 – 79 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté  

tisdagen den 8 juni 2010, på SKKs kansli, Rinkeby. 

 

 

 

 

Närvarande:   
 

Ledamöter 

Jahn Stääv (ordf.), Anso Pettersson, Karin Sejnell, Alf Andersson (till och med § 76), Marita 

Björling, Göran Hallberger (från och med § 60). 

 

Adjungerade 
Ulf Uddman, Katarina Sundberg och Måns Engelbrektsson, SKK. 

 

Anmält förhinder: Peter Rimsby SBK, Gun Kristensson. 

 

Vid protokollet: Gordana Eriksson 

 

 

 

 

§ 57 Sammanträdet öppnas 

Jahn Stääv hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

 

§ 58 Val av justeringsperson 

Marita Björling utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

 

§ 59 Fastställande av dagordning 

FK beslutade att stryka punkten 12.  

 

Efter denna ändring fastställdes dagordningen. 

 

 

§ 60 Föregående protokoll nr 2/2010 

 

§ 38 Frågor rörande klubbars möjlighet att anslutas till internationell klubb 

FK föreslår en omformulering av texten i § 38 att en klubb ur SKKs organisation inte ska 

kunna få ansluta sig till annan utländsk klubb, då det förekommer att ledamöter/medlemmar 

sitter med i olika utländska samarbetsorgan samt att en del rasklubbar finns med i utländska 

federationer.  

 

FK beslutade att uppdra åt Ulf Uddman att förtydliga § 38 rörande klubbars möjlighet att 

ansluta sig till annan klubb med anledning av det ovan sagda.  
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§ 41 Föreningsetiska riktlinjer/Förslag till funktionärsutbildning 

FK vill förtydliga att det förslag till föreningsetiska riktlinjer som ska utarbetas ska ligga som 

underlag till framtida funktionärsutbildning. 

 

§ 33 Avtalsanslutna raklubbar/raser utan klubbtillhörighet 

FK noterade att svar rörande rasansvar för Grand Griffon Vandéen (Svenska Specialklubben 

för Drivande Vildsvinshundar) samt American Foxhound (Svenska Stövarklubben) ej är 

inkomna inom utsatt tid.  

 

§ 52 Rapporter 

Göran Hallberger vill förtydliga att det inte varit turbulent under själva årsmötet hos Urcanis 

utan att tiden före årsmötet varit lite turbulent i klubben.  

 

Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna.  

 

 

§ 61 Rapporter 

 

Ordförande 

Svar har skickats till medlem som anser sig blivit illa bemött vid samtal med ordförande i 

klubb rörande annonsering i klubbens tidning. 

 

Svenska Bergs - och Herdehundsklubben har återrapporterat i två ärenden. Vad gäller ärendet 

där person uppträtt olämpligt meddelas att personen är informerad och kommer att hållas 

under observation på specialklubbens arrangemang framöver. Det andra ärendet rörande 

placering på klubbens lista över arbetande hundar är nu utagerat, då hunden blivit påförd 

aktuell lista.  

 

Vidare rapporterade ordförande att Svenska Terrierklubben kallat till möte för att reda ut 

orsak och verkan med anledning av anmälan till FK.  

 

FK noterade att SvTeK löst problemet på ett lämpligt sätt vilket kan förväntas av en 

specialklubb.  

 

Ordförande har medverkat vid Springerklubbens fullmäktige.  

 

VD 

 

VD rapporterade att med anledning av inkommen fråga huruvida bildande av ideell förening 

för träning av lure coursing kan anses som konkurrerande gentemot SKKs organisation har 

svar skickats med betoning på att om annan förening ska anses vara konkurrerande ska den 

motverka SKKs mål och syften. Prövning sker då mot § 14 i SKKs stadgar.  

 

VD rapporterade vidare att han, inför ett VU-möte i en klubb, lämnat ett skriftligt utlåtande 

rörande ett ärende om försummelse av anställningsavtal för anställd i klubben. Klubbstyrelsen 

har insett allvaret i frågan genom att ett eventuellt skadeståndskrav kan riktas mot klubben. 

Man har lovat tillse att ett avtal omgående undertecknas och har även framfört en ursäkt till 

den anställde.  
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VD rapporterade vidare att med anledning av ett DN-beslut rörande revision i en länsklubb 

har det uppdagats att klubben haft en avvikande kultur avseende ekonomisk hantering i 

klubben än vad som normalt ska tillämpas inom SKK.  

 

VD rapporterade vidare att han varit en av fem föredragande vid möte mellan finansminister 

Anders Borg och ett tjugotal ideella organisationer. VD företrädde vid mötet 

samarbetsorganisationen Svenskt Friluftsliv i vilken SKK är medlem.  

 

Det har kommit en hel del remisser från Jordbruksverket.  

 

Remiss rörande tjänstehundsaveln bereds i kommittén för hundars mentalitet. 

 

Inom ramen för Djurbranschens yrkesnämnd (DYN) deltar SKK i en diskussion kring 

kommersiell hundrelaterad yrkesverksamhet. För att få en bild av hur stor den kommersiella 

marknaden är har SKK uppdragit åt Lena Heimlén att göra en inventering av hur många 

djuryrken det för närvarande finns i Sverige.  

 

Länsklubbsuppdraget är påbörjat. Målsättning att diskussionsmaterial ska tas fram till 

länsklubbskonferensen.  

 

Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott har uppvaktats av en delegation från SKK bestående 

av Ulf Uddman, Katarina Sundberg och Nils-Erik Åhman. Det var god uppslutning och störst 

intresse tilldrog sig frågor om aggressiva hundar/kamphundsraser och exteriöra överdrifter. 

 

I Svenska Vallhundsklubben (SVaK) har det tillsats en grupp som ska utreda var inom SKKs 

organisation som klubben har sin naturliga hemvist. FK har med intresse noterat vad som 

händer inom SVaKs organisation och vill följa deras interna utredning.  

 

På CS höstmöte kommer en av dagordningspunkterna vara en principdiskussion rörande 

konsekvens av bestraffning via DN, annan SKK kommitté eller då specialklubb fattar beslut 

därom. Gällande praxis inom SKK anger att avstängning från exempelvis att döma jaktprov 

också innebär avstängning som exteriördomare.  

 

Som en konsekvens av tidigare genomförda stadgeändringar stämmer inte motionstiden i 

stadgarna inför 2011 års kennelfullmäktige (KF). Ulf föreslog att ändra motionstid till sista 

mars samma år som KF ska hållas. Lika förhållande gäller motionstid för 

länsklubbsfullmäktige.  

 

FK beslutade att ta konsekvensändring i SKKs stadgar § 7 moment 3 näst sista stycket.  

 

Anso Pettersson 

Anso Petterson närvarade vid Svenska Spets- och Urhundklubbens årsmöte.  

 

Sekreterare 

Sekreterare föreslog att i fortsättningen dela på punkten ”Avtalsanslutna klubbar/Raser utan 

klubbtillhörighet” samt att bara ta med listan på raser utan klubbtillhörighet om det skett 

någon förändring i den. 

 

FK beslutade i enlighet med det föreslagna.  
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§ 62 Ekonomisk rapport 

Efter genomgång av ekonomisk rapport lades rapporten till handlingarna.  

 

 

§ 63 VU 

 

Redaktionell ändring i stadgar – Svenska Polarhundklubben 

FK noterade informationen. 

 

Medlemskap i Svenska Collieklubben 

En skrivelse har inkommit från medlem med åsikter gällande medlemskap i Svenska 

Collieklubben. Ordförande har svarat skriftställaren.  

 

FK noterade informationen. 

 

Stadgar – Svenska Gordonsetterklubben 

FK beslutade att fastställa förslagna stadgar. 

FK erinrar klubben om att fastställandedatum, det vill säga dagens datum, ska anges på 

försättsbladet.  

 

 

§ 64 Stadgefrågor  

 

Stadgar för Svenska Vinthundklubben 

Enligt uppdrag från tidigare sammanträde kallades specialklubb till möte med anledning av 

vissa frågor gällande deras stadgar, organisation med verksamhetsklubbar, mm. FKs 

representanter uttryckte under mötet sina önskemål om specialklubbens organisation vad 

gäller verksamhetsklubbar och att det vore mer lämpligt att bygga upp kommittéer i stället för 

nuvarande verksamhetsklubbar. Vad gäller benämningen associerade klubbar har Svenska 

Vinthundklubben (SvVK) lovat att ändra detta till anslutna klubbar samt att upprätta någon 

form av register för att medlemmar ska kunna bli sökbara ner på rasklubbsnivå på ett 

överskådligt sätt.  

 

FK konstaterade att SvVKs stadgar är vederbörligen fastställda och väl följer SKKs 

typstadgar. Dock måste FKs fastställandedatum och datum för stadgarnas ikraftträdande stå 

på framsida av stadgarna.  

 

FK uttalade att senast 31 december 2011 ska rasklubbarna inom SvVK ha fått möjlighet att 

ansluta sig till klubben och att rasklubbarnas stadgar ska vara anpassade efter SKKs 

typstadgar för rasklubbar.  

 

Anso Pettersson 

Anso Pettersson rapporterade att SvVK södra avdelning haft årsmöte. Under årsmötet 

framkom att det upprättats mer än en revisionsberättelse. En revisionsberättelse var helt sin 

ordning och tillstyrkte ansvarsfrihet. Ytterligare revisionsberättelse, vari styrelsen inte 

tillstyrktes ansvarsfrihet, förevisades vid årsmötet men togs dock inte upp till behandling. Av 

protokollet framgår att styrelsen inte beviljades ansvarsfrihet men protokollet från årsmötet är 

ofullständigt eftersom det inte finns avslagsyrkande vad gäller ansvarsfriheten utan enbart ett 

yrkande om beviljad ansvarsfrihet.  
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FK uttalade att agerandet inför och vid södra avdelningens årsmöte, först undertecknande av 

en ren revisionsberättelse och sedan upprättande av ytterligare en ny revisionsberättelse 

undertecknad av enbart den ene revisorn, väcker stor förvåning.  

 

FK uttalade vidare att som revisor ska man inte medverka till att upprätta två 

revisionsberättelser. En förtroendevald funktionär ska inte missbruka sin ställning.  

 

Stadgeändring Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) 

Förelåg skrivelse från SSRK med begäran om ändring i stadgan gällande paragrafen om 

stadgemotioner.  

 

FK beslutade att fastställa föreslagen ändring rörande motionstid för stadgemotioner inom 

SSRK.  

 

 

§ 65 Avtalsanslutna rasklubbar/Raser utan klubbtillhörighet 

 

Kontaktpersonernas rapporter  

Ordförande har närvarat vid Mastino Napoletanoklubbens årsmöte, vilket avlöpte bra.  

 

Marita Björling har blivit kontaktad av Rasklubben för Portugisisk Vattenhund med anledning 

av frågor rörande hemsida och webbavtal. Marita meddelade att de förslag hon skickat till 

klubben mottogs väl.  

 

Hokkaido, Kai, Korea jindo dog 

Två skrivelser har inkommit från Svenska Spets- och Urhundklubben med anledning av att  

klubben tillfrågats om rasansvar för Hokkaido, Kai och Korea jindo dog.  

 

FK konstaterade att SSUKs fråga rörande RAS bör tillställas SKKs avelskommitté.  

 

FK konstaterade vidare att skapande av interimistisk rasklubb kan göras i form av allians. 

Föreslås att klubben kontaktar Svenska Terrierklubben som har erfarenhet av att skapa 

allianser för numerärt små raser.  

 

FK beslutade att överföra rasansvar för Hokkaido, Kai och Korea jindo dog till Svenska 

Spets- och Urhundklubben.  

 

Svenska Dogo Argentino Klubben 

Ett antal skrivelser har inkommit rörande Svenska Dogo Argentino Klubben. Skrivelsen 

rörande kennel som har fått besök av Länsstyrelsen, har även inskickats till SKK/UKK.  

 

FK noterade informationen och lägger därmed skrivelserna till handlingarna. 

 

Bluetick coonhound 

FK beslutade att tillskriva Jakthundskommittén och fråga om Svenska Specialklubben för 

Drivande Vildsvinshundar är lämplig klubb att tillfråga om rasansvar för Bluetick coonhound.  

 

Petit Bleu de Gascogne 
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FK beslutade att tillskriva Jakthundskommittén och fråga om Svenska Specialklubben för 

Drivande Vildsvinshundar är lämplig klubb att tillfråga om rasansvar för Petit Bleu de 

Gascogne 

 

Braque du Bourbonnais 

FK noterade att det finns ett positivt svar från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar att 

ta över rasansvaret när det inkommit minst 15 individer i rasen till Sverige. Rasansvaret 

kvarligger därmed fram till dess hos SKK.  

 

 

§ 66 Protokoll från CS, SKKs kommittéer 

 

Protokollsutdrag SKK/CS 2010-04-27 (DK nr 1/2010 33)  

FK noterade uppdraget. 

 

Protokollsutdrag SKK/CS 2010-04-27 (DN 2010-02-26 § 35) 

FK beslutade att uppdra åt kansliet att till arbetsmötet i höst ta fram ett förslag till 

definiering/tolkning av de grundregler som är tillämpliga för den typ av ärenden som FK får 

in.  

 

 

§ 67 Hundsport funktionär 

Måns Engelbrektsson förevisade två förslag på webbbaserad funktionärstidning.  

Alternativ 1 är ett nyhetsbrev i pdf och alternativ 2 är ett nyhetsbrev i html-kod. Fördelarna 

med båda alternativen är att de är lättarbetade och flexibla. Och att klubbarna har lätt att 

komma åt material. Viktigt är en hög igenkänningsfaktor. Arbetet fortskrider med frågor som 

gäller öppna kontra slutna nyhetsbrev, registrering med mer.  

 

 

§ 68 Sökregister viktiga FK-beslut 

FK beslutade att tillfälligt lägga ner utarbetandet av ett särskilt sökregister i avvaktan på 

utvärdering av den sökfunktion som kommer att finnas tillgänglig på SKKs nya webbplats.  

 

 

§ 69 Medlemsregister 

Förelåg skrivelse från klubb med fråga rörande utlämning av medlemsregister.  

 

FK uttalade att medlemsregister inte bör lämnas ut. Klubbarna äger dock sina egna register 

och FKs uttalande därmed endast ska ses som en rekommendation.  

 

FK uttalade vidare att klubbarna bör beakta gällande lagstiftning på området. 

 

FK beslutade att införa fråga och svar i Frågebanken. 

 

 

§ 70 Familjemedlemskap 

Förelåg skrivelse från SKKs medlemsavdelning med önskan om tydliggörande gällande 

giltigt familjemedlemskap. Om fullbetalande medlem avslutar sitt medlemskap, innehar 

familjemedlemmen då ett giltigt medlemskap resten av sin betalda medlemsperiod. 
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FK fastställer att familjemedlemmens medlemskap är giltigt under den betalda perioden, 

oavsett om den fullbetalande medlemmen avslutar sitt medlemskap under perioden.  

 

 

§ 71 Fråga om bland annat föreningsteknik 

En inkommen mejlskrivelse med redogörelse för vissa aktiviteter i en klubb är ofullständig 

vad gäller skriftställarens namn. Anmälaren vill inte heller tala om vilken klubb som avses i 

anmälan.  

 

FK uttalade att skrivelser från anonyma anmälare och/eller anmälare som inte vill ange 

vilken klubb som avses, inte kan behandlas och lämnas därmed utan åtgärd.  

 

 

§ 72 Inbjudan att närvara vid Svenska Vita Älghundklubbens klubbmöte. 

Förelåg en skriftlig inbjudan från Svenska Vita Älghundklubbens till SKK/FK att närvara vid 

klubbmöte. Ingen från SKK/FK har möjlighet att närvara vid mötet, men tackar för inbjudan. 

 

 

§ 73 Uppdrag inför LF, KF 2011 

Genomgång av uppdragslista inför LF, KF 2011.  

 

 

§ 74  Övriga inkomna ärenden 

Inga övriga ärenden inkomna. 

 

 

§ 75 Uppdragslista 

Genomgång av uppdragslistan.  

 

 

§ 76 Skrivelser/handlingar som inkommit för FKs kännedom 

Förelåg skrivelse från styrelse i klubb rörande text som uppfödare publicerat på sin webbplats 

samt skrivelse från uppfödare som inväntar svar från specialklubb rörande, från FK 

vidarebefordrat, ärende. 

 

FK noterade informationen. 

 

 

§ 77 Datum för nästkommande sammanträde 

Datum för nästkommande sammanträden 2010 är, förutom tidigare beslutat arbetsmöte 2-3 

september, den 3 november samt den 19 januari 2011 kl 10.00, samtliga möten med start kl 

10.00. 

 

 

§ 78 Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är färdigjusterat 

FK beslutade att ingen paragraf faller under denna punkt. 

 

 

§ 79 Sammanträdet avslutas 



 8 

Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Gordana Eriksson 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Jahn Stääv, ordförande 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Marita Björling 

 

 

 

 

 

 

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

bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


