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SKK/FK  4/2009 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté  

tisdagen den 27 oktober 2009 på SKKs kansli. 

 

 

Närvarande:  Jahn Stääv (ordf.), Anso Pettersson (tom § 103), Gun Kristensson, Karin 

Sejnell, Marita Björling och Göran Hallberger. 

 

Anmält förhinder:  Alf Andersson och Peter Rimsby. 

 

Adjungerade:  Ulf Uddman (tom § 95), Katarina Sundberg (tom § 95) och Måns 

Engelbrektsson, SKK. 

 

Övriga närvarande:  Karin Drotz och Helena Rosen berg (§ 102). 

 

Vid protokollet:  Åsa Gustavsson. 

 

 

 

§  89 Sammanträdet öppnas. 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

 

§  90 Fastställande av dagordningen. 

Informerade ordföranden om att Ulf Uddman och Katarina Sundberg är med på mötet endast 

under förmiddagen. VDs information samt genomgång av SKOP-rapporten måste därför 

tidigareläggas på dagordningen. 

Med denna ändring fastställdes dagordningen. 

 

 

§  91 Val av justeringsperson. 

Utsågs Karin Sejnell att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§  92 Föregående protokoll 3/2009. 

§ 65 Freestyle. 

Anmäldes att även Gun Kristensson deltog i mötet rörande huvudmannaskapet. 

Protokollet lades därefter med godkännande till handlingarna.  

 

 

§  93 FKs delegeringsordning, arbetsordning inom FK. 

Ordförande påtalar att det är en grannlaga arbetsuppgift som åligger Föreningskommittén. 

Diskussionen inom kommittén måste vara öppen och tydlig. Dock gäller viss tystnadsplikt 

vilket bl a innebär att innehållet av kommitténs diskussioner samt det skriftliga underlaget 

skall stanna inom kommittén/SKK. Protokollen är tillgängliga för alla. 

 

Genomgicks delegeringsordningen.  

Noterades två redaktionella ändringar som bör göras i delegeringsordningen. 

Uppdrogs till sekreteraren att meddela ändringarna till Annika Klang. 
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Genomgång av SKKs miljöpolicy bör göras vid senare tillfälle. 

 

Informerade sekreteraren om att många frågor besvaras av sekreteraren via telefon eller mail. 

En del ärenden handläggs av FK/VU vars beslut tas upp för fastställande vid nästkommande 

sammanträde. 

Många ärenden som sänds in till FK, kommer numera in via mail. För att spara porto kan 

dessa ärenden mailas ut till ledamöterna som själva får ta ut handlingarna på papper och sätta 

in sin pärm. Vi kan också spara genom att dagordning och handlingar sänds ut utan pärm. 

Ledamöterna får själva sätta in handlingarna i pärm och kan då lämpligen använda pärm från 

tidigare möte. 

FK beslöt att pröva detta arbetssätt. 

 

 

§  94 Rapporter. 

VD. 

Centralstyrelsen har beslutat att återföra huvudmannaskapet för Freestyle till SKK.  

Gun Kristensson ingår fortsatt i SKKs arbetsgrupp. Ett möte kommer att hållas den 4 

november 2009. 

 

Svenskt Friluftsliv har lämnat en remiss rörande nya skatteregler. 

 

Utredning rörande momsregler pågår inom Finansdepartementet. Kommande ändringar kan 

komma att påverka våra klubbar. 

När arbetet är klart, avser SKK att upprätta en ”lathund” över de nya reglerna till stöd i för 

klubbarna. 

 

Informationsbrev rörande nya åldersgränser inom SKK-organisationen har sänts ut till 

special-, ras- och avtalsanslutna rasklubbar. 

 

Många personer har omvandlat sin hobbyverksamhet/hund/ till yrkesverksamhet. Frågor har 

ställts om SKK kan fungera som stöd för utövarna. 

Denna fråga bör utredas av SKK/FK. 

 

Ett betänkande har lämnats från Tjänstehundutredningen. 

I detta föreslås att den statliga uppfödningen avvecklas och hundmaterialet skall baseras från 

privat uppfödning. 

SKKs föreslås fungera som rådgivare. 

 

Flera nya arbetsområden för Assistanshund utreds. 

 

Djurskyddslagen ses över, beräknas vara klart 2011. Ulf Uddman ingår i utredningsgruppen. 

 

Föreskrifterna till djurskyddslagstiftningen fungerar inte enligt SKKs uppfattning. SKK 

arbetar för att dessa skall tas upp till ny beredning. 

 

Ulf Uddman och Katarina Sundberg skall under eftermiddagen deltaga i ett möte på 

Jordbruksverket rörande införselregler. 

 

Arbete pågår rörande vildsvinsförvaltningen. Rapport förväntas under våren 2010. 

SKK/FK är involverad genom arbetet med att försöka bilda en specialklubb för hundar som är 

lämpade för vildsvinsjakt. 
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Rapporter från övriga ledamöter tas upp senare under sammanträdet. 

 

 

§  95 Rapport från SKOP – enkät till medlemmar inom SKK-organisationen. 

Kennelfullmäktige 2007 uppdrog till SKK att genomföra en medlemsundersökning. SKOP 

har för SKKs räkning genomfört undersökningen. Enkäten sändes ut till ca 2000 medlemmar 

inom hela SKK-organisationen. Undersökningen genomfördes under juni – augusti 2009. 

Av inkomna svar framgår bl a att många väljer att vara medlem i flera klubbar, frågan om ett 

gemensamt medlemskap för flera klubbar verkar dock inte vara viktig. Klubbarna får 

övervägande gott betyg. En viktig fråga anses vara hundars hälsa. 

FK uttalade att rapporten bör bearbetas för kommande bruk. 

Jahn Stääv redovisar utfallet av rapporten vid ordförandekonferensen i januari 2010. 

FK beslöt uppdra till Gun Kristensson att göra en genomgång och sammanställning av 

rapporten. 

 

 

§ 96  Rapporter. 

Ordförande. 

Ett SRD-möte har genomförts med en avtalsansluten rasklubb. FKs deltog inte eftersom 

närvaro vid mötet var ej nödvändig. 

Ett möte kommer att avhållas i en länsklubb i södra Sverige rörande ”fria hundklubbar” i 

länet. Tanken är att försöka få klubbarna att ombildas till lokalklubb inom länsklubben. 

Jahn Stääv är preliminärt inbokad att närvara vid mötet. 

 

Gun Kristensson. 

Gun meddelade att hon börjat få många frågor rörande års-/fullmäktigemöten. 

 

Göran Hallberger. 

Inget att rapportera. 

 

Marita Björling. 

Inget att rapportera. 

 

Anso Pettersson. 

Anso kommer i november att som FK-representant deltaga i SKKs utbildning för sekreterare. 

 

Karin Sejnell. 

Karin kommer att närvara vid SSFs årsmöte i mars 2010. 

Karin har hållit  en utbildning i föreningsteknik genom Studiefrämjandet. 

 

Måns Engelbrektsson. 

Måns deltog i september 2009 vid SKKs utbildningskonferens. 

 

Sekreteraren. 

Förelåg frågemail jämte sekreterarens svarsmail. 

Efter genomgång lades ärendena med godkännande till handlingarna. 

 

Redovisade sekreteraren kopia av skrivelse som inkommit från specialklubb som framför en 

önskan om att Per-Inge Johansson skall ges uppdrag att hjälpa klubben att granska en fråga 

som uppstått i klubben. Per-Inge Johansson är till viss del redan insatt i ärendet. 
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FK beslöt uppdra till Per-Inge Johansson att bistå klubben. Per-Inge Johansson har accepterat 

uppdraget. 

 

 

§  97 Ekonomisk rapport. 

Informerade sekreteraren att kostnaden för SKOP-undersökningen kommer att särskrivas och 

kommer inte att belasta FKs årsbudget. 

 

 

§  98 FK/VU. 

Beslöt FK utse Jahn Stääv, Alf Andersson och Karin Sejnell att ingå i FK/VU. 

 

Förelåg stadgeförslag från den nya avtalsanslutna rasklubben för kromfohrländer. 

Genom att Alf Andersson pga sjukdom inte kan närvara vid dagens sammanträde, finns ingen 

information om hur långt arbetet med genomgång av stadgeförslaget kommit. 

Beslöt FK att uppdra till VU att så snart som möjligt granska stadgarna. 

Informerade sekreteraren om att en specialklubb som under 2008 genomförde revidering av 

sina stadgar och som godkändes av FK. På sin hemsida nu informerar om att ”några små 

justeringar” av stadgarna måste göras. 

Beslöt FK att uppdra till VU att så snart som möjligt granska föreslagna justeringar. 

 

 

§ 99 Stadgefrågor. 

SKKs stadgar. 

Vid föregående FK-sammanträde utsågs Alf Andersson att verkställa konsekvensändringarna 

och utforma remiss till klubbarna.  

Genom att Alf Andersson pga sjukdom inte kan närvara vid dagens sammanträde, finns ingen 

information om hur långt arbetet kommit. 

Beslöt FK uppdra till VU att färdigställa remissen. Remissen skall sändas ut via mail under 

vecka 46, med begäran om omgående svar, dock senast inom en månad från utsändandet. 

 

Specialklubbsstadgar under arbete. 

Informerades om att det fortfarande pågår revideringsarbete med stadgar för tre klubbar. 

I ett fall har ny styrelse tillträtt som meddelat att de skall uppta stadgearbetet. I ett fall har 

kallats till ett möte där stadgefrågan skall diskuteras. Per-Inge Johansson skall närvara vid 

mötet. I det sista ärendet har utlovats en komplettering som inte har inkommit. Denna klubb 

skall påminnas. 

 

 

§  100 Avtalsanslutna rasklubbar och raser utan klubbtillhörighet. 

Kontaktpersoner. 

Beslöt FK utse följande kontaktpersoner till avtalsanslutna rasklubbar. 

Mastino Napoletanoklubben, MNK  Alf Andersson 

Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, RPVH Marita Björling 

Svenska Barbetklubben, SBBK  Marita Björling 

Svenska Blodhundklubben, SvBK  Gun Kristensson 

Svenska Dogo Argentinoklubben, DAK  Gun Kristensson 

Svenska Kooikerhondjeklubben, SKooi  Alf Andersson 

Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK Göran Hallberger 

Svenska Lagotto Romagnolo Klubben, SLRK Marita Björling 

Svenska Lancashire Heeler Klubben, SLHK Anso Pettersson 
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Svenska Landseerklubben, SvLK  Anso Pettersson 

Svenska Mastiffklubben, SMK  Jahn Stääv 

Svenska Perro de Agua Espanol Klubben, SPDAEK Marita Björling 

Svenska Prazsky Krysarik Klubben, SPKK Anso Pettersson 

Svenska Shar Pei Klubben, SvSpK  Jahn Stääv 

Svenska Slovensky Kopov Klubben, SSKK Göran Hallberger 

Svenska Working Kelpie Klubben – Rasklubb 

               för Australian Stock Dog, SWKK Karin Sejnell 

Vit Herdehundklubb, VHK  Karin Sejnell (tom årsskiftet  

                          2009/2010) 

 

 

Rapporter från kontaktpersonerna. 

Ingen av kontaktpersonerna hade något speciellt att rapportera. Några klubbar har bokat in 

sina kontaktpersoner att närvara vid klubbens årsmöte. 

 

Ansökan om att få bli avtalsansluten rasklubb. 

Förelåg ansökan från Griffon fauve de Bretagne klubben om att få bli avtalsansluten rasklubb. 

Rasen är en av de raser som kan bli aktuell att ingå i specialklubb för hundar som är lämpade 

för vildsvinsjakt. 

Beslöt FK att i nuläge inte avtalsansluta klubben till SKK.  

Ärendet bordlades i avvaktan på det pågående arbetet med specialklubbsbildning. 

 

Ansökan om att få överflyttas som rasklubb till Svenska Brukshundklubben, SBK. 

Förelåg skrivelse från SBK rörande Vit Herdehundklubbs ansökan om att få överflyttas som 

rasklubb till SBK. SBK har beslutat bifalla ansökan att gälla från januari 2010. 

Beslöt FK överföra rasansvaret för vit herdehund till SBK från och med 2010-01-01. 

 

Överföring av rasansvar för raserna aidi och cimarron uruguayo till SBHK. 

Förelåg svar från SBHK som åtar sig rasansvar för rasen raserna aidi och cimarron uruguayo. 

Beslöt FK överföra rasansvar för aidi och cimarron uruguayo till SBHK. 

Denna punkt i paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar, SKF. 

Beslöt FK tillfråga SKF om klubben är beredd att åta sig avelsansvar för rasen braque du 

bourbonnais. 

Vidare förelåg svar från SKF som åtar sig rasansvar för slovensky hrubosrsty stavac. Klubben 

har dock ställt krav om visst hälsoprogram samt för deltagande vid utställning samt för 

erhållande av championat. Dessa frågor har överlämnats till SKK/AK resp SKK/UtsK. 

Ärendet bordlades i avvaktan på AKs och UtsKs beslut. 

 

Svenska Spets- och Urhundklubben, SSUK. 

Beslöt FK tillfråga SSUK om klubben är beredd att åta sig avelsansvar för raserna hokkaido, 

kai och korea jindo dog. 

 

 

 

Svenska Dogo Argentinoklubben. 

Förelåg ett flertal mailskrivelser som i huvudsak upptar fråga om att klubbstyrelsen beslutat 

att ta bort styrelsens protokoll från hemsidan och att klubben numera tar ut en avgift 50 kr per 

protokoll för dem som beställer protokoll i pappersformat. 
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Konstaterade FK att styrelsen äger rätt att besluta om huruvida protokollen skall läggas ut på 

hemsidan eller ej. Enligt stadgarna skall dock protokollen vara tillgängliga för medlemmarna.  

Detta kan ske på olika sätt, t ex att de finns tillgängliga vid årsmöten eller andra 

medlemsmöten inom klubben. När medlem beställer protokoll kan detta sändas antingen över 

mail – vilket då bör vara kostnadsfritt – eller skickas i pappersformat med uttag av en kostnad 

som täcker klubbens kostnader. 

Informerade Gun Kristensson – kontaktperson för klubben – att styrelsen beslutat sänka 

kostnaden för protokollkopior i pappersformat. 

Skrivelserna lades därefter till handlingarna. 

 

 

§  101 Hundsport funktionär. 

Informerade Måns Engelbrektsson om att tidningen är en resurs för spridning av 

föreningskunskap. Nästa nummer är under arbete. 

Anso Petterssons artikel om motionsberedning kommer att publiceras i nr 1/2010. 

 

 

§  102 Fråga om beslutsgång, SKK/AKs hälsoprogram. 

Förelåg fråga från SKKs avelskonsulenter rörande lämplig handläggningsgång inom 

klubbarna i fråga om begäran om att få sin/a ras/er upptagna i ett hälsoprogram. 

Karin Drotz och Helena Rosenberg hälsades välkommen till sammanträdet. 

Konstaterade FK att av de flesta stadgar samt av typstadgar för special-/rasklubb framgår att 

styrelsen ansvarar för avelsfrågor. Medlemmarnas möjlighet att påverka i klubbens 

angelägenheter är via motion till årsmötet. Hälsoprogram bör dock inte beslutas om vid 

årsmötet, däremot kan årsmötet uttala riktlinjer för styrelsens fortsatta arbete. 

Diskuterades AKs Avelshäfte. FK uttalade att lydelsen i några punkter i häftet bör ändras. 

 

 

§  103 Datum för nästa sammanträde. 

Informerade sekreteraren om att utöver de ärenden som finns uppsatta på dagordningen för 

dagen sammanträde samt ett fåtal ärenden som bordlagts, finns inga nyinkomna ärenden. 

FK beslöt att stryka det inplanerade sammanträde den 1 december 2009 samt flytta första 

sammanträdet för 2010 till tisdagen den 2 februari 2010. 

 

 

§  104 Fråga om medlemskap för svensk rasklubb i internationell klubb utanför Sverige. 

Förelåg skrivelse från en avtalsklubb som önskar ingå som medlem i en internationell klubb 

som finns utanför Sveriges gränser. 

Beslöt FK bordlägga frågan tills Alf Andersson är närvarande vid FK-sammanträde. 

 

 

§  105 Skrivelser rasklubbar under specialklubb. 

Vid föregående sammanträde beslöt FK tillskriva specialklubben och bereda klubben att 

inkomma med yttrande. 

Klubben har inkommit med yttrande, men dock bara bemött en av frågorna. 

FK beslöt tillskriva specialklubben ännu en gång. 

 

 

§ 106 Protokollutdrag från SKK/CS. 

Förelåg protokollutdrag från SKK/CS 2009-08-18, § 114 samt 2009-09-15/16, §§ 141 och 

150.Efter genomgång lades utdragen till handlingarna. 
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§  107 Skrivelser som inkommit till FK för kännedom. 

Förelåg skrivelser som inkommit för FKs kännedom. 

Efter genomgång lades desamma till handlingarna utan annan åtgärd. 

 

 

§  108 Skrivelser från medlem i ras- och specialklubb. 

Två skrivelser inkom från medlem i ras- och specialklubb, en av skrivelserna har återkallats 

före FKs sammanträde. 

Skrivelse nr två upptar fråga huruvida rasklubben äger rätt att ställa krav om att uppfödare 

måste ha varit medlem i klubben under viss tid, innan vederbörande kan få valphänvisning 

inom klubben. 

Uttalade FK att det åligger styrelsen att ansvara för avelsfrågor och att valphänvisning ofta 

ingår i dessa frågor. Klubbens styrelse äger rätt att besluta i frågan. I det fall det ändå varit 

fråga om årsmötesbeslut, så gäller detta. 

 

 

§  109 Hedersledamot contra hedersmedlem. 

Informerade sekreteraren om att SKKs medlemsavdelning uppmärksammat att en person i en 

specialklubb utnämnts som hedersledamot. Av klubbens stadgar framgår även att person kan 

utnämnas till hedersledamot. 

Konstaterade FK att hedersledamot utses av SKK/CS, hedersmedlem utses inom 

länsklubbarna samt inom special- och rasklubbar. 

Beslöt FK tillskriva aktuell specialklubb med information om att stadgarna i denna del bör 

ändras. 

 

 

§  110 Uppdragslistan. 

Genomgicks uppdragslistan.  

 

 

§  111 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras  

           innan protokollet är justerat 
Ingen paragraf i dagens protokoll faller under denna punkt. 

 

 

§  112 Sammanträdet avslutas. 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade sammanträdet. 

 

 

Vid protokollet:  

Åsa Gustavsson, sekreterare. 

 

 

Justeras:  

Jahn Stääv, ordförande 

Karin Sejnell, justeringsperson 

 

 

 

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

bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


