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SKK/FK nr 4/2010 

§§ 80 – 104 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 2-3 

september 2010, på Thoresta Herrgård, Bro. 

 

 

Närvarande:   
 

Ledamöter 

Jahn Stääv (ordf.), Anso Pettersson, Karin Sejnell, Alf Andersson, Marita Björling, Gun 

Kristensson 

 

Adjungerade 
Peter Rimsby, SBK, Ulf Uddman, Måns Engelbrektsson, SKK(till och med § 92) 

 

Anmält förhinder: Göran Hallberger  

 

Vid protokollet: Gordana Eriksson 

 

 

§ 80 Sammanträdet öppnas 

Jahn Stääv hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter sammanträdet öppnat. 

 

 

§ 81 Val av justeringsperson 

Anso Pettersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

 

§ 82 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

 

 

§ 83 Föregående protokoll nr 3/2010 

Efter genomgång lades protokollet med godkännande till handlingarna.  

 

 

§ 84 Rapporter 

 

Ordförande 

Ordförande informerar om att det förekommer många ärenden som rör personliga konflikter, 

mellan medlemmar och mellan medlemmar och ledamöter i klubbstyrelser, vilka egentligen 

inte torde höra hemma hos Föreningskommittén (FK).  

 

VD 

Tjänstehundsutredningen är för närvarande ute på remiss och i den föreslås bl.a. att ett 

tjänstehundsråd ska placeras på SKKs kansli med ansvar för aveln för tjänstehundar.  

 

Rekrytering har påbörjats till tjänsten som chefsjurist vid SKK.  
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En omfattande utbildningsinsats kommer att starta i slutet av september med anledning av att 

nya gemensamma nordiska utställningsregler träder i kraft den 1 januari 2011. Som ett led i 

denna utbildning kommer även kansliets personal erhålla motsvarande utbildning. 

 

Webbutvecklingsarbetet framskrider. Förstasidan kommer att vara nyhetsorienterad och 

underliggande sidor kommer att vara mer inriktade mot specifika ämnesområden. Webbsidan 

kommer att släppas ungefär i årsskiftet om allt går enligt plan.  

 

Projektet med digital röntgen är i sin slutfas och testkörs nu. SKK håller på att skriva 

samarbetsavtal med ett antal veterinärkliniker som kommer att nyttja denna tjänst.  

 

 

Marita Björling 

Fråga har inkommit till FK från en rasklubb inom Svenska Spaniel och Retrieverklubben 

(SSRK) med anledning av att sekreterare avgått men vill kvarstanna som ledamot i 

klubbstyrelsen.  

 

FK konstaterade att då ledamot avsagt sig sitt uppdrag, som i detta fall var sekreterarposten 

särskilt vald av årsmötet, har man lämnat styrelsen.  

 

FK konstaterade vidare att denna fråga ska hanteras av specialklubben, här SSRK.  

 

Alf Andersson 

Alf informerade om att FK och Avelskommittén (AK) kommer att samarbeta inför 

konferensen för avtalsklubbarna. Karin Drotz kommer därför att inbjudas till nästa 

sammanträde i FK för att berätta om pågående RAS-arbeten (rasspecifik avelsstrategi).  

 

Vidare informerade Alf om fråga gällande arvode till sekreteraren uppkommit i specialklubb. 

Bakgrunden till frågan är att sekreteraruppdraget i klubben är en tung och tidskrävande post 

varför man i en proposition till fullmäktige föreslagit att anställa en kanslist på halvtid till 

klubben. Förslaget blev nedröstat av fullmäktige. Till saken hör dock att nuvarande 

sekreterare måste ta tjänstledigt från sin arbetsplats för att kunna sköta sitt uppdrag.  

 

FK meddelade uppfattningen att specialklubbens styrelse är ansvarig för förvaltningen i 

klubben och därmed också klubbens administration. Det är upp till styrelsen att besluta om 

styrelsen finner att arvode måste utgå för att sköta förvaltningen. FK rekommenderar dock 

att styrelsen har en dialog med klubbens revisor innan beslut tas i frågan. 

 

Slutligen informerade Alf om att han noterat förekomst av användning av nosgrimma på 

hundar vid en del utställningar i Sverige.  

 

 

Måns Engelbrektsson  

Måns Engelbrektsson gick igenom upplägget på SKKs nya webbplats som är under arbete. 

Antalet menyval och ingångar på startsidan har minskats mot vad som finns idag och man har 

försökt samla huvudsakliga målgrupper under ett mindre antal rubriker. För att alla 

målgrupper ska hitta rätt kommer en funktion där man kan välja roll eller intresseområde att 

finnas. En väl fungerande sökfunktion är också viktigt för att underlätta navigationen. Den 

nya webbplatsen kommer ha mer fokus på nyheter än tidigare.  
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§ 85 Ekonomisk rapport 

Efter genomgång av ekonomisk rapport lades rapporten med godkännande till handlingarna.  

 

 

§ 86 Verkställande utskott 

Förelåg skrivelser gällande handläggning av ärende i rasklubb under Specialklubb för 

Kontinentala Fågelhundar (SKF).  

 

FK beslutade att godkänna VUs handläggning av ärendet i fråga. 

 

 

§ 87 Stadgefrågor  

 

Svenska Grand Danoisklubben, södra avdelningen 

Förelåg skrivelse från Svenska Grand Danoisklubben södra avdelningen (SGDK södra) med 

begäran om tolkning av årsmötesbeslut. 

 

Med anledning av uppkommen fråga uttalade FK att beslutet på årsmöte 2010 gällande 

avveckling av klubbens lokalavdelningar är beslutat i enlighet med gällande stadgar. FK 

uttalade vidare att förändring av klubbens organisation väl följer de riktlinjer som FK och 

SKK givit klubben tidigare.  

 

 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben 

Vid genomgång av stadgar inskickade från SSRK har uppdagats att en tidigare ändring i 

stadgarna inte blivit fastställt av FK ännu.  

 

FK beslutade att fastställa de föreslagna ändringarna i stadgarna.  

 

Skrivning i typstadgar gällande utlämning av handlingar  

Frågor gällande utlämning av medlemsmatrikel har inkommit till FK. 

 

FK uppdrog åt Alf Andersson att se över huruvida skrivning i SKK stadgar och SKK 

typstadgar medger att handlingar såsom exempelvis medlemsmatrikel kan begäras ut.  

 

 

§ 88 Avtalsanslutna rasklubbar 

 

Gun Kristensson 

Gun informerade om att hon kommer att närvara vid möte med Svenska Dogo Argentino 

Klubben (DAK) där man bl.a. kommer att diskutera föreningsteknik.  

 

Det har inkommit en del skrivelser gällande DAK dels gällande klubbens valphänvisning 

samt gällande bilder på styrelsen som publicerats på en privat webbplats.  

 

FK konstaterar att gällande valphänvisning är det klubben som får besluta om man ska ha 

valphänvisning eller inte. Inom kort kommer SKK att lansera egen webb-baserad 

valphänvisnings varför FK rekommenderar klubben att ta ställning till om de vill avsluta sin 

egen valphänvisning.  
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FK konstaterar vidare att bilder på styrelsen som lagts ut på webb-platsen helt klart på ett 

oacceptabelt sätt misskrediterar styrelsen men att de till dags dato är bortplockade varför FK 

inte finner skäl till att lämna in en anmälan till SKKs Disciplinnämnd.  

 

 

§ 89 Raser utan klubbtillhörighet 

 

Chodsky Pes 

Det har registrerats en individ av rasen chodsky pes i Sverige.  

 

FK beslutade låta rasen etablera sig under en period om 3 år och därefter ta upp fråga om 

rasansvaret. Rasansvaret ligger hos SKK så länge.  

 

 

§ 90 Protokoll från CS, SKKs kommittéer 

 

Protokollsutdrag SKK/CS 2010-06-15, § 68 DN 16 april 2010  

FK noterade uppdraget. 

 

Protokollsutdrag SKK/CS 2010-06-15, § 78 FK nr 2/2010  

FK konstaterade att uppdraget ligger hos Ulf Uddman. 

 

 

§ 91 Hundsport funktionär 

Måns Engelbrektsson informerade att han hittills endast fått några få negativa synpunkter på 

att innehållet i tidningen i framtiden ska publiceras som digitala nyhetsbrev.  

 

 

§ 92 Frågebanken/Föreningspaketet 

Det har inte inkommit något att informera om under denna punkt. 

 

 

§ 93 Krav på styrelsemedlemmars avgång 

Förelåg skrivelse från medlem gällande påstådda trakasserier, utpressning samt 

ryktesspridning inom en lokalklubb under specialklubb.  

 

FK konstaterade att ärendet ska vidarebefordras till specialklubben för handläggning och 

lade därmed ärendet till handlingarna utan åtgärd.  

 

 

§ 94 Medlems lokalklubbstillhörighet 

Förelåg skrivelser gällande fråga om medlems lokalklubbstillhörighet i en eller flera klubbar.  

 

FK stöder det svar som gått ut till frågeställaren.   

 

 

§ 95 Hedersmedlemskap 

Förelåg skrivelser från specialklubb gällande möjlighet att utse hedersmedlemmar postumt. 
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FK uttalade att en person som gjort sig förtjänt på något sätt borde ha fått en sådan 

utnämning tidigare och att ett medlemskap förutsätter att personen i fråga är i livet. FK 

rekommenderar att specialklubben istället inrättar en minnesgåva eller vandringspris.  

 

 

§ 96 Förtal m.m 

Förelåg skrivelse gällande förtal m.m mot medlem i länsklubb. 

 

FK har tagit del av handlingarna i ärendet och konstaterar att frågan ska hanteras av 

länsklubben. 

 

 

§ 97 Inbjudningar 

 

Specialklubben för Skällande Fågelhundar  

Inbjudan har inkommit till FK gällande kommande års fullmäktigemöte hos Specialklubben 

för Skällande Fågelhundar. 

 

FK beslutade att tacka ja till inbjudan och att skicka en deltagare som bekostas av FKs 

ekonomiska medel.  

 

 

Svenska Prazsky Krysarik Klubben  

Inbjudan har inkommit till FK gällande kommande årsmöte fullmäktigemöte hos Svenska 

Prazsky Krysarik Klubben.  

 

FK beslutade att tacka ja till inbjudan och skicka en deltagare som bekostas av FKs 

ekonomiska medel. Anso Pettersson kommer att delta från FK.  

 

 

§ 98 Begäran om ursäkt från klubb  

Förelåg skrivelse från medlemmar i rasklubb under SSRK.  

 

FK konstaterade att ärendet varit uppe vid tidigare möte i FK och att inget nytt tillkommit. 

Skriftställarna rekommenderas att vända sig direkt till SSRK med sin begäran. 

 

FK uppskattar att skriftställarna vill lägga ärendet till handlingarna men att det inte ligger 

inom FKs uppdrag att hantera ärendet. 

 

 

§ 99 Uppdragslista 

Genomgång av uppdragslistan.  

 

 

§ 100 Skrivelser/handlingar som inkommit för Föreningskommitténs kännedom 

Genomgång av ärenden som inkommit till FK för kännedom. 

 

 

§ 101 Övriga inkomna ärenden 
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Valbarhet till styrelseledamot 

Fråga från specialklubb har inkommit till FK gällande valbarhet till styrelseledamot.  

 

FK konstaterade att det inte är reglerat i typstadgarna det förhållande att icke svensk 

medborgare, boende i Sverige eller utomlands vare sig är valbar till styrelseledamot eller inte 

valbar till styrelseledamot. FK konstaterade därvid vidare att den förutsättning som styr 

valbarhet är medlemskapet; är man alltså medlem är man också valbar till styrelseledamot.  

 

Medlemskap i flera lokalklubbar 

Fråga från medlem har inkommit till FK gällande medlemskap i flera lokalklubbar. Medlem 

fick vid anmälan till prov svar från specialklubben som anordnade provet att denne måste 

välja en klubb för att kunna starta på deras jaktprov. 

 

FK konstaterade att specialklubben gjort en riktig tolkning av stadgarna och stöder därmed 

klubbens svar till medlemmen.  

 

Styrelseledamöter som ingår i valberedning 

Fråga från specialklubb har inkommit till FK gällande styrelseledamöter i rasklubb som sitter 

som styrelseledamöter och samtidigt ingår i klubbens valberedning.  

 

FK beslutade att vidarebefordra skrivelsen till specialklubben med uppmaning att de 

reviderar sina lokalklubbsstadgar i enlighet med SKKs typstadgar.  

 

Två samtida länsklubbsuppdrag 

Fråga från länsklubb har inkommit till FK gällande huruvida det är möjligt att inneha två 

samtidiga länsklubbsuppdrag vid överflyttning från en länsklubb till en annan.  

 

FK konstaterar att i och med byte /överflyttning av länsklubb faller personen per automatik 

ur den ”gamla” klubben och behöver därvid inte aktivt avsäga sig förtroendeuppdraget i 

klubben.  

 

Anmälan med anledning av trakasserier 

Fråga från rasklubb under SKK har inkommit till FK gällande en anmälan mot medlem som 

trakasserar annan medlem.  

 

FK beslutade att överlåta ärendet till Alf Andersson som är klubbens kontaktperson i FK.  

 

 

§ 102 Datum för nästkommande sammanträde 

Datum för nästkommande sammanträden 2010 är den 3 november samt den 19 januari 2011 

kl 10.00, samtliga möten med start kl 10.00.  

 

Skrivelser som ska behandlas till dessa möten ska vara FKs sekreterare tillhanda senast den 

20 oktober 2010 för novembermötet samt senast den 3 januari 2011 för januarimötet.  

 

 

§ 103 Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är färdigjusterat 

FK beslutade att ingen paragraf faller under denna punkt. 
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§ 104 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Gordana Eriksson 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Jahn Stääv, ordförande 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Anso Pettersson 

 

 

 

 

 

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

bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


