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Verksamhetsberättelse för Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd till 2013 

års kennelfullmäktige 

 

Disciplinnämnden avger härmed följande verksamhetsrapport för tiden från 2011 års 
kennelfullmäktige.     
 
 
Ledamöter och suppleanter 

Disciplinnämnden har utgjorts av Kerstin Widmark (ordförande), Ulla-Britt Schwang, Martin 
Lindgren, Tommy Winberg och Bengt-Olov Horn.  
 
Suppleanter har varit Pekka Olson, Berndt Klingeborn och Anders Ekholm. 
 
 
Sammanträden 

Disciplinnämnden har avhållit sammanträden 2011-09-02–03, 2011-10-21, 2011-12-02, 
2012-03-23, 2012-04-20, 2012-06-01, 2012-09-14, 2012-11-30, 2013-01-25, 2013-03-22 och 
2013-05-31. 
 
 
Närvaro 

Av ordinarie ledamöter har Kerstin Widmark deltagit vid 11 sammanträden (tillträde vid 
sammanträdet 2011-10-21), Ulla-Britt Schwang vid 11 sammanträden, Martin Lindgren vid 9 
sammanträden, Tommy Winberg vid 10 sammanträden och Bengt-Olov Horn vid 8 
sammanträden samt 2 över telefon. 

Av suppleanterna har Pekka Olson deltagit vid 8 sammanträden, Berndt Klingeborn vid 9 
sammanträden och Anders Ekholm vid 10 sammanträden. 
 
Martin Lindgren utsågs som ordförandens ersättare under perioden. 

 
Som nämndens sekreterare har Stefanie de Pourbaix tjänstgjort vid 8 sammanträden, 
Henriette Jakovlew vid 1 sammanträde, Åsa Blomqvist vid 1 sammanträde samt Agneta Lönn 
vid 1 sammanträde. 
 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitténs sekreterare har varit närvarande vid 10 
sammanträden. 
 
SKKs chefsjurist har närvarat vid 11 sammanträden. 
 
SKKs VD har närvarat vid 1 sammanträde. 
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Representanter från valberedningen, Monica Moberg-Falk och Lars O Törnqvist, har deltagit 
vid 1 sammanträde. 
 
Anmäld part har varit närvarande vid 3 sammanträden. Initiativ till detta har tagits av de 
anmälda. 
 
 
Ärenden 

Under verksamhetsperioden fram till och med den 30 juni 2013 har 304 diarieförda ärenden 
inkommit, enligt följande fördelning: 2011 (från den 21/5): 67, 2012: 158, 2013 (fram till den 
30/6): 79. 
 
252 ärenden har under perioden avgjorts och meddelats genom särskilt uppsatta beslut. 
 
I 93 fall har disciplinär påföljd meddelats varav 15 beslut om uteslutning.  
Resterande upptar beslut om dels varning, varav 59 i kombination med registrerings-
/tävlingsförbud, och i 4 fall där medlem tilldelats erinran.  
 
I samtliga fall har det varit fråga om brott mot SKKs grundregler eller annat regelverk 
och/eller stadgar inom SKK-organisationen. 
 
I 72 fall har beslutats att anmälan inte föranleder någon disciplinär åtgärd, 
i 24 fall har anmälan inte prövats i sak på grund av att den/de anmälda inte längre var 
medlem/medlemmar inom organisationen. 
 
Därutöver har handlagts 11 ansökningar om återinträde, varav 3 tillstyrktes, samt 12 
ärenden avseende ansökan om omprövning av beslut.  
 
28 ärenden har avvisats av Disciplinnämnden. Skäl för avvisning har varit att anmälare eller 
anmäld saknat giltigt medlemskap inom organisationen eller att anmälan varit ofullständig 
och trots uppmaning ej kompletterats av anmälaren. Övriga ärenden har avvisats då det 
uppenbarligen saknades grund för anmälan eller innehöll sådant som nämnden inte ansåg 
sig ha behörighet att pröva. 
 
12 ärenden har återkallats och därför avskrivits från vidare handläggning.  
 
Fram till den 30 juni 2013 fanns 52 ännu icke avgjorda ärenden. I samtliga fall har 
handläggningen påbörjats, men ännu inte avslutats.  
 
Det kan noteras en ökning av inkomna ärenden under perioden. Även om vissa ärenden 
kunnat avvisas har det skett en reell ökning av ärenden som avgjorts i sak.  
 
Sammanfattningsvis kan noteras att många anmälningar rör brott mot SKKs grundregler vad 
gäller hälsoprogram samt brister i hund-/djurhållning. Disciplinnämnden vill vad gäller 
åberopade brott mot hälsoprogram och de regler som behandlar begreppen allvarlig 
sjukdom/funktionshinder särskilt påtala vikten av att behöriga organ inom SKK-
organisationen kontinuerligt bevakar och ger rekommendationer hur dessa begrepp ska 
uppfattas och tillämpas vad gäller de olika hundraserna.  
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Den klart största ökningen avser dock ärenden som berör medlemmars skrivelser på internet 
och aktiviteter på olika sociala medier. Det rör ofta ovänskap och trakasserier mellan 
medlemmar och inom vissa klubbar. Det finns en tendens att den anmälde/de anmälda 
kommer med motanmälningar och vissa medlemmar förekommer i ett flertal ärenden under 
en tidsperiod.  
 
 
Övrigt 

Utöver ovan redovisade ärenden, har ett flertal skrivelser inkommit som behandlats av 
nämnden. Disciplinnämnden har i diskussioner med CS bl.a. behandlat frågor om rätt att 
begära omprövning av nämndens beslut, rätt att bevilja dispens samt de praktiska formerna 
för behandlingen av institutet tillträdesförbud. Nämnden har därvid konstaterat att 
nämndens tolkning av stadgarna är att den möjlighet till dispens som ges i moment 3, 
punkten 9, inte omfattar ett beslut av Disciplinnämnden i ett enskilt ärende. Avslutningsvis 
kan nämnas att Disciplinnämnden har lämnat synpunkter på remissen angående revidering 
av grundreglerna.  
 
På Disciplinnämndens vägnar 
 
 
Kerstin Widmark 
Ordförande 
 


