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SKK/FK nr 4-2020
27 augusti 2020
§ 51-68
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
torsdagen den 27 augusti 2020 via videokonferens
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Ove Johansson (ordf.), Roffa Asplund, Moa Källström, Eva Löwenstein och Urban
Nilsson
Adjungerade:
Agneta Lönn, Helena Nyberg och Katarina Swahn
Anmält frånvaro:
Eva Löwenstein och Jonas Öhrn
Protokoll:
Fredrik Bruno
§ 51

Sammanträdet öppnas
Ove Johanssons hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde.

§ 52

Val av justeringsperson
Urban Nilsson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 53

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa dagordningen utan ändringar.

§ 54

Föregående protokoll
Kommittén går igenom föregående protokoll och lägger det därefter med
godkännande till handlingarna.

§ 55

Ekonomisk rapport
Förelåg ekonomisk rapport till och med juli 2020.
Kommittén lägger, med godkännande, rapporten till handlingarna.

§ 56

Rapporter
a) Ordförandes rapport
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Ove Johansson rapporterar om en ökad mängd frågor om digitala årsmöten
och allmän föreningskunskap under sekreterarens semester.
Rapporterar vidare om en förfrågan från ordförande i en specialklubb
rörande hanteringen av vilande klubbar. Kommittén beslutar att föra upp
punkten på dagordningen (se § 58 c).
Rapporterar slutligen om tristess i och med uteblivna möten under våren
och sommaren, men tillförsikt inför SKKs Centralstyrelses fysiska möte
kommande vecka.
b) Ledamöternas rapporter
Moa Källström
Rapporterar om sin och sekreterarens kontakt med Svenska
Brukshundklubben angående organisationens kommande kongress som
kommer att arrangeras digitalt.
Roffa Asplund
Rapporterar om samtal angående dåligt skrivna protokoll i SKKs
medlemsorganisationer. Kommittén diskuterar olika möjligheter att öka
kunskaperna om hur protokoll ska skrivas inom organisationen och beslutar
att informera om redan tillgängliga anvisningar i föreningspaketet i
samband med kommande nyhetsbrev.
Urban Nilsson
Rapporterar om intensivt arbete med en rasklubb som nyligen anslutits till
SKK via avtal efter att ha lämnat sin specialklubb.
c) Sekreterarens rapport
Fredrik Bruno rapporterar om ett fortsatt stort antal distansmöten i
organisationen. Sammantaget har de lösningar Föreningskommittén
beslutade om i våras fungerat över förväntan och tjänat sitt syfte väl, trots
vissa begränsningar i den demokratiska processen.
d) Chefsjuristens rapport
Agneta Lönn rapporterar om positiv återkoppling kring ett av kommitténs
projekt i samband med interna diskussioner på SKKs kansli.
e) Övriga rapporter
Helena Nyberg
Rapporterar om relativt stabil medlemsutveckling utan några större
svängningar upp eller ner för tillfället.
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Helena visar vidare exempel på de individuellt anpassade nyhetsbrev som
gått ut i medlemsvärvningssyfte och som förmodligen kommer att bli allt
vanligare i SKKs kommunikation med medlemmar.
Katarina Swahn
Rapporterar om mycket aktivitet i Svenska Brukshundklubbens
medlemsorganisationer där såväl drivkraft som uppfinningsrikedom visat sig
när förutsättningarna för föreningsarbete förändrats.
Svenska Brukshundklubben har vidare antagit nya normalstadgar som bland
annat innebär möjligheter att starta sektioner. Den största nyheten är dock
den nya valordningen som innebär att samtliga valbara kandidater ska vara
kända inför årsmötet.
§ 57

FK/VU och sekreterarens dispensbeslut
a) Förelåg VU:s beslut att avslå dispensansökan från länsklubb angående att
senarelägga klubbens årsmöte och behandla två verksamhetsår vid
årsmötet 2021.
Kommittén godkänner beslutet.
b) Förelåg VU:s beslut att avslå dispensansökan från länsklubb angående att
senarelägga klubbens årsmöte och behandla två verksamhetsår vid
årsmötet 2021.
Kommittén godkänner beslutet.
c) Förelåg VU:s beslut att bevilja specialklubb dispens för att avstå från att
behandla motioner vid årets fullmäktige och istället skjuta på dessa för
behandling vid ett extra fullmäktigemöte 2021.
Kommittén godkänner beslutet.

§ 58

Stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer
a) Förelåg stadgar för Svenska Sennenhundklubben för fastställande.
Kommittén går igenom de aktuella stadgarna och konstaterar att de avviker
från typstadgarna på flertalet punkter, bland annat avseende beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning samt tolkning av stadgar.
Kommittén avslår ansökan om fastställande och uppdrar åt sekreteraren att
diskutera frågan med den aktuella specialklubben.
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b) Förelåg fråga från verksamhetsklubb om domares möjligheter att acceptera
uppdrag i verksamheter utanför SKK-organisationen.
Kommittén går igenom de regelverk som i dagsläget finns inom FCI och SKK
samt en bakgrundspromemoria från sekreteraren rörande frågan.
Sammanfattningsvis konstaterar kommittén att frågan är komplicerad på
grund av motstående intressen i form av FCI:s regelverk och Sveriges och
EU:s konkurrenslagstiftning.
Kommittén beslutar att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från
SKKs Prov- och tävlingskommitté och Jakthundskommitté. För
Föreningskommitténs räkning deltar ordförande och sekreteraren.
c) Förelåg fråga från specialklubb rörande vilandeförklaring av rasklubb.
Kommittén diskuterar möjligheten till vilandeförklaring och konstaterar att
den i princip är oreglerad i SKKs olika stadgeverk utan istället har sin grund i
organisationsintern praxis, vilket inte längre kan anses hållbart.
Efter ingående diskussioner beslutar kommittén att arbeta mot att avskaffa
möjligheten till vilandeförklaring av föreningar och ersätta den med en
möjlighet till förvaltning av klubbars tillgångar när de av något skäl inte
längre förmår vara aktiva.
Kommittén uppdrar mot bakgrund av detta åt sekreteraren att ta frågan i
beaktande inom ramen för den pågående revisionen av SKKs typstadgar.
§ 59

Ärenden gällande länsklubb
a) Förelåg skrivelse från medlem angående formerna för tillsättande av
funktionärer i en länsklubbs verksamhet inom olika hundsporter.
Kommittén konstaterar att frågan om tillsättande av funktionärer i olika
sammanhang är en intern fråga för klubben som tillsätter funktionärerna.
När en funktionär behöver särskild behörighet eller utbildning framgår det
av det för verksamheten relevanta regelverket.
Kommittén uttrycker slutligen att SKKs medlemsorganisationer i möjligaste
mån ska sträva mot att ta tillvara den kompetens som finns hos klubbens
medlemmar men att det i slutänden måste vara inom respektive styrelses
fria skön att välja de funktionärer som anses lämpligast för det aktuella
uppdraget.

§ 60

Ärenden gällande specialklubb
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a) Förelåg ärende från specialklubb rörande ekonomiska oegentligheter i en
rasklubb ansluten till specialklubben.
Kommittén uppdrar till Ulf Uddman att gå igenom ärendet inför eventuell
anmälan till SKKs Disciplinnämnd.
Förelåg vidare inlaga i ärendet från rasklubbens tidigare revisor med
begäran om rasklubben ska få avgöra om händelsen ska föras vidare eller ej.
Den tidigare revisorn menar vidare att tillvägagångssättet då
oegentligheterna upptäcktes varit klandervärt.
Kommittén konstaterar att det är ett av dess ansvarsområden att beivra
allvarliga brister i medlemsorganisationernas förvaltning när sådana
upptäcks. Att en utomstående person kunnat upptäcka felaktigheterna
beror enligt kommitténs synsätt snarast på rutinerna i rasklubben.
b) Svenska specialklubben för drivande vildsvinshundar har i skrivelse till
kommittén begärt att SKK återtar ansvaret för black and tan coonhound
med hänsyn till att rasens användningsområde är oförenlig med
specialklubbens verksamhetsinriktning.
I ärendet har även en ägare till hundar av den aktuella rasen önskat att SKK
ser över championatreglerna för rasen.
Kommittén beslutar att återta delegationen av rasansvar i enlighet med
specialklubbens begäran. Kommittén beslutar vidare att föra frågorna om
förändrade championatregler och annan lämplig specialklubb för rasen
vidare till utställningskommittén respektive jakthundskommittén.
§ 61

Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar
a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson:
1 Svenska Noseworkklubben
2 Svenska Kroppsvallarklubben

Moa Källström
Eva Löwenstein

b) Förelåg begäran från medlem om utvärdering av digitalt årsmöte i en
avtalsansluten verksamhetsklubb.
Medlemmen har i sin skrivelse beskrivit att hen upplever att årsmötets
ordförande agerat felaktigt och att det förelegat oklarheter kring vissa
mötestekniska frågor.

SKK/FK nr 4-2020
27 augusti 2020
Sida 6/9

Vidare anför medlemmen att denne inte beretts möjlighet att reservera sig
mot mötesordförandens beslut att under pågående möte väcka en
ordningsfråga på eget initiativ.
Föreningskommittén konstaterar inledningsvis att mötesordförande inte
har agerat felaktigt i samband med ordningsfrågans väckande eller mötets
därpå följande beslut.
Vad avser rätten för årsmötesdeltagera att få reservera sig mot beslut gäller
denna för mötets beslut. Det är därmed inte möjligt att reservera sig mot
mötesordförandes sätt att leda mötet utan reservationen ska i sådana fall
istället riktas mot det beslut som mötet sedermera fattar.
Kommittén uppdrar slutligen åt Moa Källström att ta kontakt med den
aktuella klubbens ordförande för att följa upp klubbens syn på en eventuell
utvärdering av mötet.
§ 62

Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar
a) Förelåg lista över avtalsanslutna rasklubbar.
Klubb

Rasansvar Kontaktperson

Jack Russell Klubben, JRK

Nej

Urban Nilsson

Ras- och avelsföreningen för Cane Corso,
RACC

Ja

Roffa Asplund

Rasklubben för Portugisisk Vattenhund,
RPVH

Ja

Ove Johansson

Svenska Barbetklubben, SBBK

Nej

Jonas Öhrn

Svenska Blodhundklubben, SvBK

Ja

Moa Källström

Svenska Dogo Canarioklubben

Nej

Eva Löwenstein

Svenska Kooikerhondjeklubben, Skooi

Ja

Urban Nilsson

Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK

Ja

Jonas Öhrn

Svenska Lagotto Romagnolo Klubben,
SLRK

Ja

Roffa Asplund

Svenska Lancashire Heeler Klubben, SLHK

Ja

Moa Källström

Svenska Landseerklubben, SvLK

Ja

Eva Löwenstein

Svenska Miniature American
Shepherdklubben, SMASK

Nej

Ove Johansson
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Svenska Perro de Agua Español Klubben,
SPDAEK

Ja

Urban Nilsson

Svenska Porcelaineklubben, SPoK

Ja

Jonas Öhrn

Svenska Shar Pei Klubben, SvSpK

Ja

Roffa Asplund

Svenska VEO Rasklubben, SVEO

Nej

Urban Nilsson

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten
rasklubb.
b) Förelåg rapport från kontrollrevision som SKKs VD genomfört avseende en
avtalsansluten rasklubb.
Kommittén hade begärt in klubbens bokföring för åren 2016-2019. Vad
avsåg åren 2016 och 2017 har underlaget inte varit fullständigt, men inte
gett anledning att misstänka att det skett några oegentligheter.
Kommittén tar del av rapporten avseende 2018 och 2019 som inte visar
några allvarligare brister i den ekonomiska förvaltningen och beslutar att
skicka en kopia av rapporten till den aktuella klubben.
Rapporten läggs därefter till handlingarna och ärendet avslutas utan
ytterligare åtgärd.
c) Förelåg fråga om rasklubbs prisrekommendationer avseende valpar och
gränsen för kartellbildning.
Kommittén uttalar att rasklubbar ska avstå från att ge allmänna
rekommendationer om priser eller på annat sätt aktivt påverka uppfödare
att sälja valpar inom ett visst prisintervall. Däremot anser kommittén det
vara naturligt att klubben besvarar frågor om den gängse prisnivån för
valpar av den ras klubben ansvarar för, oavsett om frågeställaren är köpare
eller säljare.
d) Förelåg anmälan om namnändring för avtalsansluten rasklubb med bilagt
årsmötesprotokoll.
Kommittén konstaterar att namnbyte på en förening utgör ändring av
föreningens stadgar vilket kräver beslutet i särskild ordning.
De ändrade stadgarna ska sedan tillsändas Föreningskommittén för
fastställande. Kommittén uttalar även att fastställande av nytt namn endast
kan ske om namnet är utformat enligt Svenska xxxklubben.
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§ 63

Projekt
a) Pågående projekt och uppdrag
Utbildning för årsmötesordförande
Mot bakgrund av den osäkerhet som alltjämt föreligger rörande
möjligheten att hålla fysiska årsmöten under 2021 beslutar kommittén att
under vintern genomföra utbildning för administratörer av förenklade
årsmöten.

§ 65

Till kommittén för kännedom
a) Förelåg chefsjuristens svar på fråga om hanteringen av utbetalda arvoden i
samband med deklaration.
Kommittén tar del av svaret och beslutar att skicka med information om
tillvägagångssättet i nästkommande nyhetsbrev.
b) Förelåg skrivelse från specialklubb angående upprättande av RASdokument.
Kommittén tar del av skrivelsen och lägger den därefter till handlingarna.
c) Förelåg avtalsansluten klubbs ansökan om hälsoprogram.
Kommittén tar del av ansökan som kommer att behandlas av SKKs
Avelskommitté och lägger den därefter till handlingarna.

§ 66

Datum för nästkommande sammanträde
Kommittén sammanträder åter den 1 oktober på SKKs kansli.

§ 67

Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat
Kommittén finner att inga beslut faller under denna punkt.

§ 68

Sammanträdets avslutande
Kommitténs ordförande Ove Johansson tackar kommittén och avslutar
sammanträdet.

Vid protokollet
Fredrik Bruno
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Justeras
Ove Johansson, ordförande
Justeras
Urban Nilsson
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.

