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Verksamhetsberättelse för Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd till 2017
års kennelfullmäktige

Disciplinnämnden avger härmed följande verksamhetsrapport för tiden från och med den 1
januari 2015 fram till och med den 31 december 2016.

Ledamöter och suppleanter
Disciplinnämnden har utgjorts av Kerstin Widmark, Bengt-Olov Horn, Tommy Winberg (till
och med sammanträde 2015-08-21), Ulla-Britt Schwang (till och med sammanträde 2015-0821), Martin Lindgren (till och med sammanträde 2015-08-21), Berndt Klingeborn (från och
med sammanträde 2015-10-23), Lina Abrahamsson (från och med sammanträde 2015-1023) och Robert Dalman (från och med sammanträde 2015-10-23).

Suppleanter har varit Eva Liljekvist Borg, Berndt Klingeborn (till och med sammanträde 201508-21), Anders Ekholm (till och med sammanträde 2016-05-20) och Ulla Björnehammar (från
och med sammanträde 2015-10-23).

Sammanträden
Disciplinnämnden har avhållit sammanträden 2015-01-23, 2015-03-27, 2015-06-12, 2015-0821, 2015-10-23, 2015-12-02, 2016-01-26 (per capsulam), 2016-02-19, 2016-05-20, 2016-0916 och 2016-12-09.

Närvaro
Av ordinarie ledamöter har Kerstin Widmark deltagit vid 11 sammanträden, Bengt-Olov Horn
vid 6 sammanträden samt 2 över telefon, Tommy Winberg vid 4 sammanträden, Ulla Britt
Schwang vid 2 sammanträden, Martin Lindgren vid 4 sammanträden, Berndt Klingeborn vid
6 sammanträden, Lina Abrahamsson vid 7 sammanträden och Robert Dalman vid 5
sammanträden.

Av suppleanterna har Eva Liljekvist Borg deltagit vid 7 sammanträden, Berndt Klingeborn vid
4 sammanträden, Anders Ekholm vid 3 sammanträden och Ulla Björnehammar vid 4
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sammanträden. Ulla Björnehammar har dessutom deltagit vid 3 sammanträden som
adjungerande.

Martin Lindgren utsågs som ordförandens ersättare (fram till och med sammanträde 201508-21), därefter utsågs Bengt-Olov Horn som ordförandens ersättare.
Som nämndens sekreterare har Josefin Rydberg tjänstgjort vid 4 sammanträden, Agneta
Lönn vid 2 sammanträden, Charlotta Ringblom vid 3 sammanträden och Mikaela Öhnell vid 2
sammanträden.
Uppfödar-och kennelkonsulentkommitténs sekreterare har varit närvarande vid 7
sammanträden.
Svenska Kennelklubbens chefsjurist har varit närvarande vid 10 sammanträden.
Svenska Kennelklubbens ordförande och VD har varit närvarande vid 1 sammanträde.
Representant från valberedningen har deltagit vid 1 sammanträde.
Anmäld part har varit närvarande vid 4 sammanträden. Initiativet till detta har tagits av de
anmälda.

Ärenden
Under verksamhetsperioden den 1 januari 2015 fram till och med den 31 december 2016 har
268 diarieförda ärenden inkommit, enligt följande fördelning:

2015: 140
2016: 128
253 ärenden har under perioden avgjorts och meddelats genom särskilt uppsatta beslut.
Disciplinär åtgärd har tilldelats 121 medlemmar. I 31 fall har fattats beslut om uteslutning. I
24 fall har enbart varning tilldelats, i 52 fall har varning kombinerats med
registreringsförbud, i 1 fall har varning kombinerats med tävlingsförbud och i ytterligare 3
fall har varning kombinerats med både registreringsförbud och tävlingsförbud. I 10 fall har
medlem tilldelats erinran.
I samtliga fall har det varit fråga om brott mot SKKs grundregler eller annat regelverk
och/eller stadga inom SKK-organisationen.
I anmälningar mot 68 personer har beslutats att anmälan inte ska föranleda någon
disciplinär åtgärd, i 40 fall har anmälan inte prövats i sak på grund av att den/de anmälda
inte längre var medlem/medlemmar inom SKK-organisationen.
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Därutöver har handlagts 20 ansökningar om medlemskap/återinträde, varav 6 tillstyrktes,
samt 19 ansökningar om omprövning, varav 3 beviljades.
60 ärenden har avskrivits/avvisats. Skäl för avskrivning har varit att anmälan har återkallats.
Skäl för avvisning har varit att anmälare eller anmälda saknar 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. En del anmälare
har, trots att anmälan inkommit efter 2015-12-31, åberopat grundregler i dess lydelse
dessförinnan, främst vad avser tidigare grundregel 1:3.

Nämnden konstaterar att den förändring av grundreglerna som genomfördes fr.o.m. 2016
har gett resultat då antalet förtalsärenden minskat. Under 2015 inkom 46 ärenden enligt 1:3
jämfört med 16 ärenden enligt den nya 1:2 under 2016. Detta har gett nämnden behövligt
utrymme för att inom rimlig tid avgöra övriga ärenden.

Det kan noteras att antalet uteslutna medlemmar har ökat under de senaste perioderna.
Tvåårsperioden fram till 2013 uteslöts 15 medlemmar, fram till 2015 20 medlemmar och
under senaste perioden 31 medlemmar. De främsta anledningarna till uteslutning har varit
brott mot 1:1 bristande hund-/djurhållning, bulvanförhållanden, hundsmuggling i större
skala och medveten blandrasavel.

Övrigt
Disciplinnämnden har även besvarat remisser och inkomna skrivelser samt haft kontakt med
Centralstyrelsen angående gemensamma frågor.

På Disciplinnämndens vägnar

Kerstin Widmark
ordförande

