SKK / FK nr 1-2009
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté tisdagen den 3
mars 2009 på SKKs kansli.
Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.), Sara Nordin, Karin Sejnell (tom § 22),
Alf Andersson och Martin Johansson.
Anmält förhinder: Gun Kristensson och Anso Pettersson.
Adjungerade: Ulf Uddman (fr o m § 9) och Måns Engelbrektsson, SKK, Peter Rimsby, SBK (fr o m
§ 5).
Vid protokollet: Åsa Gustavsson.

§ 1 Sammanträdet öppnas.
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och informerar om att Ulf Uddman ansluter till
sammanträdet senare under dagen. Sammanträdet förklarades därefter öppnat.

§ 2 Val av justeringsperson.
Utsågs Martin Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen.
Anmäldes ytterligare några ärenden som inkommit sent.
Efter komplettering fastställdes dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll 4/2008.
Efter genomgång lades protokollet med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter.
Ordförande.
Ordförande informerade om att han dels haft många telefonsamtal och mailfrågor rörande problem
i klubbar, dels närvarat vid ett flertal möten hos olika klubbar.
Ytterligare ett antal årsmötesdagar är inbokade.
Ordförande har bjudits in till en av våra större specialklubbar för att hålla kurs i föreningsteknik.
Frågan om medlemskap i lokal kennelklubb är nu färdigutredd. Närmare information lämnas senare
under dagen under punkten 17) på dagordningen (§ 18 detta protokoll).
Vid förra sammanträdet informerades om att statusen för SvVKs rasklubbar är osäker. Ordföranden
åtog sig att kontrollera om problemet nu är undanröjt, genom att klubben antagit nya stadgar.
Informerade ordförande om att remiss angående jaktprovsbestämmelser för drivande hundar ur
FCIs grupp 6 samt regler och anvisning för domare sänts ut i slutet av december 2009.
Ordförande deltog vid möte med länsklubbarnas ordförande och informerade då om det nya
förslaget om fullmaktsröstning, som kommer att föreläggas Kennelfullmäktige.

Karin Sejnell.
Karin Sejnell har närvarat vid årsmöte för Terrierklubbens norra avdelning som avhölls i Skellefteå.
Klubben har varit vilande, nu återupptas klubbarbetet och det valdes ny styrelse. Det rådde en
trevlig stämning under mötet som var välbesökt, trots ett kraftigt snöoväder vid mötestillfället.
Karin tjänstgjorde även som mötesordförande vid Skellefteå Brukshundklubbs årsmöte.
Karin har också besvarat en del frågor över telefon. En klubb har utlovats aktiv stöttning och hjälp
vid behov.
Sara Nordin.
Sara Nordin meddelade att det varit ganska lugnt, men att även hon besvarat en hel del frågor per
telefon samt närvarat vid några årsmöten.
Martin Johansson.
Martin Johansson rapporterade om att han närvarade vid Specialklubbskonferensen.
Alf Andersson.
Alf Andersson rapporterade om att han närvarat vid årsmöte hos en rasklubb under specialklubb.
Ett riktigt bråkigt möte, där det bl a förelåg 3 olika revisionsberättelser.
Alf rapporterade vidare att han som FKs representant, närvarat vid SKK/AKs avelskonferens. Han
upplevde konferensen som mycket positiv.
Peter Rimsby.
Peter Rimsby meddelade att det råder oro inom flera av SBKs lokala brukshundklubbar och även
inom ett par av rasklubbarna. Problemen inom främst de lokala klubbarna, är att man har svårt att
hitta lämpliga personer som är villiga att åta sig förtroendeuppdrag.
Vid collieklubbens årsmöte deltog i år 190 personer mot normala ca 30. En stor punkt på
dagordningen var diskussioner runt hundarnas mentalitet.
Omorganisationen på förbundskansliet är nu genomförd.
Sekreteraren.
Sekreteraren lämnade rapport från ett möte med SKKs kommittésekreterare som under Ulf
Uddmans ledning avhållits på kansliet. Mötet tillkom för att försöka snabba upp rapportering och
information ut i organisationen från SKKs kommittésammanträden.
Mötet uppmanade bl a kommittéerna att fortsättningsvis sätta upp en beslutspunkt i slutet av
dagordningen, om vilka ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.
Innehållet i övriga punkter ur protokollet kan alltså lämnas ut innan protokollet har justerats.
Informerade sekreteraren om att alla ändringar och kompletteringar till frågebanken och
föreningspaketet nu är införda i respektive dokument och på hemsidan.
Rapport från VD lämnas senare under dagen.

§ 6 Ekonomisk rapport.
Konstaterades att kommittén överskridit budget. Detta har sin förklaring bl a i att ledamöterna
varit aktiva och deltagit på många års-/fullmäktigemöten och även vid andra möten ute bland
klubbarna. Vidare har avhållits två konferenser under året.

§ 7 FK/VU.
Inget ärende har handlagts under perioden från föregående sammanträde.

§ 8 Förslag till ny stadgetext.
Informerade ordföranden om att han och Alf Andersson omarbetat förslag till text att införas i SKKs
och special-/rasklubbarnas stadgar rörande "konkurrerande klubb".
Texten har översänts till SKKs Disciplinnämnd som lämnat synpunkter på förslaget.
Beslöt FK föreslå att följande text införs i SKKs stadgar.
"Person som innehar auktorisation eller är förtroendevald inom en till SKK icke ansluten hundklubb
med likvärdig verksamhet, kan inte samtidigt inneha motsvarande uppdrag inom SKKs
organisation."
FK beslöt vidare att special- och rasklubbar skall uppmanas att införa texten i sina stadgar.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 9 Avtalsanslutna rasklubbar samt raser utan klubbtillhörighet.
Konstaterades att i häftet "Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar" (SRD) finns två raser från de
avtalsanslutna rasklubbarna upptagna för vilka åtgärder krävs.
Rapporter från kontaktpersonerna.
Ledamöterna lämnade rapporter från klubbar för vilka de är kontaktpersoner.
Konstaterades att det är lugnt i de flesta avtalsklubbarna, men att det hos några klubbar finns
problem. Kontaktpersonerna har återkommande kontakter med aktuella styrelser och medlemmar.
Kontaktpersonerna kommer också att närvara vid några av klubbarnas årsmöten.
Svenska Prazsky Krysarik Klubben.
Återupptog FK de förslag som SPKK lämnade till FK i samband med konferensen för
avtalsklubbarna.
Beslöt FK uppdra till Alf Andersson att ta kontakt med klubbens ordförande för att få mer
information om förslagens innehåll.
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar, SKF.
Beslöt FK tillfråga SKF om klubben är beredd att åta sig avelsansvar för rasen braque francais, type
pyrenees.
Svenska Vinthundklubben, SvVK.
Beslöt FK tillfråga SvVK om klubben är beredd att åta sig avelsansvar för rasen magyar agar.
Svenska Älghundklubben, SÄK.
Beslöt FK tillfråga SÄK om klubben är beredd att åta sig avelsansvar för rasen plott.
Svenska Schnauzer Pinscherklubben, SSPK.
Beslöt FK tillfråga SSPK om klubben är beredd att åta sig avelsansvar för rasen österreichischer
pinscher.
Russkaya Tsvetnaya Bolanka.

Informerade Ulf Uddman om att utredning pågår rörande blandade stamtavlor för importerade
hundar.
Svenska Posavski Gonic Klubben.
Förelåg dels information om att en rasklubb för posavski gonic bildats samt dels en ansökan från
klubben om att få bli avtalsansluten rasklubb.
Beslöt FK meddela klubben att för att kunna bli ansluten som avtalsansluten rasklubb, bör det finns
tillräckligt många medlemmar så att en framtida verksamhet är tryggad. Angivet medlems-antal
får därför i detta sammanhang anses vara för lågt. Till en ansökan skall också bifogas en
budget/ekonomirapport samt en verksamhetsplan.
Klubben är välkommen åter med en ny ansökan när klubben har ett bättre medlemsantal.

§ 10 Hundsport Funktionär.
Måns Engelbrektsson informerade om att han har ett reportage kvar att göra inför nästa nummer.
För år 2009 planeras tidningen att utkomma med 4 nummer.

§ 11 Rapport från SKKs VD, Ulf Uddman.
Informerade Ulf Uddman om att utredning pågår i ett par klubbar med ekonomiska problem
Klagomål har inkommit rörande en avtalsansluten rasklubb. Genomgång av räkenskaper har gjorts,
något fel att dock ej uppdagats.
Ett förslag kommer att läggas av den statliga utredaren Gerhard Larsson med innehåll om att ett
antal verk skall läggas ned, däribland Jordbruksverket och SVA. De verk som föreslås läggas ned,
kommer att ersättas av andra verk med omarbetad sammansättning - arbetsinriktning.
Naturvårdverket är angeläget om att jaktprovsformerna för vildsvinsprov blir klara.
Regeringen har tillsatt 6 miljoner kr till assistanshundar. Man skall även utreda de
samhällsekonomiska effekterna för de olika typerna av arbetshundar (assistans-, servicehund osv),
ställt mot kostnaderna för andra former av hjälpmedel.
Arbete kommer att påbörjas med att utforma en språkpolicy inom SKK som kommer att omfatta bl
a rasnamn, förkortningar osv.

§ 12 Konferens för avtalsanslutna rasklubbar.
Mot bakgrund av den konferens som FK genomförde i november 2008 för avtalsanslutna
rasklubbar - och som blev mycket uppskattad - föreslog Alf Andersson att FK även fortsättningsvis
bör anordna konferenser för avtalsklubbarna.
Beslöt FK att konferenser för avtalsanslutna rasklubbar skall genomföras vartannat år.
Beslöt FK vidare att nästa konferens genomförs den 13 och 14 november 2010.

§ 13 Fråga om information till klubbarna rörande Disciplinnämndens beslut.
Förelåg fråga om hur information om Disciplinnämndens beslut når ut till klubbarna.
Bifogat fanns även information från nämndens sekreterare om hur besluten distribueras ut till
klubbarna.
I aktuellt fall förelåg ännu inte något beslut från Disciplinnämnden. Personen ifråga var dock inte
längre medlem, vilket arrangerande klubb inte uppmärksammat.

§ 14 Regler för anslutning av specialklubb.
Återupptog FK fråga om regler för anslutning av ny specialklubb.
Uttalade FK att SKKs stadgar ger viss vägledning, att steg 3 i "Principer för anslutning av rasklubb
till SKK" bör arbetas in i regelverket. Av regeltexten bör även framgå hur många medlemmar
respektive registrerade hundar som bör finnas, för att ny specialklubb skall kunna anslutas.
Uppdrogs till FK/VU att utforma förslag till regeltext.

§ 15 Representant från FK att närvara vid SKK/UKs sekreterarutbildning hösten 2009.
Beslöt FK bordlägga frågan till efter Kennelfullmäktige.

§ 16 Protokollutdrag från Centralstyrelsen 2008-11-12 rörande Freestyle.
Rapporterade ordföranden från denna punkt vid CS´ sammanträdet, där representanter från SHU,
SKKs arbetsgrupp samt SKK/FK närvarade.
Centralstyrelsen diskuterade igenom dagssituationen samt beslöt därefter att uppdra till FK att
fungera som stöd till SHU och att en utvärdering av sporten skall göras under 2009.

§ 17 Svenska Terrierklubben.
Återupptogs frågan rörande SvTeK och de problem som uppstått i klubben.
Rapporterade Ulf Uddman från ett möte han haft med representanter från föregående och
nuvarande styrelse i klubben.
Ulf Uddman är beredd att lämna information vid Terrierfullmäktige om klubben så önskar.

§ 18 Förslag rörande medlemskap i lokal kennelklubb.
Förelåg slutligt förslag rörande förtydligande av § 3 i Medlemskap, stadgar för lokal kennelklubb.
Uppdrogs till ordföranden att redogöra för förslaget vid Centralstyrelsens sammanträde i slutet av
mars 2009.

§ 19 Protokollutdrag.
SKK/UK 2008-09-30 - 10-01, § 14.
Informerade ordföranden om att arbete pågår inom SKK/UK att utforma utbildning för klubbar som
hittills inte omfattats av SKKs utbildningar.
SKK/CS 2008-11-12, § 105.
Förelåg för FKs kännedom.
SKK/StandK 2008-11-11, § 4.
Förelåg protokoll från SKK/StandK av vilket framgår att StandK beslutat utarbeta förslag till ny
specialklubb för raser av primitiv typ ur grupp 5.
Uttalade FK dels sin förvåning över StandKs beslut, dels att FK inte delar StandKs ståndpunkt.
FK uttalade vidare att förslag om klubbtillhörighet eller bildande av nya klubbar välkomnas, men
att beslut i dessa frågor ligger inom FKs arbetsdelegering.

§ 20 Skrivelser inkomna till FK för kännedom.
Förelåg flertalet skrivelser som inkommit för FKs kännedom.

Efter genomgång lades skrivelserna till handlingarna.
Förelåg kopior av skrivelser som inledningsvis inkommit för FKs för kännedom. Därefter har
inkommit ytterligare skrivelse med begäran om att FK behandlar ärendet.
Ärendet berör beslut som bl a tagits av SKKs Utställningskommitté.
Efter genomgång av handlingarna uttalades att FK inte kan ifrågasätta arbete som tillhör och har
utförts i en annan av SKKs kommittéer.
FK beslöt överlämna ärendet till Centralstyrelsen för ev. vidare handläggning.
Vidare uppdrogs till ordföranden att hos Centralstyrelsen väcka frågan om vad som kan anses vara
godtagbara skäl att ställa in utställning, avboka domare osv.

§ 21 Medlemsundersökning.
Förelåg förslag från ordförande och Ulf Uddman om utformning av enkätfrågor.
Efter genomgång uttalade sig FK positivt om utformningen av enkäten.

§ 22 Mailskrivelse rörande till rasklubb inlämnad motion.
Förelåg mailskrivelse från medlem rörande en till rasklubbens årsmöte inlämnad motion. Motionen
innehöll förslag om att klubben bör ansöka medel ur en forskningsfond rörande skelettproblem i
rasen.
Sara Nordin, som närvarade vid rasklubbens årsmöte, redovisade för årsmötets genomförande.
Konstaterades att årsmötet beslutat avslå motionen.
Av handlingarna i skrivelsen framgår att rasklubben troligen inte har kännedom om aktuell
forskningsfond. FK beslöt därför att lämna information till klubben om denna.

§ 23 Fråga om klubbs rätt att neka person medlemskap i klubb.
Förelåg mailskrivelser rörande en avtalsansluten rasklubb. Rasklubben har uttalat önskemål om att
få neka två personer medlemskap i klubben. Av det muntliga svar som från FKs sida lämnades till
klubben, framgick tydligt att klubben har visst stöd av sina egna stadgar genom att man i samband
med att medlemsavgift inkommer, har möjlighet att bevilja medlemskap. Stadgarna ger därmed
utrymme för klubb att inte bevilja enskild person medlemskap. Om klubben väljer att inte bevilja
medlemskap, skall mycket goda skäl föreligga för beslutet. Vidare meddelades att den/de som
berörs, till SKK kan inkomma med begäran om omprövning av beslutet.
Medlemskap kan i övrigt inom ett år upphävas av SKK. I samtliga övriga fall är det endast
organisationens Disciplinnämnd som kan besluta om uteslutning av medlem.
I ärendet aktuell klubb valde att inte bevilja personerna medlemskap.
Valpköpare hos aktuell uppfödare har via mail till SKK/FK ifrågasatt klubbens beslut.
FK konstaterade att om klubb väljer att inte bevilja medlemskap i klubben, kan personen
- som ovan anges - hos SKK begära att beslutet omprövas. Denna begäran skall dock vara
personligt insänd av berörd person.

§ 24 Skrivelse från nybildad rasklubb som ansökt om anslutning till specialklubb.
Förelåg skrivelse från nybildad rasklubb som ansökt om anslutning hos specialklubb. Rasklubben
anser att specialklubben motarbetar dem.
Ordföranden informerade om att han haft kontakt med specialklubbens ordförande där denne dels
lämnat sin version av händelseförloppet, dels meddelat att specialklubben inte har något att erinra
mot att rasklubben ansluts, men att klubben inte följt den anvisning som specialklubben meddelat.

§ 25 Skrivelse från tidigare medlem i rasklubb inom specialklubb.
Förelåg skrivelse från tidigare medlem inom rasklubb som meddelar misstanke om ekonomiska
felaktigheter i rasklubben.
Beslöt FK vidarebefordra skrivelsen till ansvarig specialklubb för handläggning, med återrapport till
FK om utgången av ärendet.

§ 26 Uppdragslistan.
Genomgicks uppdragslistan. Meddelade Ulf Uddman att SKK inte kan åta sig att arkivera handlingar
för klubbarnas räkning, även om handlingarna i sig är mycket viktiga.
Punkten stryks från uppdragslistan.

§ 27 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat
FK beslöt att §§ 11 och 17 faller under denna paragraf.

Vid protokollet:
Åsa Gustavsson, sekreterare.

Justeras:
Per-Inge Johansson, ordförande
Martin Johansson, justeringsperson.

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli
föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.

