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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
tisdag 2016-02-04 på Scandic Victoria Tower. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Thomas Uneholt, Göran Hallberger, Ove Johansson, Maude Sjölin och Maria Weinehall 

Adjungerade SKK: 

Catrin Fernholm och Helena Nyberg 

Anmält förhinder: 

Agneta Lönn 

Protokoll: 

Fredrik Bruno 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Thomas Uneholt hälsar de närvarande välkomna till dagens 
sammanträde, då särskilt Ove Johansson och Catrin Fernholm, som är nya i 
kommittén.  
 
Ove Johansson är ordförande i Blekinge Kennelklubb och tidigare aktiv inom 
Svenska Terrierklubben. Catrin Fernholm är nybliven generalsekreterare för 
Svenska Brukshundklubben där hon även sedan tidigare är aktiv som 
förtroendevald i rasklubb och i sin lokala brukshundklubb. 
 
Kommittén går därefter igenom sin delegeringsordning och konstaterar att 
huvuduppgiften är att hantera stadgefrågor och föreningstekniska spörsmål 
inom organisationen. 
 

§ 2 Val av justeringsperson 
Maude Sjölin utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

  
§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs utan ändringar.  
 

§ 4 Föregående protokoll 
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Kommittén går igenom föregående protokoll och lägger det därefter till 
handlingarna. 

 
§ 5 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport för helåret 2015, dock med reservation för vissa 
ännu inte bokförda kostnader.  
 
Kommittén tar del av rapporten och lägger den därefter till handlingarna.  

 
§ 6 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Kommitténs nya ordförande Thomas Uneholt rapporterar först om att det i 
helgen avhållits ett ordförandemöte för länsklubbarna inom SKK. De 
ärenden som berördes vid mötet innefattade bland andra SKKs 
organisationsutredning, tidningen Hundsport och systemet med 
inteckningskort.  
 
Sörmlands grafiska, det tryckeri som anlitas för att trycka tidningen 
Hundsport har begärts i konkurs. Konkursförvaltaren har meddelat att 
tryckningen av Hundsport fortsätter en period framöver. 
 
Fastigheten Möllan i Rinkeby, som inhyser SKKs kansli, såldes under 
mellandagarna. SKKs nuvarande hyresavtal påverkas inte av försäljningen. 
 
SKKs Centralstyrelse har fattat beslut om kommittéer för kommande period. 
Beslutet innebär att det skapas en ny kommitté, Kommittén för 
medlemsfrågor (KM). Därtill kommer två nya arbetsgrupper som 
rapporterar till Centralstyrelsen; en arbetsgrupp för den 
organisationsutredning som Kennelfullmäktige beslutade om och en 
arbetsgrupp för rashundar och medlemsrekrytering som ska arbeta för att 
öka intresset av att köpa rashundar och öka antalet länsklubbsmedlemmar. 
 
SKK har mottagit och besvarat tre frågor från Konkurrensverket rörande 
registreringskraven för Border Collie och Schäfer (vallningsmerit respektive 
MH) och hanteringen av domare som dömt på utomstående klubb. 
 
Ordförande rapporterar slutligen att han i nuläget har sju åtaganden att 
sitta ordförande under den kommande årsmötesperioden.  
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Maria Weinehall 
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Rapporterar om årsmötesåtaganden, har i några fall varit tvungen att 
avböja förfrågningar och då hänvisat till den lista över årsmötesordföranden 
som finns i föreningspaketet. 
 
Göran Hallberger 
Rapporterar att han mottagit ett antal förfrågningar om ordförandeskap på 
klubbars årsmöten. 
 
Maude Sjölin 
Rapporterar från SBKs organisationskonferens om dagar som erbjöd många 
bra synpunkter och idéer.  
 

c) Sekreterarens rapport 
Rapporterar om många föreningstekniska frågor inför årsmötesperioden, en 
stor del av frågorna rör valberedningens roll.  
 
Det kommer att ske en stadgeförändring inom SHU innebärande att 
lokalklubbarna får identiska stadgar.  
 

d) Övriga rapporter 
 
Catrin Fernholm 
Även Catrin Fernholm rapporterar om positiva diskussioner vid SBKs 
organisationskonferens, där man bland annat diskuterade vägen fram för 
att nå SBKs målsättning att fira 100 år med 100 000 medlemmar. 
 
Helena Nyberg 
Rapporterar om en utplanande trend vad gäller de sjunkande 
medlemssiffrorna inom länsklubbarna. 
 
Kansliets administration av medlemskap för klubbar ökar och i dagsläget 
administreras medlemsregister för ca 50 klubbar. Medlemsavdelningens 
mål är att antalet administrerade klubbar under de nästkommande två åren 
ska öka till 60.  
 
Bland de klubbar som administreras utmärker sig verksamhetsklubbarna 
särskilt vad gäller ökning av antalet medlemskap. 
 
Medlemsguiden, en funktion på SKKs hemsida som ska hjälpa besökare att 
välja medlemskap i rätt klubb är igång och fungerar bra. 
 
Den nya arbetsgruppen för rashundar och medlemsrekrytering har gått ut 
med en enkät angående hur man arbetar med medlemsvård och 
medlemsrekrytering i länsklubbarna. 
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Kommittén diskuterar medlemsvården i länsklubbarna och vikten av att 
bibehålla verksamhet för att hålla kvar redan befintliga medlemmar. 

 
§ 7 FK/VU 

Ordförande föreslår att han tillsammans med Maude Sjölin ska utgöra 
Föreningskommitténs verkställande utskott (VU). 
 
Kommittén beslutar enligt ordförandes förslag. 

 
§ 8 Stadgefrågor 

a) Kommittén går igenom förändringarna i SKKs nya stadgar och de nya 
typstadgarna för klubbar inom SKK-organisationen.  
 
Kommitténs ordförande rapporterar även om förekomsten av vissa 
lokalklubbar som inte har stadgeenliga namn och att åtgärder kommer att 
vidtas för att åstadkomma förändring där det behövs. 
 

b) Förelåg fråga från medlem angående huruvida hedersmedlem ska ha rätt 
att ansluta familjemedlemmar enligt § 4 i Typstadgar för klubbar inom SKK-
organisationen. 
 
Kommittén diskuterar tolkningen av den aktuella paragrafen och uttalar att 
bestämmelsen ska förstås så att hedersmedlem har rätt att ansluta 
familjemedlemmar på samma sätt som fullbetalande medlem.  

 
§ 9 Ärenden gällande specialklubb 

a) Förelåg dispensansökan från specialklubb om att hålla årsmöte tre dagar 
efter den tidpunkt som anges i klubbens stadgar. 
 
Kommittén beslutar att bevilja dispens. Punkten förklaras omedelbart 
justerad. 
 

b) Fråga från specialklubb rörande begäran från avtalsansluten rasklubb om 
att få knytas till specialklubben. 
 
Kommittén anser att den aktuella klubben ska kvarbli som avtalsansluten 
klubb under ytterligare en period. Klubben blev uppflyttad till steg II-klubb i 
juni 2015 och bör kvarbli som sådan under åtminstone ett kalenderår. En 
övergång till specialklubben kan därmed aktualiseras tidigast i juni 2016. 
 

c) Förelåg fråga från specialklubb angående tredskande medlem.  
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Kommittén diskuterar underlaget i ärendet och anser inte att medlemmens 
beteende är acceptabelt med hänsyn till SKKs mål och verksamhet.  
 
Med anledning av ovanstående uppdrar kommittén åt ordförande och 
sekreteraren att diskutera lämpliga åtgärder med SKKs VD och 
Centralstyrelse. 

 
§ 10 Ärenden gällande verksamhetsklubbar 

a) Kommittén utser Maria Weinehall till kontaktperson för Svenska 
Agilityklubben och Svenska Hundfreestyleklubben. 
 

b) Lista över klubbar och rapporter från kontaktpersonerna 
  

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive verksamhetsklubb. 
 
1 Svenska Agilityklubben Maria Weinehall 
2 Svenska Hundfreestyleklubben Maria Weinehall 

 
§ 11 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 

a) Kommittén utser Maria Weinehall till kontaktperson för Svenska Nose 
Workklubben och Svenska Kroppsvallarklubben. 
 

b) Förelåg avtal för anslutning av Svenska Kroppsvallarklubben till SKK såsom 
avtalsansluten verksamhetsklubb. 

 
Kommittén godkänner avtalet. 
 

c) Lista över klubbar och rapporter från kontaktpersonerna 
  

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
verksamhetsklubb. 
 
1 Svenska Nose Workklubben Maria Weinehall 
2 Svenska Kroppsvallarklubben Maria Weinehall 

 
d) Förelåg ärende rörande en avtalsansluten verksamhetsklubbs krav på 

medlemskap vid arrangemang samt certifiering av elever.  
 
Kommittén uppdrar åt ordförande att diskutera frågorna med klubbens 
ordförande och bordlägger därefter frågan tillsvidare. 
 

e) Kommande och befintliga verksamhetsklubbar.  
 
Kommittén diskuterar de klubbar inom SKK som bör omvandlas till 
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verksamhetsklubbar samt de hundsporter som idag finns utanför 
organisationen men kan förväntas vilja ansluta sig. 

  
§ 12 Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar 

a) Lista över stegindelning och rapporter från kontaktpersonerna 
 
Kommittén tar del av listan och konstaterar att Ras- och Avelsföreningen 
för Cane Corso åter är avtalsansluten klubb sedan årsskiftet.  
 
Ledamöterna rapporterar därefter från kontakter med respektive 
avtalsansluten klubb. 
 
Kommittén utser slutligen kontaktpersoner i enlighet med listan nedan, nya 
kontaktpersoner är kursiverade. 
 
1 Mastino Napolitanoklubben, 

MNK 
Vilande - 

2 Ras- och avelsföreningen för 
Cane Corso 

Steg II Thomas Uneholt 

3 Rasklubben för Portugisisk 
Vattenhund, RPV 

Steg II Maude Sjölin 

4 Svenska Barbetklubben, SBBK Steg I Göran Hallberger 
5 Svenska Blodhundklubben, 

SvBK 
Steg II Göran Hallberger 

6 Svenska Dogo Argentino 
Klubben, DAK 

Vilande - 

7 Svenska Dogo Canarioklubben Steg I Thomas Uneholt 
8 Svenska 

Kooikerhondjeklubben, Skooi 
Steg III Ove Johansson 

9 Svenska 
Kromfohrländerklubben, SKLK 

Steg II Göran Hallberger 

10 Svenska Lagotto 
Romagnoloklubben, SLRK 

Steg III Thomas Uneholt 

11 Svenska Lancashire Heeler 
Klubben, SLHK 

Steg II Ove Johansson 

12 Svenska Landseerklubben, SvLK Steg II Thomas Uneholt 
13 Svenska Perro de Agua Español 

Klubben, SPDAEK 
Steg II Göran Hallberger 

14 Svenska Shar Pei Klubben, 
SVSpK 

Steg II Ove Johansson 

15 Svenska Working Kelpie 
Klubben – Rasklubb för 
Australian Stock Dog, SWKK 

Steg III Maude Sjölin 
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16 Svenska Russkaya Tsvetnaya 

Bolonkaklubben 
 

Steg II Ove Johansson 

    
§ 13 Raser utan klubbtillhörighet 

a) Förelåg lista över raser som finns registrerade i SKKs stambok men saknar 
klubbtillhörighet. 
 
Kommittén beslutar att listan ska hållas uppdaterad med raser som 
nyregistreras i SKKs stambok samt de raser som totalt haft fler än tre 
registreringar de senaste tre åren.  
 

b) Kommittén utser tillsvidare sekreteraren till kontaktperson för samtliga 
raser utan klubbtillhörighet. 
 

§ 14 Projekt och uppdrag 
a) Pågående projekt och uppdrag 

 
Anpassning av klubbars stadgar till typstadgar 
Kommittén beslutar att tilldela ordförande och Maude Sjölin ansvar för 
projektet. 
 
Utbildningar i föreningsteknik 
Kommittén beslutar att nästkommande utbildning i föreningsteknik ska 
avhållas den 17-18 september i Hässleholm. 
 
Distansutbildning i föreningsteknik 
Sekreteraren rapporterar att anmälningstrycket varit stort och att ca 60 
personer kommer att gå utbildningen denna omgång, varefter kursens form 
och innehåll kommer utvärderas. 
 
Nyhetsbrev 
Kommittén beslutar att nästkommande nyhetsbrev ska skickas ut efter 
årsmötesperioden, det vill säga i början av april. 
 
Att verka som förtroendevald 
Kommittén beslutar att Föreningspaketets avsnitt ”Att verka som 
förtroendevald” ska omarbetas till en digital och tryckt folder för nyvalda 
styrelseledamöter. 

 
§ 15 Protokoll och protokollsutdrag 

a) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse.  
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Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till 
handlingarna. 
 

§ 16 Till FK för kännedom 
a) Sekreteraren rapporterar från den nyligen startade organisationsutredning 

som Kennelfullmäktige uppdragit åt SKKs Centralstyrelse att genomföra. 
 

b) Förelåg kallelse till Svenska Hundfreestyleklubbens årsmöte. 
 
Kommittén tar del av kallelsen och lägger den därefter till handlingarna. 

  
§ 17 Datum för nästkommande sammanträde 

 Kommittén kommer att sammanträda följande datum under det kommande 
året: 
 
Torsdagen den 14 april 
Torsdagen den 9 juni 
Torsdagen den 15 september 
Torsdagen den 15 december 
 

§ 18 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
offentliggöras innan protokollet är justerat 

 Kommittén beslutar att § 9 c inte ska offentliggöras innan protokollet är 
justerat. 

 
§ 19 Sammanträdets avslutande 
 Ordförande Thomas Uneholt tackar kommittéledamöterna och avslutar 

sammanträdet. 
 
 
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
 
Justeras  
 
 
Thomas Uneholt, ordförande  
 
 
 
Justeras  
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Maude Sjölin 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
 


