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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
tisdag 2017-02-02 på SKKs kansli. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Thomas Uneholt (ordf.), Roffa Asplund, Göran Hallberger, Ove Johansson och Maria 
Weinehall 

Adjungerade: 

Catrin Fernholm, Helena Nyberg och Agneta Lönn 

Protokoll: 

Fredrik Bruno 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Thomas Uneholt hälsar de närvarande välkomna till dagens 
sammanträde, då särskilt Roffa Asplund som ersätter Maude Sjölin från och 
med dagens möte. 
 

§ 2 Val av justeringsperson 
Ove Johansson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

  
§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs utan ändringar.  
 

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

 
§ 5 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport till och med december 2016, med viss reservation 
för ändringar. 
 
Kommittén tar del av rapporten och lägger den därefter till handlingarna.  

 
§ 6 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Thomas Uneholt rapporterar om ett relativt stort antal telefonsamtal i och 
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med att årsmötessäsongen nu är igång. Många frågor rör ansvarsfrihet och 
typen av frågor indikerar att förståelsen kring begreppet är begränsad i 
organisationen. En annan frekvent fråga rör valberedningarnas uppdrag och 
befogenhet, även här bör kunskapsläget i organisationen kunna förbättras. 
 
Rapporterar vidare att han kommande helg kommer att delta vid SKKs 
specialklubbskonferens. 
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Ove Johansson 
Rapporterar om arbetet med omorganisation av en specialklubb där arbetet 
nu börjar närma sig sitt slut. 
 
Har ett antal uppdrag som årsmötesordförande den kommande tiden. 
 
Rapporterar vidare från en klubb där det finns ett årsmötesbeslut på att 
personer som ska väljas ska vara närvarande vid årsmötet.  
 
Kommittén anser att en sådan ordning är olämplig och att det rör sig om en 
typ av beslut som kommittén kan upphäva om en sådan begäran inkommer 
från styrelsen. 
 
Göran Hallberger 
Rapporterar om ordförandeåtaganden vid kommande årsmöten inför 
kommande period. 
 
Maria Weinehall 
Rapporterar om pågående stadgearbete inom en specialklubb.  
 

c) Chefsjuristens rapport 
Agneta Lönn rapporterar om det nya frågeforumet Kundo som används av 
SKK och finns på SKK.se. Tanken är att de föreningstekniska frågor som finns 
i kommitténs ”Frågebanken” ska föras in i det nya systemet.  
 
Rapporterar vidare att inackorderingsavtalet är klart och kommer ut inom 
kort. 
 

d) Sekreterarens rapport 
Sekreteraren rapporterar om kontakter med en avtalsansluten rasklubb 
angående ett eventuellt sammangående med en av organisationens 
specialklubbar.  
 

e) Övriga rapporter 



  

SKK/FK nr 1-2017 
2017-02-02 

Sida 3/9 
 
 

 
 
Helena Nyberg 
Rapporterar om länsklubbsmedlemskapen som fortsatt minskar med ca 3 % 
på årsbasis. 
 
Förevisar medlemssiffror för de klubbar som SKKs medlemsavdelning 
administrerar där trenden är att de som använder SKKs 
medlemsadministration ökar sitt medlemsantal. 
 
Länsklubbarna inledde den 1 februari en tävling där den klubb som ökar sitt 
medlemsantal mest får ett pris. 
 
Uppfödarkampanjen för medlemsvärvning till länsklubbarna har öppnats 
upp för samtliga organisationens medlemmar, oavsett om de är uppfödare. 
 
Medlemsavdelningen går inom kort ut med en kampanj för att öka andelen 
SKK-administrerade klubbar. 
 
Rapporterar slutligen om appen ”Duktig hund” som SKK har lanserat, den 
finns att köpa där man normalt köper apppar. 
 
Catrin Fernholm 
Rapporterar om SBKs organisationskonferens som genomförts i helgen och 
som bland annat innebar många diskussioner om SKKs 
organisationsutredning. 

 
§ 7 Föreningskommitténs verkställande utskott (FK/VU) 

a) Förelåg av VU fastställda stadgar för Svenska Dvärghundklubben. 
 
Kommittén går igenom stadgarna och godkänner FK/VU:s beslut. 
 

b) Förelåg av VU fastställda stadgar för Svenska Lapphundklubben. 
 
Sekreteraren ger en bakgrund i ärendet. De nu aktuella stadgarna har 
fastställts av FK/VU med information till klubben om att inga förändringar 
kommer att godkännas av kommittén. 
 
Kommittén godkänner FK/VU:s beslut och information i ärendet. 

 
§ 8 Stadgefrågor 

a) Förelåg stadgar för Svenska Bergs- och Herdehundklubben för fastställande. 
 

Kommittén beslutar att fastställa stadgarna. 
 



  

SKK/FK nr 1-2017 
2017-02-02 

Sida 4/9 
 
 

 
b) Förelåg redaktionell ändring av Svenska Working Kelpieklubbens stadgar för 

fastställande. 
 
Sekreteraren har föreslagit klubben en text som bättre harmonierar med 
SKKs typstadgar. 
 
Kommittén beslutar att fastställa ändringen enligt sekreterarens förslag. 
 

c) Förelåg begäran från medlem i specialklubb om översyn av 
stadgeregleringen gällande fullmäktigedelegater. 
 
Kommittén diskuterar frågan och beslutar att tillsätta en arbetsgrupp 
bestående av ordförande och sekreterare med önskan om att lämna ett 
förslag till eventuell justering av typstadgarna till kommitténs 
nästkommande möte. Arbetsgruppen får även i uppdrag att undersöka de 
praktiska verkningarna av typstadgarnas § 3 för de klubbar som nyttjar SKKs 
medlemsadministration. 
 
Punkten bordläggs därefter till nästkommande möte. 
 

§ 9 Ärenden gällande specialklubb 
a) Förelåg skrivelse från specialklubbsmedlemmar rörande hanteringen av ett 

ärende inom specialklubben. 
 
Kommittén har från ett antal medlemmar mottagit klagomål om påstått 
brytande av styrelsens tystnadsplikt. 
 
Kommittén konstaterar att det endast är styrelsen och dess kommittéer 
som omfattas av tystnadsplikten i en specialklubb. Då den aktuella 
skrivelsen har skickats till mottagare utanför denna krets kan ingen 
överträdelse av tystnadsplikten konstateras. 
 

b) Förelåg skrivelse från en styrelseledamot i specialklubb rörande bland annat 
styrelsens nekande att förevisa inkommen korrespondens som rörande den 
aktuella styrelseledamoten. 
 
Kommittén konstaterar att korrespondens som tillställts styrelsen ska 
förevisas hela styrelsen, oavsett vem den avser.  
 
Kommittén uppdrar även åt ordförande att ta kontakt med styrelsen för att 
diskutera den situation som beskrivs i ärendet. 
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c) Förelåg principiellt viktig fråga från rasklubbsstyrelse rörande möjligheten 

för en klubb att blockera medlemmar från att delta i diskussioner på 
klubbens sidor i sociala medier.  
 
Kommittén konstaterar att alla är fria att blockera varandra i sociala medier 
men att det är styrelsens ansvar att se till att alla medlemmar kan ta del av 
kommunikation som sker för klubbens räkning. 
 
Kommittén anser vidare att klubbars blockering av enskilda medlemmar är 
godtagbar om den avser möjligheten att tillföra kommentarer och sker mot 
bakgrund av medlemmens agerande. Medlemmar får dock inte blockeras 
på sådant sätt att de inte kan ta del av information från klubben.  
 
Kommittén uppmanar slutligen de klubbar som använder sig av sociala 
medier att upprätta riktlinjer för medlemmarnas användande. 
 

§ 10 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 
a) 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 

 
§ 11 Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar 

a) Lista över stegindelning och rapporter från kontaktpersonerna 
 
1 Mastino Napolitanoklubben, 

MNK 
Vilande - 

2 Ras- och avelsföreningen för 
Cane Corso 

Steg II Thomas Uneholt 

3 Rasklubben för Portugisisk 
Vattenhund, RPV 

Steg II Roffa Asplund 

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 
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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 Roffa Asplund 

    
Kommittén utser Roffa Asplund till kontaktperson för Rasklubben för 
portugisisk vattenhund och Svenska working kelpieklubben. 
 

b) Förelåg anmälan från avtalsansluten rasklubb om medlems överträdelse av 
SKKs grundregler.  
 
Den aktuella klubben yrkar att Föreningskommittén gör en anmälan till SKKs 
Disciplinnämnd mot den aktuella medlemmen. 
 
Kommittén beslutar att hänskjuta ärendet till Kommittén för 
medlemsfrågor då överträdelserna inte anses vara tillräckliga för att 
föranleda disciplinnämndsanmälan. 
 

c) Förelåg skrivelse från avtalsansluten rasklubb rörande en konkurrerande 
klubb som startats av en av föreningens medlemmar. 
 
Kommittén uppdrar åt ordförande att inleda diskussion kring lojalitetsplikt 
med ordförande i den konkurrerande rasklubben och att, om dessa 
diskussioner inte är fruktsamma, hos SKKs disciplinnämnd göra de 
anmälningar som anses nödvändiga. 
 

§ 12 Raser utan klubbtillhörighet 
a) Förelåg lista över raser som finns registrerade i SKKs stambok men saknar 

klubbtillhörighet. 
 
Kommittén tar del av listan och lägger den därefter till handlingarna. 
 

b) Förelåg information från SKKs registreringsavdelning rörande rat terrier 
terrier som ny ras i SKKs stambok och anmälan om intresse för övertagande 
av ansvaret för rasen från Svenska Terrierklubben. 
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Kommittén beslutar att överlämna ansvaret för rat terrier till Svenska 
Terrierklubben. 
 

c) Förelåg svar från Svenska Terrierklubben där klubben accepterar 
övertagande av ansvaret för raserna american hairless terrier och american 
toy fox terrier.  
 
Kommittén beslutar att överlämna ansvaret för american hairless terrier 
och american toy fox terrier till Svenska Terrierklubben. 
 

d) Förelåg skrivelse från Specialklubb för kontinentala fågelhundar i vilken 
klubben förtydligar vad som av kommittén uppfattats som jakande svar 
rörande övertagande av rasansvaret för Épagneul picard. Klubben önskar 
överta rasansvaret först när antalet hundar uppgår till 15 stycken. Ägare till 
rasen är dock välkomna att delta i jaktprov arrangerade av klubben. 
 
Kommittén beslutar att återta ansvaret för den aktuella rasen. 
 

§ 13 Projekt och uppdrag 
a) Pågående projekt och uppdrag 

 
Utbildning i föreningsteknik 
Sekreteraren har tagit in offerter från konferensanläggningar för utbildning 
den 20 maj 2017.  
 
Kommittén konstaterar att datumet är olämpligt då det krockar med 
Nordskånska Kennelklubbens utställning, datumet ändras därför till den 13 
maj. 
 
Distansutbildningar i föreningsteknik 
Sekreteraren rapporterar att han har ett möte inbokat med Cilla Hamfelt 
den 23 februari för att diskutera utbildningen.  
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att ta kontakt med Sveriges 
Hundungdom för diskussion kring den utbildning för valberedningar som 
tagits fram inom den organisationen. 
 
Konferens för avtalsanslutna klubbar 
Kommittén beslutar att arrangera konferens för avtalsanslutna klubbar den 
21 oktober i Stockholm. 
 
Att verka som förtroendevald 
Maria Weinehall förevisar foldern ”Att verka som förtroendevald”.  
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Kommittén uppdrar åt Maria Weinehall och sekreteraren att färdigställa 
arbetet och försöka få ut foldern så snart som möjligt. 
 
Utbildning för årsmötesordförande 
Kommittén beslutar arrangera en utbildning för årsmötesordförande den 13 
januari 2018. 
 

b) Nya projekt och uppdrag 
 
Kommittén beslutar initiera ett projekt för att ta fram en förenklad lathund 
för årsmöten och utser Maria Weinehall till ansvarig för projektet. 
 

§ 14 Till Föreningskommittén för kännedom 
a) Förelåg två dokument från SKKs organisationsutredning. 

 
Kommittén tar del av dokumenten, diskuterar de föreslagna förändringarna 
och lägger därefter dokumenten till handlingarna. 
 

b) Förelåg information från SKKs avelskommitté rörande uppdaterad RAS för 
Dogo Canario. 
 
Kommittén tar del av informationen och lägger den därefter till 
handlingarna. 

  
§ 15 Datum för nästkommande sammanträde 

 Kommittén sammanträder åter den 20 april på SKKs kansli. Därefter 
sammanträder kommittén den 1 juni, 21 september och 30 november. 
 

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

 Kommittén finner att inget ärende faller under denna punkt. 
 
§ 17 Sammanträdets avslutande 
 Ordförande Thomas Uneholt tackar kommittén för dagens möte och avslutar 

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


