SKK / FK nr 2-2008
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté onsdagen den
24 september 2008 på SKKs kansli.
Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf., ej del av § 45), Anso Pettersson (ej § 45 ), Gun
Kristensson, Sara Nordin och Alf Andersson (föredragande § 45).
Anmält förhinder: Karin Sejnell, Martin Johansson, Peter Rimsby (SBK).
Adjungerade: Ulf Uddman (§§ 42 – 45, 51 - 69) och Måns Engelbrektsson, SKK.
Vid protokollet: Åsa Gustavsson.

§ 42 Sammanträdet öppnas.
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde. Ordföranden informerade
om att CS-ledamoten Lars West efter kort tids sjukdom avlidit. Ordföranden utlyste en tyst minut
för att hedra Lars West.
Sammanträdet förklarades därefter öppnat.
§ 43 Val av justeringsperson.
Utsågs Sara Nordin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 44 Fastställande av dagordningen.
Ordföranden föreslog ändring av ordningsföljden för några ärenden på dagordningen. Vidare
kompletteras punkten 9) med en nyinkommen ansökan om ekonomiskt bidrag för att bilda ny
avtalsansluten rasklubb. Ordföranden föreslog att eftersom det av några ärendena på
dagordningen framgår kritik mot ledamöter i FK som närvarat vid olika möten, bl a mot honom
själv, bör dessa ärenden behandlas först och att aktuella ledamöter inte närvarar under
överläggningen samt att FK uppdrar till Alf Andersson att leda föredragningen av ärendena.
FK beslöt i enlighet med förslaget, dagordningen fastställdes.
§ 45 Klagomål.
Per-Inge Johansson och Anso Pettersson lämnade rummet.
Alf Andersson redogjorde för skrivelse som inkommit från medlem i specialklubb. Klagomål har
framförts mot Per-Inge Johansson som var inbjuden att leda klubbens årsmöte. Önskemål har
framförts om att extra årsmöte bör utlysas.
Efter ingående diskussion uttalade FK följande. FK anser inte att det finns skäl att utlysa extra
årsmöte. Dels har större delen av verksamhetsåret nu passerat, dels föreslår FK att klubben i
stället avhåller det kommande ordinarie årsmötet vid en tidig tidpunkt. FK konstaterar att
årsmötet, tekniskt sett, kunde ha genomförts på ett något annorlunda vis. FK uttrycker stor
förvåning över att det tog mycket lång tid för klubben att färdigställa protokollet från årsmötet,
drygt 5 månader.
Ärendet lades därefter, utan annan åtgärd, till handlingarna. Per-Inge Johansson kallas därefter in i
rummet.

Alf Andersson redogjorde för klagomål som framförts mot Anso Pettersson i samband med att hon
närvarat vid möten.
I ett fall var Anso inbjuden att närvara vid ett möte med en länsklubb och en i länet lokal
kennelklubb. Vid mötet skulle diskuteras frågor som uppstått i samband med ett ev köp av
fastighet. Problem uppstod rörande stadgetolkning. Anso kunde inte vid mötet med säkerhet lämna
svar om hur aktuell paragraf kunde tolkas, vilket brevskrivarna upplevde oprofessionellt. Man
ansåg att hon borde ha varit bättre påläst när hon kom till mötet.
I ett annat fall har anförts att Anso, vid en rasklubbs fullmäktige, uttryckt sig på sätt att hon
åsidosatt normala demokratiska former som skall gälla vid ett fullmäktigemöte. Efter genomgång
av handlingarna framförde Ulf Uddman att han gärna såg att Anso själv fick möjlighet att lämna sin
version om vad som hände vid dessa två tillfällen. Anso Pettersson kallas in i rummet. Ordföranden
redogjorde för att FK gått igenom handlingarna och bad Anso redovisa sin uppfattning om vad som
hänt vid dessa två tillfällen.
Anso informerade om att hon i det första fallet närvarat vid mötet för att söka hjälpa klubbarna att
komma fram till någon form av enighet. Klubbarna hade blivit oense i samband med att den lokala
kennelklubben stod i begrepp att köpa en fastighet. I den strikt juridiska delen av frågan,
hänvisade Anso klubbarna till Ulf Uddman som hon ansåg vara bättre insatt i sådana frågor.
Stadgarna fanns på plats och genomgicks i aktuella delar. I diskussionen uppstod fortsatt oenighet
rörande stadgetolkning i fråga om varför länsklubben inte utsett revisor. Anso ansåg sig vid
sittande möte inte kunna lämna ett säkert svar på de frågor som uppstod, och bad därför att få
återkomma vid senare tillfälle vilket hon också gjorde. Anso menade att förutsättningarna för
mötet, inte var desamma som de diskussioner som uppstod under mötet.
I det andra fallet deltog Anso först vid ett klubbmöte om föreningsteknik och etiska frågor. Hon
blev senare vid detta tillfälle vald att leda klubbens fullmäktigemöte. Vid fullmäktigemötet
ifrågasatte en delegat i detalj styrelsens verksamhetsberättelse. Anso klargjorde att
verksamhetsberättelsen är styrelsens redovisning av arbetet under verksamhetsåret. Den läggs till
års-/fullmäktigemötet som en information och är inget som mötet skall besluta om eller godkänna.
Synpunkter/frågor kan givetvis framföras. I detta fall hade klubben i god tid före mötet
offentliggjort sin verksamhetsberättelse, det fanns gott om tid att innan mötet ställa frågor till
klubbstyrelsen. Anso framförde även att frågor efter mötet kunde lämnas till styrelsen. En lapp
med sådana frågor lämnades också in av delegaten, men lämnades på ett sådant sätt att Anso
under mötet inte uppfattade detta. Frågelappen framkom först efter mötet. För att kunna gå vidare
med mötet, försökte hon på ett skämtsamt sätt avsluta diskussionen. Anso Pettersson lämnade
därefter rummet.
Efter genomgång av handlingarna i ärendena och efter vad som framkommit under diskussionen,
förde FK en ingående principdiskussion om vikten av att personer som åker ut på uppdrag för SKK,
är väl pålästa och uppträder på ett korrekt sätt. Det är dock också viktigt för alla parter att inse att
man på plats ibland kanske inte kan ge klara besked, utan måste få återkomma vid senare tillfälle.
Vidare måste mötesordförande ibland också kunna sätta punkt i en diskussion. Detta skall givetvis
ske på ett korrekt sätt, men ibland kan situationen vara sådan att detta upplevs av
mötesdeltagarna på annat sätt än vad som varit mötesordförandens avsikt.
Respektive ärende lades därefter till handlingarna utan annan åtgärd.
§ 46 Föregående protokoll 1/2008.
Alf Andersson och sekreteraren anmälde att det i huvudet av protokollet felaktigt anges att Anso
Pettersson inte deltog i beslut i § 28. Korrekt skall vara att Anso Pettersson inte deltog i beslutet §
29.

§ 22.
Ordföranden informerar om att personen inte längre är medlemmar i aktuell rasklubb, varför FK
drar tillbaka sin skrivelse till SKK/DK i frågan.
Ärendet läggs därefter till handlingarna utan annan åtgärd.
§ 29.
Alf Andersson anförde vidare att det av protokollets text inte finns utrymme för den ödmjukhet
som FK gav uttryck för. Alf ansåg att FK blivit förda bakom ljuset genom ett felaktigt
beslutsunderlag som framlades av en FK-ledamot.
§ 31.
Förelåg protokollutdrag från Centralstyrelsens sammanträde den 16 april 2008. Av texten framgår
att Annica Uppström informerat om att ärendet handlar om Samojedringens upphörande och inget
annat.
Protokollet lades därefter med godkännande till handlingarna.
§ 47 Rapporter.
Ordföranden.
Per-Inge Johansson meddelade att han haft många telefonsamtal och mail om problem i klubbarna.
Per-Inge rapporterade även från Centralstyrelsens sammanträde i början av september.
Alf Andersson.
Alf Andersson har också haft många telefon-/mailförfrågningar och även närvarat vid möten hos
några klubbar. Alf närvarade vid Svenska Brukshundklubbens kongress i maj. Mötet genomfördes
på ett mycket trevligt sätt.
Sara Nordin.
Sara Nordin närvarade vid många möten under våren 2008, bl a Svenska Polarhundklubben och
den officiella rasklubben för samojedhund. Mötena har genomförts på ett bra sätt. Svenska
Samojedringen är numera nedlagd.
Det arbete som FK bedrivit rörande rasklubb för samojed är därmed avslutat.
Anso Pettersson.
Även Anso Pettersson har närvarat vid många års-/fullmäktigemöten. De allra flesta har
genomförts på ett mycket bra sätt.
Gun Kristensson.
Förutom deltagande vid många årsmöten har Gun Kristensson även arbetat med arbetsgruppen för
Freestyle. Gruppen har tillfrågats om att medverka i arbetet runt Nordiska Mästerskapen i
Freestyle.
Sekreteraren.
Redogjorde sekreteraren för en mailfråga som inkommit rörande mallen för tystnadsplikt som finns
i Föreningspaketet samt för sitt mailsvar till brevskrivaren.
Ärendet lades med godkännande till handlingarna.
VD lämnar sin rapport senare under dagen då han åter anslutit till sammanträdet.

§ 48 Ekonomisk rapport.
Efter genomgång lades den ekonomiska rapporten till handlingarna.
§ 49 FK/VU.
Genomgicks VUs lista över ärenden som handlagts under FK mötesuppehåll.
Beslöt FK fastställa VUs samtliga beslut. VUs minnesanteckningar bifogas detta protokoll som
bilaga 1.
Förelåg för FKs kännedom protokollutdrag från SKK/JhK 2008-04-17,18, § 14.
Rasansvaret för griffon fauve de bretagne kvarligger enl VU-beslut hos SKK.
(Minnesanteckningarna 2008-04-15, punkten 2.)
§ 50 Stadgefrågor.
Genomgång av samtliga specialklubbars stadgar.
Informerade ordföranden om att det nu endast återstår 4 klubbar vars stadgar ännu ej är
reviderade/anpassade till typstadgarna.
FK vill uppmärksamma specialklubbarna på att stadgar för lokal- och rasklubb inom specialklubben,
skall anpassas till specialklubbens stadgar. Detta genomförs lämpligen genom samarbete mellan
lokal-/rasklubben och specialklubben.
Svenska Stövarklubben, SvStK.
Förelåg begäran från SvStK om revidering av klubbens stadgar §§ 1, 2 och 7.
Uppdrog FK till Alf Andersson och Per-Inge Johansson att gå igenom SvStKs begäran om revidering
varefter ärendet bordlades.
Förelåg vidare förfrågan från Jämtland-Härjedalens Stövarklubb rörande anslutning av rasklubbar
och deras medlemmars rösträtt.
Ärendet bordlades i avvaktan på att arbetet med SvStKs revideringsförslag är klart.
§ 51 Avtalsanslutna rasklubbar – raser utan klubbtillhörighet.
Rapporterade kontaktpersonerna från kontakter de haft med de klubbar för vilka de är
kontaktpersoner.
Konferens med avtalsanslutna rasklubbar.
Konferensen kommer att genomföras söndagen den 9 november 2008. Förelåg programförslag
som utarbetats av Alf Andersson och Gun Kristensson. Uppdrogs till Alf och Gun att ta kontakt med
personer inom AK med förfrågan om ev närvaro.
Informerade sekreteraren att hon i början av september sänt ut en ”blänkare” till avtalsklubbarna.
Vidare att konferenslokal har bokats på Scandic Upplands Väsby.
Uppdrogs till sekreteraren att så snart hela programmet färdigställts, sända ut ordinarie inbjudan
till klubbarna.
Denna del av paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Genomgicks listan över raser utan klubbtillhörighet.
Informerade sekreteraren om att en nordisk rasklubb bildats för den till Sverige nyinkomna rasen
plott.
Ärendet bordlades till nästa sammanträde.

Rasansvaret för posavski gonic överfördes vid FKs sammanträde i mars 2008 till Svenska
Stövarklubben, SvStK, efter klubbens godkännande.
SvStKs styrelse har därefter inkommit med skrivelse av vilken framgår att de önskar avsäga sig
rasansvaret för posavski gonic.
Beslöt FK att rasansvaret återgår till SKK.
FK har tidigare tillfrågat SvStK om ev övertagande av rasansvar för gonzcy gonic. Svar har inte
inkommit varför ärendet bordlades.
Svenska Barbetklubben.
Förelåg begäran om fastställande av klubbens stadgar efter att några redaktionella ändringar
genomförts. Stadgeändringarna genomgåtts av FK/VU som godkänt dessa.
Beslöt FK fastställa stadgar för Svenska Barbetklubben.
Förelåg vidare förslag om förkortning av klubbnamnet.
Beslöt FK godkänna föreslagen förkortning, SvBK.
Svenska Prazsky Krysarik klubben.
Förelåg för FKs kännedom utdrag ur SKK/UKKs protokoll 2008-08-21, § 77 rörande 4 uppfödare av
rasen som enl UKKs uppfattning uppträtt på ett mycket oseriöst sätt.
Informerade Alf Andersson om kontakter han haft med klubben och att han kommer att ha fortsatt
kontakt när det finns behov.
Rasklubben för Portugisisk Vattenhund.
Förelåg skrivelse från medlem rörande problem i klubben.
Efter genomgång av handlingarna konstaterar FK att underlaget är bristfälligt varför ärendet lades
till handlingarna utan annan åtgärd.
Förelåg ytterligare skrivelse från medlem som ställer en rad frågor.
Sammanfattningsvis lämnar FK följande svar:
I SKK-organisationen har tagits beslut om att styrelseprotokoll skall hållas tillgängliga för
medlemmar. Protokollen skall då alltid vara justerade.
För minnesanteckningar behövs ingen justering. Minnesanteckningar är i allmänhet att betrakta
som arbetsmaterial.
Protokoll och annat material som sänds ut från SKK-kansliet formuleras på sätt att de utan problem
kan publiceras.
Om ordinarie ordförande avgår under mandatperioden, träder vice ordförande in.
Beträffande arkivering hänvisas till Föreningspaketet (SKKs hemsida) där arkiveringsregler och råd
finns.
Ärendet lades därefter till handlingarna.
Dogo Canario.
Förelåg ansökan från ”Svenska Dogo Canario Klubben” om att få bilda avtalsansluten rasklubb.
Konstaterades att FK vid sitt sammanträde den 5 mars 2008 beslöt avslå ansökan från bl a aktuell
klubb och att rasansvaret kvarligger hos SKK.
Detta beslut kvarstår, FK beslöt att avslå klubbens nu inkomna ansökan.
Bildande av rasklubb för kromfohrländer.
Informerade sekreteraren om att arbete pågår för att försöka bilda en avtalsansluten rasklubb för

kromfohrländer.
Förelåg ansökan om, på interimsstyrelsens vägnar, att få ekonomiskt stöd för arbetet.
Beslöt FK medge 1.000 kr till interimsstyrelsens arbete.
§ 52 Rapport från VD.
Förelåg för FKs kännedom revisions-PM rörande rasklubb under specialklubb.
Av PMet framgår bl a att det rör sig om en misstänkt förskingring, att polis och åklagare bör utreda
ärendet samt att aktuell kassör bör anmälas till SKKs Disciplinnämnd.
Uppdrogs till sekreteraren att tillskriva special- och rasklubben och begära information om vad som
hänt i ärendet.
Rapporterade Ulf Uddman från ett möte 2008-05-18 med Fågelhundarnas Arbetsutskott, FA, som
genomfördes på ett mycket konstruktivt och bra sätt. Stadgearbetet är klart för två av klubbarna,
arbete pågår i de två andra.
Ulf framförde vid mötet att FA skall inkomma med förslag till arbetsordning/stadgar för FA som
skall fastställas SKK så att det framgent inte skall behöva uppstå tveksamheter om hur
verksamhetsansvaret föreligger.
Finansdepartementet har kommit med ett pressmeddelande rörande moms för ideella föreningar.
Djurbranschens Yrkesnämnd är under bildande. Syftet är att vara en samarbetsorganisation för
yrken som rör husdjur.
Ansvaret för djurskyddskontrollen överförs till länsstyrelserna. Egenkontrollen inom olika
organisationer utreds.
Efter domarkonferensen i höstas pågår fortsatt arbete rörande vissa extremraser. I första hand rör
det sig om 7 raser som anses vara i särskilt behov av åtgärder. Utöver dessa finns ca 50-tal raser
där särskilda instruktioner kommer att tas fram för domare och där också åtgärdsprogram för
avelsverksamheten kommer att tas fram.
Från oktober 2008 gäller att utomnordisk domare (engelska domare undantagna) måste ha dömt i
minst tre år och aktuell ras minst 3 gånger för att få döma i Sverige.
Arbete pågår för att försöka skapa gemensamma utställningsbestämmelser inom norden.
Revisionsarbeten pågår i några special- och rasklubbar.
Flera remisser har inkommit till SKK från olika myndigheter, bl a rörande konsumenttjänstlagen
och djurläkemedel.
CS har lämnat ett gemensamt uppdrag till FK och JhK om att utreda möjligheterna för bildande av
en klubb för vildsvinshundar.
Ulf redogjord avslutningsvis för de nya grundreglerna som träder ikraft vid årsskiftet och att
Disciplinnämnden framfört önskemål om att få ta del av tolkningsanvisningar som några
kommittéer kommer att utarbeta.

§ 53 Hundsport funktionär.
Nr 1 – 2 av tidningen är klar, nästa nummer beräknas komma ut under november.
Ordförande påminde om att artikeln om motioner måste komma med i detta nr.
§ 54 Frågebanken – Föreningspaketet.
Förelåg ett påpekande om att text i frågebanken rörande bandning av styrelsemöte inte är korrekt.
Efter genomgång av texten beslöt FK att texten skall strykas ur frågebanken.
Förelåg tips från en klubbmedlem om att klubben ifråga genomför sina styrelsemöten via Skype
och har på så vis kraftigt sänkt kostnaderna för sina styrelsemöten, se vidare på
www.skype.com/intl/sv/.
FK tipsade även om att vissa möten kan genomföras via telefontjänsten Riksmötet där varje
deltagare ringer 50005000, därefter en tidigare överenskommen 6-siffrig nummerserie.
Beslöt FK att införa informationen i Föreningspaketet.
§ 55 Tolkning av begreppet ”konkurrerande klubb”.
Förelåg skrivelse från Svenska Brukshundklubben med begäran om förtydligande av begreppet
”konkurrerande klubb”.
På grund av tidsbrist beslöt FK bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
§ 56 Bildande av ny rasklubb?
Informerade sekreteraren om att i takt med att alltfler nya raser kommer in i Sverige, har också
frågorna om hur man bildar rasklubb ökat. I de flesta fall rör det sig om ett fåtal hundar i rasen och
därmed även få hundägare.
Uttalade FK att det måste finns tillräckligt antal medlemmar som kan bilda styrelse och att
valberedning och revisorer kan väljas. Detta inte bara under första året, utan även sett på sikt.
Innan klubb bildas bör det finns ett 30-tal personer som kan arbeta för/i klubben och hänsyn
måste också tas så att det inte uppstår jävsituationer.
§ 57 Ansökan om att få bilda ny specialklubb.
Förelåg ansökan från interimsstyrelsen för Svenska Ovcharka Klubben om att få bilda egen
specialklubb för ovcharka-raserna.
Konstaterade FK dels att förutsättningarna för att få bilda specialklubb inte finns och dels att
rasansvaret är tilldelat Svenska Bergs- och Herdehundklubben.
Beslöt FK avslå ansökan.
§ 58 KF-uppdraget, åldersgränser för funktionärer inom SKK-organisationen.
Förelåg en sammanställning av inkomna remissvar, upprättad av Karin Sejnell. Med anledning av
att Karin pga av semester inte närvarade vid sammanträdet, beslöt FK bordlägga ärendet till nästa
sammanträde.
§ 59 Fråga rörande ledamöter i länsklubbar som inte innehar giltigt medlemskap.
Förelåg skrivelse från SKKs medlemsavdelning. När uppgifter om valda ledamöter förs in i SKKs
databas, visar det sig ibland att giltigt medlemskap saknas. Avdelningen ställer frågan hur man
skall hantera detta.
Uttalade FK att medlemsavdelningen skall registrera uppgifterna i sedvanlig ordning, men därefter

lämna uppgifter till Föreningskommitténs sekreterare om vilken/vilka person/er som saknar giltigt
medlemskap.
§ 60 Begäran från rasklubb om utträde ur specialklubben.
Förelåg begäran från rasklubb under specialklubb om att få byta specialklubb alternativt få bilda
avtalsansluten rasklubb under SKK.
Förelåg även kopia av skrivelse från specialklubben till rasklubben med förslag om ett
sammanträffande för att söka lösa de problem som uppstått.
Beslöt FK uppdra till Per-Inge Johansson och Alf Andersson att kalla special- och rasklubb till ett
möte för diskutera och försöka lösa uppkomna problem.
§ 61 Disciplinnämndens beslut.
Förelåg för FKs kännedom kopia av Disciplinnämndens beslut 47/2008.
§ 62 Skrivelser som inkommit till FK för kännedom.
Förelåg ett flertal skrivelser som sänts in för FKs kännedom.
Efter genomgång lades samtliga skrivelser till handlingarna utan annan åtgärd.

§ 63 Protokollutdrag SKK/CS 2008-04-16 § 31.
Efter genomgång lades utdraget till handlingarna.
§ 64 Skrivelse från Sveriges Hundungdom.
På grund av tidsbrist bordlades skrivelsen till nästa sammanträde.
§ 65 Förslag från SvVK om att FK bör skapa föreningsetiska regler.
På grund av tidsbrist bordlades frågan till nästa sammanträde.
§ 66 Minnesanteckningar från möte 2008-04-05 med klubbar från ”gamla SSD”.
Efter genomgång av anteckningarna lades desamma till handlingarna.
§ 67 Uppdragslistorna.
Genomgicks uppdragslistorna.
§ 68 Kommande sammanträdesdatum.
Nästa sammanträdesdatum onsdagen den 22 oktober 2008, därefter onsdagen den 10 december
2008.
§ 69 Sammanträdet avslutas.
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:
Åsa Gustavsson, sekreterare
Justeras:

Per-Inge Johansson, ordförande
Alf Andersson, föredragande § 45. (ej § 45)
Sara Nordin, justeringsperson.

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

