1
SKK/FK 2/2009

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
tisdagen den 5 maj 2009 på SKKs kansli.

Närvarande: Karin Sejnell (ordf.), Anso Pettersson, Gun Kristensson, Sara Nordin och Alf
Andersson.
Anmält förhinder: Per-Inge Johansson, Martin Johansson och Peter Rimsby (SBK)
Adjungerade: Ulf Uddman (tom § 38), Måns Engelbrektsson och Yvonne Kekkonen (§ 44).
Vid protokollet: Åsa Gustavsson.

§ 28 Sammanträdet öppnas.
Informerade sekreteraren om att Per-Inge Johansson är sjuk och kan därför inte närvara vid
dagens sammanträde.
Utsågs Karin Sejnell att leda dagens sammanträde. Karin hälsade därefter de närvarande
välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 29 Val av justeringsperson.
Utsågs Gun Kristensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 30 Fastställande av dagordningen.
Informerades om att handlingar under punkten 20C) skall flyttas till punkten 13) samt att det
tillkommit två ärenden under punkterna 20D) och 20E).
Med dessa ändringar fastställdes dagordningen.

§ 31 Föregående protokoll 1/2008.
§ 8 Förslag till ny stadgetext.
Påpekade Alf Andersson att genomgång av typstadgarna måste genomföras efter
Kennelfullmäktige om föreslagna stadgeändringar godkänns.
Efter genomgång lades protokollet med godkännande till handlingarna.

§ 32 Rapporter.
VD.
Informerade Ulf Uddman om att SKK nu anställt en företagsjurist som kommer att tillträda i
månadsskiftet maj/juni.
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En ny utredning rörande tjänstehundar skall påbörjas. SKK har fått uppdraget att utse en av
experterna att ingå i gruppen.
Bl a skall en utvärdering rörande upphandling av ledarhundar göras. Man skall också se över den
långsiktiga ”försörjningen” av tjänstehundar. En tydlig signal är dock att verksamheten kan ske i
privat regi.
Olika medieföretag har tillfrågats om offert rörande medlemsundersökningen.
SKKs nya webbsida är nu i drift, uppstarten har fungerat bra. Synpunkter kan lämnas till våra
webmasters.
SKKs arbetsgrupp för Freestyle har inkommit med en utvärdering av verksamheten fram till
mars 2009. Motsvarande rapport från SHU inväntas.
Närmast i arbetet är att landslaget inför Nordiska Mästerskapen i Freestyle skall tas ut.
Ekonomin runt landslaget skall också redas ut.
Uppdrog FK till Ulf Uddman att, i samråd med SHU, tillse att landslaget tas ut.
SKKs arbetsgrupp skall tills vidare finnas kvar som resurs i olika sammanhang.
Målsättningen är att under hösten fastställa huvudmannaskapet för Freestyleverksamheten.
Ett möte med inblandade intressenter skall genomföras före Centralstyrelsens första
sammanträde i höst.
Redogjorde Ulf Uddman för genomgångar av ekonomin/ekonomiska rapporter som han
genomfört i några klubbar.
Rapporterade Ulf Uddman slutligen om att han tillsammans med Per-Inge Johansson fått
uppdrag av Centralstyrelsen att tillskriva våra länsklubbar med information/frågor rörande
förpliktelser som föreligger för klubbarna gentemot myndigheter, t ex i skattefrågor.
Gun Kristensson.
Gun Kristensson har närvarat vid ett flertal årsmöten. I flera fall har det varit rörigt i klubbarna
direkt efter årsmötet, bl a beroende på att stora delar av styrelserna bytts ut, men efter en tid har
styrelserna hittat sin form och det har lugnat ned sig.
Alf Andersson.
Även Alf Andersson rapporterade från ett flertal års-/fullmäktigemöten som han närvarat vid.
I de allra flesta fallen har mötena genomförts på ett bra sätt, men i några fall har mötesordning
fått preciseras. I några fall har ett stort antal medlemmar kommit till mötet där man befarat att
motstridigheter skulle uppstå, men mötena genomfördes på ett bra sätt.
Anso Pettersson.
Anso Pettersson informerade om att hon närvarat vid ytterligare ett årsmöte som genomförts som
telefonårsmöte. Fungerade mycket bra.
Anso Pettersson har också närvarat vid många årsmöten vilka i huvudsak har genomförts på ett
mycket bra sätt.
Anso Pettersson anförde dock att hon uppmärksammat att det finns exempel på styrelser,
enskilda ledamöter och enskilda medlemmar som gärna vill ”agera polis”. Anso menar att vi bör
vara uppmärksamma på detta. Om medlemmar uppenbart bryter mot regelverk inom
organisationen, skall detta självfallet rapporteras eller anmälas. I många fall är det dock fråga om
att man letar efter problem eller mindre felaktigheter. Detta bör stävjas.
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Anso Pettersson anförde även att det i många klubbar saknas kunskap om mötesordning.
Man har t ex dålig kännedom om hur motioner skall beredas före och hanteras under årsmötet
och hur fastställande av röstlängd går till och/eller justering av röstlängden under pågående
möte.
Uppdrogs till Anso Pettersson att utforma en mall med de viktigaste punkterna om hur ett års/fullmäktigemöte genomförs.
Sara Nordin.
Sara Nordin rapporterade från de möten som hon närvarat vid. I några fall har det varit fråga om
stökiga möten med personmotsättningar, men i de allra flesta fallen har mötena genomförts på ett
bra sätt.
Sekreteraren.
Rapporterade sekreteraren om att frågor rörande protokollens tillgänglighet ökat. Medlemmar
ifrågasätter bl a att det är svårt att få del av samtliga protokoll och att klubbarna tar ut en avgift
för kopior av protokoll.
Konstaterade FK att det av stadgarna framgår att protokollen skall hållas tillgängliga för
medlemmarna. Det är upp till varje enskild klubb att bestämma hur protokollen skall hållas
tillgängliga. Den klubb som beslutar att lägga ut protokollen – eller protokollsammanställningar
– på sin hemsida måste vara extra noga med formulering av protokollen. I de fall kopior av
protokoll sänds ut är det enligt FKs mening skäligt att klubben tar ut en avgift per protokoll.
Vilken avgift klubben skall ta ut, bestäms av varje enskild klubb.. Från SKKs sida har tidigare
nämnts summan 50 kr/protokoll som riktlinje.
Årets uppfödarutskick planeras till hösten. Sista materialdag är utsatt till den 31 augusti.
FKs ledamöter uppmanas att fundera över om det finns något som FK kan bidra med.
Måns Engelbrektsson.
Inget att rapportera.
Övriga.
Informerade sekreteraren om att Bengt Johansson – tidigare ledamot av FK – rapporterat att han
deltagit vid några årsmöten som mötesordförande.

§ 33 Skrivelse rörande beslut inom annan SKK-kommitté.
Förelåg skrivelse från specialklubb rörande beslut hos en SKK-kommitté till följd av felaktig
handläggning hos en av delarrangörerna till en utställning.
Klubben ställde frågan om det fanns något som klubben kan göra för att hjälpa sina utställare.
Informerade Ulf Uddman om att SKKs Centralstyrelse beslutat ändrat ändra kommitténs beslut i
vissa delar.

§ 34 Ökande problem med förtal och elakheter på nätet.
Diskuterade FK det ökande problemet med förtal och elakheter på internet. Man är uppenbart
inte medveten om vad som är tillåtet och inte tillåtet att skriva och att en del skrivningar kan leda
till att man kan bli polisanmäld.
Anmälningar till SKK Disciplinnämnd har också ökat genom att anmälningar mot den nya
grundregeln 1:3 inkommit.

§ 35 Ekonomisk rapport.
Efter genomgång lades rapporten till handlingarna.
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Ulf Uddman informerade om att CS kommer att utarbeta riktlinjer för ersättningar i olika
arbetssammanhang.

§ 36 FK/VU.
Begäran om stadgerevidering från Svenska Leonbergerklubben, SLBK.
Förelåg begäran från SLBK om revidering av klubbens stadgar.
FK/VU har beslutat avslå föreslagen stadgeändring.
FK beslöt fastställa FK/VUs beslut.
Begäran om stadgerevidering från Svenska Irländsk Setterklubben, SISK.
FK/VU har beslutat tillstyrka revidering av stadgar för SISK.
FK beslöt fastställa FK/VUs beslut.
Begäran om stadgerevidering från MastinoNepoletanoklubben, MNK.
FK/VU har beslutat att tillstyrka revidering av stadgar för MNK.
Alf Andersson anmälde att § 7 mom 4 dock bör kompletteras enligt vad som framgår av SKKs
typstadgar.
Uppdrogs till Alf Andersson att meddela klubben dessa ändringar.
FK beslöt att med detta tillägg fastställa stadgar för MNK.

§ 37 Arbetsordning för Fågelhundarnas Arbetsutskott, FA.
Förelåg förslag från FA om arbetsordning för klubben.
Med anledning av att handlingarna ankom FK endast några dagar före dagens sammanträde och
att Per-Inge Johansson dessutom inte närvarar vid dagens sammanträde, beslöt FK uppdra till
FK/VU att gå igenom förslaget och meddela beslut till FA.

§ 38 Arbetsläge, revidering av specialklubbarnas stadgar.
Konstaterades att det nu endast återstår några få klubbar som inte har anpassat sina stadgar till
SKKs typstadgar.
Nytt stadgeförslag har nyligen sänts in för Svenska Gordonsetterklubben.
Beslöt FK uppdra till FK/VU att gå igenom och besluta om förslaget.
Därutöver kvarstår arbete med i första hand Svenska Vallhundklubbens stadgar.
Efter Kennelfullmäktige bör en ny genomgång göras av de stadgar som fastställdes i början av
2000-talet enligt de först antagna typstadagarna.

§ 39 Avtalsanslutna rasklubbar samt raser utan klubbtillhörighet.
Rapporter från kontaktpersonerna.
Ledamöterna lämnade rapporter från klubbar för vilka de är kontaktpersoner. Ledamöterna har i
de flesta fall varit närvarande vid årsmötena hos klubbarna. I allmänhet råder lugn och arbetsro
hos klubbarna, i några fall är det fortfarande oroligt.
Svenska Brukshundklubben, SBK.
Förelåg svar från SBK rörande avelsansvar för rasen ceskoslovensky vlcak. SBK avböjer
rasansvar.

5
Avelsansvaret kvarligger därmed hos SKK.
Svenska Prazsky Krysarik Klubben, SPKK.
Förelåg för FKs kännedom information från SPKK om medlemsregler – etiska riktlinjer – som
klubben antagit.
Genomgick listan över raser som inte har någon klubbtillhörighet. Konstaterades att listan utökas
undan för undan med nya raser. Dagens lista upptar 25 raser som saknar klubbtillhörighet.
Svenska Bergs- och Herdehundsklubben, SBHK.
Beslöt FK tillfråga SBHK om klubben är beredd att åta sig avelsansvar för rasen cimarron
uruguayo.
Svenska Älghundklubben, SÄK.
Förelåg svar från SÄK rörande avelsansvar för rasen plott. SÄK avböjer rasansvar.
Avelsansvaret kvarligger därmed hos SKK.
Svenska Vinthundklubben, SvVK.
Förelåg svar från SvVK som åtar sig rasansvar för rasen magyar agar.
Beslöt FK överföra rasansvar för magyar agar till SvVK.
Begäran om omprövning av beslut hos avtalsansluten rasklubb.
Förelåg skrivelse från person som nekats medlemskap i en avtalsansluten rasklubb.
Efter genomgång av handlingarna uttalades att FK ställer sig positiv till att personen ifråga bör
kunna medges medlemskap.
FK beslöt dock överlämna handlingarna till SKKs Centralstyrelse för slutligt beslut.
Svenska Schnauzer Pinscherklubben, SSPK.
Förelåg svar från SSPK rörande avelsansvar för rasen österreichischer pinscher. SPKK avböjer
rasansvar.
Avelsansvaret kvarligger därmed hos SKK.

§ 40 Skrivelse från specialklubb rörande förtal och nedsättande text i blogg.
Informerade sekreteraren att samma skrivelse/anmälan också sänts in till Disciplinnämnden.
Efter genomgång av ärendet lades densamma till handlingarna.

§ 41 Skrivelse från avtalsansluten rasklubb med fråga rörande konkurrerande
verksamhet.
Förelåg skrivelse från en avtalsansluten rasklubb med fråga rörande en hemsida som lagts upp
och som listar upp uppfödare och där man även annonsera ut hundar till avel samt valpkullar.
Klubben undrar om detta kan betraktas som konkurrerande verksamhet till rasklubben.
Efter genomgång av handlingarna i ärendet uttalade FK att hemsidan inte kan betraktas som
konkurrerande verksamhet till klubb.
Ärendet lades därefter till handlingarna.

§ 42 Ärende rörande misstanke om ekonomiska felaktigheter i rasklubb.
Vid föregående sammanträde förelåg en skrivelse från medlem i rasklubb där medlemmen
misstänkte ekonomsiska felaktigheter i rasklubben. (FK 2009-03-03, § 25).
FK beslöt översända handlingarna till ansvarig specialklubb för handläggning med
återrapportering till FK.
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Förelåg nu svar från specialklubben som anger att differensen beroende på att medlemmar som
lämnat klubben, inte avrapporterats. Information om detta lämnades vid årsmötet som
accepterade förklaringen. En noggrann revision hade gjorts, styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
FK beslöt att för kännedom översända specialklubbens svarsskrivelse till medlemmen.
Ärendet lades därefter till handlingarna.

§ 43 Mailskrivelse från medlem som avstängts från att skriva i ett diskussionsforum.
En medlem i en rasklubb har av klubbstyrelsen avstängts från att skriva i diskussionsforumet på
klubbens hemsida. Som orsak angavs kränkande och osakliga angrepp.
Medlemmen tillskrev SKK/FKs sekreterare som lämnade svar på frågan. Medlemmen
accepterade dock inte svaret och krävde att få svar från FKs ledamöter.
Uttalade FK att innehållet i sekreterarens svar är korrekt.
Ärendet lades därefter till handlingarna.

§ 44 Mall för avtal mellan klubb och webbmaster.
Ärendet bordlades till nästa sammanträde.

§ 45 Skrivelse från Svenska Vinthundklubben, SvVK, rörande specialklubbstillhörighet.
Förelåg skrivelse från SvVK rörande specialklubbstillhörighet för raser i grupp 5. SvVK
hemställer att SKK inte genomför förflyttning till annan specialklubb av raser i grupp 5.
Konstaterades att FK vid föregående sammanträde uttalade att FK inte delar StandKs
uppfattning i frågan. FK har inte ändrat ståndpunkt i frågan.
FK beslöt dock överlämna ärendet till Centralstyrelsen för slutligt beslut.

§ 46 Officiella rasklubbar inom Svenska Vinthundklubben, SvVK?
Med anledning av att Per-Inge Johansson inte närvarar vid dagens sammanträde bordlades
ärendet till nästa sammanträde.

§ 47 Specialklubbarnas närvaro vid Kennelfullmäktige (KF) och specialklubbskonferenser.
Redovisade sekreteraren sammanställning över specialklubbarnas närvaro vid KF och
specialklubbskonferenser.
Efter genomgång lades densamma till handlingarna.

§ 48 Protokollutdrag från Centralstyrelsen och SKKs kommittéer.
Förelåg protokollutdrag från SKK/JhK 2009-04-16, 17, § 39.
Konstaterade FK att i aktuellt fall förelåg förslag om att tillfråga SÄK om rasansvar med
anledning av att rasen i Sverige används vid bl a björnjakt och att rasen i sitt hemland enl uppgift
är specialiserad för jakt på tvättbjörn.
FK enades om att Centralstyrelsen – i samband med att delegeringsordningar utformas efter årets
Kennelfullmäktige – bör utreda och tydliggöra hur arbetsfördelningen mellan kommittéerna bör
se ut och hur samordning mellan kommittéerna i olika frågor bör ske.
Förelåg vidare protokollutdrag från Centralstyrelsens sammanträde 2009-02-05, § 9.
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§ 49 Skrivelser som inkommit till FK för FKs kännedom.
Efter genomgång lades skrivelserna till handlingarna.

§ 50 Skrivelse från rasklubb som tillhör specialklubb.
Förelåg skrivelse från rasklubb som ber om FKs synpunkt i fråga om klubbens
möjlighet/rättighet att anslutas till rasklubb i annat land. Enligt denna klubbs regelverk förbinder
sig andra klubbar till vissa uppgifter.
Uttalade FK att rasklubben bör vända sig till sin specialklubb.

§ 51 Skrivelse från rasklubb som tillhör specialklubb.
Förelåg skrivelse från rasklubb med fråga rörande manipulerat protokoll.
FK beslöt bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

§ 52 Sent inkomna protokollutdrag.
Förelåg för FKs kännedom protokollutdrag från Centralstyrelsen 2009-03-25, § 64.
Förelåg vidare protokollutdrag från SKK/StandK 2009-01-20, § 4.
Även denna fråga ger FK anledning att till Centralstyrelsen – i samband med att
delegeringsordningar utformas efter årets Kennelfullmäktige – bör utreda hur arbetsfördelningen
mellan kommittéerna bör se ut och hur samordning mellan kommittéerna i olika frågor bör ske.

§ 53 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat
Ingen paragraf faller under denna punkt.

§ 54 Uppdragslistan.
Uppdragslistan genomgicks.

§ 55 Datum för nästa sammanträde.
Beslöts preliminärt nästa sammanträdesdatum till tisdagen den 25 augusti 2009.

§ 56 Sammanträdet avslutas.
Karin Sejnell tackade de närvarande för visat intresse samt avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Justeras:

…………………………………..
Åsa Gustavsson, sekreterare.

…………………………………..
Karin Sejnell, mötesordförande
…………………………………..
Gun Kristensson, justeringsperson

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

