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SKK/FK nr 2/2010
§ 24 – 56

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
tisdagen den 13 april 2010, på SKKs kansli, Rinkeby

Närvarande:
Ledamöter
Jahn Stääv (ordf.), Anso Pettersson, Gun Kristensson, Karin Sejnell, Alf Andersson, Marita
Björling och Göran Hallberger
Adjungerade
Ulf Uddman (till och med § 31), Katarina Sundberg och Måns Engelbrektsson (till och med §
52), Åsa Gustavsson, SKK, Peter Rimsby, SBK

Vid protokollet: Gordana Eriksson

§ 24
Sammanträdet öppnas
Jahn Stääv hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 25
Val av justeringsperson
Gun Kristensson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 26
Fastställande av dagordning
FK beslutade att behandla punkterna 4, 5 b, 6 samt 9 d och e först.
Efter dessa ändringar fastställdes dagordningen.

§ 27

Föregående protokoll nr 1/2010

§ 14 Skrivelse från SBK
Förelåg skrivelse från en av de två personer som FK vid föregående sammanträde beslutade
anmäla till SKKs Disciplinnämnd. Vederbörande ifrågasätter FKs handläggning av ärendet.
FK uttalade att alla ärenden som kommer in är unika samt att alla ärenden handläggs utifrån
den information/dokumentation som finns tillgänglig. I de flesta fall bereds berörd person
möjligheten att inkomma med sina synpunkter.
FK konstaterade att en person som anmälts till SKKs Disciplinnämnd genom nämndens
försorg bereds möjlighet att inkomma med ett yttrande. Ärendet lades därefter utan annan
åtgärd till handlingarna.
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Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 28
Rapport VD
VD rapporterade att det inkommit en skrivelse från Specialklubben för Skällande Fågelhundar
med begäran om förnyad revision nu gällande år 2009.
I en av Pudelklubbens avdelningar har uppstått diskussion efter att revisorerna i klubben hade
agerat operativt. Ulf Uddman har besvarat fråga från Pudelklubben.
VD har blivit kontaktad av en anställd på en klubb med anledning av dennes anställning vid
klubben. Personen har försökt få till stånd ett anställningsavtal utan framgång. Med anledning
av ärendet uttalade FK att klubb som vill ha hjälp av SKK i frågor som har karaktären av
anställningsförhållanden, skattefrågor och dyl. är det av avgörande betydelse för om SKK kan
ge någon hjälp att klubben efter bästa förmåga har skött sina åligganden enligt gällande
lagstiftning eller avtal.
Momsutredningen är klar och remisstiden har gått ut. Regeringen har valt att först försöka få
till stånd en ändring av EU’s momsdirektiv som i sin nuvarande form tvingar Sverige att
ändra momsreglerna för ideella föreningar. I och med regeringens utspel mot EU kommer det
att dröja innan det blir några ändringar i momsregler för föreningar i Sverige.
Inom kort fattar Danmark beslut om att införa rasförbud för 13 raser. Ett allmänt uttalande om
SKKs syn på rasförbud har publicerats på SKKs webbplats. VD har kontakt med flera
specialklubbar för berörda raser i Sverige med anledning av Danmarks beslut. Resurser för att
genomföra mentaltest kan komma att tillföras för en del berörda raser.
Tjänstehundsutredningen ska ut på remiss och kommer remissbehandlas under sommaren och
fram till valet.
Utvärdering angående länsklubbsuppdrag är påbörjad. En grupp bestående av tre personer
från CS och några från SKKs olika länsklubbar kommer att arbeta med frågor kontinuerligt
under året. Första mötet kommer att hållas i maj.
På kansliet är ett stort projekt avseende anpassning av webbplatsen på gång. Målsättning är att
ändra layout/struktur radikalt med mera fokus på målgruppsanpassning. Olika grupper med
deltagare från alla avdelningar på kansliet har satts samman för att kunna täcka in så många
tänkbara perspektiv som möjligt. I projektet ingår också att se över möjligheten att utnyttja
sociala medier såsom Facebook, Youtube och Twitter. Arbetet kommer fortlöpa under
intensiva 6 månader.
Övriga rapporter tas upp senare under dagen.

§ 29
Ekonomisk rapport
Efter genomgång lades rapporten till handlingarna.

§ 30
VU
Inget att rapportera.
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FK uttalade att en av VUs uppgifter är att behandla/besluta i brådskande ärenden mellan
sammanträden som ett led i att förkorta handläggningstid vid behov.

§ 31

Avtalsanslutna rasklubbar/raser utan klubbtillhörighet

DAK – skrivelse Ulf Uddman
Rapporterades att de bilder/texter som tidigare funnits på privat webbplats till dagens dato
plockats bort.
RPVH – skrivelser Ulf Uddman
Rapporterades att det uppfödarpar vilka framfört kritik mot funktionärer i klubben har trätt ur
aktuell klubb.
Övriga rapporter tas upp senare under dagen.

§ 32

Stadgefrågor

Stadgerevidering – Svenska Klubben för Ungerska Rashundar, SvkFUR
Alf Andersson och ordförande meddelade att de gått igenom stadgarna för SvkFUR och funnit
att de med några få redaktionella ändringar väl överensstämmer med typstadgar för
specialklubb.
FK beslutade att med dessa ändringar fastställa stadgar för SvkFUR.
Stadgar för Svenska Vinthundklubben, SvVK
Stadgar för SvVK reviderades 2008 och fastställdes samma år av FK. Klubben har därefter på
sin hemsida lämnat information om att redaktionella ändringar ska företas i stadgarna. Dessa
ändringar har dock inte tillställts FK för fastställande.
FK beslutade att tillskriva SvVK i frågan.
Fråga om revidering av SKK typstadgar
Diskuterades huruvida ändringar i SKK stadgar föranleder följdändringar i SKK typstadgar.
Alf Andersson har påbörjat en översyn av typstadgarna.
Stadgar i ras-, lokalklubb som inte harmonierar med SKK stadgar
Sekreteraren informerade om att det uppmärksammats att stadgar för vissa lokal- och
rasklubbar inom specialklubb inte överensstämmer med specialklubbens stadgar.
FK beslutade att tillskriva samtliga specialklubbar med uppmaning om att klubbarna bör se
över sina lokal- och rasklubbars stadgar samt tillse att dessa överensstämmer med
specialklubbens stadgar.

§ 33

Avtalsanslutna rasklubbar/raser utan klubbtillhörighet

Podenco canario
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SvVK har accepterat att överta rasansvaret för podenco canario.
FK beslutade att överföra rasansvaret till SvVK.
Grand Griffon Vandéen
FK beslutade att tillfråga Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar om klubben
är beredd att åta sig rasansvaret för grand griffon vendéen.
Foxhound respektive American foxhound
Svenska Stövarklubben, SvStK, har meddelat att klubben är beredd att åta sig rasansvar för
foxhound.
FK beslutade att överföra rasansvar för foxhound till SvStK.
FK beslutade vidare att tillfråga SvStK om klubben är beredd att åta sig rasansvar för
american foxhound.
Möte med grupp som AK och UKK tillsatt kommer att hållas den 21:a april 2010 angående
bl.a. korsningsavel och icke–registrerbara raser. Gruppen ska diskutera den problematik som
finns förknippad med dessa frågor.
Rapporter:
Alf Andersson
Alf har närvarat vid Lagotto Romagnoloklubben, vilka hade ett lugnt och sansat årsmöte.
Alf närvarade även vid årsmötet med Svenska Leonbergerklubben.
Marita Björling
Marita rapporterade från årsmöte med Rasklubben för Portugisisk Vattenhund som
genomfördes i en trevlig och optimistisk atmosfär.
Gun Kristensson
Gun var tillsammans med Alf Andersson på Svenska Dogo Argentino Klubbens årsmöte som
genomfördes på ett bra sätt. Gun utnämndes till hedersmedlem. Klubben har bra ordning på
sin ekonomi samt en bra verksamhetsberättelse.
Gun var även med på Blodhundsklubben årsmöte, som också genomfördes på ett bra sätt.
Göran Hallberger
Göran har haft många telefonkontakter med Svenska Slovensky Kopovklubben pga turbulens
i klubben. Göran har uppmanat klubben att tillskriva FK.
Anso Pettersson
Anso närvarade vid Svenska Slovensky Kopovklubbens årsmöte.
Anso har tillfrågats om att närvara vid Svenska Landseerklubbens årsmöte.
Jahn Stääv
Ordförande hade inget att rapportera.
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Karin Sejnell
Karin hade inget att rapportera.

§ 34
Hundsport funktionär
Måns informerade om pågåenden diskussioner angående en webb-baserad funktionärstidning.
Han påvisade de fördelar som finns; möjlighet till nyhetsbrev, aktuell information kan läggas
ut snabbare, och får snabbare spridning, information blir mer lättillgänglig, månadsbrev kan
skickas ut till funktionärer, etc. Tilltänkta som målgrupp är aktiva som sitter i klubbstyrelser.
Nuvarande upplaga av Hundsport funktionär ligger på ca 3000 exemplar, vilket får anses vara
ganska liten mot tidigare upplaga om ca 10 000 exemplar.
Registrerade besök för ex FKs protokoll är relativt hög vilket kan motivera en webb-baserad
tidning. Tekniken används dessutom mer och mer, vilket känns som ett steg åt rätt håll då
trenden visar att Internet är ett verktyg som de flesta klubbar använder sig av idag.
FK uppdrog till Måns att diskuterar frågan med VD samt återkomma med ett förslag vid
nästa sammanträde.

§ 35

Frågebanken – Föreningspaketet

Medlems rätt att närvara vid styrelsemöte
Förelåg önskemål om text till Frågebanken rörande medlems rätt att närvara vid
styrelsesammanträde.
FK uttalade att medlem inte har en generell rätt att närvara vid styrelsemöte men kan i
enskild fråga, efter framställan och beslut hos styrelsen beredas tillfälle att närvara vid
styrelsemöte.
FK beslutade att införa fråga och svar i Frågebanken.
Åhörarrätt via telefon vid årsmöte
Sekreteraren meddelade att hon fått många frågor från medlemmar som önskar avlyssna
klubbens årsmöte via telefon.
FK uttalade att, utöver de riktlinjer som utformats för telefonmöte för mindre klubb, det inte
finns möjlighet att i dagsläget delta vid/avlyssna årsmöte via telefon eller annan teknisk
utrustning. Praxis inom SKK-organisationen är att årsmöte i specialklubbar och dess ras- och
lokalklubbar genomförs genom personlig närvaro. Det finns svårigheter att i dagsläget
genomföra närvaro- och medlemskontroll för person som inte finns fysiskt i möteslokalen.
FK beslutade att införa fråga och svar i Frågebanken.
§ 36
Sökregister viktiga FK – beslut
Det finns inget sökregister avseende viktiga beslut i FK tillgängligt idag. Med anledning av
det stora antalet återkommande ärenden finns en nödvändighet att kunna ha en lättillgänglig
metod för erfarenhetsåtervinning.
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FK beslutade att Gordana Eriksson med hjälp av Marita Björling och Peter Rimsby tittar på
en kategoriseringsmetodik som kan vara tillämplig för att utveckla någon form av sökregister.

§ 37
Webbpublicerat material med förtalsliknande innehåll
Efterfrågas en standardformulering att använda vid besvarande av brev- respektive mailfrågor
från personer som säger sig ha utsatts för kränkande texter, förtal m.m. i olika sorters forum,
gästböcker o.s.v.
FK beslutade att Katarina Sundberg och Gordana Eriksson till nästa sammanträde tar fram
förslag på standardtexter att använda.

§ 38
Frågor rörande klubbars möjlighet att anslutas till internationell klubb
Förelåg skrivelse från klubbar som vill anslutas till internationella klubbar. Internationella
klubbar har bl.a. avelsregler som inte harmoniserar med SKKs regelverk, det kan även finnas
stadgar som strider mot SKKs stadgar. Enskilda medlemmar är fria att ansluta sig till vilka
klubbar de önskar men en klubb under SKK får inte ansluta sig till internationella klubbar så
länge de befinner sig under SKKs paraply.
FK uttalade att ras - och specialklubb under SKKs paraply inte kan ingå organisatoriskt i
annan internationell klubb.

§ 39
Status för rasklubb inom specialklubb
Sekreteraren informerade om att det inom en specialklubb råder oklarheter om viken status
rasklubbarna har inom specialklubben. Vidare använder sig specialklubben av uttrycket
”associerade rasklubbar”, vilket är ett uttryck som sedan länge inte används inom SKKorganisationen, istället används uttrycket ”ansluten rasklubb.
FK beslutade att kalla tre representanter för specialklubben till SKK för ett möte.
FK utsåg Jahn Stääv, Alf Andersson, Anso Pettersson, Katarina Sundberg samt Gordana
Eriksson att för FKs räkning delta i mötet.

§ 40
Regel för anslutning för specialklubb
Regler för anslutning av specialklubb som är upprättade 1999 är knapphändiga och behöver
revideras. Bl.a. behövs uppgift om exempelvis medlemsantal i klubben, antal registrerade
valpar/hundar per år, hur ekonomin ser ut, om klubben har rikstäckande verksamhet, klubbens
historia etc.
Frågan sparas till ett arbetsmöte som kommer att hållas till hösten.
FK uppdrog åt Alf Andersson att se över frågan och inkomma med förslag inför arbetsmötet.

§ 41

Föreningsetiska riktlinjer/Förslag till funktionärsutbildning
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FK beslutade att hänskjuta frågan till arbetsmötet samt uppdrog åt Alf Andersson och Karin
Sejnell att till mötet utarbeta förslag till föreningsetiska riktlinjer/förslag till
funktionärsutbildning.

§ 42

Skrivelse rörande hur specialklubb sköter sitt delegerade ansvar och
rasansvar
FK återupptog frågan rörande skrivelse som inkommit angående hur specialklubb agerat
gentemot sina rasklubbar. Förelåg svarsskrivelse från specialklubben.
FK beslutade att till skriftställarna översända kopia av specialklubbens svarsskrivelse.
Ärendet lades därefter utan annan åtgärd till handlingarna.

§ 43
Skrivelse rörande ordförandens agerande mot medlem
Det har kommit in en mejlskrivelse från medlem som känner sig kränkt av en svarsskrivelse
denne mottagit från klubbordförande. Personen undrar om texten i svarsskrivelsen kan anses
strida mot SKKs grundregel 1:3.
Efter att FK tagit del av handlingarna uttalade FK att texten inte kan anses strida mot angiven
grundregel.

§ 44
Skrivelse rörande RACC
FK beslutade att översända ärendet till SBHK för handläggning och begäran om
återrapportering.

§ 45

Protokoll från CS, SKKs kommittéer

SKK/CS 2009-11-25, § 165
Protokollet noterades och lades till handlingarna.
SKK/CS 2010-02-11, § 24
Protokollet noterades och lades till handlingarna.

§ 46
Mall avtal mellan klubb och webbansvarig
Katarina Sundberg presenterade ny mall till avtalsförslag. Mallen ska ses som ett förslag som
ska ligga i Föreningspaketet på SKKs webbplats. De mörkmarkerade fälten i mallen ger
förklarande texter då man för med muspekaren över fälten. Vid utskrift i Word kommer den
förklarande texten med som en bilaga till webbmallen. Mallen ska läggas in i
Föreningspaketet.
På webbplatsen finns ytterligare en del dokument som behöver uppdateras; webbpolicy
antagen av CS, webbrekommendationer samt webbregler. Föreslogs att Katarina Sundberg
och Yvonne Kekkonen får FKs uppdrag att arbeta ihop dessa dokument till enklare lathundar
för funktionärer som hjälp i deras arbete. Dessa dokument ska fungera ihop med webbmallen.
FK uppdrog åt Katarina och Yvonne att se över de policydokument som finns för webben
och webbplatser.
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Skrivelse rörande ”Lathund för fullmäktige – mötesordförande” kontra
Frågebanken
FK återupptog frågan rörande text i ”Lathund för fullmäktige – årsmötesordförande”
kontra information som sedan tidigare finns i Frågebanken.
§ 47

FK uttalade att det är viktigt att det av protokolltexten alltid framgår när ett beslut
omedelbart justerats. Detta gäller i synnerhet den punkt som berör valen.
FK diskuterade vidare huruvida omedelbar justering vid möte alltid ska göras skriftligen med
separat justering.
FK uttalade att skriftlig, separat, justering bör göras, i synnerhet vad gäller valen.
FK uppdrog åt sekreteraren att till nästa möte utreda vilka punkter som berör denna fråga i
Frågebanken samt att lämna förslag till ny text i Frågebanken.
FK beslutade vidare att i dokumentet ”Lathund för fullmäktige – årsmötesordförande” ändra
sista meningen i § 16 till: ”Det är viktigt att det av mötesprotokollet framgår att paragrafen
omedelbart justerats.”

§ 48
Skrivelse rörande mejlkonversation
Det har till FK inkommit en skrivelse från medlemmar i rasklubb anslutna till specialklubb.
Skrivelsen har översänts till specialklubb som dock inte är beredda att handlägga ärendet.
FK uttalade att det i specialklubbens arbetsuppgifter ingår att ta hand om ärenden som berör
dess ras-, lokalklubbar.
FK beslutade att återsända skrivelsen till specialklubben för handläggning med
återrapportering till FK.

§ 49
Skrivelse jämte svarsskrivelse rörande Keeshondringens organisation
Keeshondringen har en tungarbetad organisationsstruktur med många små klubbar i klubben
samt lokalavdelningar under huvudklubben. Ordförande i FK har givit sin uppfattning i frågan
till rasklubben som ska behandla frågan under årsmötet och därefter återkomma till FK.
FK noterade informationen.

§ 50

Skrivelser/handlingar som inkommit för FKs kännedom

Kopia av skrivelse till SBK
FK noterade informationen och ärendet lades till handlingarna.
Skrivelser rörande SSPK
Det har inkommit flertal skrivelser från medlemmar i specialklubb samt rasklubbar anslutna
till specialklubben.
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FK beslutade att, efter genomgång av skrivelserna, kalla specialklubbens ordförande till ett
möte hos SKK.
Skrivelse från medlem till Collieklubben jämte klubbens svarsskrivelse
FK beslutade att lägga ärendet till handlingarna efter att ha tagit del av informationen.
RACC
FK beslutade att lägga ärendet till handlingarna efter att ha tagit del av informationen.
Begäran om dementi av osanna rykten
FK beslutade att lägga ärendet till handlingarna efter att ha tagit del av informationen.

§ 51

Övriga ärenden

Protokollsutdrag från specialklubb
Specialklubb har fått in en anmälan från rasklubb gentemot en medlem som uppträtt olämpligt
vid flertal tillfällen. I skrivelsen förekommer både klandervärda händelser samt situationer
som kan anses vara bagateller. Specialklubben vill inte själva ta beslutet om en eventuell
anmälan utan lägger det avgörandet på FK.
FK beslutade att skicka tillbaka ärendet till specialklubben med rekommendation att ta fram
mer dokumentation samt att ta in yttranden från den anmälda. Därefter bör specialklubben
överväga/bedöma om en anmälan ska sändas till Disciplinnämnden.
Ansökan om stegförflyttning
Svenska Prazsky Krysarik Klubben, SPKK, ansöker om stegförflyttning till Steg II.
FK beslutade att godkänna förflyttning till Steg II samt uppdrog till sekreteraren att till
klubben skicka avtal för underskrift.
Skrivelse från rasklubb
Klubben funderar på huruvida de ska lämna specialklubben och vad det då skulle få för
konsekvenser. Klubben har synpunkter på den specialklubb de tillhör, bl.a. på
medlemsavgiften som de tycker är för hög med tanke på hur få medlemmar de har i sin klubb.
FK konstaterar att om rasklubben vill lämna specialklubben överförs tillgångarna till
specialklubben, exempelvis kassa, banktillgodohavande, inventarier etc.
FK beslutade att remittera ärendet till specialklubben, med rekommendation om
differentierade medlemsavgifter emedan rasklubben är relativt liten.

§ 52

Rapporter

Karin Sejnell
Karin närvarade vid årsmöte hos Specialklubben för Skällande Fågelhundar. Det är turbulent i
klubben och det blev ett långt möte. Klubben valde in auktoriserad revisor. Karin
rekommenderade att man även skulle välja in en förtroendevald revisor.
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Ordförande
Ordförande hade inget särskilt att rapportera.
Gun Kristensson
SM i freestyle har genomförts på ett mycket bra sätt.
Marita Björling
Marita har inget särskilt att rapportera.
Peter Rimsby
Peter meddelade att stadgearbete i rasklubbar går trögt, en klubb vill bl.a. inte anta nya
stadgar. Detta kommer att bli en kongressfråga i maj. Mycket händer i SBK just nu. Mycket
diskussioner angående neddragning av personal. En anställd har blivit mordhotad vilket har
polisanmälts av SBK.
Alf Andersson
Alf har närvarat vid ett tiotal årsmöten.
Måns Engelbrektsson
Måns meddelade att nummer 1 av Hundsport funktionär är utskickad.
Göran:
Göran närvarade vid Urcanis årsmöte, vilket var lite turbulent. Göran närvarade också vid
Svenska Polarhundklubbens årsmöte.
Anso Pettersson
Anso har närvarat vid flertal årsmöten.
Sekreterare
Utskick angående konferens gick den 24:e februari till alla avtalsanslutna rasklubbar.
Ett antal skrivelser har vidarebefordrats till respektive specialklubb.
Per-Inge Johansson
Förelåg skriftlig rapportering från Per-Inge Johansson som närvarat vid flertal års-,
fullmäktigemöten.
Vid SVaKs årsmöte vidtogs en diskussion rörande stadgeförslag. Förslaget hade inte sänts ut
till delegaterna varför ett beslut i ärendet kunde tas.
FK uppdrog till Per-Inge att fortsätta med arbetet avseende revidering av klubbens stadgar
samt att bistå klubbstyrelsen dels med information runt det fortsatta stadgearbetet samt
utbildning i föreningsteknik.

§ 53
Uppdragslista
Genomgång av uppdragslistan.
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§ 54
Datum för nästkommande sammanträde
Datum för nästkommande sammanträden är enligt tidigare 2010-06-08.
FK beslutade att arbetsmöte ska genomföras den 2-3 september 2010.
FK beslutade att överlämna till sekreteraren att boka boende.

§ 55

Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är färdigjusterat
FK beslutade att ingen paragraf faller under denna punkt.

§ 56
Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Gordana Eriksson

Justeras:

Jahn Stääv, ordförande

Justeras:

Gun Kristensson

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

