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SKK/FK nr 2/2012
§ 25 - § 43

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté (FK) tisdagen den
17 april 2012 på SKKs kansli i Spånga

Närvarande
Ledamöter
Per-Inge Johansson (ordförande), Göran Hallberger, Alf Andersson, Gun Kristensson, Anso Pettersson
och Marita Björling
Adjungerade
Maria Weinehall och Peter Rimsby
Adjungerade från SKK
Agneta Lönn, Helena Nyberg och Måns Engelbrektsson
Vid protokollet
Anna Qvarfort
Anmält förhinder
Karin Sejnell
§ 25 Sammanträdet öppnas
Ordförande Per-Inge Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
§ 26 Val av justeringsperson
Göran Hallberger utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 27 Fastsällande av dagordning
Ett ärende som inkommit efter att dagordningen upprättats kommer att tas upp till behandling under
punkt 10 b. Därmed fastställer kommittén dagordningen.
§ 28 Föregående protokoll
I föregående protokoll skulle det ha noterats att ledamot Gun Kristensson anmält förhinder för
deltagande på kommittémötet. Efter den noteringen läggs protokollet till handlingarna.
§ 29 Ekonomisk rapport
De ekonomiska rapporterna gås igenom. Kommittén konstaterar att resultatet för den arrangerade
utbildningen i januari ännu inte syns på resultatrapporten till och med februari 2012. Därför väljer
kommittén att vänta med kommentar rörande utfallet för första delen av 2012 till nästkommande möte.
§ 30 Rapporter
a) Ordförandes rapport
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Årets första kvartal är högsäsong för Föreningskommittén. Per-Inge Johansson rapporterar att
han har suttit som mötesordförande på årsmöten för rasklubbar, specialklubbar och
länsklubbar. Mötena har varit av varierande längd och ibland innehållit högljudda diskussioner
vilka överlag varit sakliga.
Per-Inge Johansson meddelar att samtliga specialklubbar har anpassat sina respektive stadgar
till typstadgarna. Ett flertal ras- och specialklubbar har, sedan årsskiftet, fått hjälp av Per-Inge
med anpassning till den senaste revideringen av typstadgarna.
Avslutningsvis redogör Per-Inge Johansson för händelser från årsmöten som väckt speciell
eftertanke.
b) VD/chefsjuristens rapport
Chefsjurist Agneta Lönn meddelar att nya köpeavtal och fodervärdsavtal har tagits fram på
juridiska avdelningen. Avtalen lanseras så snart information om dessa nått ut på erforderligt
sätt.
c) Ledamöternas rapporter
Anso Pettersson rapporterar att hon suttit ordförande för ett flertal årsmöten i ras- och
specialklubbar. Hon har även föreläst om föreningsteknik samt etik och moral på Svenska
Spaniel- och Retrieverklubbens funktionärsträff i mars. Utöver det mottar och svarar hon på
frågor via telefon och mejl.
Maria Weinehall deltog på Svenska Lancashire Heeler Klubbens årsmöte. Där etablerade hon
kontakt med den avtalsanslutna klubben för vilken hon, sedan årsskiftet, är kontaktperson.
Marita Björling rapporterar att hon har tjänstgjort som årsmötesordförande för två klubbar
varav en var den avtalsanslutna klubben för portugisisk vattenhund där hon är kontaktperson.
Det andra årsmötet var ett telefonårsmöte som hölls i Barbetklubben. Marita Björling
meddelar att båda mötena avlöpte bra.
Alf Andersson meddelar att han har varit årsmötesordförande vid två tillfällen sedan det
senaste kommittémötet. Vid båda tillfällena har årsmötet flutit på bra.
Göran Hallberger rapporterar att han har suttit som årsmötesordförande för två klubbar. Vid
ena tillfället var mötet konfliktfyllt och stökigt.
Gun berättar att hon suttit som mötesordförande för en av de avtalsanslutna klubbar som hon
är kontaktperson för. Mötet flöt på bra.
d) Sekreterarens rapport
Anna Qvarfort redogör för arbetsläget för sekreteraren på SKKs kansli. Ett antal frågor har
rört möjligheter att använda sig av telefon och dator vid klubbarnas årsmöten. FK uttalar att
det för medlemsorganisationer generellt, i nuläget, endast är möjligt att genomföra årsmöten
där medlemmar närvarar fysiskt. För klubbar med ett mycket litet medlemsantal finns
möjlighet att ansöka hos specialklubb om att anordna telefonårsmöte i enlighet med den
utförandemall som finns i Föreningspaketet.
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För bokning av långväga ledamöternas resor till och från Föreningskommitténs möten svarar
kommittésekreteraren. Resorna ska bokas i god tid för bästa pris samt tillgång till
ombokningsbara biljetter.
e) Övriga rapporter
Peter Rimsby rapporterar att han suttit som mötesordförande vid Flatcoated retrieverklubbens
fullmäktigemöte, vilket gick bra.
Peter Rimsby meddelar även att klubbar nu börjat använda sig av Svenska Brukshundklubbens
nya tävlingssystem för administration av tävlingar vilket har fallit väl ut.
Helena Nyberg berättar att SKKs medlemsavdelning har lagt ut information på SKKs
webbplats om möjligheten för små och stora klubbar att få hjälp med medlemsadministration.
Måns Engelbrektsson meddelar att ett möte för att se över SKKs webbplats med målgruppen
funktionärer är inplanerat den 3 maj. Kommittén ombeds meddela sekreteraren eller Måns
Engelbrektsson om synpunkter som inkommer från styrelseledamöter ute i organisationen.
Han rapporterar även att arbetet med att ta fram nyhetsbrev fortgår.
Profilen Folke Hildebrand har avlidit och Föreningskommittén sänder en tanke till familj och
vänner.
§ 31 FK/VU
FK VU består av två personer; Per-Inge Johansson och Alf Andersson. Följande VU-beslut har fattats
sedan 2012-02-07
a) FK/VU har varit behjälpligt med att anpassa klubbars stadgar till de reviderade typstadgarna.
VU redogör för arbetet och går igenom vilka klubbar det rör sig om. FK fastställer samtliga
specialklubbars stadgar som redovisas.
b) Per-Inge Johansson redovisar vilka konsekvensändringar som är gjorda i typstadgarna till följd
av ändringarna i stadgar för SKK.
c) Inför sitt årsmöte inkom Barbetklubben med en ansökan om att få ha telefonårsmöte. FK/VU
beviljade klubbens ansökan och telefonårsmöte anordnades i enlighet med befintliga regler.

Föreningskommittén beslutar att godkänna samtliga, av VU, genomförda beslut.
§ 32 Stadgar
Svenska Vallhundklubben har antagit stadgar som till största del harmoniserar med SKKs typstadgar
vilka gås igenom och fastställs av FK.
§ 33 Avtalsanslutna klubbar
a) Rapporter från kontaktpersonerna
Flertalet ledamöter i Föreningskommittén har varit i kontakt med en eller fler av de
avtalsanslutna klubbar de är kontaktpersoner för
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En skrivelse från avtalsansluten klubb hade, på FKs begäran, inkommit och Gun Kristensson
redogjorde för bakgrunden i ärendet. Skrivelsen innehöll en motivering till varför klubben
nekat en person medlemskap. FK beslutar att stödja klubbstyrelsens beslut att ej bevilja
personen medlemskap. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Arbetet med freestyleklubbens stadgar pågår och Gun Kristensson kommer tillsammans med
Alf Andersson att ta fram ett förslag på klubbstadgar.
Anso Pettersson redogör för två av de avtalsanslutna klubbarnas årsmöte som hon har närvarat
vid. Vid ett av dem satt hon som mötesordförande och har därefter haft en del mejlväxling
med sekreteraren och justeringsperson.
Barbetklubben hade ansökt om att få anordna telefonårsmöte med tre mötesplatser.
Kontaktperson Marita Björling närvarade på en av platserna och telefonårsmötet avlöpte bra.
Frågan om arkivering är aktuell i ett antal klubbar, bland annat i en avtalsansluten klubb. SKK
har tyvärr ingen central arkivering för medlemsorganisationerna utan varje klubb ansvarar
själv för sin arkivering.
Mastiffklubben planerar en domarkonferens. Kontaktperson Alf Andersson håller kontakt med
klubben angående detta.
Alf Andersson håller regelbunden kontakt med Kooikerklubben då påtryckningar från klubb
utanför organisationen gör att styrelsen inte har arbetsro.
b) FK har mottagit en skrivelse angående en avtalsansluten klubb. Per-Inge Johansson redogör
för skrivelsen samt bakgrunden till ärendet. FK noterar innehållet och lägger skrivelsen till
handlingarna utan vidare åtgärd.

§ 34 Inkomna ärenden
a) Skrivelse från medlem
En skrivelse från medlem angående hinder för deltagande på kennelkonsulentutbildning på
grund av styrelseuppdrag har inkommit. Skrivelsen var ställd till Föreningskommittén och
Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén (UKK). Då UKK äger ursprungsbeslutet beslutar
FK att bordlägga frågan.
b) Ärende angående specialklubb
En skrivelse med ett antal frågor rörande en specialklubb och specialklubbens årsmöte har
inkommit till Föreningskommittén. Skrivelsen redogör för genomfört årsmöte och innehåller
begäran om extra årsmöte samt redogörelse för anledningarna till detta och en begäran om
ytterligare revision av klubben.
FK går igenom skrivelsens olika delar och konstaterar sakfel på en punkt som handlar om när
klubbstyrelsen har röstat på årsmötet. FK uttalar att styrelsen har rösträtt i alla frågor utom i
beviljandet av ansvarsfrihet för det gångna året.
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Med anledning av de inkomna skrivelserna och mot bakgrund av tidigare års årsmöte men
framför allt för att hjälpa klubben att få kontroll över sin ekonomi beslutar FK om en
överrevision av klubbens räkenskaper för de senaste två åren.
Då årsmötet inte godkände rambudgeten för kommande år uppmanar FK klubben att
genomföra ett extra årsmöte och besluta om rambudgeten.
§ 35 Raser utan klubbtillhörighet
a) Listan på raser utan klubbtillhörighet
Listan på nya raser gås igenom. Inga förändringar har skett.
b) Nya raser
FK beslutar att nya raser med en eller ett fåtal individer registrerade ska kvarligga hos SKK.
Specialklubbar ska endast tillfrågas om rasansvar för de raser där det finns ett flertal individer
registrerade i Sverige.
c) Ny ras registrerad i Sverige
En hund av rasen rafeiro do alentejo har registrerats i Sverige under 2012. Rasen tillhör grupp
2 och är en herdehund från Portugal. Rasen är erkänd av FCI och tävlar om CACIB och
CACIT och har inga krav på provmerit för internationellt championat. Rasansvaret ligger hos
SKK.
d) Ny ras registrerad i Sverige
En hund av rasen porcelaine har registrerats i Sverige under 2012. Rasen tillhör grupp 6 och är
en drivande hundras från Frankrike. Rasen är erkänd av FCI och tävlar om CACIB och
CACIT samt har krav på provmerit för internationellt championat. Rasansvaret ligger hos
SKK.
§ 36 Projekt
Pågående projekt
Projektet med webbpolicy närmar sig slutfasen. Dokumentet är klart men ska korrekturläsas på SKK
kansli. Då FK har godkänt dokumentet kommer det skyndsamt att finnas tillgängligt i
Föreningspaketet på SKKs webbplats.
Maria Weinehall redogör för arbetet med att kartlägga i vilken mån specialklubbarnas stadgar i alla
led är anpassade till SKKs typstadgar. Ett tjugotal klubbar har inkommit med svar.
Göran Hallberger tar med sig frågan om hur det ser ut med anpassning till SKKs typstadgar i alla led
inom jakthundklubbarna till kommande möten med Stövarklubben och Älghundklubben. Övriga
jakthundklubbar kontaktas på annat sätt i frågan.
Måns Engelbrektsson arbetar med att ta fram nyhetsbrev för utskick till klubbar. Offerter har tagits in
från företag. Arbetet fortsätter.
Nya projekt
Klubbar inom SKK-organisationen har olika behov av och önskemål att nyttja tekniska lösningar vid
till exempel styrelsemöten och årsmöten. FK kommer att titta på möjliga lösningar utifrån de olika
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målgrupperna. Peter Rimsby, Marita Björling, Maria Weinehall och Måns Engelbrektsson driver
projektet.
§ 37 Uppdragslistan
Kommittén går igenom uppdragslistan och aktualiserar den.
§ 38 Protokoll från CS och SKKs kommittéer
Det förelåg protokollsutdrag från CS angående fastställande av typstadgarna. FK tar del av
informationen.
§ 39 Skrivelser/handlingar som inkommit för FKs kännedom
a) Det föreligger ett ärende från Specialklubben för shih-tzu. FK tar del av skrivelsen och lägger
därefter densamma till handlingarna
b) Det föreligger en skrivelse angående pågående ärende i länsklubb. FK tar del av skrivelsen
och konstaterar att ärendet behandlas av parterna. FK lägger ärendet till handlingarna.
c) Skriftväxling mellan rasklubb och specialklubb hade skickats in till FK för kännedom. FK har
tidigare uttalat sig i ärendet och hänvisar rasklubben till kontakt med Alf Andersson. I övrigt
står FK fast vid tidigare uttalanden i ärendet och lägger den inkomna skrivelsen till
handlingarna.
§ 40 Övriga ärenden
Kommittén diskuterar huruvida det bör finnas ett slutdatum för ärenden som ska tas upp i FK eller ej.
Fortsättningsvis kommer samtliga ärenden som inkommit till FK innan mötesdatum att tas upp på
mötet. De ärenden där underlaget kräver lång tid för att gås igenom eller där kommittén av andra skäl
inte är redo att fatta beslut, bordläggs till nästkommande kommittémöte.
§ 41 Datum för nästkommande sammanträde
Datum för nästkommande sammanträde bestäms till den 19 juni 2012.
§ 42 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan
protokollet är färdigjusterat
FK beslutar att inget ärende faller under denna punkt.
§ 43 Sammanträdet avslutas
Ordförande avslutar mötet.
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Vid protokollet

Anna Qvarfort

Justeras

Per-Inge Johansson, ordförande

Justeras

Göran Hallberger

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

