2016-04-14
Sida 1/10

SKK/FK nr 2-2016
2016-04-14
§ 20-39
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
tisdag 2016-04-14 på SKKs Kansli.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Thomas Uneholt, Göran Hallberger, Ove Johansson och Maude Sjölin
Adjungerade SKK:
Helena Nyberg och Agneta Lönn

Anmält förhinder:
Maria Weinehall och Catrin Fernholm
Protokoll:
Fredrik Bruno
§ 20

Sammanträdet öppnas
Ordförande Thomas Uneholt hälsar de närvarande välkomna till dagens
sammanträde.

§ 21

Val av justeringsperson
Göran Hallberger utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 22

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs utan ändringar.

§ 23

Föregående protokoll
Kommittén går igenom föregående protokoll och lägger det därefter till
handlingarna.

§ 24

Ekonomisk rapport
Förelåg ekonomisk rapport till och med mars 2016.
Kommittén tar del av rapporten och lägger den därefter till handlingarna.

§ 25

Rapporter
a) Ordförandes rapport
Kommitténs ordförande Thomas Uneholt rapporterar om en intensiv period
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med många årsmöten och därmed många föreningstekniska spörsmål från
klubbar. De årsmöten som på förhand förväntats bli oroliga har fortlöpt
lugnt.
Rapporterar vidare från fullmäktige i en specialklubb där en av klubbens
avdelningar underlåtit att utse delegater till mötet, trots distriktets
årsmötes beslut att uppdra åt styrelsen att göra detta. Specialklubben
kommer att hålla ett möte med det aktuella distriktet för att diskutera
frågan.
Kommittén diskuterar tillvägagångssättet och konstaterar att avdelningar
eller distrikt inom specialklubb har en skyldighet, inte en möjlighet, att utse
delegater till fullmäktige. Kommittén beslutar vidare att skicka en
representant till det möte som ska avhållas med avdelningen.
b) Ledamöternas rapporter
Göran Hallberger
Rapporterar att han varit ordförande på ett antal årsmöten i såväl läns- som
rasklubbar och att samtliga dessa möten genomförts utan problem.
Ove Johansson
Rapporterar om ordförandeskap vid ett antal årsmöten, varav ett
förväntades bli oroligt. Mötet avlöpte dock lugnt, mycket tack vare en
engagerad och kompetent styrelse i klubben.
Maude Sjölin
Rapporterar om ordförandeskap vid årsmöten på lokalklubbsnivå inom
Svenska Brukshundklubben, ett möte lockade hela 75 medlemmar.
Har även haft mycket kontakt med medlemmar i en rasklubb rörande
mycket dålig stämning i ett diskussionsforum på internet.
Kommittén diskuterar hur problemet bör hanteras och uppdrar åt
ordförande att diskutera saken med klubbens ordförande.
c) Chefsjuristens rapport
SKKs juridiska avdelning bevakar ett rättsfall som snart kommer avgöras i
tingsrätten där en uppfödare stämts på kostnader för en operation på
grund av dolt fel som vida överstiger köpeskillingen för den aktuella
hunden.

SKK/FK nr 2-2016
2016-04-14
Sida 3/10

Ett nytt fodervärdsavtal håller på att tas fram och kommer finnas tillgängligt
under maj månad. Förändringarna i avtalet innebär bland annat att tikar
kan hållas av fodervärd upp till sju års ålder, dock aldrig längre än fem år.
d) Sekreterarens rapport
Sekreteraren rapporterar om vissa administrativa problem rörande
klubbarnas förkortningar och hur dessa fastställs. I dagsläget fastställer
specialklubben rasklubbarnas förkortningar medan Föreningskommittén
fastställer special- och verksamhetsklubbarnas förkortningar. Detta har lett
till problem då vissa förkortningar som beslutas av specialklubbar redan är
upptagna.
Föreningskommittén uttalar att man, av tekniska skäl och efter samråd med
aktuell klubb, förbehåller sig rätten att ändra förkortningar för klubbar på
samtliga nivåer inom organisationen och att denna rätt delegeras till SKKs
kansli.
e) Övriga rapporter
Helena Nyberg
Rapporterar att medlemssiffrorna för länsklubbarna fortsätter nedåt medan
verksamhetsklubbarnas medlemsantal ökar. De avtalsanslutna klubbarnas
medlemssiffror visar även de en svag ökning, medan specialklubbarna i
princip är oförändrade.
Tre nya klubbar är på väg att teckna avtal med SKK rörande
medlemsadministration.
Helena förevisar de nya medlemsavierna som medger mer klubbprofilering
och riktad information till klubbens medlemmar och berättar om de
värvningskampanjer som är aktuella för närvarande.
§ 26

FK/VU
a) Förelåg FK/VUs beslut att fastställa stadgar för Ras- och avelsföreningen för
Cane Corso.
Kommittén godkänner FK/VUs beslut.
b) Förelåg FK/VUs beslut att fastställa stadgar för Svenska
Kooikerhondjeklubben.
Kommittén godkänner FK/VUs beslut.
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c) Förelåg FK/VUs beslut att meddela Svenska Noseworkklubben dispens från
stadgarna avseende antalet ledamöter i styrelsen.
Kommittén godkänner FK/VUs beslut.
§ 27

Stadgefrågor
a) Förelåg fråga från Specialklubb som inom sig har verksamhetsklubbar
rörande vilka stadgar som ska gälla för verksamhetsklubbarna.
Kommittén beslutar att bordlägga frågan tills vidare.
b) Förelåg stadgar för Svenska Grand Danoisklubben för fastställande.
Kommittén beslutar att fastställa stadgarna med vissa redaktionella
justeringar.

§ 28

Ärenden gällande länsklubb
Förelåg skrivelse från lokal kennelklubb rörande samarbetet med överordnad
länsklubb.
Kommittén konstaterar att det varit viss turbulens i klubben de senaste åren
och att denna kan ha påverkat relationen till lokala kennelklubbar. Kommittén
uppdrar åt ordförande att kontakta länsklubbens styrelse för diskussion i
ärendet.

§ 29

Ärenden gällande specialklubb
a) Förelåg ärende rörande underlag för årsmötesbeslut om lokalavdelnings
inställning till nytt regelverk inom specialklubb.
Kommittén tar del bakgrunden i ärendet och konstaterar att det beslut som
fattats vid årsmötet är gällande, oavsett beslutsunderlaget.
Kommittén vill i detta sammanhang även poängtera vikten av att tillse att
årsmöteshandlingarna utgör ett fullgott beslutsunderlag då ett
årsmötesbeslut är bindande inför kommande verksamhetsår. Om klubbens
medlemmar önskar ändra årsmötesbeslut under pågående verksamhetsår
kan detta endast ske vid ett extra årsmöte.
b) Förelåg skrivelse från medlem angående antagande av regelverk inom
specialklubb.
Kommittén tar del av skrivelsen och beslutar att lämna den utan åtgärd.
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c) Förelåg ärende rörande påstådd otillbörlig påverkan på valberedningen i
samband med val inom lokalavdelning i specialklubb.
Kommittén beslutar att tillsända den utpekade personen handlingarna i
ärendet med begäran om yttrande.
d) Förelåg skrivelse från medlem i avdelning inom specialklubb som i samband
med tävling behandlats olika på grund av sin bostadsort.
Specialklubbens stadgar tillåter medlemskap i fler än en avdelning. Den
aktuelle medlemmen hade kvalificerat sig för SM inom en avdelning men
nekats sin plats med anledning av att hen inte var bosatt inom avdelningens
område.
Kommittén konstaterar inledningsvis att det är olyckligt att en specialklubb
tillåter medlemskap i fler än en avdelning. Vidare anser kommittén att
klubbar inte kan behandla sina medlemmar olika beroende på bostadsort
utan att tydligt avisera detta i regler och information i samband med
anmälan till prov eller tävling.
e) Förelåg ett antal skrivelser rörande situationen i en specialklubb, dels från
en grupp uppfödare av en av klubbens raser, men även från klubbens
centralstyrelse och en av dess kommittéer.
Kommittén tar del av skrivelserna i ärendet och beslutar enligt nedan.
Skrivelse från uppfödare
En grupp uppfödare av en av klubbens raser har i skrivelse till SKKs
Centralstyrelse, Föreningskommitté och Avelskommitté framfört kritik mot
specialklubbens sittande centralstyrelses hantering av ett tidigare ärende i
SKKs Avelskommitté.
Kommittén anser att frågan bör hanteras av SKKs Centralstyrelse och
beslutar att hänskjuta skrivelsen och efterkommande korrespondens i den
aktuella frågan dit.
Skrivelse från kommitté till specialklubbens centralstyrelse
(”Tankesmedjan”)
Kommittén lägger skrivelsen till handlingarna utan vidare åtgärd.
Specialklubbens centralstyrelses anmälan mot ordförande i ett av klubbens
distrikt
Skrivelsen från klubbens centralstyrelse är ställd till Föreningskommittén
och Kommittén för medlemsfrågor. Eftersom skrivelsen rör eventuella
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överträdelser av SKKs grundregler bör den i första hand behandlas av
Kommittén för medlemsfrågor.
Kommittén beslutar att hänskjuta skrivelsen till Kommittén för
medlemsfrågor.
Specialklubbens centralstyrelses skrivelse angående en av klubbens revisorer
Kommittén konstaterar att revisorn är vald vid klubbens årsstämma i
enlighet med klubbens stadgar och att inga omständigheter redovisats som
motiverar några åtgärder från kommitténs sida.
Kommittén beslutar att lämna skrivelsen utan åtgärd.
Specialklubbens centralstyrelses skrivelse angående en av klubbens
avelskommittéer
Kommittén konstaterar att det är specialklubbens centralstyrelse som
tillsätter och avsätter ledamöter i sina egna kommittéer och att det saknas
anledning till åtgärd från Föreningskommitténs sida.
Kommittén beslutar att lämna skrivelsen utan åtgärd.
Skrivelse från medlem i distrikt om förfarandet vid distriktets årsmöte,
hänskjuten till Föreningskommittén av specialklubbens centralstyrelse
Av skrivelsen framgår att distriktets ordförande valts till protokollförare vid
distriktets årsmöte. Kommittén konstaterar att det är olämpligt att
styrelsemedlemmar agerar mötesfunktionärer vid klubbars årsmöten men
att detta inte kan föranleda någon åtgärd från kommitténs sida.
Kommittén beslutar att lämna skrivelsen utan åtgärd.
Specialklubbens centralstyrelses skrivelse angående distrikts vägran att
använda anvisat anmälningssystem till utställning
Kommittén konstaterar att distriktet, enligt klubbens och distriktets
stadgar, har att följa de direktiv som centralstyrelsen lämnar distriktet i
denna typ av frågor. Kommittén anser vidare att de direktiv som
centralstyrelsen lämnat gällande den nu aktuella frågan får anses ha varit
tillräckligt tydliga.
Mot bakgrund av frågeställningen uttalar även kommittén att distrikt inom
specialklubbar är underordnade sina centralstyrelser vilket med tydlighet
kommer till uttryck i klubbarnas och distriktens stadgar.
Punkten förklaras omedelbart justerad
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f) Förelåg ärende rörande rasklubb som önskar byta namn till ett engelskt
namn.
Kommittén anser att frågan är av principiell betydelse och beslutar mot den
bakgrunden att hänskjuta ärendet till Centralstyrelsen med
rekommendation om att klubbar inom organisationen ska ha svenska namn
men att dispens bör kunna lämnas vid särskilda omständigheter.
g) Förelåg fråga från vilande rasklubb rörande rösträtt vid specialklubbens
fullmäktige.
Kommittén konstaterar att återupptagandet av verksamheten i den
aktuella rasklubben tidigare varit föremål för ett ärende i kommittén (FK 52015 § 85 c).
Mot bakgrund av att specialklubben inte hörsammat de anvisningar som
tidigare lämnats avseende de formella kraven vid återstart av tidigare
vilande rasklubb anser kommittén det vara uteslutet att rasklubben
tillerkänns rösträtt vid specialklubbens kommande fullmäktigemöte.

§ 30

Ärenden gällande verksamhetsklubbar
Kommittén beslutar att avskaffa kontaktpersonen för SKKs
verksamhetsklubbar.

§ 31

Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar
a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktpersonerna
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten
verksamhetsklubb.
1 Svenska Nose Workklubben
2 Svenska Kroppsvallarklubben

Maria Weinehall
Maria Weinehall

b) Förelåg tidigare bordlagt ärende (FK 1-2016 § 11 d) rörande en
avtalsansluten verksamhetsklubb avseende krav på medlemskap vid
arrangemang samt certifiering av elever.
Kommittén konstaterar att kravet på medlemskap för deltagande i
klubbens arrangemang avser medlemskap inom SKK-organisationen, inte i
den aktuella klubben, och att frågan därmed får anses besvarad.
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Vad avser frågor om certifiering av instruktörer konstaterar kommittén att
den aktuella verksamheten ännu inte är officiell och att reglerna om
certifiering kan ses över först när verksamheten fått officiell status inom
SKK-organisationen.
c) Förelåg skrivelse angående utbildning och certifiering inom en
avtalsansluten verksamhetsklubb.
Kommittén konstaterar att verksamheten ännu inte har officiell status inom
SKK och att de frågor som ställs är beroende av det officiella regelverkets
bestämmelser.
§ 32

Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar
a) Lista över stegindelning och rapporter från kontaktpersonerna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mastino Napolitanoklubben,
MNK
Ras- och avelsföreningen för
Cane Corso
Rasklubben för Portugisisk
Vattenhund, RPV
Svenska Barbetklubben, SBBK
Svenska Blodhundklubben,
SvBK
Svenska Dogo Argentino
Klubben, DAK
Svenska Dogo Canarioklubben
Svenska
Kooikerhondjeklubben, Skooi
Svenska
Kromfohrländerklubben, SKLK
Svenska Lagotto
Romagnoloklubben, SLRK
Svenska Lancashire Heeler
Klubben, SLHK
Svenska Landseerklubben, SvLK
Svenska Perro de Agua Español
Klubben, SPDAEK
Svenska Shar Pei Klubben,
SVSpK
Svenska Working Kelpie
Klubben – Rasklubb för
Australian Stock Dog, SWKK

Vilande

-

Steg II

Thomas Uneholt

Steg II

Maude Sjölin

Steg I
Steg II

Göran Hallberger
Göran Hallberger

Vilande

-

Steg I
Steg III

Thomas Uneholt
Ove Johansson

Steg II

Göran Hallberger

Steg III

Thomas Uneholt

Steg II

Ove Johansson

Steg II
Steg II

Thomas Uneholt
Göran Hallberger

Steg II

Ove Johansson

Steg III

Maude Sjölin
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16 Svenska Russkaya Tsvetnaya
Bolonkaklubben

Steg II

Ove Johansson

b) Förelåg inbjudan till möte med SKK/AK och SKK/KHM angående en
avtalsansluten klubbs ansökan om krav på känd mental status för avel av
klubbens ras.
Kommittén beslutar att ordförande och sekreterare deltar vid mötet för
kommitténs räkning.
c) Förelåg fråga om vakant revisorspost i avtalsansluten rasklubb.
Kommittén beslutar att medge dispens från stadgarnas krav på revisorer
och att kommitténs ordförande och Ove Johansson genomför revision i den
aktuella klubben för innevarande verksamhetsår.
§ 33

Raser utan klubbtillhörighet
a) Förelåg lista över raser som finns registrerade i SKKs stambok men saknar
klubbtillhörighet.
Kommittén går igenom listan och konstaterar att ingen ändring behöver
göras.

§ 34

Projekt och uppdrag
Pågående projekt och uppdrag
Utbildning i föreningsteknik i Hässleholm, lördagen den 17 september
Kommittén beslutar att ordförande, sekreteraren och Ove Johansson deltar för
kommitténs räkning och att kostnaden för utbildningen ska vara 400 kronor per
deltagare.
Föreningspaketet
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att ta fram förslag på en mall för
valberedningens förslag till Föreningspaketet.

§ 35

Protokoll och protokollsutdrag
Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse.
Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till
handlingarna.

§ 36

Till FK för kännedom
Förelåg rapport om ekonomiska oegentligheter i Länsklubb.
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Kommittén tar del av rapporten och lägger den därefter till handlingarna.
§ 37

Datum för nästkommande sammanträde
Kommittén sammanträder åter den 9 juni på SKKs kansli

§ 38

Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat
Kommittén finner att inget ärende faller under denna punkt.

§ 39

Sammanträdets avslutande
Ordförande Thomas Uneholt tackar de närvarande och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Fredrik Bruno

Justeras

Thomas Uneholt, ordförande

Justeras

Göran Hallberger

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

