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SKK/FK 3-2013
2013-05-27
§ 41 - § 58

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens föreningskommitté (FK)
måndagen den 27 maj 2013 på SKKs kansli.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Per-Inge Johansson, Alf Andersson, Göran Hallberger och Anso Pettersson
Adjungerade:
Maria Weinehall (§ 41- § 48 b)
Adjungerade SKK:
Ulf Uddman, Helena Nyberg och Måns Engelbrektsson
Anmält förhinder:
Karin Sejnell och Marita Björling
Protokoll:
Anna Qvarfort

§ 41

Sammanträdet öppnas
Ordförande Per-Inge Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens
sammanträde.

§ 42

Val av justeringsperson
Anso Pettersson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 43

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa dagordningen utan ändringar.

§ 44

Föregående protokoll
Kommittén går igenom protokollet och lägger det därefter till handlingarna.
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§ 45

Ekonomisk rapport
Kommittén går igenom den ekonomiska rapporten och lägger den därefter till
handlingarna.

§ 46

Rapporter
a) Ordförandes rapport
Ordförande Per-Inge Johansson rapporterar att han har suttit som
årsmötesordförande och fullmäktigeordförande för ett antal special- och
rasklubbar. Inför några av mötena var det stor oro i klubbarna. Trots detta
förlöpte samtliga möten lugnt och flera av dem med bra och konstruktiva
diskussioner.
Svenska Leonbergerklubben har haft ett extra årsmöte där man valde styrelse i
enlighet med valberedningens förslag.
Svenska polarhundklubben har valt en helt ny styrelse och har satt upp en klar
målsättning för klubbens framtida arbete.
Svenska spaniel- och retrieverklubben har haft sitt fullmäktigemöte och
kommer från och med i år att ha fullmäktige vartannat år istället för varje år.
Klubben budgeterar optimistiskt inför kommande verksamhetsperiod och ska
lägga extra krut på att öka sitt medlemsantal som, liksom för så många andra
klubbar, varit sjunkande senaste tiden.
Svenska brukshundklubben har haft sin årliga kongress och behandlat
allehanda frågor. Bland annat framlades ett förslag, från en tillsatt arbetsgrupp,
angående huvudmannaskapet för agilityn vilket avslog av kongressen.
Per-Inge Johansson berättar vidare att han haft kontakt med Jan Wigdell,
författare till boken ”Föreningsteknik”, för att påbörja arbetet med att revidera
boken under sommaren 2013.
b) Vds rapport
Vd Ulf Uddman rapporterar vidare från Svenska brukshundklubbens kongress
angående specialklubbens ekonomiska resultat. Kongressen röstade igenom en
höjning av medlemsavgiften samt att beteende- och personlighetsbeskrivning
hund, BPH, ska likställas med mentalbeskrivning hund som krav för start på
bruksprov för hundar av icke bruksras.
Frågan angående agilitysportens framtid och huvudmannaskapet för sporten
kommer att diskuteras på SKKs centralstyrelses, SKK/CS, kommande möte.
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Ulf Uddman informerar ledamöterna om att Kommittén för hundars mentalitet
fokuserar på att etablera BPH och assistanshundverksamheten och ser till att
utvecklingen blir positiv.
Vidare rapporterar Ulf Uddman att SKK, i juni 2013 kommer att träffa en
samverkansgrupp med Jordbruksverket och länsstyrelserepresentanter och
samtala om möjligheterna att SKK kan ges myndighetsroll gällande reglering av
hundavel i Sverige.
c) Ledamöternas rapporter
Anso Pettersson
Anso Pettersson rapporterar att hon haft mycket kontakt med olika klubbar
under våren. Hon har suttit mötesordförande för ett antal ras- och
specialklubbars årsmöten. Anso Pettersson rapporterar om ett specifikt
årsmöte där stämningen på själva mötet var olustig och där den valda styrelsen
avgick kort efter årsmötet. Detta resulterade i att klubben fick kalla till ett extra
årsmöte och välja en ny styrelse.
En specialklubb har, av Anso Pettersson, fått rådet att tänka över de utgifter
man ådrar sig genom att bjuda in dyra domare och om klubbens ekonomi kan
bära dessa utgifter.
Kommittén konstaterar att man i flera klubbar, stora och små, kan se en alltför
kortsiktig ekonomisk planering vilket är olyckligt.
Alf Andersson
Alf Andersson rapporterar att han suttit ordförande för tre årsmöten sedan
förra kommittémötet. Samtliga har avlöpt väl även om det fanns viss oro innan
ett av dessa möten.
Bullmastiffklubben genomförde sitt årsmöte på ett mycket bra sätt.
Göran Hallberger
Göran Hallberger rapporterar att han mottagit många frågor efter att en
specialklubb haft sitt fullmäktigemöte.
Maria Weinehall
Maria Weinehall rapporterar att hon är engagerad i flera olika klubbar samt i
bildandet av verksamhetsklubben för freestyle.
Arbetet med att bilda en verksamhetsklubb för freestyle fortskrider. Klubben
tar fram en informationsbroschyr som ska delas ut på sommarens tävlingar.
Klubben ska forma arbetsgrupper ute i landet och inte ha några
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lokalavdelningar till att börja med. SKK/CS har till uppgift att tillsätta
ordförandeposten i klubben men vem det blir är ännu inte klart. SKK/CS har
även tilldelat klubben ett startbidrag på 50000 kr och Föreningskommittén
diskuterar andra möjliga sätt att bidra till att klubbens verksamhet får en bra
start.
Maria Weinehall rapporterar även angående projektet att titta på möjliga
digitala lösningar för till exempel underskrifter och möten på distans. Hon
redogör för arbetet hittills och kommer att rapportera vidare på nästa möte.
d) Sekreterarens rapport
Anna Qvarfort meddelar att det kommer in många föreningstekniska frågor via
mejl och telefon.
e) Övriga rapporter
Måns Engelbrektsson
Måns Engelbrektsson och Anna Qvarfort har filmat föreläsare som, vid olika
tillfällen föreläst om föreningsteknik. Måns Engelbrektsson redogör för arbetet
med de filmer som ska ingå som en del i utbildningsmaterialet i den kommande
webbutbildningen i föreningsteknik. Ledamöterna ges möjlighet att titta på en
av filmerna och komma med synpunkter.
Helena Nyberg
Helena Nyberg, chef för medlemsavdelningen på SKKs kansli, meddelar att
ytterligare en rasklubb har valt att nyttja SKKs tjänst för hjälp med
medlemshanteringen och fler klubbar har visat intresse för tjänsten.

§ 47

FK/VU-beslut
Föreningskommitténs verkställande utskott redogör för följande fattade beslut sedan
kommitténs senaste sammanträde:
 Beviljad dispens för Sveriges Hundungdom, SHU, att § 18 i klubbens stadgar ska
gälla från och med maj 2013. Detta för att möjliggöra för lokalklubbar att välja
ombud till årets representantskap i enlighet med de reviderade stadgar som
antogs vid representantskapet hösten 2012.
 Svenska Dreverklubbens stadgar är fastställda av FK/VU och kan bli gällande om
man väljer att anta dem på dreverstämman i juni.
Föreningskommittén har inga invändningar mot FK/VUs fattade beslut utan kommittén
godkänner båda besluten.

§ 48

Ärenden gällande specialklubb
a) Skrivelser angående revisionsberättelse i rasklubb
Tre skrivelser angående en rasklubbs revisionsberättelse har inkommit.
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Ledamöterna har tagit del av skrivelserna samt revisionsberättelsen och
diskuterar dessa.
Kommittén uttalar att hela styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet eller
inte oberoende av om enskilda ledamöter har annonserat sin avgång i förväg.
Föreningskommittén beslutar att tillskriva revisorerna och höra sig för om
anledningen till den allvarliga kritik som framförs i revisionsberättelsen.
Dessutom uppdrar kommittén, med anledning av revisionsberättelsen, till Ulf
Uddman att genomföra en överrevision av klubben.
b) Skrivelser angående en specialklubbs årsstämma
Ett röstningsförfarande vid en specialklubbs årsstämma har föranlett ett antal
skrivelser till Föreningskommittén. Ledamöterna har tagit del av skrivelserna
samt det justerade protokoll som fördes vid årsstämman. Skrivelserna, som är
undertecknade av avdelningar inom specialklubben anser att
röstningsförfarandet gällande ett antal motioner inte har gått till på
stadgeenligt sätt. Ytterligare två skrivelser ifrågasätter den
justeringsanmärkning som följer protokollet från årsstämman.
Föreningskommittén diskuterar ärendet samt viss bakgrund till ärendet och
konstaterar att årsstämmans ordförande inte har följt stadgarna vad gäller
röstningsförfarandet. Dock har, vad Föreningskommittén har förstått, inte
heller närvarande delegater motsatt sig mötesordningen på plats.
Föreningskommittén anser inte de påtalade bristerna i mötesordningen vara
skäl nog att ogiltigförklara årsstämman eller de fattade besluten. Om
årsstämmans delegater önskar få ärendet prövat på nytt finns möjligheten
enligt de direktiv som stipuleras i specialklubbens stadgar.
Föreningskommittén påtalar även att de som valts att justera årsstämmans
protokoll har möjlighet att göra en justeringsanmärkning och kan inte nekas
detta.
c) Fråga gällande en rasklubb i Svenska Terrierklubben
En rasklubb inom Svenska Terrierklubben, SvTek, har genomfört ett extra
årsmöte på ett icke stadgeenligt sätt. Det har föranlett att ett antal medlemmar
i rasklubben har tagit kontakt med SvTek för rådfrågning.
Föreningskommittén har tagit del av SvTeks svar till rasklubben och kommittén
anser att SvTek har hanterat frågan korrekt samt att svaren man givit
rasklubben är korrekta. Föreningskommittén vill återigen poängtera att, för att
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ett årsmöte eller fullmäktigemöte ska ogiltigförklaras måste de tekniska felen
vara av mycket betydande art.
d) Skrivelse från rasklubb
Föreningskommittén har mottagit en skrivelse från en rasklubb. Skrivelsen
gäller en grupp rasklubbsmedlemmar som öppnat en Facebooksida där man
publicerar uppgifter, liknande de som återfinns på rasklubbens hemsida.
Rasklubben ifrågasätter om detta är korrekt.
Generellt sett gäller att syftet med att skapa sidan spelar stor roll för huruvida
det är i strid med SKKs regler eller inte. För att SKK ska hanlägga ärendet vidare
måste ytterligare underlag presenteras och ärendet ska komma från ansvarig
specialklubb.
e) Fråga från medlem angående specialklubb
En medlem undrar huruvida klubben har rätt att ändra vad som ska ingå i
medlemsavgiften efter att medlemmarna betalat in densamma. I det angivna
fallet rör det sig om att styrelsen har beslutat att en tryckt version av årsboken
inte ska ingå i medlemskapet som man förut givit sken av. Medlemmarna
erhåller en digital version av årsboken och kan, mot 200 kr, få boken i tryckt
form.
Föreningskommittén anser att det är olyckligt att klubbens ekonomiska
trångmål drabbar medlemmarna på det här sättet men anser dock inte att
styrelsens beslut föranleder någon vidare åtgärd från styrelsen gentemot
medlemmarna.
f) Skrivelse från medlem angående specialklubb
En frågeställning, till följd av tidigare ärende § 30 d) i FK-protokoll 2-2013, har
inkommit. Ledamöterna har tagit del av skrivelsen.
Föreningskommittén anser att skriftställaren redan har fått svar på frågorna i
ovan angivna protokoll och lägger ärendet till handlingarna.

§ 49

Ärenden gällande avtalsanslutna klubbar
a) Lista på stegindelning och rapport från kontaktpersonerna
Ledamöterna rapporterar från kontakter respektive avtalsansluten klubb.
1 Mastino Napoletanoklubben, MNK
2 Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, RPVH
3 Svenska Barbetklubben, SBBK
4 Svenska Blodhundklubben, SvBK
5 Svenska Dogo Argentino Klubben, DAK

vilande
Steg II
Steg I
Steg II
Steg I

Karin Sejnell
Marita Björling
Marita Björling
Maria Weinehall
Alf Andersson
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6 Svenska Dogo Canarioklubben
7 Svenska Kooikerhondjeklubben, SKooi
8 Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK
9 Svenska Lagotto Romagnolo Klubben, SLRK
10 Svenska Lancashire Heeler Klubben, SLHK
11 Svenska Landseerklubben, SvLK
12 Svenska Mastiffklubben, SMK
13 Svenska Perro de Agua Espanol Klubben, SPDAEK
14 Svenska Prazsky Krysarik Klubben, SPKK
15 Svenska Shar Pei Klubben, SvSpK
16 Svenska Working Kelpie Klubben

Steg I
Steg III
Steg II
Steg III
Steg II
Steg II
Steg III
Steg II
Steg II
Steg II
Steg III

Per-Inge Johansson
Anso Pettersson
Göran Hallberger
Marita Björling
Maria Weinehall
Anso Pettersson
Alf Andersson
Marita Björling
Anso Pettersson
Anso Pettersson
Karin Sejnell

b) Ansökan om bildande av avtalsansluten klubb för russkaya tsvetnaya bolonka
En ansökan föreligger från rasintressenter om att få bilda en avtalsansluten
klubb för russkaya tsvetnaya bolonka. Föreningskommittén har tagit del av
handlingarna i ansökan. Klubben presenterar ett rimligt uppskattat
medlemsantal och övriga handlingar är i sin ordning.
Föreningskommittén beslutar att välkomna klubben som avtalsansluten klubb
inom SKK samt att Per-Inge Johansson ska vara klubbens kontaktperson i
kommittén.
c) Ansökan om flytt till steg III för prazsky krysarik
Svenska Prazsky Krysarikklubben, SPKK, har inkommit med en ansökan om att
flyttas till steg III som avtalsansluten klubb. Ledamöterna diskuterar ansökan
och konstaterar att SPKK har fungerat väl de senaste åren. Föreningskommittén
beslutar att bevilja klubben att flyttas till steg III som avtalsansluten klubb.
d) Ansökan om flytt till steg II för dogo argentino
Svenska Dogo Argentinoklubben har inkommit med en ansökan om att flyttas
till steg II som avtalsansluten klubb. Klubben har uppvisat fin ordning sista tiden
och Föreningskommittén beslutar att bevilja klubbens ansökan.

§ 50

Raser utan klubbtillhörighet
Listan på raser utan klubbtillhörighet
Kommittén går igenom listan på raser utan klubbtillhörighet och konstaterar att
Svenska spets och urhundsklubben inte har inkommit med något svar gällande
rasansvar för tysk spets/grosspitz.

§ 51

Projekt/uppdrag
a) Listan på pågående projekt och uppdrag gås igenom.
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b) Nya projekt/uppdrag
Enligt beslut på föregående FK-möte att planera för en konferens för
avtalsanslutna klubbar med mål att genomföra den under 2014 påbörjar
ledamöterna en diskussion kring projektet. Alf Andersson kommer att ansvara
för att planera för en endagskonferens på SKKs kansli under 2014.
§ 52

Föreningspaketet/Frågebanken/Nyhetsbrev
Nyhetsbrev nummer två är under arbete och beräknas komma ut under juni månad.
Ledamöterna diskuterar hur man ska nå ut till fler styrelsefunktionärer och om det
finns möjlighet att länka till nyhetsbrevet via SKKs webbplats.

§ 53

Diskussionsfrågor
a) Föreningskommitténs verksamhetsplan och rambudget
Ledamöterna diskuterar vilken verksamhet som kommittén bör ha under 2014
och 2015. De kommer överens om ett förslag som man önskar lägga till höstens
kennelfullmäktige. Förslaget innehåller en konferens för avtalsanslutna klubbar,
en två-dagarsutbildning för personer som ska kunna sprida föreningsutbildning
vidare inom leden i SKK, grundläggande utbildning på regional nivå och en
utbildning för medlemmar som efterfrågas som
årsmötesordförande/fullmäktigeordförande. Man planerar även att lägga
resurser på att fortsätta att ta fram webbutbildningar i föreningsteknik.
Budgetförslaget för ovan planerad verksamhet, kommitténs delegerade
områden och övriga verksamhet sammanställs av sekreteraren efter mötet och
tillställs SKKs centralstyrelse inom kort.
b) Föreningsutbildning
Under hösten 2013 planeras minst en regional utbildning. På förslag finns att
Svenska Dvärghundklubben och Svenska Terrierklubben tillsammans med FK
arrangerar regional utbildning. Alf Andersson och Per-Inge Johansson planerar
för detta och håller kontakt med sekreteraren kring det administrativa.
En utbildning för personer som sitter årsmötesordförande är på
planeringsstadiet. Man räknar med att kunna erbjuda ca 15 personer fördjupad
utbildning i årsmötesordförandeskap.

§ 54

Protokoll från CS och kommittéer
Inga ärenden föreligger.

§ 55

För kännedom
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a) Öppet brev från styrelsen i Chinese Crested Club
Föreningskommittén är en av mottagarna av en skrivelse från styrelsen i
Chinese Crested Club. Kommittén tar del av innehållet och lägger därefter
skrivelsen till handlingarna.

§ 56

Datum för nästkommande sammanträde
Datum för nästkommande sammanträde är den 21 augusti 2013 på SKKs kansli.

§ 57

Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är färdigjusterat
FK beslutar att inget ärende faller under denna punkt.

§ 58

Sammanträdet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Anna Qvarfort

Justeras

Per-Inge Johansson, ordförande

Justeras

Anso Pettersson

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

