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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
tisdag 2015-06-16 på SKKs kansli. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Per-Inge Johansson, Göran Hallberger, Anso Pettersson, Maude Sjölin och Alf 
Andersson 

Adjungerade SKK: 

Måns Engelbrektsson, Agneta Lönn, Helena Nyberg och Ulf Uddman 

Anmält förhinder:  

Maria Weinehall och Thomas Uneholt 

Protokoll 

Fredrik Bruno 
 

§ 39 Sammanträdet öppnas 

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

§ 40 Val av justeringsperson 
Alf Andersson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 
§ 41 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs utan ändringar.  
 

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

 
§ 43 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport till och med maj 2015.  
 
Kommittén tar del av rapporten och lägger den därefter till handlingarna.  

 
§ 44 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
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Ordförande Per-Inge Johansson rapporterar från två specialklubbars 
fullmäktigen om lugna möten trots förväntad turbulens i ett av fallen. 
 
Centralstyrelsens verksamhet är för tillfället dominerad av förberedelser 
inför höstens Kennelfullmäktige. Valberedningens förslag kommer 
offentliggöras inom kort. 
 

b) VDs rapport 
SKK undersöker för närvarande följderna av en dom i Europadomstolen där 
det konstaterats att Sverige i strid med EU-rätten debiterat moms på porto. 
Staten har ännu inte ändrat befintligt regelverk och det är oklart om och i så 
fall för hur lång tid tillbaka en eventuell återbetalning av erlagd moms kan 
bli aktuell. 
 
Ett förslag rörande ändringar i SKKs stadgar och grundregler har varit ute på 
remiss hos klubbarna. Remissvaren visar på ett starkt stöd för 
förändringarna varför Centralstyrelsen vid Kennelfullmäktige kommer att 
begära ändring i enlighet med förslaget. 
 
SKK har tecknat ett nytt avtal med företaget Ping-Pong som tillhandahåller 
system för distansutbildningar. Avtalet innebär att de licenser som SKK 
köper kan delas i tiden mellan olika personer vilket innebär en 
kostnadsbesparing för SKKs del. SKK har även tillsammans med Ping-Pong 
börjat undersöka möjligheterna till mycket korta kurser (ca 30 minuter) för 
att uppdatera särskilda kunskaper. Sådana kurser skulle framförallt 
aktualiseras för olika typer av funktionärsutbildningar. 
 

c) Chefsjuristens rapport  
SKKs chefsjurist Agneta Lönn rapporterar att SKKs standardavtal för köp av 
hund har reviderats och nu finns tillgängliga för medlemmarna. Även 
avtalsbroschyren kommer att uppdateras för att spegla innehållet i de nya 
avtalen. 
 
En tingsrättsdom där en hundägare tilldömts ett stort skadestånd för att 
dennes hund skrämt en travhäst som sedermera fick avlivas har rönt 
mycket stor uppmärksamhet bland SKKs medlemmar. SKK avser framöver 
arbeta för att åstadkomma en diskussion kring det strikta ansvaret för 
hundägare då det är betydligt mer långtgående än det ansvar som åvilar 
ägare av andra djurslag.  
 

d) Ledamöternas rapporter 
Maude Sjölin rapporterar från Svenska Brukshundklubbens kongress om två 
produktiva dagar som avlöpte lugnt utan stora stridigheter. I övrigt har 
ledamöterna inget att rapportera. 
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e) Sekreterarens rapport 
Det har uppkommit fråga om medlemskap i lokala kennelklubbar inom 
annan länsklubb än där medlemmen har sin hemvist. Kommittén 
konstaterar att huvudregeln bör vara att man vid tecknande av 
länsklubbsmedlemskap erbjuds att teckna medlemskap i lokala 
kennelklubbar inom den egna länsklubben. 
 

f) Övriga rapporter 
 
Helena Nyberg 
Rapporterar om viss minskning i antalet länsklubbsmedlemmar jämfört med 
samma period förra året, men att den nedåtgående trend som tidigare 
kunnat skönjas verkar ha börjat plana ut. 
 
Rapporterar vidare om ytterligare en rasklubb vars medlemshantering inom 
kort kommer att börja administreras av kansliet. 
 
Kommittén informerades om de projekt som är under arbete vad gäller IT-
utveckling, däribland den medlemsmodul som är under utveckling.  
 
Eva Lindqvist, utvecklingsansvarig för medlemsmodulen, hälsas välkommen. 
Eva visar kommittén hur medlemsmodulen kommer att fungera. 
Medlemsmodulen ska underlätta för nya medlemmar att hitta rätt 
medlemskap inom organisationen framförallt baserat på bostadsort och 
hundinnehav. 
 
Kommittén tackar Eva för en bra presentation av den nya funktionen. 
 
Måns Engelbrektsson 
Rapporterar att Apsis, det verktyg som används för utskick av nyhetsbrev 
inom SKK, kommer att användas under minst ett år till.  
 
Rapporterade vidare att Utbildningskommitténs filmproduktioner har satt 
igång och att en inspelning är genomförd. SKK arbetar nu med att 
upphandla en videoplattform för att distribuera det material som 
produceras. 
 

§ 45 FK/VU 
FK/VU har sedan förra mötet handlagt ett ärende rörande 
specialklubbstillhörighet för Ras- och aveslföreningen för Cane Corso.  
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SKKs Centralstyrelse beslutade vid sitt möte den 16 april (§ 44) att uppdra åt 
Föreningskommittén att med klubben diskutera en lösning innebärande 
återgång till avtalsansluten klubb under en period.  
 
Klubbens styrelse har nu tillskrivit FK/VU med förfrågan rörande den praktiska 
hanteringen av en sådan återgång. 

  
Kommittén konstaterar att en formell förfrågan om återgång till avtalsansluten 
klubb förväntas från klubben. En förutsättning för att en sådan återgång ska 
kunna beviljas är att klubben träffar avtal med nuvarande specialklubb i syfte 
att klara ut de förpliktelser och samarbeten som finns klubbarna emellan. 
Kommittén poängterar även att processen inte får påverka medlemmarnas 
rättigheter under den tid för vilken medlemsavgift redan erlagts till klubben.  
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 

§ 46 Stadgefrågor 
 Förelåg fråga från medlem i specialklubb rörande enskilda medlemmars tillgång 
till handlingar inför fullmäktigemöten. 
 
Kommittén rekommenderar de klubbar som tillämpar fullmäktigesystem att 
publicera handlingarna till fullmäktigemötet på sina hemsidor så att enskilda 
medlemmar kan ta del av dessa.  
 
Kommittén konstaterar dock att det inte föreligger någon skyldighet att 
publicera handlingarna utan att det är upp till respektive styrelse eller 
fullmäktige att fatta beslut i frågan. 

 
§ 47 Ärenden gällande länsklubb 
 Det har framkommit att det vid en länsklubbs årsmöte valts två revisorer, men 

att ingen av dessa varit auktoriserad eller godkänd revisor vilket krävs enligt § 
11 Stadgar för länsklubb. SKKs Centralstyrelse har med anledning av detta 
beslutat att SKKs revisorer kommer ta över revisionen i klubben under 
innevarande år och även se över tidigare års redovisningar. 

   
§ 48 Ärenden gällande specialklubb 

Förelåg skrivelse från en specialklubb gällande tidigare av SKKs Centralstyrelse 
återkallat medlemskap i klubben för en person. 
 
Kommittén konstaterar att beslutet om återkallande av medlemskap är fattat 
av Centralstyrelsen och att ärendet bör behandlas av tidigare beslutande 
instans.  
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Mot bakgrund av ovanstående beslutar kommittén att överlämna ärendet till 
Centralstyrelsen. 
  

§ 49 Ärenden gällande avtalsanslutna klubbar 
a) Lista över stegindelning och rapporter från kontaktpersonerna 

 
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
klubb. 
 
1 Mastino Napolitano, MNK Vilande - 
2 Rasklubben för Portugisisk 

Vattenhund, RPV 
Steg II Maude Sjölin 

3 Svenska Barbetklubben, SBBK Steg I Maria Weinehall 
4 Svenska Blodhundklubben, 

SvBK 
Steg II Maria Weinehall 

5 Svenska Dogo Argentino 
Klubben, DAK 

Vilande - 

6 Svenska Dogo Canarioklubben Steg I Thomas Uneholt 
7 Svenska 

Kooikerhondjeklubben, Skooi 
Steg III Anso Pettersson 

8 Svenska 
Kromfohrländerklubben, SKLK 

Steg II Göran Hallberger 

9 Svenska Lagotto 
Romagnoloklubben, SLRK 

Steg III Thomas Uneholt 

10 Svenska Lancashire Heeler 
Klubben, SLHK 

Steg II Maria Weinehall 

11 Svenska Landseerklubben, SvLK Steg II Anso Pettersson 
12 Svenska Perro de Agua Español 

Klubben, SPDAEK 
Steg II Göran Hallberger 

13 Svenska Shar Pei Klubben, 
SVSpK 

Steg II Anso Pettersson 

14 Svenska Working Kelpie 
Klubben – Rasklubb för 
Australian Stock Dog, SWKK 

Steg III Per-Inge 
Johansson 

15 Svenska Russkaya Tsvetnaya 
Bolonkaklubben 
 

Steg I Per-Inge 
Johansson 

    
b) Begäran om stegförflyttning för Svenska Russkaya Tsvetnaya 

Bolonkaklubben 
 
Förelåg begäran om stegförflyttning för Svenska Russkaya Tsvetnaya 
Bolonkaklubben, från steg I till steg II. 
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Kommittén konstaterar att klubben är väl fungerande och bifaller klubbens 
begäran om förflyttning till steg II. Kommittén uppdrar åt sekreteraren att 
ta fram steg II-avtal för tecknande med klubben. 
 

c) Fråga rörande kostnad för protokoll 
 
Förelåg fråga från avtalsansluten klubb rörande kostnader för utskick av 
protokoll i enlighet med Kommitténs tidigare rekommendationer.  
 
Kommittén konstaterar att det i den aktuella klubben finns ett 
styrelsebeslut om att de protokoll som tillsänds medlemmarna ska vara 
underskrivna av ordförande och justeringsperson, vilket inte kan anses 
nödvändigt med hänsyn till justeringen av protokollet.  
 
Kommittén rekommenderar med anledning av detta samtliga klubbar att 
tillhandahålla kostnadsfria protokollskopior till sina medlemmar via e-post, 
såvida det inte innebär någon faktisk kostnad för klubben att skicka ut 
dessa. De kopior som skickas ut elektroniskt behöver inte vara underskrivna 
av ordförande och justeringsperson/-personer, så länge som dessa justerat 
protokollet i original. 
 
Kommittén uppdrar åt ordförande att diskutera frågan med den aktuella 
klubben 
 

d) Minnesanteckningar från möte med Svenska Working Kelpieklubben och 
Svenska Kelpieklubben 
 
Förelåg minnesanteckningar från möte avhållet på SKKs kansli, bland annat 
rörande namnet på rasen Working Kelpie/Australian stock dog. SKKs VD 
närvarade på mötet och rapporterar därifrån att SKK ensidigt förbehåller sig 
rätten att ändra rasens namn.  
 
Kommittén rekommenderar Centralstyrelsen att vid nästa regelrevidering 
ändra rasens namn till Working Kelpie.  
 

§ 50 Ärenden gällande verksamhetsklubbar 
a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktpersonerna 

 
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive verksamhetsklubb. 
 
1 Svenska Agilityklubben Per-Inge Johansson 
2 Svenska Hundfreestyleklubben Maria Weinehall 
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Per-Inge Johansson rapporterar att den ekonomiska lösning med 
startavgifter som tillämpas för agilitysporten har medfört positiva effekter 
för såväl tävlingsdeltagandet som Svenska Agilityklubbens ekonomi och i 
förlängningen landslagsverksamheten inom agility. 
 
Svenska Agilityklubben har även beslutat att köpa in ett nytt tävlingssystem 
från ett större IT-företag som innebär god driftsäkerhet och möjligheter till 
flexibilitet vid förändringar i systemet. 
 

b) Avtal för anslutning av Svenska Noseworkklubben 
 
Förelåg utkast till avtal för anslutning av Svenska Noseworkklubben. SKKs 
VD, som tagit fram utkastet, presenterar dess innehåll. 
 
Kommittén beslutar att godkänna utkastet utan ändringar och uppdrar åt 
SKKs VD att teckna avtal med klubben. 
 

c) Rapport från möte med Intresseföreningen Kroppsvallarna 
 
Förelåg minnesanteckningar från möte med Intresseföreningen 
Kroppsvallarna. Anso Pettersson rapporterar från mötet som avhölls i 
positiv anda vad gäller förutsättningarna för framtida anslutning till SKK. 
 
Kommittén uppdrar åt Anso Pettersson att hålla kontakt med klubben och 
bevaka utvecklingen. 
 

§ 51 Raser utan klubbtillhörighet 
Kommittén går igenom listan över raser utan klubbtillhörighet och konstaterar 
att ingen ändring behöver göras.  

 
§ 52 Kennelfullmäktige 

 
a) Motionssvar 

 
Förelåg FKs svar på de motioner som FK fått i uppdrag att besvara, vilket 
kommitténs ordförande och sekreterare gjort enligt uppdrag från 
kommitténs senaste sammanträde.  
 
Kommittén tar del av svaren och lägger dem därefter till handlingarna. 
 

b) Stadgeändringar i Stadgar för Svenska Kennelklubben 
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Förelåg FKs förslag till ändringar i Stadgar för Svenska Kennelklubben, vilka 
kommitténs ordförande och sekreterare sammanställt enligt uppdrag från 
kommitténs senaste sammanträde. 
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att tillsammans med Centralstyrelsens 
sekreterare att harmonisera språket i stadgeförslaget med språket i de 
föreslagna grundreglerna. 
 

c) Stadgeändringar i Stadgar för läns- och lokalklubb 
 
Förelåg FKs förslag till ändringar i Stadgar för läns- respektive lokalklubb, 
vilka kommitténs ordförande och sekreterare sammanställt enligt uppdrag 
från kommitténs senaste sammanträde. 
 
Kommittén tar del av förslaget och lägger det därefter till handlingarna. 
 

d) Information från SKKs VD 
 
SKKs VD informerar kommittén om vissa av de aktiviteter som kommer att 
arrangeras under Kennelfullmäktige och om Centralstyrelsens behandling 
av de motioner som inkommit. 
 

§ 53 Projekt och uppdrag 
 

a) Pågående projekt och uppdrag  
 
Analys och genomlysning av organisationsstrukturen 
Projektet avslutas i avvaktan på kommande direktiv från Kennelfullmäktige. 
 
Utbildning i Umeå 
Kommittén kommer att arrangera en utbildning i föreningsteknik för 
ordförande, kassörer och sekreterare den 24 oktober på Scandic Plaza i 
Umeå. Inbjudan till utbildningen kommer att gå ut veckan efter midsommar 
med anhållande om svar senast den 15 september. 
 
Föreningspaketet 
Med anledning av rekommendation given till avtalsansluten klubb (se § 49 
c) beslutar kommittén att Föreningspaketet ska uppdateras med ett avsnitt 
om kostnad för utskick av protokoll. 
  
Förstudie rörande hantering av fristående bolag 
Projektet avslutas i avvaktan på kommande direktiv från Kennelfullmäktige. 

 
§ 54 Protokoll och protokollsutdrag 
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 Förelåg Protokollsutdrag från SKK/CS. 
 

Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till 
handlingarna. 
 

 
§ 55 Till FK för kännedom 
 Förelåg skrivelse från valberedningen i en lokalavdelning inom en specialklubb. 
  
 Kommittén tar del av skrivelsen och lägger den därefter till handlingarna. 
  
§ 56 Datum för nästkommande sammanträde 

 Datum för kommitténs nästkommande sammanträde är den 11 augusti på SKKs 
kansli. 
 

§ 57 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
offentliggöras innan protokollet är justerat 

 Kommittén finner att inga beslut faller under denna punkt. 
 
§ 58 Sammanträdets avslutande 
 Ordförande Per-Inge Johansson avslutar sammanträdet. 
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
 
 
 Justeras  
 
 
Per-Inge Johansson, ordförande  
 
 
 
Justeras  
 
 
Alf Andersson 
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Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
 


