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SKK/FK nr 3-2016
2016-06-09
§ 40-57
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
tisdag 2016-06-09 på SKKs Kansli.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Thomas Uneholt (ordf.), Göran Hallberger, Ove Johansson, Maude Sjölin och Maria
Weinehall
Adjungerade SKK:
Helena Nyberg och Agneta Lönn

Anmält förhinder:
Catrin Fernholm
Protokoll:
Fredrik Bruno
§ 40

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

§ 41

Val av justeringsperson
Maria Weinehall utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 42

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs utan ändringar.

§ 43

Föregående protokoll
Kommittén går igenom föregående protokoll och konstaterar att § 31 b har
beslut fattats på felaktiga grunder och därför kommer tas upp igen vid dagens
möte (se nedan § 49 b). Protokollet läggs därefter med godkännande till
handlingarna.

§ 44

Ekonomisk rapport
Förelåg ekonomisk rapport till och med april 2016.
Kommittén tar del av rapporten och lägger den därefter till handlingarna.
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§ 45

Rapporter
a) Ordförandes rapport
Rapporterar att det har varit ovanligt många samtal och mycket oro i
organisationens klubbar. Generellt gäller att många problem beror på
uttalanden i sociala medier.
b) Ledamöternas rapporter
Ove Johansson
Rapporterar om ordförandeskap vid årsmöte i en avtalsansluten rasklubb
där det inför mötet fanns en oro men att mötet fortlöpte lugnt. Dock kunde
en stadgeändring inte beslutas med den kvalificerade majoritet som krävs
enligt stadgarna. Det fanns från vissa av mötesdeltagarna även en önskan
om införande av personval för vice ordförande och kassör, varvid det
påpekades att en sådan ändring av stadgarna inte skulle komma att
fastställas av kommittén.
Maude Sjölin
Rapporterar från Svenska Brukshundklubbens kongress som innebar vissa
diskussioner kring mentaltester och regelfrågor, men generellt avlöpte
kongressen mycket lugnt.
Maria Weinehall
Rapporterar att hon blivit invald i styrelsen i en specialklubb och fått
uppdraget att se över stadgarna inom klubben.
Påpekar ett i klubbarna upplevt problem med typstadgarnas kallelse- kontra
motionstid där kallelse ska ske tre veckor före mötet medan motioner ska
vara inne fyra veckor innan mötet. Ordningen gör att många missar att få in
motioner vilket bör finnas med i arbetet med nästa revidering av
typstadgarna.
c) Chefsjuristens rapport
Rapporterar om ett nytt dynamiskt frågor-och-svar system som under
hösten kommer testas av registrerings-, juridiska, och
medlemsavdelningarna. Föreningsteknik kommer vara en kategori och
Frågebanken kommer med största sannolikhet föras in i systemet.
Nya fodervärdsavtalet finns nu för nedladdning från SKKs hemsida, tryckta
kopior dröjer ytterligare någon vecka.
Juridiska avdelningen har anställt en ny medarbetare, Mikaela Öhnell, som
kommer vara sekreterare i Disciplinnämnden och efter sommaren även i
kommittén för medlemsfrågor.

SKK/FK nr 3-2016
2016-06-09
Sida 3/10

d) Sekreterarens rapport
Sekreteraren rapporterar översiktligt angående de frågor som diskuteras i
SKKs organisationsutredning.
Rapporterar vidare om viss otydlighet rörande ärendegången för
avtalsanslutna klubbar som mottar ansökningar från domare som vill utöka
sitt rasregister.
e) Övriga rapporter
Helena Nyberg
Medlemsantalet i länsklubbarna har sjunkit från 90 400 förra året till 88 100
vid samma tidpunkt i år vilket innebär en minskning på ca 2,5 %.
De nya avier för medlemsavgift som förevisades kommittén vid föregående
möte kommer att börja skickas ut den 1 september.
Medlemsavdelningen får många förfrågningar om medlemsadministration
från klubbar inom organisationen. Målet är att administrera medlemskapen
för 60 klubbar vid årsskiftet. Antalet är i nuläget 53 att jämföra med 46 förra
året.
§ 46

FK/VU
a) Förelåg FK/VUs beslut att meddela Svenska Dalmatinersällskapet dispens
avseende tidpunkt för årsmöte.
Kommittén godkänner FK/VUs beslut.

§ 47

Stadgefrågor
a) Förelåg tidigare bordlagt ärende rörande stadgar för verksamhetsklubbar
inom specialklubb.
Specialklubben har under sig kommittéer för en viss verksamhet för vilken
klubben har ansvar, dessa kommittéer har i sin tur verksamhetsklubbar
under sig.
Kommittén rekommenderar att ansvaret för den verksamhet som i
dagsläget hanteras i så kallade verksamhetsklubbar införlivas i inom
klubben befintliga avdelningar, i enlighet med klubbens stadgar.
För att någon annan lösning ska kunna aktualiseras anmodas klubben att
inkomma med förslag på hur en sådan ordning skulle kunna se ut.

SKK/FK nr 3-2016
2016-06-09
Sida 4/10

§ 48

Ärenden gällande specialklubb
a) Förelåg fråga från medlem i specialklubb rörande policy för
medlemstidskrifter.
Kommittén tar del av skrivelsen och konstaterar att SKK varken har eller
avser ta fram riktlinjer för medlemstidskrifter inom organisationen, det står
däremot respektive förening fritt att införa sådana riktlinjer för den egna
publikationen. Frågan är därmed att anse som en intern angelägenhet för
den aktuella klubben.
b) Förelåg ansökan om dispens rörande engelskt namn på rasklubb.
Kommittén beslutar, mot bakgrund av Centralstyrelsens beslut den 27 april
2016 (se § 49 b), att avslå dispensansökan.
c) Förelåg minnesanteckningar från möte med specialklubb där kommitténs
ordförande och sekreterare deltagit samt revisionsberättelse för den
aktuella klubben.
Ordförande beskriver bakgrunden till de problem som finns i klubben
Kommittén uppdrar åt ordförande att ta kontakt med den styrelse som väljs
vid klubbens årsstämma den 11 juni.
d) Förelåg skrivelse från specialklubb rörande hanteringen av rasansvar för
numerärt små raser och eventuell vidare delegation till rasklubb.
Kommittén anser att den klubb som samlar numerärt små raser ska göra
just detta, dock med målsättningen att det ska kunna bildas rasklubbar för
respektive ras när antalet hundar och hundägare ökar.
e) Förelåg begäran om ogiltigförklaring av beslut fattat vid årsstämman i en
specialklubb.
Kommittén konstaterar att det inte förekommit några formella
felaktigheter eftersom delegaterna inte är bundna av det beslut som fattats
vid respektive klubbs årsmöte. Det saknas därför anledning att
ogiltigförklara stämmans beslut.
Kommittén uppdrar vidare åt ordförande att diskutera klubbens årsstämma
med SKKs Centralstyrelse.
f) Förelåg skrivelse angående likabehandling inom Specialklubb.
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Kommittén tar del av skrivelsen och beslutar att lämna den utan åtgärd.
g) Förelåg skrivelse från rasklubb rörande specialklubbens roll vid framtagande
av domarkompendium.
Styrelsen i den aktuella specialklubben har kallat till ett möte med berörd
rasklubb för att diskutera frågan och därvid uttryckt en önskan om
representation från Föreningskommitténs sida.
Kommittén beslutar att Ove Johansson deltar vid mötet för kommitténs
räkning och bordlägger därefter ärendet tillsvidare.
h) Förelåg yttrande i tidigare ärende rörande otillbörlig påverkan på
valberedning (se FK 2-2016 § 29 c).
Kommittén tar del av svaret och konstaterar att det inte är visat att den
eventuella påverkan som skett ska anses vara otillbörlig.
i) Ärende rörande samarbetssvårigheter mellan distrikt och centralstyrelse
inom specialklubb
Ove Johansson rapporterar från ett möte som avhållits mellan distriktet och
klubbens centralstyrelse.
Kommittén uppdrar åt Ove Johansson att fortsätta kontakten med
mötesdeltagarna.
§ 49

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) Välkomnades chefen för SKKs Tävlingsavdelning Kjell Svensson, för
redogörelse för arbetet med regelverk inom en avtalsansluten
verksamhetsklubb.
Kjell Svensson ger en bakgrund till arbetet med regelverket och kommittén
ställer därefter frågor, främst rörande krav på medlemskap vid
arrangemang.

SKK/FK nr 3-2016
2016-06-09
Sida 6/10

Kommittén tackar Kjell Svensson för informationen.
c) Förelåg skrivelse från medlem i avtalsansluten verksamhetsklubb avseende
krav på medlemskap vid arrangemang samt certifiering av elever.
Kommittén konstaterar inledningsvis att det beslut som fattats vid
föregående möte (se FK 2-2016 § 31 b) grundats på felaktig information,
varför ärendet nu tas upp igen.
Vad först gäller kravet på medlemskap anser kommittén detta vara
olyckligt, särskilt mot bakgrund av att resultat från genomförda prov
retroaktivt kan registreras i SKKs stambok.
Kommittén konstaterar dock att kravet på medlemskap inte kommer att
finnas med i regelverket för sporten och att den som önskar delta efter
årsskiftet endast behöver vara medlem i någon klubb inom SKKorganisationen, varför frågan lämnas utan vidare åtgärd.
Gällande certifiering av instruktörer beslutar kommittén att begära in en
redogörelse från klubben vad gäller tillvägagångssätt och krav vid såväl
validering som certifiering av instruktörer för sporten samt uppgifter om
vilka aktörer som klubben utsett till validerare respektive certifierare.
Kommittén beslutar vidare att bjuda in representant för klubben till
nästkommande möte för diskussion i vissa frågor rörande
funktionärsutbildning.
d) Förelåg begäran från avtalsansluten verksamhetsklubb om startbidrag i
form av kostnadsfri medlemsadministration under två års tid.
Kommittén beslutar hänskjuta frågan om kostnadsfri
medlemsadministration under två år till Centralstyrelsen med
rekommendation om att begäran beviljas.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
§ 50

Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar
a) Lista över stegindelning och rapporter från kontaktpersonerna
1
2

Mastino Napolitanoklubben,
MNK
Ras- och avelsföreningen för
Cane Corso

Vilande

-

Steg II

Thomas Uneholt
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

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
Svenska Russkaya Tsvetnaya
Bolonkaklubben

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

Steg II

Ove Johansson

b) Förelåg minnesanteckningar från möte med representanter för
Föreningskommittén, Kommittén för hundars mentalitet och en
avtalsansluten rasklubb rörande införande av mentaltest som
registreringskrav för den till klubben hörande rasen.
Kommittén tar del av minnesanteckningarna och lägger dem därefter till
handlingarna.
c) Förelåg skrivelse från avtalsansluten rasklubb rörande deltagande vid
domarkonferens arrangerad av klubbens tidigare specialklubb.
Kommittén uppdrar åt ordförande att diskutera vidare med de aktuella
klubbarna för att nå en överenskommelse som innebär att den
avtalsanslutna rasklubben deltar vid konferensen.
d) Förelåg förfrågan från Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben om att
få tillhöra Svenska Dvärghundsklubben.
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Kommittén beslutar tillstyrka klubbens ansökan och tillfråga Svenska
Dvärghundsklubben om övertagande av ansvaret för rasen och rasklubben.
§ 51

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.

§ 52

Projekt och uppdrag
a) Pågående projekt och uppdrag
Distansutbildning i föreningsteknik
Förelåg kursutvärdering för distansutbildningen i föreningsteknik för
ordförande.
Kommittén tar del av utvärderingen och konstaterar att kursen uppfattats
väldigt olika beroende på vilken handledare som handhaft utbildningen.
Kommittén diskuterar därefter det vidare arbetet med utbildningen och
beslutar att kursen ska omarbetas till en grundläggande utbildning i
föreningsteknik för samtliga styrelsefunktionärer. De personer som anmält
sig till kursen i dess nuvarande form kommer att erbjudas möjlighet att
genomföra kursen till hösten, alternativt avvakta till den nya kursen är
färdigutvecklad.
b) Nya projekt och uppdrag
Kommittén beslutar om följande nya projekt:
Konferens för avtalsanslutna klubbar
En konferens för avtalsanslutna verksamhets- och rasklubbar kommer att
avhållas i Stockholm den 11 februari 2017.
Utbildning för årsmötesordförande
En ny utbildning för årsmötesordförande kommer att genomföras den 22
oktober 2016 i Stockholm.
Utbildning i föreningsteknik i Stockholm
En utbildning i föreningsteknik kommer att genomföras i Stockholm i maj
2017
Stegindelning för avtalsanslutna verksamhetsklubbar
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Kommittén uppdrar åt sekreteraren att ta fram förslag på stegindelning för
avtalsanslutna verksamhetsklubbar, liknande den ordning som finns för
avtalsanslutna rasklubbar.
§ 53

Föreningspaketet
Förelåg förslag på mall för valberedningens förslag.
Kommittén godkänner förslaget med vissa redaktionella ändringar.

§ 54

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

§ 55

Datum för nästkommande sammanträde
Kommittén sammanträder åter den 15 september på SKKs kansli

§ 56

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

§ 57

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

Vid protokollet

Fredrik Bruno

Justeras

Thomas Uneholt, ordförande

Justeras

Maria Weinehall
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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.

