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SKK/FK nr 4/2011
§ 71 - § 92

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté (FK) torsdagen den
1 september 2011 på SKKs kansli, Spånga

Närvarande
Ledamöter
Jahn Stääv (ordförande), Marita Björling, Göran Hallberger och Gun Kristensson
Adjungerade
Måns Engelbrektsson, Agneta Lönn, Peter Rimsby och Ulf Uddman
Inbjuden
Helena Nyberg, SKK kansli
Vid protokollet
Anna Qvarfort
§ 71 Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
§ 72 Val av justeringsperson
Gun Kristensson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 73 Fastsällande av dagordning
Föreslagen föredragningslista fastställdes
§ 74 Föregående protokoll
Förslag på datum för diskussion kring delegerat rasansvar från specialklubb till rasklubb (§ 50/2011)
har inkommit från rasklubben. FK uppfattade det som att klubbarna önskar närvaro av FK och
återkommer med datum till klubbarna.
Med anledning av vidare diskussion kring provregler i specialklubb (§ 53/2011) kommer en
inventering av hur klubbars aktiviteter är kopplade till olika medlemskap att göras för att sedan
eventuellt lyfta frågan till Centralstyrelsen (CS). Utgångspunken i organisationen är att aktiva
medlemmar ska behöva ha så få medlemskap som möjligt. Anna Qvarfort kommer, med hjälp av
SKKs tävlingsavdelning, se över hur frågan hanteras i olika klubbar. I specialklubben som avsågs i §
53 är det provreglernas text som gäller medan den principiella frågan är under utredning.
I § 65 d uppdrogs till Anso Pettersson att se över häftet Välkommen som förtroendevald.. FK anser att
Föreningspaketet på SKK webb är mer informativt och beslutade att kommittén skulle ta fram en
lättillgänglig pamflett som knyter an till det webbaserade materialet. Anna Qvarfort fick i uppdrag att
se över vad en sådan pamflett ska innehålla. Beslutet medför att häftet Välkommen som förtroendevald
lämnas utan översyn och kommer inte att tryckas i fler exemplar.
Den aktuella frågan om en del i en rasklubb inom en specialklubb diskuterades då ett möte mellan FK
och specialklubben ännu ej ägt rum. FK är mån om att specialklubben hittar en lösning med samarbete
kring den gemensamma verksamheten som är den klubbens kärna men där specialklubben har ett
delegerat ansvar från SKK. Anna Qvarfort tillskriver specialklubben för att följa utvecklingen.
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§ 75 Ekonomisk rapport
Ulf Uddman föredrog den ekonomiska rapporten, vilken sedan lades med godkännande till
handlingarna.
§ 76 FK/VU
Det förelåg inga ärenden som behandlats av Föreningskommitténs verkställande utskott.
§ 77 Stadgefrågor
a) Översyn av Plotthundklubbens stadgar
FK hade fått förfrågan från SSDV att titta på de föreslagna stadgarna för Plotthundklubben. Vid
genomgången konstaterades att vissa ändringar behöver göras för att klubbens stadgar ska harmonisera
med typstadgarna. Jahn Stääv uppdrogs att sammanställa dessa ändringar för att sedan delge SSDV.
b) Fastställande av SSRKs stadgar
Efter att ha tagit del av och gått igenom den, på SSRKs fullmäktige, föreslagna och antagna
revideringen av SSRKs stadgar uttalade FK att man hellre sett att ordet önskar bytts ut mot begär i den
tillagda meningen. Skillnaden är av språklig karaktär och FK beslutade att godkänna ändringen enligt
inkommet justerat fullmäktigeprotokoll och fastställa stadgarna för SSRK.
c)

Fastställande av SBHKs stadgar

Frågan bordlades då en tydlig redogörelse för ändringarna ej inkommit till FK. Specialklubben
tillskrivs och ombeds precisera vilka ändringar som är gjorda.
§ 78 Frågor rörande rasklubb och specialklubb
a) Styrelseprotokoll i rasklubb
Det förelåg frågor angående formulering och uttryck i styrelseprotokoll skrivet av en rasklubb. FK
ansåg att den punkt frågeställaren åberopar är olyckligt formulerad och FK klargjorde att alla
auktoriserade domare är kvalificerade att döma de raser de är auktoriserade på. Det finns inget stöd
från SKK att särskilja resultat beroende på vilken domare som har dömt. Då protokollskrivningen samt
korrespondensen mellan ras- och specialklubb kan misstolkas rekommenderade FK rasklubben och
specialklubben att se över vad som gäller vid inbjudande av domare samt regler för certrättigheter.
b) Fråga om beslutsgång gällande cert i jaktklass
Åsikter från ett flertal medlemmar angående rasklubbens hanterande av fråga om cert i jaktklass
gentemot specialklubbens fullmäktige hade inkommit. Efter att ha granskat handlingarna kunde FK
konstatera att beslutet att verka för att införa cert i jaktklass för samtliga raser inom specialklubben har
skett i demokratisk ordning på specialklubbens fullmäktige.
FK beslutade att kalla representanter från specialklubben, Prov- och tävlingskommittén (PtK), FK
samt VD till ett möte för att diskutera ovanstående punkter.
§ 79 Skrivelse angående SBKs stadgar
Det förelåg skrivelse från medlem i SBK där denne ställde sig frågande till huruvida en specialklubb
kan bortse från SKK´s typstadgar och vilken huvudsaklig uppgift en uppgift en rasklubb har förutom
rasansvar. FK konstaterade att specialklubben inte kan bortse från SKKs typstadgar och har heller så
inte gjort. SBK fastställer sina rasklubbars stadgar och SKK fastställer specialklubbens stadgar. I det
aktuella fallet har SKK sanktionerat specialklubbens stadgar som även har godkänts av SBKs
kongress. FK uttalade att ansvaret för raserna alltid är delegerade till specialklubbarna och att det
sedan är upp till respektive specialklubb att fördela arbetet med raserna.
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§ 80 Fråga angående digital lagring av protokoll
Det förelåg en fråga från Svenska terrierklubben (SvTek) angående digital lagring av klubbens
material. FK uttalade att det går bra att lagra protokoll samt in- och utgående skrivelse till klubben
digitalt men att man ska vara medveten om att allt digitalt är föränderligt. Arkiveringen ska vara
långsiktig vilket till exempel innebär att filformatet som lagras ska vara standardiserat, likt PDFformat, för att möjliggöra läsning av filerna.
§ 81 Avtalsanslutna klubbar
a) Rapporter
Dogo Argentinoklubben (DAK) hade framställt önskemål att ha Alf Andersson som ordförande på
kommande årsmöte. FK står för Alf Anderssons kostnader i det fall han åtar sig uppdraget.
Anna Qvarfort och Ulf Uddman uppdrogs att se över stegavtalen samt se över rutiner för de
avtalsanslutna klubbarna i stort.
b) Ansökan om förflyttning till steg III-Svenska Prazsky Krysarik klubben (SPKK)
Det förelåg ansökan med välskriven motivering från SPKK att flyttas till steg III som avtalsansluten
klubb. FK diskuterade frågan och ansåg att SPKK inte är redo att flyttas till steg III. Klubben har
sedan endast ett år tillbaka varit en steg II-klubb. FK berömmer klubben för dess driv och entusiasm
men önskar även se en bredd bland klubbens aktörer för att kunna godkänna en uppflyttning. För en
steg II-klubb finns möjlighet att via FK söka medel för domarkonferenser vilket i nuläget annars är
förbehållet steg III-klubbarna.
FK tog även del av en kort redogörelse för en av SPKKs aktiviteter och beslutade att skicka denna
bilaga till SKKs avelskommitté (AK) för hantering.
§ 82 Raser utan klubbtillhörighet
a) Rapporter
Listan med raser som saknar klubbtillhörighet gicks igenom. På listan återfanns tio raser. Raser som
inte har haft någon hund registrerad de senaste tre åren har avförts från listan. FK noterade att Dogo
Canario numer kan tilldelas CACIB.
b) Dogo Canario
Det förelåg en ansökan om att få bilda en avtalsansluten klubb för Dogo Canario. Klubben hade sänt in
begärda handlingar vilka genomgicks av kommittén. FK rekommenderade att kontakt upprättas med
avdelningen för avel och hälsa på SKK kansli angående avsnittet om mentalitet i klubbens riktlinjer
för avel och hälsa. Kontakt med klubben kommer att tas från FK angående formuleringar i stadgarna.
FK beslutade att godkänna Svenska Dogo Canario klubben med förkortningen SDCK som
avtalsansluten klubb och sända ett avtal till klubben för påskrift.
§ 83 Utbildningshelg för klubbarnas ordförande, sekreterare och kassörer
Jahn Stääv redogjorde för mötet med arbetsgruppen inför utbildningshelgen 28-29 januari 2012. Peter
Rimsby tillfrågades som föredragshållare under helgen och tackade ja. Kurslitteratur diskuterades och
kostnader för att dela ut kurslitteratur ska undersökas.
§ 84 Protokoll/protokollsutdrag från CS och SKKs kommittéer
a) CS 2011-05-04 § 76
Protokollsutdraget genomgicks och lades till handlingarna.
b) CS 2011-06-15 § 85
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Protokollsutdraget genomgicks och lades till handlingarna.
§ 85 Uppdragslista
Uppdragslistan genomgicks.
FK beslutade att man skulle se över regler för anslutning av ny specialklubb då det kan finnas klubbar
som inte uppfyller de krav som ställs på en specialklubb vars specialklubbstatus därmed kan
ifrågasättas.
FK beslutade att införa slutdatum på varje uppdrag som uppförs på uppdragslistan för att lättare kunna
redovisa uppdragens gång.
§ 86 Skrivelser/handlingar som inkommit för FKs kännedom
a) Rapport från FCI/NKU-möten, Paris 3-5 juli.
Rapporten genomgicks och lades därefter till handlingarna.
§ 87 Återrapporter – uppföljning av tidigare ärenden
FK 2011-06-07 § 36
Uppföljning av ärendet hade inkommit från länsklubb. FK tog del av skrivelsen, konstaterade att
länsklubben hade hanterat frågan på ett förtjänstfullt sätt och lade därmed ärendet till handlingarna.
§ 88 Rapporter
a) Ordförande
Ordförande Jahn Stääv rapporterade om ett önskemål från en lokal kennelklubb att få tillhöra en annan
länsklubb på grund av sin geografiska placering. Ordförande informerade om att länsklubbarna inte
alltid själva är indelade efter de exakta länsgränserna utan efter landskapsgränser i vissa fall. Den
lokala kennelklubben rekommenderas att kontakta de båda berörda länsklubbarna samt samla in
namnunderskrifter för att påvisa viljan från medlemmarnas sida att tillhöra en annan länsklubb än man
gör idag.
Ordförande hade tagit del av en skrivelse som även ställts till specialklubb. Skriftställaren hade, vid
kontakt med länsklubb, känt sig förfördelad på grund av sitt rasval och upplevt att hon inte var
välkommen i länsklubben. Efter kontakt med berörd länsklubb konstateras att det är beklagligt att
skriftställaren uppfattat samtalet på ett negativt sätt och att hon självklart är välkommen i sin
länsklubb. Då det förelåg frågeställningar från skriftställaren angående upplevelsen av samtalet
svarade FK att man stöttar de som är förtroendevalda av medlemmarna och förutsätter att alla
medlemmar är välkomna hos sin länsklubb oavsett ras.
b) VD
VD Ulf Uddman meddelade att handlingarna till Kennelfullmäktige (KF) är utsända och väldigt få
frågor kring dessa har inkommit.
Freestyle har påbörjat arbetet med att bilda en verksamhetsklubb.
CS har beslutat att pröva digitala pärmar i några kommittéer med utvärdering som följd. Målsättningen
är att pärmarna med papper ska försvinna helt så småningom.
IT-stödet som har varit aktuellt inom olika områden har avslutats på flera håll och nya projekt kommer
att få tillgång till IT-stöd, däribland jakthundklubbar och utställningssidan.
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Skatte- och momssidan är fortfarande oförändrad och fortfarande arbetas det på att få retroaktiv
ersättning för tryckerimoms.
Under 2012 firar Stövarklubben 100 år och SKK kommer att stödja projekt för nyrekrytering till
klubben.
Ulf Uddman rapporterade även att SKK haft ett möte med Jordbruksverket och länsstyrelsen i Skåne.
Målet är ett väl fungerande samarbete och god kontakt mellan SKK och länsstyrelserna för att
möjliggöra ett bra informationsflöde.
Önskemålet att SKK ska ha en aktiv roll som kvalitetssäkrare för utbildning och utbildare av
samhällsnyttiga hundar kvarstår.
c) Ledamöter
Marita Björling rapporterade att hon blivit tillfrågad att ingå i SvTeks föreningstekniska kommitté och
tackat ja. Hon rapporterade även att hon mottagit frågor om en nybildad förening där man förväxlar
den nybildade föreningen med en SKK-ansluten rasklubb.
Övriga ledamöter hade inget övrigt att rapportera
d) Sekreterare
Sekreteraren hade inget övrigt att rapportera.
e) Övriga
Chefsjurist Agneta Lönn rapporterade att tjänsten som sekreterare i SKKs Disciplinnämnd är vakant
och att rekrytering pågår. Detta leder även till att den juridiska rådgivningen har längre
handläggningstid än normalt.
Peter Rimsby informerade om att Svenska Brukshundklubben (SBK) genomfört både SM i lydnad och
agility samt Bruks och IPO SM. Båda evenemangen var välarrangerade och mycket uppskattade.
Under SM-dagarna för lydnad och agility uppmärksammades Botkyrka BK med pris från SBK
utbildningsfond för sitt samarbete med Botkyrkabyggen om utbildande av hundägare. Vid
mästerskapstävlingar gäller fortfarande att en veterinär måste närvara och möjligheten till dispens
förefaller vara olika runt om i landet vilket är mycket olyckligt.
Peter Rimsby fortsatte att informera om att Hundens dag i Göteborg var ett mycket lyckat
arrangemang och att den första officiella rallylydnadstävlingen hölls den 1 juli 2011 kl. 00.01 på
Österåker BK.
Han informerade även om att man på kommande förbundsstyrelsemöte bjudit in två personer att
berätta om sitt projekt med att få ungdomar att intressera sig för bruks.
Stadgearbetet med SBKs rasklubbars stadgar pågår och fortfarande har ett antal rasklubbar inte
inkommit med en reviderad version av sina stadgar.
§ 89 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden fanns anmälda.
§ 90 Datum för nästkommande sammanträde
Datum för nästkommande sammanträde bestämdes till den 2 november 2011 på SKK kansli i Spånga.
§ 91 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan
protokollet är färdigjusterat
FK beslutade att inget ärende faller under denna punkt.
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§ 92 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anna Qvarfort

Justeras

Jahn Stääv, ordförande

Justeras

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

