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SKK/FK
2012-09-18
§ 65 - § 87

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté (FK)
tisdagen den 18 september 2012 på SKKs kansli i Spånga.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Per-Inge Johansson, Karin Sejnell, Alf Andersson, Göran Hallberger
Adjungerade:
Maria Weinehall och Peter Rimsby
Adjungerade SKK:
Ulf Uddman (§ 65 - § 78), Helena Nyberg och Måns Engelbrektsson
Anmält förhinder:
Anso Pettersson, Gun Kristensson och Marita Björling
Protokoll:
Anna Qvarfort

§ 65

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

§ 66

Val av justeringsperson
Karin Sejnell utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 67

Fastställande av dagordning
Då VD Uld Uddman närvarar under begränsad tid beslutar kommittén att tidigarelägga
två punkter.

§ 68

Föregående protokoll
Kommittén har inget att anföra i protokoll 2-2012. Föregående protokoll läggs till
handlingarna
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§ 69

Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten gås igenom och det konstateras att nuvarande resultat är
väl inom ramen för 2012 års budget. Efter genomgången läggs den ekonomiska
rapporten till handlingarna.

§ 70

Rapporter
a) Ordförandes rapport
Per-Inge Johansson rapporterar att CS har utfärdat ett tillträdesförbud gällande
en person vilket upplevs har efterföljts sedan beslutsdatum. Per-Inge
Johansson har varit ordförande på Bullterrierklubbens årsmöte. Klubben
kommer att få fortsatt hjälp av Per-Inge då man, till stora delar, valt ny styrelse
och önskar utbildning i föreningsteknik.
Per-Inge Johansson rapporterar att han har träffat ett antal
styrelserepresentanter från SSUK och haft utbildning i föreningsteknik vilket har
upplevts som positivt.
Vidare har ordförande löpande kontakt med Freestylekommittén som arbetar
för att hitta formen för en verksamhetsklubb för att därefter kunna skapa
stadgar.
Per-Inge Johansson har haft kontakt med Intresseföreningen Kroppsvallarna
och påbörjat en positiv dialog samt arbete mot en eventuell verksamhetsklubb
inom SKK. Han har även suttit med i en grupp vars uppgift är att hitta ett
fungerande rasarbete för svensk lapphund.
Sedan 2011 pågår ett projekt, till följd av ett CS-uppdrag, med att arbeta för ett
samarbete mellan SKK och Sveriges länsstyrelser via djurskyddshandläggarna. I
projektet ingår Per-Inge Johansson som under 2012 har besökt en del av
länsstyrelserna tillsammans med Helena Sirén från SKKs kansli.
b) VD/Chefsjuristens rapport
VD Ulf Uddman rapporterar att SKK fått i uppdrag av socialdepartementet att ta
över driften av assistanshundsportalen. Från årsskiftet tar SKK över driften och
kommer att tillsätta en utredning under 2013-1014 som syftar till att ta reda på
behovet av assistanshund hos personer med funktionsnedsättning. Samtidigt
ska SKK ta tag i kvalitetssäkringen av vård- och assistanshundar där man i
framtiden kommer att genomföra en certifiering av utbildare av instruktörer för
dessa hundar och brukare. SKK har tillsatt en specifik grupp som kommer att
jobba med detta. Frågan kan bli än mer aktuell för FK i det fall då detta är en ny
verksamhet som ska inrymmas i organisationen och det kan bli fråga om
avtalsanslutning av verksamheten till SKK-organisationen.
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Angående momsfrågan har ingen ny information inkommit. Det föreligger hot
från länder mot EU att lägga in sitt veto om EU beslutar att momsbelägga
ideella föreningar.
Ett nytt IT-system för bibliotek och klipparkiv på SKKs kansli är under
uppbyggnad. Avsikten är att under början av 2013 möjliggöra arkivsökning på
internet bland artiklar från olika klubbtidningar inom organisationen.
Tidigare gjorda videoinspelningar från föreläsningar om föreningsteknik med
mera har gåtts igenom. Förhoppningen är att kunna använda dessa för att
sprida kunskap via internet. På SKKs kansli håller man på att titta på hur man på
bästa sätt gör den här typen av media attraktiv och lättillgänglig.
§ 71

Elektronisk signatur
En fråga om det finns möjlighet för klubbar att använda sig av elektronisk signatur har
inkommit till kommittén. Ledamöterna diskuterar på vilket sätt det skulle vara
funktionellt. Man belyser problematiken att ett elektroniskt id måste vara kopplat till
ett program som verifierar att personen som skriver under verkligen är den rätta
personen, som en bank gör vid användandet av bank-ID. SKK har i nuläget inget verktyg
för detta. FK ställer sig dock positiva till själva tanken som skriftställaren har och
ledamöterna är medvetna om att styrelsearbetet medför en hel del sändande av
protokoll över landet för vissa klubbar. Kommittén beslutar att skriftställarens klubb
samt ett fåtal andra intresserade klubbar får pröva elektronisk signatur under ett år för
att sedan återkoppla till FK. Detta under förutsättning att klubben tar fram ett eget
verktyg för den elektroniska signaturen.

§ 72

Specialklubbskonferensen 2013
Ulf Uddman redogör kort för det preliminära programmet till
specialklubbskonferensen den 26-27 januari 2013. FK önskar en timme till förfogande
och diskuterar, för forumet, lämpliga ämnen. Aktuella ämnen som kommittén kommer
fram till att man vill belysa på konferensen är policy för digitala medier samt ansvar
med att vara förtroendevald i organisationen. FK föreslår att någon från SKKs
Disciplinnämnd (DN) redovisar utfall för brott mot SKKs grundregel 1:3. Dessa ärenden
inkommer ofta till FK och kommittén önskar ge en bild av vilken dignitet ett ärende ska
hålla för att få någon påföljd i DN.

§ 70 forts. c) Ledamöternas rapporter
Alf Andersson har haft kontakt med Leonbergerklubben sedan förra mötet. Han
har även deltagit på ett möte mellan SBHK och rasklubben för Cane Corso.
Mötet ledde till en rad överenskommelser mellan klubbarna och avslutades på
ett bra sätt med beslut om ett uppföljningsmöte i november.
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Alf Andersson har även varit i kontakt med ordförande i en avtalsansluten
klubb. Då klubben sedan en längre tid har svårigheter och inte får arbetsro på
grund av en utomstående klubb ska Alf Andersson, eventuellt efter samråd
med Karin Drotz på SKKs kansli, kalla klubben till ett möte under närmaste
tiden.
Göran Hallberger rapporterar att perioden sedan förra mötet har varit lugn och
att han har varit i samspråk med ordförande i SÄK vid några tillfällen.
Maria Weinehall rapporterar att det är lite oroligt i en klubb hon har
kontinuerlig kontakt med. Hon kommer att råda klubben att samarbeta då det
är aktuellt för rasen med ansökan om ett internationellt godkännande vilket
kräver en samspelt organisation.
d) Sekreterarens rapport
Anna Qvarfort informerar om utskickade handlingar i ett ärende som tidigare
behandlats av kommittén.
Anso Pettersson är, via kommittésekreteraren, tillfrågad att hålla föredrag för
en avdelning inom SPHK i oktober månad.
Under 2013 kommer FK att publicera information om kommitténs arbete i
Hundsport Special.
e) Övriga rapporter
Inga övriga rapporter finns
§ 73

FK/VU
Dalarnas Kennelklubb
FK/VU har rådgjort med Dalarnas Kennelklubb om ett extra årsmöte för
länsklubben till följd av att den valda ordföranden i länsklubben har avsagt sig
sitt förtroendeuppdrag. Länsklubben kommer att ha ett extra årsmöte för att
välja ordförande samt vice ordförande.

§ 74

Stadgefrågor
a) SSRK – fastställande av stadgar
Kommittén uppdrar till FKs verkställande utskott att granska samt fastställa
SSRKs stadgar.
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b) Sveriges Hundungdom (SHU) stadgeöversyn
SHU har i nuläget inte typstadgarna. Det behövs en anpassning till
typstadgemodell samt en språklig översyn. FK uppdrar FK/VU att framställa ett
stadgeförslag till SHU.
c) Stadgetolkning gällande medlemskap
En fråga gällande hedersmedlemskap och medlemskap i olika länsklubbar har
kommit upp. Föreningskommittén konstaterar att hedersmedlemskapet i
länsklubb är låst till en och samma länsklubb. Därför är det nödvändigt för en
person som blivit utnämnd till hedersmedlem att ha möjlighet att kunna lösa
medlemskap i ytterligare länsklubb.
§ 75

Bordlagda ärenden
Skrivelse (FK2-2012 § 54 d)
Per-Inge Johansson och Alf Andersson har gått igenom ärendet för att konstatera om
en specialklubbs valberedningsordförande har handlat i strid med ålagt
förtroendeuppdrag. De har inte funnit att något direkt fel har begåtts men konstaterar
att valberedningen, på specialklubbens fullmäktige inte har talat för sitt förslag.
Föreningskommittén konstaterar att hela valberedningen valdes om på
specialklubbens fullmäktige och lägger ärendet, utan vidare åtgärd, till handlingarna.

§ 76

Ärenden gällande länsklubbar
Postnummerindelning i länsklubbarna
Med anledning av att postnummer ibland ändras och nya tillkommer över tid
förtydligar Föreningskommittén förfarandet att medlemsavdelningen på SKKs kansli
lägger in nya postnummer till respektive länsklubb när de får informationen. Om det
råder någon tveksamhet tillfrågas berörda klubbar.

§ 77

Ärenden gällande specialklubbar
a) Överrevision av specialklubb
En revision har genomförts av Ulf Uddman för en specialklubb på uppdrag
av FK. Kommittén går igenom den skrivna revisionsberättelsen som redogör
för att klubben sköter sin ekonomiska redovisning på korrekt sätt. I
bakgrunden till önskemålet om denna extra revision fanns även en
frågeställning huruvida klubben bör ha ett extra årsmöte till följd av en
bristfällig ekonomisk redovisning. I revisionsberättelsen framgår att inget
sådant behov föreligger och FK har inget övrigt att anföra i frågan.
Ett fåtal synpunkter angående revisionens resultat har inkommit från
medlemmar i specialklubben. Klubben tillställdes revisionsberättelsen i juli.
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Efter redovisningen lägger Föreningskommittén ärendet till handlingarna.
b) Specialklubb - skrivelse angående handläggning i fråga om jaktprovsregler.
En skrivelse har inkommit från en lokalavdelning i en specialklubb. I
skrivelsen ifrågasätts specialklubbens handlande i en årsmötesfråga
rörande de jaktprovsregler som antogs på specialklubbens årsstämma. FK
tar del av skrivelsen samt årsstämmans protokoll. I protokollet framgår att
stämman har sagt nej till de gemensamma nordiska jaktprovsreglerna. Ett
tydligt beslut om årsstämmans önskan angående tidsperiod som de tidigare
jaktprovsreglerna ska gälla, finns ej. Efter fattat årsstämmobeslut är en
dispensansökan inskickad från specialklubben till SKKs jaktprovskommitté
där man framställer önskan att de nuvarande reglerna endast ska gälla i ett
år. Lokalavdelningen anser att dispensansökan strider mot det fattade
årsstämmobeslutet.
FK konstaterar att klubbens årsstämma ej har beslutat om för vilken
tidsperiod det fattade beslutet ska vara gällande. FK konstaterar därmed att
det står klubbstyrelsen fritt att skicka in ansökan om dispens. På kommande
årsstämma finns möjlighet att lyfta frågan igen och möjlighet för
årsstämman att besluta i frågan om jaktprovsregler.
c) Skrivelse från specialklubbsordförande
Ulf Uddman anmäler jäv och yttrar sig ej i detta ärende.
Grunden till det inkomna ärendet är ett antal omhändertagna hundar av en
ras som specialklubben har rasansvar för. Hundarna omhändertogs och är i
samhällets vård medan röster inom specialklubben anser och uttrycker att
specialklubben borde ha påverkat hur omplaceringen av dessa hundar gick
till väga.
Föreningskommittén tar del av medlemmars samt ordförandes redogörelse
och uttalar att ordförande i specialklubben har handlat korrekt och inget
finns att anföra på hans agerande. FK konstaterar även att ordförande är
styrelsens språkrör och att inget i de handlingar som kommit in till FK
föranleder att dra ärendet vidare inom organisationen.
d) Ärende gällande rasklubb inom SSUK
Ett ärende gällande en rasklubbs bristande rutiner då funktioner och
förtroendevalda byts i klubben har inkommit till FK.
FK hänvisar ärendet till SSUK och uppmanar specialklubben att vara
rasklubben behjälplig och lösa problematiken.
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e) Ärende gällande lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben (SBK)
En frågeställning om ansvar för att informationsflöde fungerar inom en
lokal brukshundklubb har inkommit till Föreningskommittén.
FK beslutar att hänvisa frågeställningen till SBK.
f) Ärende gällande rasklubb inom Svenska Terrierklubben (SvTeK)
En frågeställning om policy för rasklubbsprotokoll inom SKK-organisationen
har inkommit till Föreningskommittén. Enligt uppgift har SvTeK behandlat
frågan och svarat skriftställaren.
Föreningskommittén beslutar, mot bakgrund av ovanstående, att lägga
ärendet till handlingarna utan åtgärd.
§ 78

Ärenden gällande avtalsanslutna klubbar
a) Rapporter från kontaktpersonerna
Ny kontaktperson för Svenska Blodhundklubben är Maria Weinehall. Ny
kontaktperson för Dogo Argentino Klubben är Alf Andersson.
Shar Peiklubben har fortsatt dialog med länsstyrelsen i Skåne.
Föreningskommittén informeras av Ulf Uddman att det framöver kommer att
bli svårare för ej FCI-godkända raser att ta sig in i stamböcker.

§ 79

Raser utan klubbtillhörighet
a) Listan på raser utan klubbtillhörighet
Kommittén går igenom listan på raser utan klubbtillhörighet.
b) Nya raser
En deutsche bracke har registrerats i SKKs stambok. Rasen tillhör grupp 6, är en
drivande hund och kommer ifrån Tyskland. Rasen är erkänd av FCI, tävlar om
CACIB och har krav på provmerit för internationellt championat.
Föreningskommittén beslutar att tillfråga Svenska Stövarklubben om rasansvar.
c) Saarloos wolfhond och ceskoslovensky vlcak
Göran Hallberger har haft kontakt med representanter från en förening för
saarloos wolfhond och ceskoslovensky vlcak. Han fick i uppdrag att hjälpa
klubben med ett tillvägagångssätt för att bli en SKK-ansluten klubb och
redovisar resultatet i ord och bild för övriga kommittén. Föreningskommittén
önskar att klubben uppvisar ett större medlemsantal för att sedan komma in
med en ansökan om att få bli avtalsansluten klubb under SKK.

§ 80

Projekt/uppdrag
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a) Typstadgar i specialklubbar
Ett mindre antal klubbar väntar på att få hjälp med en anpassning till SKKs nya
typstadgar för att kunna besluta om dessa under nästa år. Per-Inge Johansson
bistår klubbarna med detta
b) Fler funktionärer
Projektet syftar till att finna möjliga vägar att hitta fler funktionärer till
förtroendeposter inom organisationen. Per-Inge Johansson ska skicka underlag
till Karin Sejnell för att arbeta med projektet.
c) Utbildning i föreningsteknik 2013
Utbildningsfrågan diskuteras entusiastiskt. Utbildning inom
Föreningskommitténs område är eftertraktad och efterfrågad. Utbildningen
som var i början av året kunde ta emot ett begränsat antal deltagare diskuteras
ett alternativ till denna centrala utbildning.
Kommittén beslutar att man ska satsa på att ta fram en utbildning som ska
bedrivas regionalt under en heldag. Per-Inge Johansson ska tillfråga
länsklubbarna om de är intresserade av att vara kanal för utbildningarna ute i
landet. Anna Qvarfort och Per-Inge Johansson ska sammanställa antalet ledare
och föreläsare som finns runt om i landet inom de olika utbildningsområdena
samt titta på grunden till ett innehåll. Vidare ska kommittén skapa en
grundstomme för innehållet i utbildningen för att den ska bli enhetlig över hela
landet. Förlag på viktiga områden som kommittén uppfattar att det finns
utbildningsbehov inom är: stadgar, hur man arbetar i en styrelse? Hur
rapporterar en styrelse till SKKs kommittéer? Vad förväntas av mig som
förtroendevald?

§ 81

Föreningspaketet/Frågebanken
Föreningspaketet är fortfarande under omarbetning. Projektet utförs av Anna Qvarfort
tillsammans med marknadsavdelningen på SKKs kansli. Anna Qvarfort och Måns
Engelbrektsson redovisar idéer och tankar kring utformningen för kommittén.
Ett förslag på kontoplan diskuteras. Kommittén enas om att det är viktigt att det
förslag som läggs ut i Föreningspaketet måste vara tillämpbart för både stora och små
klubbar. FK uppdrar till Karin Sejnell och Peter Rimsby att ta fram kontoplan och
redovisa på kommande möte.

§ 82

Diskussionsfrågor
a) Nordkalottens vita älghundar
Kommittén tar del av en inkommen fråga från en norsk förening för älghundar.
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Frågan vidarebefordras till SÄK
b) Intresseföreningen Kroppsvallarna (IKV)
FK har kommunicerat med IKV och ett möte är bokat med dem under
september. Per-Inge Johansson representerar Föreningskommittén och ska ta
reda på hur IKVs arbete fortskrider. FK är fortsatt positiva till grundidén med
den bildade klubben. FK/VU kommer att diskutera frågan efter det
gemensamma mötet och redovisa resultatet på nästa FK-möte.
c) Elektronisk signatur
Se § 71
d) Nyhetsbrev
Inom SKK finns nu, för de kommittéer som har behov, möjlighet att skicka ut
nyhetsbrev till olika målgrupper. Föreningskommittén kommer att skicka ut
nyhetsbrev till förtroendevalda och diskuterar hur ofta utskicken ska göras, hur
många som ska skickas ut samt hur man på bästa sätt ska nå ut med
målgruppsanpassad information.
Måns Engelbrektsson har tagit fram en lista på mottagare. Anna Qvarfort och
Måns Engelbrektsson kommer att utforma ett första brev innan nästa
kommittémöte.
När det är aktuellt med längre informerande texter kommer FKs ledamöter att
vara behjälpliga med textunderlag.
Kommittén förevisas hur ett nyhetsbrev kan ser ut och kort information om hur
det skapas.
§ 83

Protokoll från CS och kommittéer
a) PtK – protokollutdrag gällande IKV
Föreningskommittén tar del av protokollsutdraget. Frågan har behandlats
under § 82 b. FK ska ge en lägesrapport till PtK
b) FREE – Föregående protokoll
FK tar del av protokollet för kännedom och lägger det därefter till handlingarna.

§ 84

För kännedom
a) Specialklubbskonferensen 2013
Se § 72.

§ 85

Datum för nästkommande sammanträde
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Datum för nästkommande sammanträde är den 4 december 2012 i Solna.
§ 86

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

§ 87

Sammanträdet avslutas
Ordförande avslutar mötet.
Vid protokollet

Anna Qvarfort

Justeras

Per-Inge Johansson, ordförande

Justeras

Karin Sejnell

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

