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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
tisdag 2014-08-27 på SKKs kansli. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Per-Inge Johansson, Alf Andersson, Anso Pettersson (§ 63 - § 75), Maude Sjölin, Göran 
Hallberger, Thomas Uneholt och Maria Weinehall 

Adjungerade SKK: 

Måns Engelbrektsson, Helena Nyberg och Ulf Uddman (§ 58 - § 66) 

Anmält förhinder:  

Agneta Lönn 

Protokoll 

Fredrik Bruno 
 

§ 58 Sammanträdet öppnas 

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

 
§ 59 Val av justeringsperson 

Thomas Uneholt utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 60 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs utan ändringar 
 

§ 61 Föregående protokoll 
Kommittén går igenom protokollet och noterar att det skett förändringar i 
planeringen för utbildning i föreningsteknik på distans (se vidare § 71 b). 
Kommittén lägger därefter protokollet till handlingarna. 

 
§ 62 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport fram till och med juli 2014. Kommittén tar del av 
rapporten och lägger den därefter till handlingarna. 

 
§ 63 Rapporter 

SKK/FK nr 4-2014 

2014-08-27 
§ 58 – 75 
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a) Ordförandes rapport 

 
Ordförande Per-Inge Johansson rapporterar att boken ”Föreningsteknik” i 
ny upplaga nu finns till försäljning. Boken kommer även att utgöra 
kursmaterial i framtida kurser. 
 
Ordförande rapporterar vidare att Agilityklubben har haft ett positivt första 
halvår med en konstant ökning av starter trots något höjd startavgift. 
Målsättningen på 500 medlemmar har redan uppnåtts, huvuddelen av 
startande är medlemmar i andra klubbar. Klubben har beslutat om kollektiv 
anslutning av domare för att etablera ett kontaktnät med dessa. Det är 
viktigt att regelverken följs, särskilt med hänsyn till antalet startande. 
Domarna ansluts gratis men måste betala för att erhålla rösträtt i 
föreningen. Klubben kommer ha ett bra ekonomiskt kapital inför årsskiftet 
då man ska ta över ansvaret för ekonomi och revision från SKK. Noterbart är 
även att landslaget har gjort bra ifrån sig i Nordiska Mästerskapen och 
European Open. 
 
Det kommer att hållas ett extra årsmöte i Sörmlands Kennelklubb i 
september i syfte att välja en ny vice ordförande. 
 

b) VDs rapport 
 
VD Ulf Uddman rapporterar att en arbetsgrupp har påbörjat arbetet med 
att se över de regelverk som finns inom organisationen. Ett förslag till 
regelförenkling kommer att beredas till nästa Kennelfullmäktige. Förslaget 
innebär bland annat att grundreglernas kap. 1 tas bort och flyttas över till 
stadgarna och att grundreglerna återgår till att främst riktas mot uppfödare 
och hanhundsägare. 
 
Boken ”Föreningsteknik” har skickats ut som gåva till samtliga läns- och 
specialklubbar.  
 
Ett antal djurorganisationer, däribland SKK, SVERAK och LRF har gått ihop 
för att uppvakta departement och EU-parlamentet i syfte att åstadkomma 
en förändrad lagreglering vid köp av levande djur. Ett antal möten med 
politiker på departement och i EU-parlamentet är redan inbokade. 
 
Utöver länsklubbskonferensen som kommer hållas den 20-21 september, 
finns det även en konferens för ordföranden i specialklubbar planerad till 7-
8 februari 2015. 
 
Webbprojektet går framåt och åtta länsklubbar har nu gemensamt 
utseende på sina hemsidor. 
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SKK har tillskrivit Socialdepartement och hemställt om pengar för att driva 
assistanshundverksamheten även 2015. 
 

c) Chefsjuristens rapport 
 
Sekreteraren rapporterar å chefsjuristens vägnar att det finns nya låneavtal 
och parningsavtal på både svenska och engelska utlagda på hemsidan. 
 

d) Ledamöternas rapporter 
 
Alf Andersson 
Rapporterar om årsmötet i Dogo Argentinoklubben varvid klubben 
vilandeförklarades i tre år. Sju personer deltog vid vad som var ett lugnt 
årsmöte. 

 
Thomas Uneholt 
Rapporterar om den kommande länsklubbskonferensens innehåll. Det 
kommer bland annat hållas en workshop om BPH och diskuteras kring det 
webbprojekt där länsklubbarnas hemsidor får samma struktur och utseende 
som SKK.se. 
 
Rapporterar vidare om viss turbulens som resulterat i vilandeförklaring av 
en lokalavdelning till en specialklubb. Specialklubben har tagit över ansvaret 
för utställningar i området. 

 
Maria Weinehall  
Rapporterar att Svenska Hundfreestyleklubben har medlemsmöte lördagen 
den 30 augusti. Klubben har meddelats dispens så att domare kan tävla och 
döma samma dag, dispensen gäller fram till nästa regelrevidering (2016). 
 
Freestylelandslaget har varit i Finland och nått fina resultat. Två landslag 
kommer att delta i Öppna Europeiska Mästerskapen och Nordiska 
Mästerskapen. 

 
Anso Pettersson 
Rapporterar om en specialklubb där valberedningen adjungerat en ny 
ledamot som även satt med på specialklubbens styrelsemöte, ett förfarande 
som inte är korrekt.  
 
Rapporterar även om kontakter med en rasklubb där medlemmar velat 
upprätta en lista över uppfödare som varit framgångsrika vilket nekats av 
styrelsen i klubben. Ärendet är för specialklubben att hantera. 
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e) Sekreterarens rapport 

 
Sekreteraren rapporterar att Nyhetsbrev 2 gick ut den 26 juni, temat för 
nyhetsbrevet var ”Föreningsteknik”. 
 
Det råder viss oro i en rasklubb mot bakgrund av vissa import- och 
registreringsbestämmelser. SKKs VD redogör för bakgrunden till 
regleringen. Problemet är i nuläget för specialklubben att hantera. 
 
Sekreteraren rapporterar vidare att han tar emot många samtal och mejl 
rörande konflikter i sociala medier. 
 

f) Övriga rapporter 
 
Helena Nyberg  
Rapporterar att länsklubbarnas medlemssiffror fortsätter sjunka ungefär 
samma takt som tidigare. Det fanns 92 900 medlemmar i juni och ungefär 
samma i juli vilket innebär en minskning med ca 3 % sedan föregående år. 
 
Medlemsavdelningen har lämnat offert gällande medlemsadministration till 
två specialklubbar. 
 
DjurID för bortsprungna katter och hundar har lanserats på Facebook. 
Lanseringen har mottagits väl och aktiviteten på Facebooksidan är hög. 
 
Måns Engelbrektsson 
Rapporterar att det eventuellt behövs en analys av mottagarantalet och 
mottagaradresserna för nyhetsbrevet för styrelsefunktionärer.  
 
Nyhetsbrevet publiceras numer även under FKs avdelning på SKK.se. 

 
§ 64 FK/VU 
 VU har i samarbete med SHU tagit fram ett förslag på stadga för klubben som i 

stora delar överensstämmer med SKKs typstadga för specialklubb. Förslaget 
kommer att läggas fram vid SHUs representantskapsmöte den 20-21 
september. VU har för Föreningskommitténs räkning godkänt förslaget.  
 
Kommittén diskuterar frågan och beslutar att godkänna VUs beslut. 

 
§ 65 Stadgearbete 

a) Se § 64 
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b) Den grupp som tillsatts av CS för att se över organisationens regelverk (se § 

63 b) kommer att föreslå ändringar i vissa stadgeparagrafer. I samband med 
förslaget vill gruppen även att verksamhetsklubbar regleras i stadgarna. 
 
Kommittén beslutar att ta fram ett förslag över vilka paragrafer som 
behöver justeras och redovisa detta vid Centralstyrelsens sammanträde den 
4-5 november. 

 
§ 66 Ärenden gällande specialklubb 

a) Ärende gällande rasklubbs specialklubbstillhörighet 
 
Styrelsen i en specialklubb har avslagit en ansökan från rasklubb att byta 
specialklubbstillhörighet. Rasklubben har därefter tillskrivit kommittén och 
framfört önskemål om ett möte för att diskutera frågan. 
 
Kommittén diskuterar ärendet och beslutar att medverka till att ett möte 
hålls mellan klubbarna, Alf Andersson deltar för Föreningskommitténs 
räkning. 
 

b) Rasansvar för Petit Bleu de Gascogne 
 
Med anledning av att Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar 
har rasansvaret har fråga inkommit från medlem rörande rasens 
användning vid vildsvinsjakt. Föreningskommittén har tillfrågat ras- och 
specialklubb om ett förtydligande av hur rasen används vid angiven jakt.  
 
Sedan rasklubben inte kunnat svara på frågan diskuterar kommittén rasens 
användningsområde och beslutar att återta rasansvaret och föra upp Petit 
Bleu de Gascogne på listan över raser utan klubbtillhörighet. 
 

c) Regler för medlemskap i specialklubb 
 
En fråga har inkommit till kommittén från medlemmar i specialklubb 
rörande medlemsregler som publicerats på klubbens hemsida. 
 
Kommittén konstaterar att direktmedlem i specialklubben, med tillämpning 
av reglerna, inte äger rätt att delta i klubbens beslutsprocess. Vidare saknas 
stöd i stadgarna för vissa av de på hemsidan angivna reglerna. 
 
Kommittén beslutar att uppdra åt ordförande att diskutera reglerna med 
specialklubbens styrelse. 
 

d) Fråga om tystnadsplikt vid handläggning av anmälan till Disciplinnämnden 
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En fråga har inkommit från en medlem rörande tystnadsplikt i samband 
med handläggning av specialklubbs anmälan till Disciplinnämnden. 
 
Kommittén tar del av bakgrunden i ärendet och poängterar att eventuell 
avsaknad av tystnadsplikt inte innebär en skyldighet för en styrelse att yttra 
sig.  Vad gäller det specifika fallet konstaterar kommittén att det inte 
förekommit några felaktigheter i handläggningen avseende tystnadsplikten. 
Ärendet är i övrigt för ras- och specialklubb att hantera. 
  

§ 67 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 

 
Thomas Uneholt rapporterar att Svenska Lagotto Romagnoloklubbens 
ordförande har avgått. Styrelsen har omkonstituerat sig med en 
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tillförordnad ordförande fram till nästa årsmöte, som kommer att hållas 
tidigt 2015. 
 
Anso Pettersson rapporterar att Svenska Perro de Agua Español Klubben 
arbetar på ett föredömligt sätt med hög aktivitet och stort medlemsantal i 
klubben som följd. 
 
Per-Inge Johansson rapporterar att Working Kelpie Klubben har haft ett 
extra årsmöte i syfte att anta nya stadgar. 
  

b) Bordlagt ärende rörande verksamhetsklubb för ”K9 Nosework” 
 
Kommittén har inte fått svar från intressenterna bakom den tidigare 
behandlade ansökan (se FK 2-2014 § 31 d). Då andra intressenter hört av sig 
beslutar kommittén att begära svar på tidigare ställda frågor senast den 15 
september. 
 

§ 68 Raser utan klubbtillhörighet 
a) Lista över raser utan klubbtillhörighet 

 
Kommittén går igenom listan beslutar att tillfråga Specialklubben för 
Drivande Vildsvinshundar om att närmare beskriva användningsområdet för 
Bosanski ostrodlaki gonic-barak då denna ras enligt uppgift till kommittén 
kan användas vid vildsvinsjakt.  
 
Kommittén beslutar vidare att lägga till Petit Bleu de Gascogne till listan (se 
även § 66 b) 
 

b) Rasansvar för Steirische rauhaarbracke 
 
Svenska Stövarklubben har tackat nej till att överta rasansvaret för 
Steirische rauhaarbracke. 
 
Kommittén tar del av svaret och lägger det därefter till handlingarna, rasen 
kvarblir på listan över raser utan klubbtillhörighet. 
 

§ 69 Projekt/Uppdrag 
a) Konferens för avtalsanslutna klubbar 

 
Då endast en klubb tackat ja till inbjudan till konferensen beslutar 
kommittén att bestämma sista anmälningsdatum till den 1 oktober. 
 

b) Utbildning i föreningsteknik 
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Den kurs som skulle ha hållits i Umeå ställdes in på grund av för få 
anmälningar. Kommittén kommer istället att erbjuda sig att ställa upp som 
föreläsare vid utbildningar som klubbarna arrangerar. 
 
Kommittén beslutar att inte planera in något nytt utbildningstillfälle i 
avvaktan på utvecklingen av distansutbildningarna i föreningsteknik. 
 

c) Föreningspaketet 
 
Kommittén beslutar att Föreningspaketet ska tillföras två avsnitt, ett 
rörande beslut per capsulam och ett rörande utskott och kommittéer. 
Sekreteraren tar fram förslag till nästa sammanträde. 
 

§ 70 Diskussionsfrågor 
a) Justering av styrelsemötesprotokoll på distans 

 
Ett brev har tillsänts kommittén då det visat sig att justeringen av 
styrelsemötesprotokoll i en klubb skett i ordbehandlingsprogram.  
 
Kommittén konstaterar att en anteckning gjord i ordbehandlingsprogram 
inte kan anses tillräckligt för att justera protokollet och att miniminivån vid 
justering på distans är att en namnteckning tillförs protokollet så att 
justeringen är jämförbar med traditionell justering. 
 
Kommittén beslutar att förtydliga dokumentet i Föreningspaketet genom 
att ange exempel på godkända metoder.  
 

b) Min roll som förtroendevald 
 
Kommittén diskuterar på förekommen anledning konflikten mellan att 
uttala sig som förtroendevald respektive privatperson i sammanhang som 
på något sätt rör den organisation där man är förtroendevald. 
 
Kommittén beslutar att uppdra åt Anso Pettersson och Måns 
Engelbrektsson att inom ramen för det pågående projektet att uppdatera 
dokumentet ”Att verka som förtroendevald” inkludera en skrivning i ämnet. 
 

§ 71  Protokoll och protokollsutdrag från CS och kommittéer 
a) Protokoll från Centralstyrelsen 

 
Förelåg protokoll från SKK/CS nr 3-2014. Kommittén tar del av protokollet 
och lägger det därefter till handlingarna. 
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b) Protokollsutdrag från Utbildningskommittén 

 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/UK nr 3-2014 innehållande frågor 
rörande distansutbildning i föreningsteknik. Kommittén beslutar besvara 
frågorna enligt följande:  
 

 Utbildningsdeltagaren ska genom kursen tillgodogöra sig kunskaper 
inom de områden som berörs i de olika momenten. Ett önskemål är 
dock att det inte ska krävas något kunskapstest för att bli godkänd.  

 Kursen för ordföranden ska endast vara tillgänglig för sittande 
ordförande eller vice ordförande.  

 Handledarna önskar få viss ersättning för sitt uppdrag.  

 Pilotutbildningen för ordförande ska inte vara avgiftsbelagd och 
deltagarantalet bör begränsas till ca sex personer. 

  
Sekreteraren kommer att utforma utbildningsinnehållet i samarbete med 
Anso Pettersson. 
 

§ 72 Till FK för kännedom 
Förelåg skrivelse från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar med 
information om att Rasklubben för Gammel Dansk Hönsehund (SRG) har bytt 
namn till Gammel Dansk Hönsehundklubben (GDHK).  
 
Kommittén tar del av skrivelsen och lägger den därefter till handlingarna. 
 

§ 73 Datum för nästkommande sammanträde 
 Datum för nästkommande sammanträde är planerat till den 14 oktober 2014 
på SKKs kansli. Förutsatt att konferensen för avtalsanslutna klubbar blir av 
kommer mötesdatumet att ändras till den 24 oktober. 

 
§ 74 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat 
 Kommittén finner att inga beslut faller under denna punkt. 
 
§ 75 Sammanträdets avslutande 
 
 
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
 



  

SKK/FK nr 4-2014 
2014-08-27 
Sida 10/10 

 
 

 
Justeras  
 
 
Per-Inge Johansson, ordförande  
 
 
 
Justeras  
 
 
Thomas Uneholt 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


