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SKK/FK nr 4-2016
2016-09-15
§ 58-73
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
tisdag 2016-09-15 på SKKs Kansli.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Thomas Uneholt (ordf.), Göran Hallberger, Ove Johansson och Maude Sjölin
Adjungerade:
Catrin Fernholm, Helena Nyberg och Agneta Lönn

Anmält frånvaro:
Maria Weinehall

Protokoll:
Fredrik Bruno
§ 58

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

§ 59

Val av justeringsperson
Ove Johansson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 60

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs utan ändringar.

§ 61

Föregående protokoll
Kommittén går igenom föregående protokoll och lägger det därefter med
godkännande till handlingarna.

§ 62

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

§ 63

Rapporter
a) Ordförandes rapport
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Kommitténs ordförande Thomas Uneholt rapporterar om en generellt
stökig stämning i organisationen med bristande kommunikation och avhopp
från styrelser. Förtroendevalda får mycket och ofta ogrundat ovett i sociala
medier, vilket i många fall innebär att de tappar lusten för styrelsearbetet.
SKKs Centralstyrelse hade möte den 8 september och diskuterade bland
annat RSV 2000, en avknoppning från Schäferhundklubben som har ansökt
om att få ingå i SKK-organisationen såsom verksamhetsklubb. Begäran
avslogs då Centralstyrelsen anser att klubben egentligen är en rasklubb då
verksamheten främst är inriktad på avelsfrågor.
Med anledning av den något ansträngda relationen till FCI kommer SKK
endast att ansöka om fem-tio internationella utställningar per år under de
kommande åren. Ett utträde ur FCI har inte bedömts vara aktuellt då det
skulle innebära för stora konsekvenser för domar- och uppfödarkåren. Den
minskade mängden internationella utställningar avses ersättas med de nya
nordiska certutställningar som arbetats fram inom ramen för Nordisk
Kennelunion.
Det har skett en utvärdering av tidningen Hundsport och de förändringar
som gjorts till följd av det besparingsbeting som Länsklubbsfullmäktige
beslutade om förra året. Reaktionerna på den nedbantade tidningen har
främst rört avsaknaden av utställnings-PM, den bristen avses läkas genom
utökad publicering av utställningsinformation på SKK.se.
b) Ledamöternas rapporter
Ove Johansson
Rapporterar om en tidigare konflikt i en specialklubb mellan klubbens
styrelse och ett distrikt som verkar ha nått en lösning med följden att
distriktet nu deltar fullt ut i verksamheten.
En specialklubb där det snart ska anordnas en domarkonferens har drabbats
av vissa konflikter rörande konferensen. Skiljaktigheterna dock överbryggats
och förhoppningen är att konferensen ska kunna genomföras under god
stämning. Ove kommer vid behov att kalla till ett möte med de berörda
klubbarna efter konferensen.
c) Chefsjuristens rapport
Agneta Lönn rapporterar att SKKs köpeavtal har fått en mindre justering
rörande säljarens skyldighet att återbetala eventuell handpenning om
veterinärbesiktningsprotokollet innehåller anmärkningar.

SKK/FK nr 4-2016
2016-09-15
Sida 3/9

Avdelningen arbetar med att ta fram delägarskaps- och inackorderingsavtal
som väntas vara klara under hösten.
d) Sekreterarens rapport
Sekreteraren rapporterar om en relativt turbulent period i organisationen
då många klubbar upplever problem av större eller mindre art.
Sekreterarens upplevelse är att kunskapsnivån vad gäller föreningsteknik
och styrelsearbete är för låg inom organisationen vilket påkallar en
diskussion om ytterligare utbildningsinsatser på kommitténs område.
e) Övriga rapporter
Helena Nyberg
Medlemssiffrorna för länsklubbarna fortsätter nedåt och minskningen är ca
2,5 % jämfört med samma tid förra året.
Kansliets medlemsavdelning administrerar nu medlemskap för sammanlagt
56 klubbar, bland de senaste tillskotten finns Svenska Kroppsvallarklubben,
Svenska Grythundklubben och Västerås lokala kennelklubb.
Den första omgången med nya avier och medlemskort har gått ut efter vissa
tekniska problem och mottagandet har varit generellt positivt.
Arbetsgruppen för rashundar och medlemsvärvning bedriver för närvarande
en kampanj för medlemsvärvning via uppfödarkåren, dessvärre med en
relativt blygsam effekt än så länge.
§ 64

Stadgefrågor
a) Förelåg ärende rörande hanteringen av verksamhetsklubbar inom en av
SKKs specialklubbar.
Specialklubben har under sig kommittéer för en viss verksamhet för vilken
klubben har ansvar, dessa kommittéer har i sin tur verksamhetsklubbar
under sig.
Kommittén har tidigare rekommenderat att ansvaret för verksamheten
införlivas i inom klubben befintliga avdelningar i enlighet med klubbens
stadgar, men inte fått någon återkoppling om arbetets fortskridande.
Kommittén konstaterar att ansvaret för verksamheten inte kan delegeras
till underordnade klubbar och att lösningen med lokala verksamhetsklubbar
under en av styrelsens kommittéer inte kan anses vara tillfredsställande ur
ett föreningstekniskt perspektiv. Den aktuella klubben anmodas därför att
omedelbart se över sin organisationsform för den aktuella verksamheten.
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§ 65

Ärenden gällande specialklubb
a) Förelåg ärende rörande omorganisation och förvaltning av en av SKKs
specialklubbar.
Sedan SKKs Centralstyrelse fattat beslut om att tillsätta utomstående
förvaltare för en specialklubb har åt Föreningskommittén uppdragits att
ställa upp en tidsplan för förändring av den aktuella specialklubbens
organisation samt att utse en person som ska leda arbetet med
omorganisationen.
Kommittén diskuterar ingående de händelser som föranlett
Centralstyrelsens beslut och därefter ett antal namn på personer som ska
tillfrågas om uppdraget att leda klubbens omorganisation. Beslut om ovan
avsedd person fattas av kommitténs verkställande utskott inom kort.
Beträffande tidsplan för arbetet beslutar kommittén enligt nedan:
1. En extra riksstämma ska avhållas senast den 15 februari 2017 i syfte att
fatta det första av två beslut om klubbens förändrade organisation.
2. Rasklubbar ska startas för var och en av klubbens raser och efter en
inledande period med interimsstyrelser ska rasklubbarna avhålla sina
första årsmöten senast den 15 april 2017.
3. En ordinarie riksstämma innehållande det andra beslutet om klubbens
förändrade organisation ska avhållas före den 30 juni 2017.
b) Förelåg ärende rörande SKK/CS beslut att avslå förslag till förnyat
mentaltest inom Svenska Brukshundklubben.
Ordförande redogör för bakgrunden i ärendet. Den fråga som blir föremål
för diskussion i kommittén är förfarandet då SKKs Centralstyrelse har gått
emot ett beslut fattats vid Svenska Brukshundklubbens kongress.
Kommittén konstaterar därvid att inga avsteg har skett från inom
organisationen gällande stadgar och praxis.

§ 66

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
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b) Förelåg svar från avtalsansluten verksamhetsklubb på fråga ställd efter
kommitténs förra sammanträde (se SKK/FK nr 3-2016 § 49 c). Kommittén
välkomnar två representanter för klubben som närvarar för att redogöra för
den beskrivna processen.
Kommittén tar del av klubbens svar på tidigare ställda frågor. Klubbens
utsända representanter redogör därefter utförligt för den process som legat
till grund för urvalet av validerare och certifierare i den verksamhet klubben
ansvarar för. Kommittén ställer även vissa frågor rörande nivån på
anmälningsavgifterna vid kommande officiella tävlingar och konstaterar att
modellen som används i stora delar liknar vad som gäller för BPHverksamheten.
Kommittén tackar klubbens representanter för redogörelsen och
konstaterar att ingen vidare åtgärd behöver vidtas.
§ 67

Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar
a) Lista över stegindelning och rapporter från kontaktpersonerna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Mastino Napolitanoklubben,
MNK
Ras- och avelsföreningen för
Cane Corso
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

Vilande

-

Steg II

Thomas Uneholt

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
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15 Svenska Working Kelpie
Klubben – Rasklubb för
Australian Stock Dog, SWKK
16 Svenska Russkaya Tsvetnaya
Bolonkaklubben

Steg III

Maude Sjölin

Steg II

Ove Johansson

b) Förelåg svar från Svenska Dvärghundsklubben där specialklubben
accepterar övertagande av rasansvaret för Russkaya Tsvetnaya Bolonka och
den rasklubb som i dagsläget är avtalsansluten till SKK via avtal.
Då klubben är mycket välskött och välfungerande beslutar kommittén att
överlämna ansvaret för Russkaya Tsvetnaya Bolonka och dess rasklubb till
Svenska Dvärghundsklubben från den 1 januari 2017.
Föreningskommittén tackar Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben
för tiden som avtalsansluten klubb.
c) Förelåg begäran om dispens från avtalsansluten rasklubb för att slutföra
verksamhetsåret utan av årsmötet vald ordförande.
Kommittén beslutar att meddela dispens med villkoret att nästa ordinarie
årsmöte i klubben ska avhållas före februari månads utgång.
d) Förelåg begäran om dispens från avtalsansluten rasklubb för att slutföra
verksamhetsåret utan av årsmötet vald ordförande.
Kommittén beslutar att meddela dispens med villkoret att nästa ordinarie
årsmöte i klubben ska avhållas före februari månads utgång.
e) Förelåg ärende rörande en avtalsansluten klubbs deltagande vid en av
klubbens tidigare specialklubb anordnad domarkonferens.
Kommittén konstaterar att klubbens deltagande vid konferensen, trots
tidigare osäkerhet, nu bekräftats av såväl special- som avtalsansluten klubb.
På grund av den avtalsanslutna klubbens ekonomiska situation beslutar
Föreningskommittén att, i sin roll som rasklubbens nuvarande specialklubb,
ge klubben ett bidrag om 5 000 kronor för dess deltagande vid konferensen.
f) Förelåg ett antal förfrågningar angående utökning av rasregister för
domare, avseende en av kommitténs avtalsanslutna klubbar.
Kommittén godkänner förfrågningarna som därmed lämnas till SKKs
utbildningsavdelning.
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§ 68

Raser utan klubbtillhörighet
a) Förelåg lista över raser som finns registrerade i SKKs stambok men saknar
klubbtillhörighet.
Kommittén beslutar att American toy fox terrier och Épagneul picard tills
vidare förs upp på listan, som i övrigt lämnas oförändrad.
b) Förelåg information från SKKs registreringsavdelning rörande American toy
fox terrier som ny ras i SKKs stambok.
Kommittén beslutar tillfråga Svenska Terrierklubben om eventuellt
övertagande av ansvaret för rasen.
c) Förelåg information från SKKs registreringsavdelning rörande Épagneul
picard som ny ras i SKKs stambok.
Kommittén beslutar tillfråga Specialklubben för kontinentala fågelhundar
om eventuellt övertagande av ansvaret för rasen.
d) Förelåg fråga från medlem rörande statusen för rasen Porcelaine och dess
möjligheter till deltagande vid jaktprov.
Kommittén konstaterar att frågan tidigare varit föremål för diskussioner
inom kommittén och att den berör fler raser än den nu aktuella.
Av ovanstående anledning beslutar kommittén att åter ta kontakt med SKKs
jakthundskommitté för diskussioner kring möjligheten att delta i jaktprov
för de jakthundraser som saknar klubbtillhörighet.

§ 69

Projekt och uppdrag
a) Pågående projekt och uppdrag
Distansutbildning i föreningsteknik
Förelåg per capsulambeslut från SKKs Utbildningskommitté enligt vilket UK
beslutat att Cilla Hamfelt omarbetar den befintliga ordförandeutbildningen
till en generell grundkurs i föreningsteknik.
Kommittén välkomnar UKs initiativ och beslutar att Maude Sjölin ska vara
kontaktperson för utbildningen för kommitténs räkning.
Utbildning för årsmötesordförande
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Kommittén beslutar att den utbildning för årsmötesordförande som skulle
avhållas i slutet av oktober ställs in på grund av för få anmälda.
Nyhetsbrev
Kommittén beslutar att nästkommande nyhetsbrev skickas ut inför
kommande årsmötesperiod.
§ 70

Protokoll och protokollsutdrag
a) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse rörande problem i en
specialklubb.
Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till
handlingarna.
b) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse rörande beslut om
avtalsansluten verksamhetsklubb.
Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till
handlingarna.
c) Förelåg skrivelse från SKKs Prov- och tävlingskommitté rörande förslag på
provmerit för en ras tillhörande en avtalsansluten klubb.
Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till
handlingarna.

§ 71

Datum för nästkommande sammanträde
Kommittén sammanträder åter den 15 december, plats meddelas senare.

§ 72

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

§ 73

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

Vid protokollet

Fredrik Bruno
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Justeras

Thomas Uneholt, ordförande

Justeras

Ove Johansson

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

