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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
tisdag 2017-09-21 på SKKs kansli. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Thomas Uneholt, Roffa Asplund, Göran Hallberger (fr. § 56) och Maria Weinehall 

Adjungerade: 

Catrin Fernholm, Agneta Lönn och Helena Nyberg 

Anmält frånvaro: 

Ove Johansson 

Protokoll: 

Fredrik Bruno 
 

§ 51 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Thomas Uneholt hälsar de närvarande välkomna till dagens 
sammanträde som idag hålls på SKKs nya kansli i Rotebro. 
 

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

  
§ 53 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs utan ändringar, tillägg SNWK. 
 

§ 54 Föregående protokoll 
Kommittén går igenom föregående protokoll. Den specialklubb som inkommit 
med förfrågan om förändring av sin klubbstatus (FK 3-2017, § 43 f) har 
meddelat att förfrågan inte längre är aktuell.  
 
Kommittén lägger därefter protokollet med godkännande till handlingarna.  

 
§ 55 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport till och med augusti 2017. 
 
Kommittén tar del av rapporten och lägger den därefter till handlingarna.  
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§ 56 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Thomas Uneholt rapporterar inledningsvis att han redan fått många 
förfrågningar rörande ordförandeskap vid årsmöten 2018. 
 
Rapporterar vidare från Sveriges Hundungdoms representantskapsmöte där 
han tillsammans med SKKs ordförande närvarade som observatör. Thomas 
var mycket imponerad av mötets genomförande och den pedagogiska 
mötestekniken.  
 

b) Chefsjuristens rapport 
Chefsjurist Agneta Lönn rapporterar om pågående arbete med SKKs 
avtalsbroschyr och tipsar om en juridisk artikelserie som för närvarande 
pågår i Hundsport special. 
 

c) Sekreterarens rapport 
Sekreteraren rapporterar från en lyckad utbildningsdag i Karlstad lördagen 
den 16 september. Dagen efter hölls utbildning i föreningsteknik särskilt för 
Svenska Lapphundklubben, en intressant dag med många diskussioner. 
 
Under årets Kennelfullmäktige behandlas stadgeändringar för SKK, 
kommittén går igenom de förslag som är föremål för behandling. 
Ordförande och/eller sekreteraren kommer även ha en presentation under 
eventuell paus i förhandlingarna. 
 

d) Övriga rapporter 
 
Catrin Fernholm 
Rapporterar om Svenska Brukshundklubbens deltagande i försvarsövningen 
Aurora som för närvarande pågår i Sverige. 
 
Helena Nyberg 
Rapporterar om länsklubbarnas medlemssiffror som minskat med 3,7 % 
jämfört med samma period förra året. 
 
Den tävling som länsklubbarna kunnat delta i gällande medlemsrekrytering 
har inte haft önskat utfall då ingen klubb lyckats öka sina medlemssiffror. 
 
Dataskyddsförordningen träder ikraft den 25 maj och kommer medföra 
konsekvenser för SKKs arbete såväl centralt som ute i klubbarna. 
Föreningskommittén kommer att involveras i arbetet med att informera 
medlemsföreningarna om de konkreta förändringar som direktivet innebär. 

 
§ 57 Föreningskommitténs verkställande utskott (FK/VU) 
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a) Förelåg beslut av FK/VU angående anmälan till SKKs disciplinnämnd 

 
Kommittén tar del av bakgrunden i ärendet och godkänner FK/VU:s beslut, 
och uppdrar åt ordförande och sekreteraren att utforma anmälan. 
 

b) Förelåg beslut av FK/VU om åläggande för specialklubb att avhålla årsmöte i 
rasklubb. 
 
Kommittén tar del av bakgrunden i ärendet och godkänner FK/VU:s beslut. 
 

c) Förelåg beslut av FK/VU i ärende hänskjutet till kommittén från kommittén 
för medlemsfrågor (KM) rörande eventuella överträdelser av SKKs 
grundregler. 
 
Kommittén tar del av bakgrunden i ärendet och godkänner FK/VU:s beslut. 
 

d) Förelåg beslut av FK/VU om fastställande av stadgar för Svenska bearded 
collieklubben. 
 
Kommittén tar del av stadgarna och godkänner FK/VU:s beslut. 
 

e) Förelåg beslut av FK/VU om fastställande av stadgar för Svenska 
kooikerhondjeklubben. 
 
Kommittén tar del av stadgarna och godkänner FK/VU:s beslut. 

 
§ 58 Stadgefrågor 

a) Förelåg fråga rörande hanteringen av typstadgarnas § 3 st. 1 (beviljande av 
medlemskap) för klubbar som nyttjar SKKs medlemshantering.  
 
Föreningar som har sin medlemsadministration genom SKK får ta del av 
medlemslistor först efter att den som ansöker om medlemskap betalat 
anmälningsavgift. Styrelsens rätt att bevilja eller neka medlemskap drabbas 
därigenom i nuläget av viss osäkerhet. 
 
Kommittén beslutar att stadgebestämmelsen ska tolkas så att styrelsen har 
möjlighet att återkalla medlemskap en månad efter att nya medlemmars 
uppgifter tillsänts föreningen från SKK. För det fall medlemskapet återkallas 
ska erlagd medlemsavgift återbetalas. 
 

§ 59 Ärenden gällande länsklubb 
a) Förelåg ärende rörande länsklubb där avgående kassör valts till revisor av 

klubbens årsmöte. 
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Då verksamhetsåret är kalenderår föreligger intressejäv vad avser 
revisionen av den period för vilken revisorn innehaft kassörstjänsten.  
 
Kommittén rekommenderar att revisionen genomförs av förste 
revisorssuppleant. 

 
§ 60 Ärenden gällande specialklubb 

a) Förelåg yttrande från specialklubb rörande av kommittén tidigare behandlat 
ärende (se FK 3-2017 § 43 f). 
 
Specialklubben menar i sitt yttrande att i ärendet aktuellt årsmötesbeslut 
varit otydligt formulerat och därför förtydligats vid kommande 
styrelsemöte. Vidare menar specialklubben att styrelsen av årsmötet 
bemyndigats rätt att föra mindre korrigeringar i det regelverk som är 
aktuellt i ärendet. 
 
Kommittén anser att specialklubbens förklaring är tillfredsställande och 
lägger ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.  
 

b) Förelåg dispensansökan från specialklubb avseende åläggande att avhålla 
årsmöte i rasklubb.  
 
Kommittén konstaterar att specialklubben anmärkningsvärt nog inte 
hörsammat kommitténs föreläggande om att avhålla årsmöte. De skäl som 
klubben angivit kan inte anses tillräckliga för att ytterligare fördröja 
årsmötet.  
 
Kommittén ålägger specialklubben att se till att årsmöte i rasklubben 
avhålls senast den 31 januari 2018. 
 

c) Förelåg yrkande från specialklubb om rättelse av § 26 i kommitténs 
protokoll nr 2-2017 avseende ärendes anhängiggörande.  
 
Kommittén konstaterar att det inte finns möjlighet att i efterhand ändra 
protokollets lydelse, men att § 26, i enlighet med vad specialklubben anfört, 
inte anhängiggjordes av specialklubben utan av kommittén ex officio. 
 

d) Förelåg skrivelse från medlem innehållande klander mot styrelse i avdelning 
inom specialklubb. 
 
Specialklubben har lämnat skrivelsen utan åtgärd varefter medlemmen vänt 
sig till kommittén. 
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Kommittén konstaterar att ärendet inte är för föreningskommittén att 
behandla och lägger skrivelsen till handlingarna utan åtgärd.  
 

e) Ärende rörande tillsättande av revisor i rasklubb inom av kommittén 
tidigare förvaltad specialklubb. 
 
Kommittén beslutar att tillsätta Ove Johansson som revisor. 
 

§ 61 Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar 
a) Lista över stegindelning och rapporter från kontaktpersonerna 

 
1 Mastino Napolitanoklubben, 

MNK 
Vilande - 

2 Ras- och avelsföreningen för 
Cane Corso 

Steg II Thomas Uneholt 

3 Rasklubben för Portugisisk 
Vattenhund, RPV 

Steg II Roffa Asplund 

4 Svenska Barbetklubben, SBBK Steg I Göran Hallberger 
5 Svenska Blodhundklubben, 

SvBK 
Steg II Göran Hallberger 

6 Svenska Dogo Argentino 
Klubben, DAK 

Vilande - 

7 Svenska Dogo Canarioklubben Steg I Thomas Uneholt 
8 Svenska 

Kooikerhondjeklubben, Skooi 
Steg III Ove Johansson 

9 Svenska 
Kromfohrländerklubben, SKLK 

Steg II Göran Hallberger 

10 Svenska Lagotto 
Romagnoloklubben, SLRK 

Steg III Thomas Uneholt 

11 Svenska Lancashire Heeler 
Klubben, SLHK 

Steg II Ove Johansson 

12 Svenska Landseerklubben, SvLK Steg II Thomas Uneholt 
13 Svenska Miniature American 

Shepherdklubben, SMASK 
Steg I Roffa Asplund 

14 Svenska Perro de Agua Español 
Klubben, SPDAEK 

Steg II Göran Hallberger 

14 Svenska Shar Pei Klubben, 
SVSpK 

Steg II Ove Johansson 

15 Svenska Working Kelpie 
Klubben – Rasklubb för 
Australian Stock Dog, SWKK 

Steg III Roffa Asplund 

    
b) Förelåg ansökan om avtalsanslutning från Svenska porcelaineklubben. 

Klubben har ansökt om anslutning i steg II. 
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Kommittén uttrycker uppskattning för initiativet och önskar att erbjuda 
klubben avtalsanslutning i steg I efter första ordinarie årsmöte. 
 

c) Förelåg samarbetsavtal för Svenska miniature american shepherdklubben. 
 
Kommittén tar del av avtalet och lägger det därefter till handlingarna. 

 
§ 62 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 

a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktpersonerna 
  

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
verksamhetsklubb. 
 
1 Svenska Nose workklubben Maria Weinehall 
2 Svenska Kroppsvallarklubben Maria Weinehall 

 
Thomas Uneholt informerar kommittén om en konflikt kring 
domarutbildning i en avtalsansluten verksamhetsklubb.  
 
Kommittén diskuterar bakgrunden till problematiken och uttalar sitt stöd för 
styrelsen i den aktuella klubben. 

 
§ 63 Raser utan klubbtillhörighet 

a) Förelåg lista över raser som finns registrerade i SKKs stambok men saknar 
klubbtillhörighet. 
 
Kommittén tar del av listan och lägger den därefter till handlingarna. 
 

b) Förelåg svar från SKK/Jhk angående lämplig specialklubbstillhörighet för 
treeing walker coonhound. 
 
SKK/JhK har rekommenderat Svenska specialklubben för drivande 
vildsvinshundar som lämplig klubb för rasen. 
 
Kommittén beslutar att tillfråga SSDV om intresse för övertagande av 
rasansvaret. 
 

§ 64 Projekt och uppdrag 
a) Pågående projekt och uppdrag 

 
Konferens för avtalsanslutna klubbar 
Kommittén beslutar att konferensen ska hållas den 14 januari på SKKs kansli 
i Rotebro och att temat för mötet ska vara ”Att hålla ett årsmöte”. 
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Revidering av typstadgar 
Ordförande och sekreterare kommer ta fram ett förslag till förändringar av 
typstadgan till kommitténs nästa sammanträde. 
 
Årsmötesordförandeutbildning 
Utbildning för årsmötesordföranden kommer hållas den 13 januari på SKKs 
kansli. Inbjudan går ut till läns-, special- och verksamhetsklubbar inom kort. 
 
Distansutbildning – handledare 
Kommittéledamöterna återkommer med lämpliga namn på handledare 
inför nästkommande möte, utbildning av handledarna sker i början av 2018. 
 
Utbildning i föreningsteknik  
Kommittén beslutar att nästa utbildning ska hållas den 5 maj i Skellefteå 
 
Lathund för årsmöten 
Lathunden kommer att finnas klar inför årsmötesperioden 
 
Stegindelning för avtalsanslutna verksamhetsklubbar 
Behovet av stegindelning diskuteras och kommittén konstaterar att någon 
sådan inte är nödvändig i dagsläget.  
 
Kommittén beslutar att avsluta projektet. 

 
§ 65 Till Föreningskommittén för kännedom 

a) Förelåg protokollsutdrag från SKKs avelskommitté rörande införande av 
index för höftledsdysplasi för vissa raser. 
 
Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till 
handlingarna. 

  
§ 66 Datum för nästkommande sammanträde 

 Kommittén sammanträder åter den 30 november på Haga Forum. 
 

§ 67 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
offentliggöras innan protokollet är justerat 

 Kommittén finner att inget ärende faller under denna punkt. 
 
§ 68 Sammanträdets avslutande 
 Thomas Uneholt tackar kommittén för dagens möte och avslutar därefter 

sammanträdet. 
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Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
Justeras  
 
 
Thomas Uneholt, ordförande  
 
 
Justeras  
 
 
Maria Weinehall 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
 


