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SKK/FK nr 4-2019
22 augusti 2019
§ 56-73
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
torsdagen den 22 augusti 2019 på SKKs kansli
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Ove Johansson (ordf.), Roffa Asplund, Moa Källström, Maria Weinehall (t.o.m. § 66)
och Jonas Öhrn
Adjungerade:
Jerker Olin, Katarina Swahn, Agneta Lönn och Helena Nyberg
Protokoll:
Fredrik Bruno
§ 56

Sammanträdet öppnas
Ove Johanssons hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde.

§ 57

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

§ 58

Fastställande av dagordning
Kommittén fastställer dagordningen utan ändringar.

§ 59

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

§ 60

Ekonomisk rapport
Förelåg ekonomisk rapport till och med maj 2019.
Kommittén lägger rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 61

Rapporter
a) Ordförandes rapport
Ove Johansson rapporterar om en artikel i Hundsport rörande kommitténs
förslag att utreda hur SKKs specialklubbar är organiserade. Artikeln antydde
att det fanns ett färdigt förslag att ta ställning till vid kommande
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Kennelfullmäktige, vilket inte är fallet. Föreningskommittén har gått ut med
ett förtydligande till de klubbar som ställt frågor om artikeln.
b) Ledamöternas rapporter
Roffa Asplund
Rapporterar om ett problem i en lokalklubb inom specialklubb med en
medlem som obstruerar föreningsverksamheten.
c) Chefsjuristens rapport
Agneta Lönn rapporterar om juridiska avdelningens arbete med SKKs
standardavtal. Rapporterar vidare om SKKs rättsfallssamling som
uppdaterats av vikarierande personal under sommaren.
d) Sekreterarens rapport
Sekreteraren rapporterar om en lugn period vad avser frågor om
föreningsverksamhet.
e) Övriga rapporter
Katarina Swahn
Rapporterar om en intensiv period efter sommaren med många
föreningsfrågor och konflikter i föreningar.
Helena Nyberg
Rapporterar att länsklubbarnas medlemstapp minskat i fart och att en
vändning kan skönjas i det kortare perspektivet. Anledningen till
vändningen är ännu okänd, men en möjlighet är att nya Hundsport är en
bidragande faktor.
§ 62

FK/VU
a) Förelåg VU:s beslut att lämna dispens från specialklubbs stadgar i syfte att
återansluta rasklubb utan att ha avelsansvar för den aktuella rasen.
Kommittén godkänner beslutet.
b) Förelåg VU:s beslut att fastställa stadgar för Svenska Landseerklubben.
Kommittén godkänner beslutet
c) Förelåg VU:s beslut att fastställa stadgar för Svenska Nose Workklubben.
Kommittén godkänner beslutet
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§ 63

Stadgefrågor
a) Förelåg stadgar för Svenska Spets- och Urhundklubben för fastställande.
Kommittén uppdrar åt FK/VU att gå igenom och fastställa stadgarna.
b) Förelåg Centralstyrelsens förslag till ändring av stadgar för SKK, länsklubb
och lokal kennelklubb.
Kommittén tar del av förslaget och lägger det därefter till handlingarna.

§ 64

Ärenden gällande specialklubb
a) Förelåg fråga från Svenska Gårds- och Vallhundsklubben angående
vägledning i skattefråga med anledning av höjt domararvode.
Kommittén beslutar att hänskjuta frågan till SKKs Centralstyrelse.
b) Förelåg begäran om kommitténs närvaro vid specialklubbs extra årsmöte.
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att närvara på mötet.
c) Förelåg specialklubbs svar på kommitténs beslut angående återkallande av
hedersmedlemskap.
Den aktuella klubben menar att beslutet alltjämt ska anses gällande då man
anser sig ha handlagt ärendet i enlighet med Föreningskommitténs
frågebank.
Kommittén konstaterar inledningsvis att inget av de svar som klubben
hänvisar till ger något entydigt svar på hur frågan om återkallande av
hedersmedlemskap ska hanteras.
En av kommitténs uppgifter enligt dess delegeringsordning är att tolka
stadgar inom organisationen, vilket kommittén anser sig ha gjort i detta fall.
Föreningskommittén beslutar att hedersmedlemskapet alltjämt ska anses
gällande och uppdrar åt sekreteraren att komplettera det relevanta
avsnittet i frågebanken med kommitténs beslutade praxis.
d) Förelåg skrivelse från tidigare revisor i specialklubb angående revision av
klubben och genomförandet av klubbens fullmäktigemöte. Den tidigare
revisorn yrkar att fullmäktigemötet ska ogiltigförklaras.
Ove Johansson anmäler jäv och lämnar rummet, kommittén beslutar att
ordförandeskapet tillfälligt lämnas över till Roffa Asplund.
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Kommittén tar del av revisorns kritik och beslutar inhämta yttrande från
styrelsen i den aktuella klubben.
Ove Johansson återkommer till sammanträdet och återtar
ordförandeskapet.
e) Förelåg fråga om återdelegation av rasansvaret för pekingese till Svenska
Dvärghundsklubben.
Kommittén tar del av en uppdatering i ärendet bestående i ett avtal träffat
mellan Svenska Dvärghundsklubben och Pekingeselogen samt
minnesanteckningar från möte som avhållits den 21 augusti mellan
representanter för kommittén och de två klubbarna.
Kommittén tar del av bakgrunden i ärendet och beslutar att delegera
rasansvaret för pekingese till SDHK från den 1 januari 2020.
Kommittén beslutar vidare att underställa detta beslut SKKs
Centralstyrelses presidium för godkännande.
Kommittén förklarar punkten omedelbart justerad.
§ 65

Kennelfullmäktige
a) Förelåg underlag till Föreningskommitténs workshop vid Kennelfullmäktige
angående översyn av specialklubbsorganisationen.
Kommittén diskuterar workshopens innehåll och beslutar att ordförande,
Jonas Öhrn och sekreteraren ansvarar för planering och genomförande av
workshopen.
b) Förelåg förslag till kommitténs presentation av mötesverktyget Vote IT i
samband med Kennelfullmäktige.
Kommittén tar del av förslaget och uttrycker stora förhoppningar om att
verktyget ska väcka intresse. Vidare uppdrar kommittén åt Moa Källström,
Jerker Olin och Maria Weinehall att planera och genomföra presentationen.

§ 66

Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar
a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten
rasklubb.
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1 Svenska Noseworkklubben
2 Svenska Kroppsvallarklubben

Maria Weinehall
Maria Weinehall

Maria Weinehall lämnar sammanträdet.
Kommittén beslutar att utse Roffa Asplund till justeringsperson för resterande
del av sammanträdet.
§ 67

Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar
a) Förelåg lista över avtalsanslutna rasklubbar.
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten
rasklubb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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 Miniature American
Shepherdklubben, SMASK
Svenska Perro de Agua Español
Klubben, SPDAEK
Svenska Porcelaineklubben
Svenska Shar Pei Klubben, SVSpK

Vilande Steg II Jonas Öhrn
Steg II

Roffa Asplund

Steg I
Steg II
Vilande
Steg I
Steg III
Steg II
Steg III

Ove Johansson
Maria Weinehall
Jonas Öhrn
Ove Johansson
Roffa Asplund
Jonas Öhrn

Steg II

Maria Weinehall

Steg II
Steg I

Ove Johansson
Roffa Asplund

Steg II

Jonas Öhrn

Steg I
Steg II

Maria Weinehall
Ove Johansson

b) Förelåg ansökan om att avtalsansluta rasklubb för Vostotjnoevropejskaja
Ovtjarka till Svenska Kennelklubben.
Kommittén beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
§ 68

Raser utan klubbtillhörighet
a) Förelåg lista över raser som saknar klubbtillhörighet.
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Kommittén går igenom listan och lägger den därefter till handlingarna.
b) Förelåg svar från Svenska Bergs- och Herdehundklubben angående
övertagande av rasansvar för mastino napolitano (se FK 3-2019 § 49 b).
Kommittén beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
§ 69

Projekt och uppdrag
a) Pågående projekt
Utbildning för årsmötesordföranden
Kommittén beslutar att inbjudan till det planerade utbildningstillfället i
januari ska gå till befintliga personer på listan över årsmötesordförande,
samt andra av kommittén inbjudna personer.
Stödmedlemskap i SKK
Kommittén beslutar att avsluta projektet.
Avtal för delegering av rasansvar
Kommittén tar del av och diskuterar svaren på den remiss som gått till
organisationens specialklubbar avseende avtal för delegering av rasansvar
från special- till rasklubb.
Kommittén uppdrar åt Agneta Lönn och sekreteraren att revidera avtalet
med hänsyn till de svar som lämnats på remissen.
b) Nya projekt
Förelåg förslag till förbättringar i SKKs GDPR-arbete.
Kommittén beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde

§ 70

Till kommittén för kännedom
a) Förelåg rapport från frivillig enkätundersökning som kommittén gjort i
samband med remiss enligt ovan (se § 69 a).
Kommittén tar del av rapporten och lägger den därefter till handlingarna.

§ 71

Datum för nästkommande sammanträde
Kommittén sammanträder åter den 10 oktober på SKKs kansli.

§ 72

Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat
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Kommittén finner att inget ärende faller under denna punkt.
§ 73

Sammanträdets avslutande
Ove Johansson tackar kommittén för dagens möte och avslutar därefter
sammanträdet.

Vid protokollet
Fredrik Bruno
Justeras
Ove Johansson, ordförande (förutom § 64 d)
Justeras
Maria Weinehall (t.o.m. § 66) och Roffa Asplund (§ 64 d samt §§ 67 – 73)

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

