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SKK/FK nr 5/2010
§§ 105 – 127
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
onsdagen den 3 november 2010, på SKKs kansli, Spånga.

Närvarande:
Ledamöter
Jahn Stääv (ordf.), Anso Pettersson, Alf Andersson, Gun Kristensson, Göran Hallberger
Adjungerade
Ulf Uddman, Måns Engelbrektsson, Karin Drotz (endast § 113) SKK

Anmält förhinder: Peter Rimsby, Marita Björling, Karin Sejnell
Vid protokollet: Gordana Eriksson

§ 105
Sammanträdet öppnas
Jahn Stääv hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter sammanträdet öppnat.

§ 106
Val av justeringsperson
Alf Andersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 107
Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 108

Föregående protokoll nr 4/2010

§ 84 Rapporter
Alf Anderssons rapport avseende samarbete med Karin Drotz, gällde inte med anledning av
avtalsklubbarnas konferens utan samarbete inför avelskonferensen för specialklubbarna och
rasklubbarnas avelsfunktionärer under mars 2011.
Efter ovan justering och genomgång lades protokollet med godkännande till handlingarna.

§ 109

Rapporter

Ordförande
Ordförande rapporterade att han närvarat vid länsklubbskonferensen som hölls föregående
månad. Där diskuterades bland annat framtida utbildningar, framförallt uppfödarutbildningar.
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Vidare rapporterade ordförande att samma typ av diskussioner förekommit under
ordförandeutbildning som hölls 30-31 oktober.
Slutligen rapporterade ordförande att Svenska Barbetklubben kontaktat honom med fråga om
hjälp med mötesordförande till sitt årsmöte i 12 april 2011 som ska hållas i Västerås.
VD
VD rapporterar att rekrytering till tjänsten som chefsjurist vid SKK har avslutats. Agneta
Lönn, som närmast kommer från Skatteverket, ska tillträda tjänsten den 10 januari 2011 (efter
mötet har tillträdesdagen ändrats till den 29 november 2010). Agneta kommer eventuellt
närvara vid Disciplinnämndens (DN) och Uppfödar- och kennelkonsulentkommitténs
nästkommande möten.
Vidare rapporterade VD att Gordana Eriksson kommer att överta posten som sekreterare i DN
med anledning av att Åsa Gustavsson ska gå i pension till årsskiftet. Rekrytering till posten
som sekreterare i FK är påbörjad. Gordana kommer att sitta kvar i FK tills rekryteringen är
avslutad.
Vidare rapporterade VD att han lämnat skriftliga synpunkter till Anders Borg gällande
momsfrågan. Två alternativ ligger som förslag och de har viss påverkan på SKKorganisationen:
Momsfrihet - för klubbar med en halv miljon i momspliktig omsättning, vilket kan
vara ca 5-10 % av SKKs klubbar
Moms - för klubbar med 3 miljoner i momspliktig omsättning, vilket gäller för ett
fåtal klubbar; SKK, SBK samt eventuellt några större länsklubbar.
Vidare rapporterade VD att han medverkat vid ordförandeutbildningen den 30-31 oktober, där
ett 30-tal klubbar närvarade. Många deltagare påpekade att namnet ”Steg 2-utbildning” gav
felaktiga signaler om att det skulle gälla en fortsättningskurs. Det framkom förslag om
tvärutbildningar för kassörer, sekreterare och ordförande, där man kunde arbeta mer casebetonat. I slutet av januari summering av kursen som grundar sig i den kursutvärdering
deltagarna besvarat.
Vidare rapporterade VD att han också medverkat vid förra månadens länsklubbskonferens.
Det framkom att det fanns ett intresse för att väcka liv i Länsklubbarnas utbildningskommitté
samt att det efterfrågades en bättre utbildningskalender hos SKK.
Vidare rapporterade VD att han medverkat vid möte med ett antal stora fastighetsägare ur
allmännyttan på bostadsmarknaden för att diskutera de frågor som kommit upp till ytan i olika
områden i Stockholm. Syftet är att grundlägga ett erfarenhetsutbyte för att hitta fungerande
modeller för upplevelsen av boendet i bostadsområden där vissa boende känner sig otrygga i
sitt boende kontra de boende med hundar som upplevs störande.
Vidare rapporterade VD att Stockholmspolisen har kallat bland andra SKK till möte.
Länspolischef Carin Götblad vill skruva upp tempot vad gäller djurärenden. Minst 50 stycken
hundar har omhändertagits i vissa stockholmsförorter under året, vilket relativt sett är ett högt
antal. Det finns för närvarande 11 stycken djurpoliser utlokaliserade i Stockholm. Även här
argumenteras utifrån en otrygghetsfaktor. Redan nu har insatser i vissa förorter givit bra utfall.
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Gun Kristensson
Gun rapporterar att hon tagit emot många telefonsamtal. Många frågor rör föreningsteknik.
Göran Hallberger
Göran rapporterar att han tagit emot en del samtal från en länsklubb med anledning av ett
ärende från förra mötet.
Alf Andersson
Alf avlämnade rapport från Per-Inge Johansson gällande dels Fågelhundarnas Arbetsutskott
som har påkallat Per-Inges hjälp med arbetsordning till klubben och dels arbetet med
Vallhundsklubben som fortskrider framåt.
Vidare rapporterade Alf att Svenska Brukshundklubben (SBK) har hört av sin med anledning
av problem med att få sina lokal- och rasklubbar att anta de stadgar som fastställts vid
kongressen 2010.
Vidare rapporterade Alf att han granskat texten i typstadgarna gällande den uppkomna frågan
om typstadgarna medger utlämning av handlingar såsom medlemsmatrikel ur medlemsregister
och konstaterat att medlemsmatrikel endast kan lämnas ut till behöriga som behöver den i sin
funktion för klubbens räkning, exempelvis valberedningens arbete för kontroll av
medlemskap, inför tävlingar etc.
FK uttalade att det är klubben som äger sitt medlemsregister och att styrelse endast förvaltar
detsamma. Det ska föreligga en berättigad anledning till en begäran om utdrag ur klubbens
medlemsregister. Exempelvis valberedning som behöver medlemsmatrikel för
medlemskontroll.
Anso Pettersson
Anso rapporterade att hon suttit som mötesordförande i SBK:s Stockholms-Avdelning under
deras höstmöte.
Vidare rapporterade Anso att hon blivit kontaktad av ett antal klubbar med föreningstekniska
frågor.
Sekreterare
Sekreterare rapporterade att Marita Björling blivit tillfrågad om hon vill sitta som
mötesordförande vid årsmöte i Rasklubben för Portugisisk Vattenhund.
Vidare rapporterade sekreterare att återrapportering i ett ärende som avhandlades vid förra
mötet har inkommit. Det är dock oklart om alla parter har blivit delgivna skrivelsen.
Sekreterare kontaktar länsklubben.
Slutligen rapporterade sekreterare att en begäran om uppskov med återrapportering har
inkommit från specialklubb. Ny svarstid har givits.

§ 110
Ekonomisk rapport
Efter genomgång av ekonomisk rapport lades rapporten med godkännande till handlingarna.
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§ 111
Verkställande utskott
FK/VU har tagit beslut om anmälan till DN av medlem med anledning av oacceptabel
publicering som på ett anmärkningsvärt sätt utpekar styrelse inom SKK avtalsklubb.
FK beslutade att godkänna VUs handläggning av ärendet i fråga.

§ 112

Stadgefrågor

Svenska Grand Danoisklubben
Förelåg protokollsutdrag från SGDK gällande motion om stadgeändring som bifallits under
SGDK Huvudstyrelsens årsmöte 2010-03-21.
FK finner att förslaget strider mot den princip som enligt lång tid tillbaka funnits inom SKK
gällande medlemmars samma rättighet att utöva sin rösträtt vid årsmöte.
FK beslutade att ej bistå den föreslagna stadgeändringen.
Avslutade tills vidare punkten 8 på dagordningen.

§ 113
Avelskonferens
Karin Drotz informerade om att SKKs Avelssekretariat kommer hålla en avelskonferens i
mars 2011 för special- och rasklubbarnas avelsfunktionärer, där syfte till bland annat är att ge
klubbarna en bra grundläggande plattform för sitt RAS-arbete, däri vilken en av
förutsättningarna är kunskap om föreningsteknik.
FK beslutade att med bakgrund av FKs rasansvar skicka två representanter till
avelskonferensen, samt att dessa två tar fram lämpligt föreläsningsunderlag.
Återupptog punkten 8 på dagordningen.

§ 114

Stadgefrågor

Förslag till justering i SKKs stadgar
Förelåg förslag från CS angående justering i SKKs stadgar bland annat gällande
komplettering till § 3 mom. 7. Med anledning av vissa av de yrkanden som avgetts i samband
med förslaget har det uppkommit fråga huruvida detta skulle innebär en återremittering till FK
eller inte.
FK bordlade frågan för vidare utredning.
FK uppdrog åt Alf Andersson att tillskriva Svenska Spaniel- och Retrieverklubben samt
Svenska Brukshundklubben för att inhämta deras synpunkter i frågan samt att avrapportera till
FK vid januarimötet.

§ 115

Avtalsanslutna rasklubbar
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Gun Kristensson
Gun informerade om att Svenska Blodhundsklubben har ställt en del föreningstekniska frågor.
De har en extern kassör som fungerar bra.
Gun informerade vidare om att hon närvarat vid möte mellan FK och Svenska Dogo
Argentino Klubben (DAK) kombinerat med klubbens styrelsemöte i Jönköping, där man bl.a.
diskuterat föreningsteknik, hur man arbetar med checklista, inventarielista, mm. Det var ett
bra möte.
Jahn Stääv
Jahn informerade om att han haft en del kontakt med Svenska Barbetklubben. FK kommer att
bistå klubben vid kommande årsmöte.
Anso Pettersson
Anso informerade om att Svenska Prazsky Krysarik Klubben fått sin rasstandard översatt. Det
har visat sig vara en del felöversättningar och felskrivningar. Klubben har kontaktat
sekreterare i Standardkommittén för att få till stånd en dialog angående detta och den
kontakten har fungerat bra.
Ulf Uddman
Ulf informerade om att han mottagit en del material från Tjeckien rörande rasen Prazsky
Krysarik och som överlämnats till klubben.

§ 116

Raser utan klubbtillhörighet

Genomgång lista
American Foxhound; skicka påminnelse till Svenska Stövarklubben angående fråga om
rasansvar.
Tillfråga rasansvar
Förelåg protokollsutdrag från Jakthundskommittén med förslag vad gäller klubbtillhörighet
för raser i grupp 6 enligt följande:

Grand griffon vendéen
Black and tan coonhound
Blueticked coonhound
Petit bleu de gascogne
Plott

Svenska Specialklubben för Drivande
Vildsvinshundar (SSDV)
SSDV
SSDV
SSDV
SSDV

FK beslutade i enlighet med Jakthundskommitténs förslag tillfråga SSDV om rasansvar för
följande raser i grupp 6 samt att därmed avföra dessa från listan:
Ulf Uddman informerade att från den 1 januari 2011 kommer schäfer att delas i hårlag, där
långhårig schäfer kommer att brytas ut ur nuvarande ras.
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Ulf informerade vidare om att en ny ras är föremål för diskussion; boerboel som förbjudits i
Danmark. Rasen är ej FCI-godkänd.

§ 117
Hundsport funktionär
Nästkommande nummer av Hundsport funktionär är nästan klar.

§ 118

Frågebanken/Föreningspaketet

FK beslutade att föra in FKs uttalande angående medlemsregister under § 109 rapporter i
frågebanken.

§ 119
Fråga om slutna rum på Internet
Det förekommer att medlemmar publicerar texter i slutna rum på Internet, där det krävs
lösenord för att kunna logga in. Fråga har uppkommit hur dessa slutna rum ska betraktas mot
bakgrund av spridningsrisk och ansvarig för det slutna rummet.
DNs tidigare resonemang utmynnar i att slutna rum inte existerar eftersom det går att kopiera
och sprida det publicerade. Skrivningen i det slutna rummet är då att anse som öppet.
Det ligger ett problem i att hitta förtroendevalda när sådana här texter förekommer på Internet
oavsett om det är i ett slutet rum eller öppet publicerat på Internet. FK önskar ett
principuttalande från DN och vill ha detta prövat mot första delen av SKKs grundregel 1:3.
FK beslutade att anmäla medlem till DN med anledning av det ovan anförda.

§ 120
Fråga om brott mot SKKs grundregel 1:3
Förelåg skrivelser från specialklubb gällande fråga om medlem kan anses ha brutit mot mot
SKKs grundregel 1:3.
Förlåg korrespondens mellan två privatpersoner, en boende i Sverige och en boende i
utlandet. Personen boende i utlandet skickade deras korrespondens vidare till en tredje part.
FK kan inte se annat än att syftet med korrespondensen är av privat natur och inte avsedd att
spridas till annan. Vidare spridning torde inte vara avsändarens avsikt eller vilja i detta fall.
Att personen i utlandet valde att skicka vidare korrespondensen är inget man kan lasta den
ursprungliga avsändaren för.
FK kan inte, med det ovan anförda som bakgrund, se att medlemmen bryter mot SKKs
grundregel 1:3.

§ 121
Inbjudan
Tidigare annonserat riksfullmäktigemöte i Specialklubben för Skällande Fågelhundar har bytt
plats och dag.
FK noterade informationen.
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§ 122
Uppdragslista
Efter genomgång av uppdragslistan lades den med godkännande till handlingarna.

§ 123
Skrivelser/handlingar som inkommit för Föreningskommitténs kännedom
Förelåg diverse skrivelser från specialklubb gällande begäran om extra årsmöte.
FK konstaterade att enligt en strikt tolkning av stadgarna angående årsmöte ska extra
årsmöte hållas med förelagda förutsättningar. Då ordinarie möte ligger nära i tiden kan frågan
som föranleder begäran om extra årsmöte föras som motion vid ordinarie årsmöte med
hänvisning till de extra kostnader och tid som ett extra årsmöte innebär för klubben och dess
medlemmar. Klubben behöver inte ta ett avvecklingsbeslut av sina regionala klubbar vid
kommande årsmöte utan skjuta det framför sig till 2012 istället, för att under tiden genomföra
en ingripande diskussion inom klubben och där bland annat en diskussion ska ske kring den
oro som finns hos FK om klubbens förmåga att leva upp till sitt rasansvar.
FK uppmanade huvudstyrelsen i specialklubben att ta upp frågan vid ordinarie årsmöte under
2011 och har SKK/FKs stöd att inte hålla extraårsmöte i slutet av december..
FK rekommenderade specialklubben att hålla informationsmöte för medlemmarna i
anslutning till ordinarie årsmöte.
FK beslutade att FK kommer att vara representerade vid nästkommande årsmöte.

§ 124

Övriga inkomna ärenden

Utbildning i SKKs regi
Det har inkommit fråga angående kommande utbildningar i SKKs regi.
FK beslutade att hålla föreningsutbildning med inriktning mot ordförande, sekreterare och
kassör den 29-30 oktober 2011. Målgrupper som prioriteras är läns- och specialklubb.
FK beslutade vidare att bjuda in Nina Berggren från utbildningsavdelningen till nästa möte.
Kalendarium årsmöte
Kalendarium över nästkommande års deltagande från FK vid årsmöte behöver upprättas.
FK uppdrog åt sekreteraren att upprätta ett kalendarium över årsmöten där FK kommer att
närvara under 2011.

§ 125
Datum för nästkommande sammanträde
Datum för nästkommande sammanträde är enligt tidigare annonserat den 19 januari 2011 med
start kl 10.00 på SKKs kansli.
Skrivelser som ska behandlas till detta möte ska vara FKs sekreterare tillhanda senast 3
januari 2011.

8

§ 126

Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är färdigjusterat
FK beslutade att § 119 faller under denna paragraf och därmed inte får offentliggöras.

§ 127
Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Gordana Eriksson

Justeras

Jahn Stääv, ordförande

Justeras

Alf Andersson

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

