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SKK/FK 4-2012
2012-12-04
§ 88 - § 107

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté (FK)
tisdagen den 4 december 2012 i Solna.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Per-Inge Johansson, Karin Sejnell, Anso Pettersson, Marita Björling
Adjungerade:
Peter Rimsby (§ 88- § 99)
Adjungerade SKK:
Ulf Uddman, Helena Nyberg och Agneta Lönn (§ 100 - § 107)
Anmält förhinder:
Alf Andersson, Göran Hallberger, Maria Weinehall och Måns Engelbrektsson
Protokoll:
Anna Qvarfort

§ 88

Sammanträdet öppnas
Ordförande Per-Inge Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens
sammanträde. Därefter hålls en tyst minut för att hedra minnet av bortgångna och
saknade FK-ledamoten Gun Kristensson. Ordförande säger några ord om begravning
och minnesstund där representanter från SKK och FK närvarade.

§ 89

Val av justeringsperson
Anso Pettersson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 90

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa dagordningen utan ändringar.
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§ 91

Föregående protokoll
Kommittén kan konstatera att beslutet i § 79 b i föregående protokoll är olyckligt då FK
bör invänta Jakthundskommitténs råd vad gäller klubbtillhörighet för jakthundar innan
tillfrågan skickas till specialklubb. FKs sekreterare ska ta kontakt med specialklubben
för att reda ut saken.
Efter den noteringen läggs föregående protokoll till handlingarna.

§ 92

Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten gås igenom och kommittén kan kostatera att nuvarande
resultat är väl inom ramen för 2012 års budget vilket är ett glädjande besked i slutet av
året. Efter genomgången läggs den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 93

Rapporter
a) Ordförandes rapport
Per-Inge Johansson rapporterar kort från diskussioner inom SKKs
Centralstyrelse (CS) där man bland annat konstaterat att mer än 1000
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) är genomförda sedan
starten och att de flesta är genomförda med det valbara momentet skott.
Vidare rapporterar ordförande att SKKs kennelkonsulenter gjort 3500 besök
hos uppfödare under året vilket var ett mål som var satt att uppnå under 2013.
De svenska raserna diskuteras i CS. För tillfället minskar registrering för svensk
lapphund och stövarraser och åtgärder för detta diskuteras då SKK värnar om
rasernas framtid.
Per-Inge Johansson har kontakt med Freestylekommittén (FREE) som måste
lösa vissa frågor för att en verksamhetsklubb ska kunna starta. Bland annat ska
tillvägagångssättet för finansieringen och rapporteringen av verksamheten vara
klargjorda och klubben måste fungera centralt innan eventuella avdelningar
eller sektioner ute i landet kan bildas.
Utställningsprogrammet för 2013 är fastställt och likaså är ett beslut om att SKK
ska ansöka om att få arrangera Word Dog Show 2018.
En länsklubb har dessvärre inte lämnat sin ekonomiska redovisning.
Per-Inge Johansson har mycket kontakter med klubbar och rapporterar att det
nu börjar märkas att årsmötena närmar sig ute i klubbarna. Det finns en viss
oro i en del klubbar medan många hör av sig med förfrågningar angående
ordförandeskap för årsmöten.
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b) Vd/Chefsjuristens rapport
SKKs vd Ulf Uddman rapporterar att länsklubbsfullmäktige har haft skriftlig
omröstning i två frågor. Dessa gäller ett förslag att utveckla gemensamma
webbsidor för länsklubbarna baserade på www.skk.se där 50 röstade för
förlaget, 3 emot och 16 avstod att rösta. Den andra frågan gäller huruvida
länsklubbarna kollektivt ska finansiera uppbyggnad av BPH med
länsklubbsfonden. CS kommer att föreslå att man går vidare i enlighet med
majoritetens önskan i den skriftliga omröstningen även om frågan har lett till
viss oenighet i länsklubbarnas ordförandegrupp.
Ulf Uddman och Per-Inge Johansson följer arbetet med agilityns framtid. SKK
och SBK kommer gemensamt att gå ut med en enkät för att undersöka vilka
åsikter som finn i frågan ibland de aktiva inom agility.
CS ordförande Nils-Erik Åhmansson och Ulf Uddman har träffat
Jordbruksverkets nya generaldirektör och diskuterat förutsättningarna för att ta
fram ett gemensamt kontrollverktyg för att förbättra djurtillsynen och
samverkan kring detta. FKs ordförande Per-Inge Johansson är CS kontaktperson
i den här frågan.
Vidare informerar Ulf Uddman om att CS har beslutat att komplettera
tävlingsbestämmelserna för vallhundsverksamheten inom SKK med tanke på
skydd för tamdjur. Djurskyddet i Sverige har uttryckt oro för tamdjur som
används inom vallning vilket är viktigt att tänka på när det gäller
hobbyverksamhet.
Ett nytt verktyg för digitaliserade utbildningar kommer att nyttjas för utbildning
av till exempel BPH-utbildning, uppfödarutbildning mm.
Slutligen redovisar vd ett framtaget dokument som listar trettio av världens
stamböcker på rasnivå. Redovisningen visar att Sverige har ett stort antal
hundar som registreras jämfört med andra länder.
c) Ledamöternas rapporter
Marita Björling meddelar att hon har en del uppdrag i Svenska terrierklubben,
där hon är behjälplig i föreningstekniska frågor
Anso Pettersson rapporterar att hon frekvent blir kontaktad av klubbar
gällande föreningstekniska frågor. Hon upplever att problematiken med att
personer åtar sig förtroendeposter som de sedan avgår från under pågående
verksamhetsår ökar vilket är till nackdel för klubbarbetet.
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Anso Pettersson är redan tillfrågad av ett antal olika klubbar att hålla i
föreningstekniska utbildningar av olika slag under 2013 och är även tillfrågad
som mötesordförande vid ett flertal tillfällen.
Alf Andersson meddelar genom ordförande att han har haft möte med Svenska
Bergs- och Herdehundsklubben tillsammans med Ras och avelsföreningen för
cane corso gällande revideringen av rasens rasspecifika avelsstrategier.
d) Sekreterarens rapport
Anna Qvarfort rapporterar att arbetet flyter på som vanligt på kansliet men att
det är extra mycket att göra nu inför Stockholm Hundmässa.
e) Övriga rapporter
Peter Rimsby kommer efter dagens möte avsluta sin period som adjungerad i
SKKs Föreningskommitté.
§ 94

FK/VU
a) Svenska Terrierklubben (SvTek) – tenterfield terrier
FK/VU har sedan förra mötet beslutat att tillfråga SvTek om rasansvar för
tenterfield terrier då SvTek uttryckt önskemål om detta. Svar inväntas från
SvTek.
Kommittén har inget att invända i ovanstående beslut.

§ 95

Stadgefrågor
b) Stadgar SLBK
Svenska leonbergerklubbens stadgar är justerade och fastställs av kommittén
c) Stadgar SSRK
Svenska spaniel- och retrieverklubbens stadgar är justerade och fastställs av
kommittén

§ 96

Ärenden gällande länsklubbar
En länsklubb har inte lämnat in årsredovisning för åren 2010 och 2011 vilket är
beklagligt. Föreningskommittén ser allvarligt på detta och CS har beslutat att inte
betala ut länsklubbens pengar innan årsredovisningen inkommit. CS har uttryckt
önskemål om att FK bistår länsklubben med hjälp i frågan. FK beslutar att Per-Inge
Johansson ska kontakta länsklubben i ärendet.

§ 97

Ärenden gällande specialklubbar
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a) Problem inom styrelse
Per-Inge Johansson redogör för det inkomna ärendet samt bakgrunden till
detta. Ärendet gäller meningsskiljaktigheter inom specialklubben styrelse
angående styrelsearbete och hantering av ärenden som inkommer till
styrelsen. Utifrån inkommet underlag diskuterar Föreningskommittén huruvida
den här specialklubben har tillräckligt medlemsunderlag och uppfyller de krav
som ställs för att verka som specialklubb. Om en specialklubb inte uppfyller de
krav som ställs måste FK överväga att återta rasansvaret. Per-Inge Johansson
kommer att medverka på specialklubbens kommande styrelsemöte den 8/12
och då redogöra för FKs diskussion och synpunkter.
b) Fråga angående telefonårsmöte
FK har mottagit en fråga gällande de statuter som är satta för att en klubb ska
medges hålla telefonårsmöte. En rasklubb har ansökt till sin specialklubb om att
hålla telefonårsmöte men fått avslag med hänvisning till att klubben har för
högt medlemsantal enligt FKs arbetsordning för telefonårsmöte. Det riktlinjer
som finns för medlemsantalet i en klubb är satta till följd av ett
Kennelfullmäktige (KF)-beslut och är tillsvidare gällande. Specialklubben har
därför rätt att neka rasklubben att ha telefonårsmöte.
FK konstaterar att utvecklingen inom alternativ teknik för olika typer av möten
snabbt går framåt och FK kommer vidare att diskutera hur SKKs riktlinjer i dessa
sammanhang kan anpassas och moderniseras. Frågan kommer att diskuteras
vidare under FKs projekt.
c) Fråga om brott mot grundregel 1:3
En skrivelse från medlem i specialklubb har inkommit. Skriftställaren anser att
klubbens ordförande vid ett flertal tillfällen i sociala medier brutit mot
grundregel 1:3
Föreningskommittén diskuterar skrivelsen och underlaget och konstaterar att
det är ytterst olämpligt att en ordförande går i svaromål på detta sätt men att
uttalandena inte kan konstateras vara ett brott mot grundregel 1:3. Det står
skriftställaren fritt att anmäla enskilda personer till SKKs Disciplinnämnd. FK
beslutar att upplysa specialklubben om det olämpliga och lägger därefter
ärendet till handlingarna.
d) Specialklubbskonferensen 2013
Ordförande redovisar det preliminära programmet för
specialklubbskonferensen. Föreningskommitténs ordförande och sekreterare
kommer att närvara. Kommittén anser att klubbstadgar, tolkning av stadgar,
tillträdesförbud och SKKs policy för digitala medier är viktiga ämnen att beröra.
Även kommunikation mellan rasklubbar och specialklubbar samt
kommunikation mellan specialklubbar och SKK är önskvärt att nämna.
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§ 98

Ärenden gällande avtalsanslutna klubbar
a) Rapporter från kontaktpersonerna
FK beslutar att Anso Pettersson blir ny kontaktperson för SKOOI
b) Svenska mastiffklubben (SMK) - ansökan om stegförflyttning
SMK har inkommit med ansökan om att flyttas från steg II till steg III som
avtalsansluten klubb. Kommittén går igenom klubbens ansökan och motivering.
Klubben har även tagit en kontakt med specialklubb vilken man har som mål att
tillhöra i framtiden.
FK har en positiv bild av klubben och klubbens verksamhet och åtaganden och
beslutar därför att flytta SMK till steg III som avtalsansluten klubb.

§ 99

Raser utan klubbtillhörighet
a) Listan på raser utan klubbtillhörighet
Kommittén går igenom listan på raser utan klubbtillhörighet.
b) Nya raser
En nihon teria har registrerats i SKKs stambok. Rasen tillhör grupp 3 och
kommer ifrån Japan. Rasen är erkänd av FCI, tävlar om CACIB och har ingen
krav på provmerit för internationellt championat. Mot bakgrund av tidigare
uppfattade önskemål från SvTek beslutar Föreningskommittén att tillfråga
SvTek om rasansvar för nihon teria.
Tre thai bangkaew dog har registrerats i SKKs stambok. Rasen tillhör grupp 5
och kommer ifrån Thailand. Rasen är interimistiskt godkänd av FCI, får ställas ut
men får ej tävla om CACIB. Föreningskommittén beslutar att rasen ska kvarligga
under SKK tillvidare.
c) Önskemål om bildande av rasklubb för russkaya tsvetnaya bolonka.
Från och med 1/1 2013 får rasen utställningsrätt och ett önskemål föreligger
från ett antal rasentusiaster att bilda en rasklubb. Mot bakgrund av tidigare
beslut inom FK gällande russkaya tsvetnaya bolonka beslutar FK nu att inhämta
Svenska dvärghundsklubbens åsikter i frågan och återuppta ärendet på nästa
FK-möte.

§ 100 Projekt/uppdrag
a) Typstadgar i specialklubbar
Ett arbete pågår för att säkerställa att alla specialklubbar och rasklubbar har
gjort anpassningarna till de nya typstadgarna. FK ska genom sekreteraren gå ut
med en uppmaning till de specialklubbar som inte gjort anpassningen, att

SKK/FK 4-2012
2012-12-04
Sida 7/9

kontakta FK för assistans med detta.
Sveriges Hundungdoms stadgar är under anpassning. Per-Inge Johansson är
behjälplig med detta.
b) Fler funktionärer
Projektet syftar till att finna möjliga vägar att hitta fler funktionärer till
förtroendeposter inom organisationen. Karin Sejnell redovisar ett dokument,
skapat för att föra projektet framåt.
Kommittén diskuterade olika sätt att nå ut till medlemmar och skapa ett större
intresse för föreningsarbete. Diskussionspunkter är bland annat utbildningar i
föreningsteknik på regional nivå, mer lätthanterlig och inbjudande information
på skk webb, konkret arbete för att säkra tillväxten bland förtroendevalda och
att nå ut med information genom en artikelserie om förtroendevalda.
c) Utbildning i föreningsteknik 2013
Föreningskommittén har som uppgift att sprida kunskap i föreningsteknik.
Många klubbar och privatpersoner kontaktar FK för föreläsningar och frågor
inom området.
Norra Älvsborgs kennelklubb har anmält intresse att, med FKs hjälp, genomföra
en utbildning i föreningsteknik den 6 april 2013. Underlaget för utbildningen är
påbörjat och kommer att vara en komprimerad version av FKs
tvådagarsutbildning för ordförande, sekreterare och kassörer. Frågan om
administration kring deltagaranmälan ska Ulf Uddman ta med sig till berörda
parter på SKKs kansli. Utbildningen kommer att annonseras på skk webb.
d) Nya projekt
FK beslutar att fundera vidare på de möjligheter som finns gällande olika
tekniska lösningar för såväl möten som underskrifter och utbildningsverktyg.
e) Uppdragslistan
Kommittén går igenom listan och konstaterar att nyhetsbrev från FK med inslag
av klubbnyheter ifrån CS ligger i startgroparna och kommer att skickas ut i
början av 2013.
De uttolkningar av SKKs grundregel 1:3 och 1:6 som chefsjuristen har i uppdrag
att göra kommer att publiceras efter att de nya grundreglerna i sin helhet är
fastställda. SKKs grundregler är nu ute på remiss och beräknas kunna tas i bruk
2014.
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§ 101 Föreningspaketet/Frågebanken
Arbetet med föreningspaketet pågår men inget nytt finns att rapportera.
§ 102 Diskussionsfrågor
a) Intresseföreningen kroppsvallarna (IKV)
IKV har sedan en tid kontakt med FK angående att bilda en verksamhetsklubb
för vallande raser under SKK. IKV har träffat Per-Inge Johansson och diskuterat
framtida arbete med mål att bilda verksamhetsklubb. Klubben kommer att
hålla fortsatt kontakt med FK genom Per-Inge Johansson och ska nu påbörja
arbetet med att anpassa sitt regelverk till de svenska krav som finns.
Kommittén diskuterar begreppet verksamhetsklubb och hur sådana ska kunna
verka inom organisationen.

§ 103 Protokoll från CS och kommittéer
a) Protokoll CS 4-12
FK tar del av protokollet och lägger det därefter till handlingarna.
§ 104 För kännedom
a) Skrivelse rörande specialklubb
FK tar del av en inkommen skrivelse innehållande mejlväxling mellan
specialklubbens ordförande och medlem.
Skrivelsen är inskickad till FK för kännedom och FK vidtar därför ingen åtgärd
utan lägger skrivelsen till handlingarna.
b) Fyra nya raser får utställningsrätt
FK tar del av information och lägger därefter skrivelsen till handlingarna.
c) Mejlväxling mellan SKKs vd och länsklubbsordförande
FK tar del av mejlväxlingen, konstaterar att sakfrågorna i mejlväxlingen
fortfarande är aktuella och besluten kring dessa fortfarande gällande. FK lägger
informationen till handlingarna.
§ 105 Datum för nästkommande sammanträde
Datum för nästkommande sammanträde är den 5 februari 2013 på SKKs kansli.
§ 106 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden sominte får offentliggöras
innan protokollet är färdigjusterat
FK beslutar att inget ärende faller under denna punkt.
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§ 107 Sammanträdet avslutas
Ordförande avslutar mötet och önskar de närvarande God Jul och på återseende 2013.
Vid protokollet

Anna Qvarfort

Justeras

Per-Inge Johansson, ordförande

Justeras

Anso Pettersson

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

