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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
tisdag 2014-10-24 på SKKs kansli. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Per-Inge Johansson, Thomas Uneholt (§ 76-81, § 83 samt § 84 a), Anso Pettersson, 
Maude Sjölin, och Göran Hallberger 

Adjungerade SKK: 

Måns Engelbrektsson, Helena Nyberg (från § 84) och Ulf Uddman (§ 81 b, § 82, § 84 b och 
c, § 85-86, § 88 a och b samt § 90 a) 

Anmält förhinder:  

Alf Andersson och Maria Weinehall 

Protokoll 

Fredrik Bruno 
 

§ 76 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Per-Inge Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens 
sammanträde och meddelar att Alf Andersson av hälsoskäl inte deltar vid 
dagens möte. Föreningskommittén har skickat blommor till Alf med en önskan 
om snart tillfrisknande. 

 
§ 77 Val av justeringsperson 

Anso Pettersson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 78 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs utan ändringar.  
 

§ 79 Föregående protokoll 
Kommittén går igenom protokollet och lägger det därefter till handlingarna. 

 
§ 80 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport fram till och med september 2014. Kommittén 
diskuterar den ekonomiska situationen och lägger därefter rapporten till 
handlingarna.  
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§ 81 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
 
Ordförande Per-Inge Johansson rapporterar att han deltagit vid 
Länsklubbskonferens i Gävle och där med emfas poängterat SKKs behov av 
att varje år hitta 5 000 förtroendevalda. Bland annat diskuterades 
möjligheten att i framtiden arvodera styrelsefunktionärer, något som av 
länsklubbarna inte ansågs önskvärt eller aktuellt i dagsläget.  
 
Ordförande konstaterade vidare att projektet med distansutbildning av 
förtroendevalda är något försenat och kommer att starta under nästa år. 
  
Två länsklubbar har hört av sig och önskat att kommittén ställer upp som 
utbildningsresurs vid kurser i klubbarnas egen regi. De aktuella klubbarna 
återkommer med närmare önskemål om datum.  
 
Ordförande rapporterar vidare att Agilityklubben har haft ett bra första år 
med ca 125 000 förväntade starter vid årsslutet. Nästa utmaning för den 
nystartade klubben är att överta den administrativa verksamhet som skötts 
av SKK, vilket sker vid årsskiftet. 
 
Till sist konstaterar ordförande att årsmötessäsongen nu närmar sig vilket 
innebär många frågor kring årsmöten och fullmäktige. Ordförande 
poängterar härvid att det är styrelsens ansvar att starta upp valberedningen 
i god tid. 
 

b) VDs rapport 
 
SKKs VD Ulf Uddman rapporterar att de förhoppningar som fanns kring en 
justering av skatteregleringen för ideella föreningar förbisågs i höstens 
budgetproposition. SKK fortsätter att bearbeta regeringen genom Svenskt 
Friluftsliv 
 
VD redogör vidare för arbetet med att förändra lagstiftningen vid köp av 
levande djur. Arbetet sker tillsammans med andra djurorganisationer och 
har hittills omfattat uppvaktning av justitiedepartementet och ett antal  EU-
parlamentariker. Arbetet kompletteras av ett projekt med att ta fram 
bilagor till köpeavtalen för ett antal raser (se även § 81 c). 
 

c) Chefsjuristens rapport 
 
Det har skett en personalförändring på kansliet då Josefin Rydberg tillträtt 
som sekreterare i Disciplinnämnden. 
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Två nya broschyrer finns klara, ”Kennelkonsulent” och ”Att föda upp 
hundar”. Ledamöterna får ett exemplar var av den sistnämnda. 
 
Projektet med att ta fram bilagor till köpeavtalen beträffande vissa raser har 
diskuterats med veterinärer och Avelskommittén, nästa steg är att kontakta 
berörda special- och rasklubbar. 
 
Köpeavtalet står inför nytryck och kommer i samband med detta att 
justeras på vissa mindre punkter. 
 

d) Ledamöternas rapporter 
 
Tomas Uneholt 
Rapporterar från det ordförandemöte som hölls i samband med 
länsklubbskonferensen att ”Skäll inte på hunden”-gruppen kommer att 
återuppstå i länsklubbarnas regi. Vid mötet fördes även en diskussion kring 
de riskkapitalbolag som är verksamma inom djursjukvården.  
 
Tomas Uneholt rapporterar vidare att han är domarföreningen behjälplig 
med framtagandet av en ny stadga och redogör översiktligt för det arbetet. 
 
Anso Pettersson 
Rapporterar om en motion som tagits av en sektionsstyrelse inom en 
specialklubb där tillvägagångssättet inte varit det korrekta. Kommittén 
beslutar att uppdra åt Anso Pettersson att se över dokumentet ”Att skriva 
motioner” i föreningspaketet. 
 
Maude Sjölin 
Har mottagit en fråga rörande nekad valphänvisning trots att det saknades 
regel att stödja beslutet på. Kommittén konstaterar vikten av att 
valphänvisningsreglerna hålls uppdaterade och efterlevs. 
 

e) Sekreterarens rapport 
 
Sekreteraren rapporterar att arbetet med distansutbildningen för 
ordföranden går framåt och beräknas vara slutfört till årsskiftet.  
 

f) Övriga rapporter 
 
Måns Engelbrektsson 
Rapporterar att det pågår ett arbete med att se över mottagaradresserna 
till SKKs nyhetsbrev. 
 
Helena Nyberg 
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Rapporterar att länsklubbarnas medlemssiffror fortsätter nedåt i något 
ökande takt. Siffrorna sjunker även i special- och rasklubbar. Kommittén 
diskuterar olika lösningar för medlemskap och hur dessa påverkar 
medlemssiffrorna och konstaterar att både organisationsstrukturen och 
avgiftsbilden på sikt måste justeras.  
 
Helena Nyberg rapporterar vidare att Stövarklubbens medlemsregister åter 
administreras av kansliets medlemsavdelning. 

 
§ 82 Stadgearbete 

Arbetsgrupp för översyn av grund- och registreringsregler 
 
Förelåg rapport från den arbetsgrupp SKK/CS har tillsatt under ledning av SKKs 
VD för att se över grund- och registreringsregler inom organisationen. 
Föreningskommittén tar del av rapporten och VDs redogörelse för arbetet i 
arbetsgruppen. 

  
§ 83 Ärenden gällande specialklubb 

a) Fråga om förtroendevald i specialklubbs agerande 
 
Förelåg fråga från representanter för specialklubb rörande förtroendevalds 
agerande vid flertalet tillfällen. Kommittén tar del av bakgrunden i ärendet 
och diskuterar de ställda frågorna.  
 
Kommittén beslutar att uppdra åt sekreteraren att ta kontakt med 
frågeställarna för att erbjuda stöd. 
 

b) Fråga rörande kommunicering av utgående handlingar 
 
Förelåg fråga från medlem i specialklubb rörande kommunikation i 
samband med skrivelse från klubben till SKK. I den aktuella skrivelsen, som 
klubben tillsänt en av SKKs kommittéer, angavs registreringsnummer på 
frågeställarens hundar.  
 
Föreningskommittén konstaterar att det enligt god föreningssed bör skickas 
information för kännedom till den som berörs av, eller anges i, en skrivelse. 
 

c) Förfrågan om seminarium rörande moral och etik 
 
Förelåg förfrågan från specialklubb om seminarium rörande moral och etik. 
Kommittén diskuterar förfrågan och eventuellt innehåll i efterfrågat 
seminarium.  
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Kommittén beslutar att uppdrar åt Anso Pettersson att ta kontakt med 
klubben för vidare diskussioner. 
 

d) Skrivelse från medlemmar i specialklubb 
 
Förelåg skrivelse från medlemmar i specialklubb rörande upplevda brister 
och fel i klubben. 
 
Kommittén tar del av skrivelsen och konstaterar att den kritik som framförs 
främst rör klubbens interna angelägenheter. Frågeställarna är av denna 
anledning hänvisade till klubbens årsmöte och revisorer. Skrivelsen läggs 
därefter till handlingarna. 
 
  

§ 84 Ärenden gällande avtalsanslutna klubbar 
a) Lista över stegindelning och rapporter från kontaktpersonerna 

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten  
klubb. 
 

1 Mastino Napolitano, MNK Vilande - 
2 Rasklubben för Portugisisk 

Vattenhund, RPV 
Steg II Maude Sjölin 

3 Svenska Barbetklubben, SBBK Steg I Maria Weinehall 
4 Svenska Blodhundklubben, 

SvBK 
Steg II Maria Weinehall 

5 Svenska Dogo Argentino 
Klubben, DAK 

Vilande - 

6 Svenska Dogo Canarioklubben Steg I Thomas Uneholt 
7 Svenska 

Kooikerhondjeklubben, Skooi 
Steg III Anso Pettersson 

8 Svenska 
Kromfohrländerklubben, SKLK 

Steg II Göran Hallberger 

9 Svenska Lagotto 
Romagnoloklubben, SLRK 

Steg III Thomas Uneholt 

10 Svenska Lancashire Heeler 
Klubben, SLHK 

Steg II Maria Weinehall 

11 Svenska Landseerklubben, SvLK Steg II Anso Pettersson 
12 Svenska Perro de Agua Español 

Klubben, SPDAEK 
Steg II Göran Hallberger 

13 Svenska Shar Pei Klubben, 
SVSpK 

Steg II Anso Pettersson 

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

Steg III Per-Inge Johansson 

15 Svenska Russkaya Tsvetnaya 
Bolonkaklubben 

Steg I Per-Inge Johansson 
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b) Svar från Svenska Noseworkklubben i bordlagt ärende 

 
Förelåg svar från Svenska Noseworkklubben i tidigare bordlagt ärende (se 
FK nr 2-2014 § 31 d). Kommittén tar del av svaret och bordlägger därefter 
frågan tillsvidare.  
 

c) Skrivelse från Svenska Working Kelpieklubben rörande rasens namn 
 

Förelåg skrivelse från SWKK rörande rasens namn. Kommittén beslutar att 
kalla till ett gemensamt möte med berörda parter för att diskutera 
namnfrågan. 
 

d) Svar från Svenska Brukshundklubben i bordlagt ärende 
 
Förelåg svar på förfrågan i tidigare bordlagt ärende rörande 
draghundsklubb i Mälardalen (se FK nr 3-2014 § 48 c).  
 
Kommittén beslutar att hänvisa frågeställarna i det tidigare bordlagda 
ärendet till att ansöka om anslutning till Draghundsportförbundet. 
 

§ 85 Raser utan klubbtillhörighet 
Kommittén går igenom listan över raser utan klubbtillhörighet, där Petit Bleu de 
Gascogne tillkom i samband med kommitténs förra möte (se FK nr 4-2014 § 68 
a).  
 
Kommittén beslutar att tillfråga Jakthundskommittén om förslag på lämplig 
specialklubb för rasen. 

  
§ 86 Projekt/Uppdrag 

a) Anpassning av stadgar 
 
Ordförande rapporterar att han hjälpt en specialklubb att anpassa 
stadgarna för sina sektioner till huvudstadgan. 
 

b) Utveckling av utbildningsverktyg 
 
Kommittén beslutar att omvandla projektet till ett uppdrag och utser 
sekreteraren till ansvarig för uppdraget. 
 

c) Konferens för avtalsanslutna klubbar  
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Den planerade konferensen kommer att hållas lördagen den 25 oktober. 
Kommittén beslutar att avsluta projektet. 
 

d) Utbildningar i föreningsteknik 
 
Västerbottens kennelklubb har tagit initiativ till anordnande av en regional 
utbildning för ordförande, sekreterare och kassörer.  
 
Kommittén beslutar att föreslå lördagen den 21 februari som datum för 
utbildningen i första hand. Maude Sjölin är kommitténs kontaktperson i 
ärendet. 
 
Kommittén beslutar vidare att begära in offert för ett utbildningstillfälle i 
Örebro den 8 mars. 
 

e) Föreningspaketet 
 
Kommittén beslutar att se över dokumenten ”Att skriva motioner” och ”Att 
verka som förtroendevald” och uppdatera dessa där behov finns. 
 

f) Digitalt arkiv 
 
Sekreteraren förevisar det digitala arkiv som kommittéledamöterna numer 
har tillgång till och som i dagsläget innehåller protokoll och stadgar från 
SKKs avtalsanslutna klubbar. Kommittén beslutar att det digitala arkivet 
även ska tillföras klubbarnas samarbetsavtal och kontaktuppgifter. 
 

§ 87 Föreningspaketet/Frågebanken/Nyhetsbrev 
a) Beslut per capsulam 

 
Kommittén godkänner dokumentet som därmed tillförs Föreningspaketet. 
 

b) Utskott/kommittéer 
 
Kommittén godkänner dokumentet som därmed tillförs Föreningspaketet. 
 

c) Personuppgifter 
 

Kommittén godkänner dokumentet som därmed uppdateras i 
Föreningspaketet. 
 

d) Rätten till texter, fotografier och logotyper 
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Kommittén godkänner dokumentet som därmed uppdateras i 
Föreningspaketet. 
 

e) Rätten till fysiska föremål 
 
Kommittén godkänner dokumentet som därmed tillförs Föreningspaketet. 
 

f) Upphovsrättsintrång och varumärkesrättsligt skyddat material på 
webbsidor 

 
Kommittén godkänner dokumentet som därmed uppdateras i 
Föreningspaketet. 
 

§ 88 Diskussionsfrågor 
a) Principer för verksamhetsklubbar 

 
Kommittén diskuterar vilka kriterier som ska ställas upp vid bildande och 
anslutning av en verksamhetsklubb. Kommittén konstaterar därvid att 
skillnaden mellan special- och verksamhetsklubb måste vara tydig, såväl 
som andra klubbars rätt att bedriva verksamheterna inom ramen för sin 
egen klubb. 
 
Kommittén anser även att det bör finnas en möjlighet att ansluta nya och 
numerärt små verksamhetsklubbar via avtal, liknande den lösning som idag 
tillämpas för ett antal rasklubbar. 
 
Det stadgetekniska arbetet anses av kommittén inte utgöra något hinder i 
sammanhanget. 
 
Kommittén uppdrar åt ordförande att ta frågan vidare till SKK/CS. 
 

b) Konkurrens mellan medlem och förening 
 
På förekommen anledning diskuteras situationer där medlemmar bedriver 
näringsverksamhet som direkt eller indirekt konkurrerar med den egna 
klubben. 
 
Kommittén konstaterar att det inom andra stora föreningar, däribland 
Golfförbundet och Kanotförbundet, idag finns lösningar för att hantera 
liknande situationer.  
 
Efter en ingående diskussion uppdrar kommittén åt sekreteraren att mer 
detaljerat undersöka befintliga lösningar inom andra delar av 
föreningsvärlden. 
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c) Handledare till distansutbildningen för ordförande 
 
Kommittén beslutar att sekreteraren ska vara handledare för den första 
gruppen som deltar i distansutbildningen för ordförande. 
 

§ 89  Protokoll och protokollsutdrag från CS och kommittéer 
a) Protokoll från Centralstyrelsen 

 
Förelåg SKK/CS protokoll nr 4-2014. Kommittén tar del av protokollet och 
lägger det därefter till handlingarna. 
 

b) Protokollsutdrag från Utbildningskommittén 
 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/UK nr 4-2014. Kommittén tar del av 
protokollsutdraget och lägger det därefter till handlingarna. 
 

c) Protokollsutdrag från Jakthundskommittén  
 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/JhK nr 3-2014. Kommittén tar del av 
protokollsutdraget och lägger det därefter till handlingarna. 
 

§ 90 Till FK för kännedom 
a) Rapport från NKU VD-möte 

 
Förelåg rapport från VD-möte inom NKU. SKKs VD redogör för mötet och 
kommande möten inom FCI. Kommittén tar del av rapporten och lägger den 
därefter till handlingarna. 
 

b) Protokollsutdrag från SBK Avel & Hälsa 
 
Förelåg protokollsutdrag från SBK Avel & Hälsa den 1 september 2014 
rörande specialklubbsbyte för RACC. Kommittén tar del av 
protokollsutdraget lägger det därefter till handlingarna.  
 

§ 91 Datum för nästkommande sammanträde 
 Datum för nästkommande sammanträde är tisdagen den 16 december 2014. 
Plats meddelas senare. 

 
§ 92 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat 
 Kommittén finner att inga beslut faller under denna punkt. 
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§ 93 Sammanträdets avslutande 

 
 
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
 
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. 
 


