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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
tisdag 2015-10-13 på SKKs kansli. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Per-Inge Johansson, Göran Hallberger, Maria Weinehall, Anso Pettersson (från § 87 b), 
Maude Sjölin, Thomas Uneholt och Alf Andersson 

Adjungerade SKK: 

Måns Engelbrektsson, Agneta Lönn, Helena Nyberg och Ulf Uddman 

Protokoll: 

Fredrik Bruno 
 

§ 77 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Per-Inge Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens 
sammanträde.  
 

§ 78 Val av justeringsperson 
Maude Sjölin utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 
§ 79 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs utan ändringar.  
 

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

 
§ 81 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport till och med september 2015.  
 
Kommittén tar del av rapporten och lägger den därefter till handlingarna.  

 
§ 82 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Kommitténs ordförande Per-Inge Johansson rapporterar att han efter årets 
Kennelfullmäktige har lämnat SKKs Centralstyrelse och vid årsskiftet även 
lämnar Föreningskommittén. 
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b) VDs rapport 

SKKs VD rapporterar att Kennelfullmäktige beslutade att uppdra åt 
Centralstyrelsen att genomföra en organisationsutredning. 
Utredningsdirektiv kommer att fastställas av Centralstyrelsen inom den 
närmaste framtiden. Kennelfullmäktige respektive Länsklubbsfullmäktige 
fattade även enhälliga beslut om ändring av SKKs stadgar och Stadgar för 
länsklubb i enlighet med Centralstyrelsens förslag. 
 
Rapporterar vidare att det förs diskussioner med Fågelhundarnas 
Arbetsutskott om att bli avtalsansluten verksamhetsklubb. Vid eventuellt 
tecknande av avtal med klubben kommer hänsyn tas till att det redan finns 
omfattande verksamhet i klubben. 
 
SKK har lämnat in anbud till Myndigheten för delaktighet gällande 
upphandling av kvalitetssäkring av assistanshundverksamheten, 
anbudstiden går ut fredagen den 16 oktober.  
 
Regeringens budgetproposition innebär att de nya reglerna för moms på 
porto börjar gälla från den 1 april 2016. Ingen organisation vill driva frågan 
om retroaktiv ersättning gentemot staten då den praxis som finns på 
området innebär att en sådan process kan bli svår att vinna. 

 
SKK och Jägarförbundet kommer söka finansiering hos regeringen för ett 
gemensamt projekt rörande första hjälpen i skog och mark för hundar och 
människor. 
 

c) Ledamöternas rapporter 
De ledamöter som deltog vid Kennelfullmäktige rapporterar om ett trevligt 
och givande fullmäktigemöte. 
 

d) Sekreterarens rapport 
Sekreteraren rapporterar om kontakter med en specialklubb där läget är 
turbulent. 
 

e) Övriga rapporter 
 
Helena Nyberg 
Rapporterar att det nu går att skönja en något ljusnande trend vad gäller 
medlemsantalet i länsklubbarna. 
 
Medlemsavdelningen administrerar nu medlemshanteringen för 43 klubbar.  
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Utvecklingen av medlemsmodulen fortsätter och modulen är 
förhoppningsvis i bruk under november. Helena förevisar kommittén hur 
det nya medlemsbrevet kommer se ut. 
 
Måns Engelbrektsson 
Utbildningsavdelningen har startat SKK-play för uppfödare, det första 
avsnittet, ”DNA-tester – värdefulla eller vilseledande”, sändes den 17 
september och sågs av ca 1000 personer under livesändningen, ungefär lika 
många har sett avsnittet i efterhand.  

 
§ 83 FK/VU 

Förelåg beslut fattat av Föreningskommitténs verkställande utskott rörande 
anslutning av Ras- och avelsföreningen för Cane Corso såsom avtalsansluten 
rasklubb. Kommittén tar del av beslutet, konstaterar att det innehåller vissa 
felaktigheter och beslutar att justera beslutstexten till följande lydelse: 
 
Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté beslutar att bifalla ansökan från 
Ras- och Avelsföreningen för Cane Corso (RACC) om att bli avtalsansluten 
rasklubb under SKK/FK från och med den 1 januari 2016. 
 
Kommittén beslutar vidare att ansluta RACC såsom steg 2-klubb, vilket innebär 
att RACC får rasansvar, ansvar för ras/domarkompendium samt är 
remissinstans rörande rasen Cane Corso. Klubben äger även rätt att anordna 
officiell utställning, prov eller tävling efter ansökan hos SKKs 
Utställningskommitté eller Prov- och tävlingskommitté. 

 
§ 84 Stadgefrågor 

Kommitténs arbete med justering av organisationens stadgar är klart sånär som 
på vissa redaktionella justeringar.  
 
Kommittén beslutar att uppdra åt ordförande och sekreterare att slutföra 
arbetet samt att sammanställa ett informationsblad till ras- och specialklubbar 
rörande de stadgeändringar som blir möjliga att besluta om vid kommande 
årsmöten. 

 
§ 85 Ärenden gällande specialklubb 

a) Förelåg skrivelse från medlemmar rörande reglerna för registrering av 
Border Collie.  
 
Kommittén tar del av brevet och konstaterar att frågan involverar ett flertal 
kommittéers ansvarsområden. Kommittén beslutar mot bakgrund av detta 
att vidaresända skrivelsen till Centralstyrelsen för övergripande behandling. 
 



  

SKK/FK nr 5-2015 
2015-10-13 

Sida 4/9 
 
 

 
b) Förelåg skrivelse från rasklubb som upplever samarbetsproblem med sin 

specialklubb. Klubben har begärt ett möte med Föreningskommittén och 
den aktuella specialklubben. 
 
Kommittén tar del av skrivelsen och uppdrar åt ordförande att i första hand 
ta kontakt med specialklubben för att diskutera problemen. 
 

c) Förelåg ärende rörande tillvägagångssättet vid återupptagande av 
verksamheten i en tidigare vilande rasklubb. 
 
Efter att ha tagit del av bakgrunden i ärendet konstaterar kommittén att 
inget årsmöte ännu avhållits i klubben. 
 
Kommittén anser att specialklubben antingen bör ge interimsstyrelsen i 
rasklubben klara direktiv för dess arbete fram till eventuellt årsmöte i 
början av 2016 eller tillse att ett årsmöte avhålls omgående och att man då 
beslutar om förlängt verksamhetsår så att nästkommande årsmöte kan 
hållas i början av 2017. 

 
§ 86 Ärenden gällande verksamhetsklubbar 

a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktpersonerna 
  

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive verksamhetsklubb. 
 
1 Svenska Agilityklubben Per-Inge Johansson 
2 Svenska Hundfreestyleklubben Maria Weinehall 

 
Per-Inge Johansson rapporterar att det inom Svenska Agilityklubben förs 
diskussioner om att införa en obunden och opartisk medlemsombudsman 
för att tillvarata olika medlemmars intressen inom klubben. 
 
Från 1 januari 2016 tas klubbens nya tävlingssystem i drift vilket innebär att 
samarbetet med SBK på detta område avslutas. 
 
Medlemsantalet i klubben har ökat med ca 30 % sedan samma tid förra 
året. 
 
Maria Weinehall rapporterar att Svenska Hundfreestyleklubben haft 
värvningskampanj för att öka medlemsantalet. Andra åtgärder för att öka 
medlemsantalet är att årets hund och platser till Agria Freestyle Cup kräver 
medlemskap i föreningen.  
 

b) Förelåg fråga från Jaktretrieverklubben och Jaktspanielklubben rörande 
möjligheten att ingå som verksamhetsklubb inom SKK. 
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Kommittén anser att frågan är av principiell vikt och beslutar därför att 
hänskjuta frågan till Centralstyrelsen för vidare behandling och eventuella 
diskussioner med berörda klubbar. 
 

c) Förelåg skrivelse från rasklubb rörande begäran att få ut protokoll från prov 
med betydelse för rasklubbens avelsarbete från en special-
/verksamhetsklubb.  
 
Kommittén konstaterar att frågan rör en situation där en klubb med 
rasansvar efterfrågar handlingar av betydelse för avelsarbetet från en 
verksamhetsklubb.  
 
Kommittén uttalar att när en del av verksamhetsklubbens område har 
betydelse för avelsarbetet ska relevanta uppgifter om verksamheten på 
begäran kontinuerligt delges klubbar som har rasansvar. Kommittén 
beslutar vidare att föra in denna skyldighet i typstadgar för 
verksamhetsklubb. 

 
§ 87 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 

a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktpersonerna 
  

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
verksamhetsklubb. 
 
1 Svenska Nose Workklubben Per-Inge Johansson 

 
b) Anso Pettersson rapporterar att Intresseföreningen Kroppsvallarna 

diskuterar avslutandet av nuvarande klubb och starten av 
verksamhetsklubben Kroppsvallarna, förhoppningsvis kan detta ske till 
årsskiftet 2015/16. 

  
§ 88 Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar 

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 
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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 II Per-Inge 
Johansson 

    
b) Förelåg ärende rörande giltigheten av tidigare ändring av stadgar för 

Svenska Working Kelpieklubben. Kommittén hälsar Erik Brate och Curt 
Arsander välkomna för att föredra ärendet inför kommittén. 
 
Föredragandena presenterar sin syn på de olika turer som förekommit kring 
stadgeändringar inom klubben. Frågan gäller sammanfattningsvis; vilka 
stadgar gäller inom klubben och enligt vilka beslut gäller dessa? 
 
Kommittén tackar föredragandena för deras presentation av ärendet. 
 
Kommittén konstaterar därefter att det från kommitténs sida kan ha 
förekommit ett redaktionellt misstag som föranlett oklarheter i 
beslutsordningen rörande antagandet av stadgar för klubben. 
 
Kommittén beslutar att från den aktuella klubbens styrelse begära en 
genomgång av de ändringar som gjordes i stadgarna vid årsmötet 2015. 
Kommittén uppdrar även åt ordförande att diskutera vissa formaliafrågor 
med klubbens styrelse. 

 
§ 89 Raser utan klubbtillhörighet 
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a) Förelåg information från registreringsavdelningen om registrering av en 

hund av rasen Estnisk stövare i SKKs stambok. 
 
Kommittén beslutar att tillfråga Svenska Stövarklubben om intresse för att 
överta rasansvaret. 
 

b) Förelåg svar från Svenska Brukshundklubben på fråga om rasansvar för 
Bouvier des Ardennes (se FK 2-2015 § 30 b) i vilket klubben ställt sig positiv 
till övertagande av rasansvaret. 
 
Kommittén beslutar att delegera rasansvaret för Bouvier des Ardennes till 
Svenska Brukshundklubben. 
 

c) Kommittén går igenom listan över raser som saknar klubbtillhörighet och 
konstaterar att Bouvier des Ardennes kan avföras medan Estnisk stövare 
tills vidare förs upp på listan. 
 

§ 90 Projekt och uppdrag 
a) Pågående projekt och uppdrag 

 
Rekrytering av förtroendevalda 
Kommittén beslutar att avsluta projektet med hänsyn till av 
Kennelfullmäktige beslutad organisationsutredning. 
 
Effektivisering av valberedningsarbete 
Kommittén beslutar att avsluta projektet med hänsyn till av 
Kennelfullmäktige beslutad organisationsutredning. 
 
Utbildning i föreningsteknik 
Kommittén beslutar att deltagarna vid den utbildning i föreningsteknik som 
arrangeras i Umeå den 24 oktober ska ersättas för eventuella 
parkeringskostnader. 
 
Arkivering i molnet 
Kommittén beslutar att avsluta projektet. 
 
Digital utbildning 
Kommittén beslutar att erbjuda distansutbildningen i föreningsteknik för 
ordförande såsom självstudier med kursstart i januari. Kostnaden för kursen 
ska vara 500 kronor vilket även inkluderar ett exemplar av boken 
Föreningsteknik.  
 
Kommittén beslutar att uppdra åt sekreteraren att ombesörja nödvändig 
administration av utbildningen. 
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§ 91 Protokoll och protokollsutdrag 
a) Förelåg protokollsutdrag från Utbildningskommittén rörande 

distansutbildningen för ordförande.  
 

Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till 
handlingarna. 
 

b) Förelåg protokollsutdrag från Jakthundskommittén rörande lämplig 
specialklubb för Griffon Bleu de Gascogne. 
 
Jakthundskommittén föreslår Svenska specialklubben för drivande 
vildsvinshundar som lämplig specialklubb för rasen. Då klubben redan 
tillfrågats om att överta rasansvaret läggs protokollsutdraget till 
handlingarna. 

 
§ 92 Till FK för kännedom 

a) Förelåg skrivelse till specialklubb rörande ersättande av medlems utlägg. 
 
Kommittén tar del av skrivelsen och lägger den därefter till handlingarna. 
 

b) Förelåg rasklubbs skrivelse till specialklubb rörande hanteringen av 
konkurrerande valphänvisning. 
 
Kommittén tar del av skrivelsen och lägger den därefter till handlingarna. 

  
§ 93 Datum för nästkommande sammanträde 

 Datum för kommitténs nästkommande sammanträde är den 1 december, plats 
meddelas senare. 
 

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

 Kommittén finner att inga beslut faller under denna punkt. 
 
§ 95 Sammanträdets avslutande 
 Ordförande Per-Inge Johansson avslutar sammanträdet. 
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
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 Justeras  
 
 
Per-Inge Johansson, ordförande  
 
 
 
Justeras  
 
 
Maude Sjölin 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
 


