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SKK/FK nr 5-2018
2018-10-18
§ 70-85

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
torsdag 2018-10-18 på SKKs kansli i Rotebro.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Ove Johansson, Roffa Asplund, Johanna Berglund, Maria Weinehall och Jonas Öhrn
Adjungerade:
Jerker Olin, Katarina Swahn, Agneta Lönn och Helena Nyberg
Protokoll:
Fredrik Bruno
§ 70

Sammanträdet öppnas
Ordförande Ove Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens
sammanträde. Sammanträdet inleds med en minnesstund för Göran Hallberger
som gick bort i början av oktober.
Närvarande vid dagens sammanträde är även Jerker Olin, som kommer att
stödja kommittén i projektet rörande IT-stöd för föreningsarbete.
Kommittén beslutar att tillsvidare adjungera Jerker Olin till
Föreningskommittén.

§ 71

Val av justeringsperson
Johanna Berglund utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 72

Fastställande av dagordning
Kommittén fastställer dagordningen utan ändringar.

§ 73

Föregående protokoll
Kommittén går igenom föregående protokoll och konstaterar att Helena
Nyberg varit närvarande vid mötet, trots att protokollet anger motsatsen.
Därefter lägger kommittén protokollet med godkännande till handlingarna.

§ 74

Ekonomisk rapport
Förelåg ekonomisk rapport till och med september 2018.
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Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.
§ 75

Rapporter
a) Ordförandes rapport
Ove Johansson rapporterar om en period som präglats av Göran Hallbergers
bortgång men i övrigt har varit någorlunda lugn avseende
föreningsverksamheten.
b) Ledamöternas rapporter
Maria Weinehall
Rapporterar från handledarutbildningen för distanskursen i föreningsteknik
där hon närvarat som sakkunnig för kommitténs räkning. Det var många
goda diskussioner och handledargruppen efterlyste en lathund för
valberedningens arbete. Andra saker som diskuterades var eventuella
förbättringar avseende special- och rasklubbarnas årsmötestider och dess
relation till övriga händelser under föreningsåret.
Roffa Asplund
Rapporterar att handledarna för distansutbildningen diskuterat ett
namnbyte på kursen från nuvarande Föreningsteknik till Föreningskunskap
(se nedan § 81 a).
c) Chefsjuristens rapport
Agneta Lönn rapporterar om pågående revision av samtliga SKKs avtal samt
grundregler, kennelnamnsregler m.m.
d) Sekreterarens rapport
Sekreteraren rapporterar om en rasklubb som uttryckt missnöje med sin
nuvarande specialklubb, den aktuella specialklubben har tidigare haft
problem med missnöje bland rasklubbarna.
Rapporterar vidare om en större specialklubb som arrangerar en egen
utbildning för årsmötesordföranden, ett mycket bra och välbehövligt
initiativ då efterfrågan på årsmötesordföranden är stor under våren.
Inom en specialklubb finns för närvarande en rasklubb som hamnat i en
knepig sits i samband med att en stor del av styrelsen bytts ut. Framförallt
finns oro hos den nya styrelsen för hur klubbens ekonomi skötts av
föregående styrelse. Specialklubben har informerats om möjligheterna att
begära hjälp från Föreningskommittén för att hantera ärendet.
Rapporterar slutligen om närvaro på Sveriges Hundungdoms
Representantskap. Ungdomsorganisationen tillämpar en mycket intressant
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mötesmetod med utbildande inslag som övriga delar av organisationen kan
ta lärdom av.
e) Övriga rapporter
Helena Nyberg
Helena Nyberg rapporterar att medlemssiffrorna fortsätter nedåt för
länsklubbarna med 4,8 % jämfört med samma period förra året.
Rapporterar vidare om de medlemsvärvningskampanjer som är aktuella för
tillfället.
§ 76

Stadgefrågor
a) Förelåg stadgar för Specialklubben för kontinentala fågelhundar för
fastställande.
Kommittén går igenom stadgarna och konstaterar att det finns en oklarhet
rörande medlemsavgiften till specialklubben för personer som har
medlemskap i flera rasklubbar.
Kommittén beslutar att bordlägga frågan i och begära förtydligande från
specialklubben.

§ 77

Ärenden gällande specialklubb
a) Förelåg skrivelse från medlemmar i lokalklubb inom specialklubb.
Kommittén tar del av skrivelsen och har även tagit del av information från
den nu aktuella specialklubben.
Sammantaget konstaterar kommittén att ärendet är en angelägenhet för
specialklubben som även löpande hanterat detsamma.
b) Förelåg skrivelse från medlemmar i rasklubb inom specialklubb.
Kommittén går igenom skrivelsen och konstaterar att ärendet primärt är för
specialklubben att hantera.
c) Förelåg skrivelse från revisor i en specialklubb rörande kraven för att en
ledamot ska anses ha avgått ur styrelsen.
I den aktuella klubben har en betydande majoritet av styrelsens ledamöter
meddelat sin avgång. Vissa av ledamöterna har därvid villkorat sin avgång
med att ordförande lämnar styrelsen. Fråga har därmed uppstått rörande
de formella kraven för att meddela sin avgång som styrelseledamot.
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Kommittén konstaterar inledningsvis att en begäran om avgång ska vara
skriftlig och ställd föreningens styrelse. Styrelsen ska sedan protokollföra
ledamotens avgång vid kommande sammanträde. Om föreningen saknar en
beslutsför styrelse ska begäran istället ställas till revisorerna.
Vad avser ledamöter som villkorar sin avgång med någon annan ledamots
avgång eller att ett visst beslut ska ändras, anser kommittén att eventuella
villkor ska bortses ifrån och att ledamoten ska anses ha avgått.
Föreningskommittén beslutar avslutningsvis att vara behjälplig med
årsmötesordförande om så önskas av den aktuella klubben.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
§ 78

Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar
a) Förelåg lista över avtalsanslutna rasklubbar.
Med anledning av Göran Hallbergers bortgång och en ny avtalsansluten
klubb utser kommittén nya kontaktpersoner för fem klubbar, ändringar är
markerade med kursiverad text i listan nedan.
Ledamöterna rapporterar därefter från kontakter med respektive
avtalsansluten rasklubb.
1
2

Mastino Napolitanoklubben, MNK
Ras- och avelsföreningen för Cane
Corso
3 Rasklubben för Portugisisk
Vattenhund, RPV
4 Svenska Barbetklubben, SBBK
5 Svenska Blodhundklubben, SvBK
6 Svenska Dogo Argentino Klubben,
DAK
7 Svenska Dogo Canarioklubben
8 Svenska Kooikerhondjeklubben,
Skooi
9 Svenska Kromfohrländerklubben,
SKLK
10 Svenska Lagotto
Romagnoloklubben, SLRK
11 Svenska Lancashire Heeler
Klubben, SLHK
12 Svenska Landseerklubben, SvLK

Vilande
Steg II

Jonas Öhrn

Steg II

Roffa Asplund

Steg I
Steg II
Vilande

Johanna Berglund
Maria Weinehall
-

Steg I
Steg III

Jonas Öhrn
Ove Johansson

Steg II

Roffa Asplund

Steg III

Jonas Öhrn

Steg II

Johanna Berglund

Steg II

Johanna Berglund
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13 Svenska Miniature American
Shepherdklubben, SMASK
14 Svenska Perro de Agua Español
Klubben, SPDAEK
15 Svenska Porcelaineklubben
16 Svenska Shar Pei Klubben, SVSpK
17 Svenska Working Kelpie Klubben –
Rasklubb för Australian Stock Dog,
SWKK

Steg I

Roffa Asplund

Steg II

Jonas Öhrn

Steg I
Steg II
Steg III

Maria Weinehall
Ove Johansson
Roffa Asplund

b) Förelåg tidigare bordlagd fråga från Svenska Lancashire Heelerklubben om
stegförflyttning till nivå 4.
Kommittén beslutar att tillfråga klubben om förflyttning till steg 3 samt
begära en kortare rapport rörande den av klubben nyligen arrangerade
officiella utställningen.
§ 79

Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar
a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson
1 Svenska Noseworkklubben
2 Svenska Kroppsvallarklubben

Maria Weinehall
Maria Weinehall

b) Förelåg ärende rörande avtalsansluten verksamhetsklubb som tidigare (se
FK 1-2018, § 11b) ombetts redogöra för eventuell jävsproblematik i
styrelsen och därefter kallats till möte med representanter för kommittén.
Då något möte ännu inte kommit till stånd beslutar kommittén att återigen
kalla klubben.
§ 80

Raser utan klubbtillhörighet
a) Förelåg lista över raser som saknar klubbtillhörighet.
Kommittén tar del av listan, konstaterar att treeing walker coonhound och
porcelaine kan avföras och lägger den därefter listan till handlingarna.
b) Förelåg information om en ny ras i SKKs stambok – ciobanesc romanesc
mioritic.
Kommittén beslutar att tillfråga Svenska Bergs- och Herdehundklubben om
övertagande av rasansvaret.
c) Förelåg information om en ny ras i SKKs stambok - ogar polski.

SKK/FK nr 5-2018

2018-10-18
Sida 6/8

Kommittén beslutar att inhämta SKKs Jakthundskommittés inställning till
huruvida Svenska Stövarklubben kan vara en lämplig specialklubb för rasen.
d) Förelåg nekande svar från Svenska Terrierklubben rörande övertagande av
rasansvaret för Biewer.
Kommittén diskuterar med anledning av svaret formerna för delegering av
rasansvar och beslutar tillfråga Centralstyrelsen om möjligheterna att
justera proceduren enligt modellen att kommittén delegerar rasansvar och
aktuell specialklubb kan begära omprövning av Centralstyrelsen.
§ 81

Projekt och uppdrag
a) Pågående projekt och uppdrag
Distansutbildning
Kommittén beslutar tillfråga Utbildningskommittén om möjligheten att byta
namn på utbildningen från ”Grundkurs i föreningsteknik på distans” till ”
Grundkurs i föreningskunskap på distans”.
Stödmedlemskap
Kommittén beslutar utse Helena Nyberg till ansvarig för projektet.
IT-stöd för föreningsarbete
Kommittén beslutar utse Jerker Olin och Maria Weinehall till ansvariga för
projektet.
Översyn av specialklubbsorganisationen
Kommittén beslutar planera för ett dubbelmöte under mars där ena dagen
går till att diskutera projektet och den andra dagen är ett ordinärt
kommittésammanträde.
Föreningspaketet
Förelåg text angående protokollskopior för kommitténs granskning.
Kommittén går igenom texten och beslutar att den ska tillföras viss
information. Texten återremitteras till sekreteraren för ny presentation vid
nästkommande sammanträde.
b) Nya projekt och uppdrag
Lathund för valberedning
Kommittén beslutar om framtagande av en lathund för valberedningens
arbete och utser Maria Weinehall till ansvarig för projektet.
Vattenhundar
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Kommittén uppdrar åt Roffa Asplund att utifrån de avtalsanslutna klubbar
han är kontaktperson för sondera möjligheterna för en specialklubb för
vattenhundar.
§ 82

Protokollsutdrag från CS och kommittéer
a) Förelåg Prov- och tävlingskommitténs svar på kommitténs förfrågan om
konferens för verksamhetsklubbar.
Kommittén konstaterar att de tider som föreslagits för konferensen
antingen är för nära i tiden eller i ett kritiskt skede av årsmötesperioden.
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att hitta ett lämpligt datum i samarbete
med Prov- och tävlingskommittén, förslagsvis under maj månad.
b) Förelåg protokollsutdrag från Centralstyrelsen rörande tillskjutande av extra
medel för utbildning av föreningskonsulenter.
Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till
handlingarna.

§ 83

Datum för nästkommande sammanträde
Kommittén sammanträder åter den 11 december på Stallmästaregården i
Stockholm.

§ 84

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

§ 85

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

Vid protokollet
Fredrik Bruno
Justeras
Ove Johansson, ordförande
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Justeras
Johanna Berglund

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

