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SKK/FK nr 6-2018
2018-12-11
§ 86-101

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
torsdag 2018-12-11 på Stallmästaregården i Stockholm.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Ove Johansson (fr.o.m. § 92 samt § 91 a och c), Roffa Asplund (t.o.m. § 98 a), Johanna
Berglund, Maria Weinehall (t.o.m. § 93) och Jonas Öhrn (t.o.m. § 98 a)
Adjungerade:
Jerker Olin, Agneta Lönn (fr.o.m. § 92 samt § 91 c) och Helena Nyberg (t.o.m. § 96 a)
Protokoll:
Fredrik Bruno
§ 86

Sammanträdet öppnas
I Ove Johanssons frånvaro hälsar Roffa Asplund de närvarande välkomna till
dagens sammanträde.

§ 87

Val av justeringsperson
Jonas Öhrn utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 88

Fastställande av dagordning
Kommittén fastställer dagordningen utan ändringar.

§ 89

Föregående protokoll
Kommittén går igenom föregående protokoll och lägger det därefter med
godkännande till handlingarna.

§ 90

Ekonomisk rapport
Förelåg ekonomisk rapport till och med oktober 2018.
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§ 91

Rapporter
a) Ordförandes rapport
Ove Johansson rapporterar om oro inom en specialklubb på grund av att
hundar i den aktuella rasen inmönstrats i Norge.
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Kommittén konstaterar efter en kortare diskussion att det är upp till varje
nationell kennelklubb att besluta om inmönstringar varför SKK inte har
någon möjlighet att påverka frågan.
b) Ledamöternas rapporter
Roffa Asplund
Rapporterar om en ny ras som förefaller ha gått kommittén förbi;
vostotjnoevropejskaja ovtjarka. Kommittén uppdrar åt sekreteraren och
Helena Nyberg att undersöka saken.
Maria Weinehall
Redogör först för vad som diskuterats vid ett informationsmöte om
mentalindex där hon närvarat då en avtalsansluten klubbs ras är aktuell för
detta.
Föreslår att sekreteraren uppdaterar den text om tillhandahållande av
protokoll som ska tillföras föreningspaketet före nästa möte och att
kommittén godkänner texten per capsulam.
Kommittén beslutar enligt förslaget.
c) Chefsjuristens rapport
Agneta Lönn rapporterar om domen i ett rättsfall där en av organisationens
rasklubbar stämts av en tidigare revisor. Ärendet har tidigare handlagts av
föreningskommittén. Tingsrätten ogillade den tidigare revisorns talan.
d) Sekreterarens rapport
Rapporterar om en extra årsstämma som hållits med anledning av
kommitténs beslut vid föregående möte (se FK 5-2018 § 77 c). Stämman
avlöpte lugnt med fyllnadsval till styrelsen enligt valberedningens förslag.
e) Övriga rapporter
Helena Nyberg
Helena Nyberg rapporterar att medlemssiffrorna fortsätter nedåt för
länsklubbarna med 5,1 % jämfört med samma period förra året.
Rapporterar vidare om medlemsvärvningskampanjer, dels i samband med
Stockholm Hundmässa, men även vilka åtgärder som vidtas genom SKKs
tidning Hundsport.

§ 92

FK/VU
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a) Förelåg beslut fattat av FK/VU rörande överrevision av en rasklubb på
begäran av dess specialklubb.
Kommittén godkänner beslutet.
§ 93

Stadgefrågor
a) Förelåg stadgar för Svenska Dreverklubben för fastställande.
Kommittén beslutar att fastställa stadgarna med vissa redaktionella
ändringar.
b) Förelåg stadgar för Rasklubben för portugisisk vattenhund för fastställande.
Kommittén beslutar att fastställa stadgarna.
c) Förelåg stadgar för Svenska Landseerklubben för fastställande.
Kommittén beslutar att fastställa stadgarna med ändringen att årsmöte ska
hållas årligen före mars månads utgång.
Vid avvikelser från regeln ska dispens sökas från föreningskommittén.
d) Förelåg fråga från specialklubb rörande den stadgemässiga hanteringen av
motionstider i syfte att undvika onödig väntetid för behandling av motion
från rasklubbsmedlem.
Kommittén konstaterar att det åligger specialklubbens styrelse att tillse att
motionsgången inom den egna organisationen kan ske på bästa sätt.
Specialklubbsstyrelsen kan, om så är nödvändigt, uppmana rasklubbarna att
genomföra nödvändiga stadgeändringar.

§ 94

Ärenden gällande specialklubb
a) Förelåg revisionsrapport avseende ett tidigare distrikt inom en av
organisationens specialklubbar.
Revisionen ger inte grund för att vidta några ytterligare åtgärder.
Kommittén beslutar att lägga rapporten till handlingarna utan vidare åtgärd.

§ 95

Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar
a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson

1 Svenska Noseworkklubben

Maria Weinehall
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2 Svenska Kroppsvallarklubben

Maria Weinehall

b) Förelåg skrivelse från medlemmar angående eventuell jävssituation i
styrelsen i en avtalsansluten verksamhetsklubb.
Kommittén tar del av skrivelsen och konstaterar att man delar den oro som
medlemmarna ger uttryck för.
Kommittén har redan en pågående dialog med klubbens styrelse för att
hitta en långsiktig lösning på problemet och beslutar därför att lägga
skrivelsen till handlingarna.
§ 96

Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar
a) Förelåg lista över avtalsanslutna rasklubbar.
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten
rasklubb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mastino Napolitanoklubben, MNK
Ras- och avelsföreningen för Cane
Corso
Rasklubben för Portugisisk
Vattenhund, RPV
Svenska Barbetklubben, SBBK
Svenska Blodhundklubben, SvBK
Svenska Dogo Argentino Klubben,
DAK
Svenska Dogo Canarioklubben
Svenska Kooikerhondjeklubben,
Skooi
Svenska Kromfohrländerklubben,
SKLK
Svenska Lagotto
Romagnoloklubben, SLRK
Svenska Lancashire Heeler
Klubben, SLHK
Svenska Landseerklubben, SvLK
Svenska Miniature American
Shepherdklubben, SMASK
Svenska Perro de Agua Español
Klubben, SPDAEK
Svenska Porcelaineklubben
Svenska Shar Pei Klubben, SVSpK

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
Steg I

Johanna Berglund
Roffa Asplund

Steg II

Jonas Öhrn

Steg I
Steg II

Maria Weinehall
Ove Johansson
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17 Svenska Working Kelpie Klubben –
Rasklubb för Australian Stock Dog,
SWKK

Steg III

Roffa Asplund

b) Kommittén beslutar att avföra Svenska Working Kelpieklubben från listan
från och med den 1 januari 2019. Kommittén tackar klubben för dess tid
som avtalsansluten rasklubb och önskar klubben lycka till som rasklubb
inom Svenska Vallhundklubben.
§ 97

Raser utan klubbtillhörighet
a) Förelåg lista över raser som saknar klubbtillhörighet.
Kommittén tar del av listan och beslutar att treeing walker coonhound och
porcelaine ska avföras från densamma.

§ 98

Projekt och uppdrag
a) Pågående projekt och uppdrag
IT-stöd för föreningsarbete
Jerker Olin redogör för projektets fortlöpande och redovisar en projektplan
för kommittén.

§ 99

Datum för nästkommande sammanträde
Kommittén sammanträder åter den 8-9 februari, plats meddelas senare.
Därefter sammanträder kommittén den 28 mars, 23 maj, 22 augusti, 17 oktober
och den 21 november.

§ 100 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat
Kommittén finner att inget ärende faller under denna punkt.
§ 101 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
Jonas Öhrn
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.

