
1 
 

SKK/FK nr 1/2012 

§ 1 - § 24    

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté (FK) tisdagen den 7 

mars 2012 på SKKs kansli i Spånga 

 

Närvarande 

Ledamöter 

Per-Inge Johansson (ordförande), Göran Hallberger, Alf Andersson, Karin Sejnell, Anso Pettersson 

och Marita Björling 

Adjungerade 

Maria Weinehall, Agneta Lönn (SKK), Helena Nyberg, Ulf Uddman (§ 17) och Måns Engelbrektsson  

Vid protokollet 

Anna Qvarfort 

Övriga 

Nina Berggren § 17 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Per-Inge Johansson, nytillträdd ordförande hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde 

och välkomnar extra Maria Weinehall och Helena Nyberg som adjungerade till kommittén. 

§ 2 Val av justeringsperson 

Anso Pettersson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 3 Fastsällande av dagordning 

Föreslagen föredragningslista fastställs 

§ 4 Föregående protokoll 

 FK går igenom kommitténs delegeringsordning och beslutar att komplettera texten med information 

om FKs verkställande utskott. 

En fråga om special- och länsklubbars närvaro på Kennelfullmäktige under tidigare år kommer upp. 

Frågan har diskuterats på tidigare FK-möte och sekreteraren kommer efter mötet att redovisa samlad 

statistik till ledamöterna. 

Punkter där FK lämnade förtydligande under § 110/2011 ska läggas in i Frågebanken av sekreteraren. 

§ 5 Ekonomisk rapport 

FK går igenom den ekonomiska rapporten. Det konstateras att den utbildning av förtroendevalda som 

var budgeterad för 2011 genomförts under 2012 istället och således kommer kostnaderna för denna 

utbildning att synas på 2012 års resultat. 
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FK lägger därmed den ekonomiska rapporten till handlingarna 

§ 6 FK/VU 

FK beslutar att VU numer ska bestå av två personer; Per-Inge Johansson och Alf Andersson. Följande 

VU-beslut har fattats sedan 2012-01-01 

a) Från och med 2012-01-01 är freestylegruppen en egen kommitté som ska jobba för att hitta 

former för en verksamhetskommitté och så småningom bilda en verksamhetsklubb. 

Freestylekommittén har tillfrågat FK om stöd under utvecklingsfasen och VU har beslutat att 

Per-Inge Johansson ska ingå som stöd och bollplank tills vidare.  

 

b) VU har arbetat med att anpassa Specialklubben för skällande fågelhundars lokalklubbsstadgar 

under januari för att specialklubben ska kunna anta dessa på kommande fullmäktige. 

 

c) VU har under senaste månaderna jobbat med typstadgarna tillsammans med sekreteraren. 

Några små ändringar återstår innan en mindre upplaga kommer att tryckas på nytt.  

 

d) VU bistår specialklubbar och rasklubbar med anpassningen av klubbarnas stadgar till de nya 

typstadgarna.  

Föreningskommittén beslutar att godkänna samtliga, av VU, hittills genomförda beslut. 

 § 7 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 

Per-Inge Johansson meddelar att han tar emot mycket samtal och för en del resonemang med 

förtroendevalda och medlemmar. Han är inbokad på 15 årsmöten och fullmäktigemöten vilket 

är synonymt med förra årets antal. Per-Inge Johansson rapporterar även att han sitter i en 

arbetsgrupp gällande Svenska schäferhundklubben. 

b) VD/chefsjuristens rapport 

Chefsjurist Agneta Lönn rapporterar kort om förändringar i organisationen på SKKs kansli. 

c) Ledamöternas rapporter 

Karin Sejnell rapporterar att hon har ett par uppdrag som årsmötesordförande samt att hon 

hållit i två utbildningar i föreningsteknik. 

 

Anso Pettersson redogör för några av alla de kontakter hon har med klubbar såhär års. Hon är 

även inbokad som mötesordförande vid ett flertal tillfällen under året.  

 

Maria Weinehall är adjungerad till föreningskommittén sedan 2012-01-01 och rapporterar att 

hon redan har mottagit några samtal angående föreningstekniska frågor.  

 

Marita Björling har mottagit en del mejlfrågor samt samtal och har några inbokade uppdrag 

som mötesordförande. Marita meddelar även att arbetet i Svenska Terrierklubbens 

föreningskommitté medför en del arbete. 

 

Alf Andersson meddelar att han mottar mycket samtal och noterar att det genomgående är stor 

avsaknad av folk som står till förfogande för styrelsearbete. Han har ett antal uppdrag som 

årsmötesordförande inbokade. Avslutningsvis redogör Alf Andersson kort för ett möte mellan 

specialklubb och rasklubb där han och Ulf Uddman deltagit.   
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Göran Hallberger rapporterar att han kommer att sitta ordförande för Svenska 

Schapendoesklubben på deras årsmöte. I övrigt är det relativt lugnt.  

d) Sekreterarens rapport 

Anna Qvarfort redogör för arbetsläget för sekreteraren på SKKs kansli samt delger kommittén 

vanligt förekommande frågeställningar som inkommer via telefon och mejl. Fler 

frågeställningar kommer att läggas in i Frågebanken. Föreningspaketet håller på att ses över 

och uppdateras. Ett stort antal klubbar hör av sig om hjälp med årsmötesordförande till sina 

årsmöten.  

e) Övriga rapporter 

Måns Engelbrektsson rapporterar att hemsidan ständigt uppdateras och förbättras och 

meddelar att synpunkter är välkomna. 

§ 8 Stadgar 

a) SKKs stadgar och typstadgar 

SKKs stadgar är reviderade och tryckta och gäller från och med 2012-01-01. Dessa kommer 

att skickas till alla länsklubbar men finns även att ladda ner på SKK webb eller beställa från 

SKKs kansli. Typstadgarna trycks i en mindre upplaga då special- och rasklubbar har sina 

egna stadgar som utgår från typstadgarna. Även typstadgarna finns att ladda ner på SKK 

webb. 

b) Reviderade stadgar för specialklubben SSRK är insända till FK. Då stadgarna ska behandlas 

på SSRKs fullmäktige i maj avvaktar FK med uttalande rörande gjorda ändringar. 

§ 9 Förfrågan från rasklubb i SBK 

Svenska Rottweilerklubben har inkommit med förfrågan om föreläsare till utbildning i rasklubbens 

regi. FK har ingen möjlighet att närvara och hänvisar rasklubben att vända sig till specialklubben 

SBK. 

§ 10 Fråga om arkivering från RPVH 

Den avtalsanslutna klubben, Rasklubben för portugisisk vattenhund, har inkommit med en förfrågan 

gällande arkivering av klubbens handlingar. FK diskuterar frågan. Anso Pettersson och Marita 

Björling tar med sig frågan till klubbens årsmöte för vidare diskussion och återrapporterar på nästa 

FK-möte. FK konstaterar att det är viktigt att vara insatt i vad som ska sparas för att minska mängden 

material för arkivering. 

§ 11 Skrivelse från rasklubb angående ideellt arbete 

På förekommen anledning har en rasklubb skickat in frågeställningar till FK rörande sin egen 

handläggning i ett specifikt ärende. Rasklubben har, från medlem, fått kritik på flera punkter i 

administrationen i en kommitté. Rasklubben ställer därför frågan till FK vilken tid som anses rimlig 

som handläggningstid i ärenden som inkommer till en rasklubbsstyrelse. FK går igenom de handlingar 

som det, i frågeställningen, refereras till. 

FK uttalar att rasklubbens behandling av ärendet förefaller korrekt samt att den varit föredömlig 

tidsmässigt. FK kan inte uttala sig om rimlig tidsåtgång för ärenden generellt då klubbstrukturen och 

resurstillgängligheten skiljer sig åt i olika klubbar inom organisationen. 

§ 12 Skrivelse och anmälan av avtalsansluten klubb från medlem 
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Anmälan mot klubbstyrelse i avtalsansluten klubb samt frågor har inkommit från en medlem i 

 klubben. Av anmälan framgår att klubben inte haft protokoll tillgängliga för medlemmar inom rimlig 

tid och att medlemmen heller inte fått tillgång till protokoll trots att denne efterfrågat protokollen vid 

ett flertal tillfällen. Kommitténs uppfattning är att samtliga protokoll för 2011 nu tillställts 

medlemmen. I anmälan framgår även att verksamhetsberättelse och årsredovisning för föregående år 

(2010) efterfrågats av medlemmen. Dessa dokument är tillgängliga innan och under årsmötet då de ska 

behandlas för att därefter läggas till handlingarna. Om klubben har möjlighet att tillställa medlemmar 

dessa dokument i efterhand kan detta göras.  

Frågorna som anmälaren ställt till FK härrör till stor del ärendet i anmälan och flertalet av dessa hör 

inte hemma i FK utan bör ställas till klubbstyrelsen. Dock kan det påpekas är det klart att medlemmar 

som ställer frågor till sin klubbstyrelse bör få svar. FK har tidigare uttalat att om protokoll ska 

tillställas en medlem per post kan klubben ta ut avgifter för kopior och porto.  

FK har under tiden innan detta möte varit i kontakt med klubbstyrelsen i den berörda klubben och 

uppmanat dem att göra protokollen tillgängliga på det sätt som stadgarna stipulerar vilket klubben 

responderat till. Kommittén anser inte att det finns någon anledning att vidta åtgärder mot klubben i 

nuläget och lägger därmed ärendet till handlingarna. 

§ 13 Ärende angående rasklubb i specialklubb 

Till FK inkommen skrivelse gås igenom. Då skrivelsen rör en rasklubb i en specialklubb hänvisas 

skriftställaren till specialklubben för behandling av ärendet. 

§ 14 Avtalsanslutna klubbar 

a) Rapporter från kontaktpersonerna 

Listan för de avtalsanslutna klubbarnas kontaktpersoner i FK revideras. Efter en del 

förändringar ser listan ut enligt följande: 

Mastino Napoletanoklubben (vilande)  Karin Sejnell 

Rasklubben för Portugusisk Vattenhund  Marita Björling 

Svenska Barbetklubben   Marita Björling 

Svenska Blodhundklubben   Gun Kristensson  

Svenska Dogo Argentino Klubben  Gun Kristensson 

Svenska Dogo Canarioklubben  Per-Inge Johansson 

Svenska Kooikerhondjeklubben  Alf Andersson 

Svenska Kromfohrländerklubben  Göran Hallberger 

Svenska Lagotto Romagnolo Klubben  Marita Björling 

Svenska Lancashire Heeler Klubben  Maria Weinehall 

Svenska Landseerklubben   Anso Pettersson 

Svenska Mastiffklubben   Alf Andersson 

Svenska Perro de Agua Espanol Klubben  Marita Björling 

Svenska Prazsky Krysarík Klubben  Anso Pettersson 

Svenska Shar Pei Klubben   Anso Pettersson 

Svenska Working Kelpie Klubben  Karin Sejnell 

 

b) Det förelåg förfrågan från aktiva personer med intresse för mastino napoletano att få starta upp 

klubben igen. FK går igenom ansökan och konstaterar att klubben för dagen inte är 
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tillräckligt stark för att startas upp. FK rekommenderar skriftställarna att hålla kontakt med 

Karin Sejnell i den frågan och ser positivt på visat intresse. FK beslutar även att begära in den 

vilande klubbens tillgångar enligt stadgarna. 

c) En fråga rörande medlemskap och beviljande av medlemskap inom en avtalsansluten klubb 

har inkommit. FK uttalar att det är styrelsen som beviljar medlemskap enligt stadgarna. 

Styrelsens beslut ska vara motiverat och den nekade medlemmen har rätt att veta motiv till 

beslutet. I detta fall tillskriver FKs sekreterare den avtalsanslutna klubben i ärendet. 

§ 15 Raser utan klubbtillhörighet 

a) Listan på raser utan klubbtillhörighet 

Listan på nya raser gicks igenom. Rasen Tornjak avförs från listan då inga individer har 

registrerats sedan 2008. Raser som inte har haft någon individ registrerad de senaste tre åren 

avförs från listan men återinförs då det registreras nya individer i rasen.  

b) Nya raser 

En individ av rasen hrvatski ovcar har registrerats under slutet av 2011. Rasen tillhör grupp 1 

och är en vallhund/vaktande herdehund från Kroatien. Rasen är erkänd av FCI.  

FK beslutar att tillfråga Svenska gårds- och vallhundklubben om rasansvar. 

c) Ansökan om bildande av avtalsansluten klubb 

Det förelåg ansökan från två raser som saknar klubbtillhörighet att tillsammans få bilda en 

avtalsansluten klubb. FK hade tagit del av materialet som inkommit i ansökan och avslår 

densamma med motiveringen att klubben, i nuläget, är för liten för att bli avtalsansluten klubb 

under SKK. Grundprincipen är att klubben ska ha 35 medlemmar med geografisk spridning. 

Göran Hallberger uppdras ta kontakt med kontaktperson i klubben för att rådgöra för hur 

klubbens arbete kan fortskrida och återkomma med rapport på nästa kommittémöte. 

§ 16 Projekt 

FK inför en projektpunkt där arbeten ut mot olika klubbar redovisas. Just nu är stadgearbete högst 

aktuellt i olika klubbar för att anpassa respektive klubb till SKKs reviderade stadgar. FK följer upp 

stadgearbetet och hjälper till med arbetet kring anpassningen för de klubbar som önskar.  

Ordförande redogjorde för övriga aktuella punkter som kommer att utgöra projekt inom FK i 

framtiden. Däribland nämner han den ständiga utmaningen inom organisationen; att varje år hitta 5000 

förtroendevalda som kan verka i de olika klubbarna. Här nämns även Föreningskommitténs mål att 

ständigt hålla kontakten med klubbarna inom organisationen och möjliga tillvägagångssätt för detta 

som kan ersätta tidningen Hundsport Funktionär som inte längre ges ut.  

Göran Hallberger kommer att leda ett projekt som innebär en uppföljning av jakthundklubbarnas 

stadgar i alla led inom varje jakthundklubb. Maria Weinehall kommer att göra detsamma för övriga 

specialklubbar.  

Karin kommer att titta på vilka tänkbara grupper man kan vända sig till för att hitta förtroendevalda 

och hur fler ska kunna involveras i och intressera sig för förtroendeuppdrag.  

Anso Pettersson och Agneta Lönn uppdras att titta på ett webbpolicydokument som ska vara 

tillgängligt för medlemsorganisationerna. 

Projekten sker löpande och stäms av på kommitténs möten. 

§ 17 Uppdragslistan 



6 
 

Kommittén går igenom uppdragslistan och aktualiserar den. 

 

§ 18 Rapport från utbildningen 28-29 januari 

Ulf Uddman och Nina Berggren kommer in för att rapportera om den genomförda utbildningshelgen 

för ordförande, sekreterare och kassörer i medlemsorganisationerna vilken var ett samarbete mellan. 

Det var ca 90 deltagare totalt från olika klubbar. Responsen från deltagarna var till största delen positiv 

och det negativa som framförts i utvärderingen rörde faciliteter och mat. Programmet var uppskattat 

även om mer konflikthantering önskades. Funderingar som uppkom i samband med utbildningen var 

till exempel hur man ska kunna sprida informationen till alla led i organisationen och även få fler 

deltagare till framtida utbildningar. Ett led i att möta detta kan vara att, precis som gjordes under 

utbildningsdagarna, filma utbildningar och seminarium och sedan publicera på SKK webb.  

§ 19 Protokoll från CS och SKKs kommittéer 

Det förelåg protokollsutdrag från CS med förtydligande angående stadgeändring som gäller 

tillträdesförbud. FK tog del av innehållet för kännedom. 

§ 20 Skrivelser/handlingar som inkommit för FKs kännedom 

a) Skrivelse från SSDV angående rasansvar 

SSDV hade inkommit med bekräftelse på att de godtagit rasansvar för ett antal raser som de 

blivit tillfrågade om under 2011. FK noterar ärendet och lägger det därefter till handlingarna 

b) Skrivelse från revisor i specialklubb 

Skrivelse hade inkommit från revisor i specialklubb där denne informerar om tidigare beslut 

som specialklubben tagit i samråd med FKs tidigare ordförande, Jahn Stääv. FK går igenom 

skrivelsen och lägger den därefter till handlingarna. 

c) Information angående nya rasnamn 

FK noterar att ett antal raser bytte namn vid årsskiftet 2011/2012 

d) Disciplinnämndsärende som kommit FK tillhanda av anmälaren 

FK tar del av ett ärende som enligt skriftställaren sedan tidigare är sänt till SKKs 

disciplinnämnd. FK går igenom skrivelsen, konstaterar att ärendet sedan tidigare är sänt till 

rätt instans och lägger ärendet till handlingarna.  

§ 21 Övriga ärenden 

Skrivelse från en avtalsansluten klubb angående bekymmer med konkurrerande verksamhet hade 

inkommit. FK uppdrar till klubbens kontaktperson, Alf Andersson, att kontakta klubben för att titta 

på eventuella åtgärder. 

FK kommer i fortsättningen att, inför kommittémöten, använda sig av gemensam resebokning som 

administreras av sekreteraren.  

§ 22 Datum för nästkommande sammanträde 

Datum för nästkommande sammanträde bestäms till den 17 april 2012 på SKK kansli i Spånga. Datum 

för kommande FK-möten under 2012 är 19 juni, 18 september och 4 december. 

§ 23 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan 

protokollet är färdigjusterat 

FK beslutar att inget ärende faller under denna punkt. 
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§ 24 Sammanträdet avslutas 

Ordförande avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras 

 

 

Per-Inge Johansson, ordförande 

 

 

Justeras 

 

 

Anso Pettersson 

 

 

 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlades vi mötet. Beslut som fattats kan dock bli 

föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.  


