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2013-02-05 
§ 1 - § 20 

 

 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté (FK) 
tisdagen den 5 februari 2013 på SKKs kansli. 
  
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter:  

Per-Inge Johansson, Anso Pettersson (§ 1 - § 15), Alf Andersson, Göran Hallberger och 
Maria Weinehall 

Adjungerade SKK:  

Ulf Uddman, Helena Nyberg och Måns Engelbrektsson 

Anmält förhinder:  

Marita Björling och Karin Sejnell 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 
 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

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

§ 2  Val av justeringsperson  

Alf Andersson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Kommittén önskar diskutera innehållet i stundande föreningsutbildning och beslutar 
att lägga till den punkten som Diskussionspunkt d) på föreslagen föredragningslista. 
Därefter fastställs dagordningen. 
 

§ 4 Föregående protokoll 

Kommittén går igenom protokollet och lägger det därefter till handlingarna. 
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§ 5 Ekonomisk rapport 

Kommittén går igenom den ekonomiska rapporten. Kommittén har från och med 
december 2012 ett nytt konto för att redovisa kostnader för resor med mera i 
samband med klubbkontakter. 
 

§ 6 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Per-Inge Johansson rapporterar från den genomförda 
specialklubbskonferensen. Han själv deltog på konferensen och presenterade 
bland annat FKs arbetsuppgifter. Per-Inge Johansson redogör för kontakt med 
och feedback från klubbarna som deltog i konferensen.  
 
Per Inge Johansson har under senaste månaderna varit en specialklubb 
behjälplig i konfliktlösning samt med vägledning i föreningsarbetet. 
Specialklubben är en liten klubb med ett mindre medlemsantal och i 
klubbstyrelsen diskuteras möjligheterna att bli en rasklubb under en 
specialklubb istället för att vara en egen specialklubb. Beslut kommer att fattas 
under 2013. 
 
Vidare rapporterar Per-Inge Johansson om många kontakter med olika klubbar 
angående årsmöten. Han har många kommande uppdrag som 
årsmötesordförande och fullmäktigeordförande under våren och upplever att 
fler och fler klubbar ser värdet av en utomstående årsmötesordförande. 

 
Per-Inge Johansson leder en arbetsgrupp som ska redovisa förslag för agilityns 
framtid till Svenska Brukshundklubben (SBK) den 1 mars.  
 

 
 

b) Vd/Chefsjuristens rapport 
SKKs vd Ulf Uddman rapporterar att samtliga länsklubbar, under hösten 2013, 
genomförde en skriftlig omröstning i frågan om länsklubbarnas webbplatser. 
Oenighet kring huruvida beslutet är taget på rätt sätt rådde bland 
länsklubbarna och Ulf Uddman fick i uppdrag att hitta beslutet som låg till 
grund för röstningsförfarandet. Beslutet visade att röstningen genomförts på 
korrekt sätt. 
 
Skatteverket har lämnat besked i frågan gällande sociala avgifter inom SKKs 
verksamhet. De jämställer inte SKKs verksamhet med idrott utan det kommer 
dessvärre fortsatt att råda olikheter den här tolkningen beroende på vart i 
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landet verksamheten utövas och vart i landet man tillfrågar Skatteverket. 
Frågan är nu ett politiskt spörsmål. 

 
Ulf Uddman berättar att det kommer att publiceras en artikelserie om SKK i 
tidningen Hundsport under året. Där kommer SKKs centralstyrelse, CS, SKKs 
kommittéer och SKKs kanslis avdelningar att presenteras. 
 

c) Ledamöternas rapporter 
Anso Pettersson rapporterar att hon, liksom kommittéordförande blir 
kontaktad av ett flertal klubbar som önskar hjälp vid årsmöten. 
 
Maria Weinehall rapporterar om den kalkyl som är framtagen för den 
kommande verksamhetsklubben för freestyle. Klubben planerar för årsmöte 
den 21 september. Föreningskommittén kommer fortsatt att vara behjälplig i 
föreningstekniska frågor från den nya klubben. Maria ska ta med sig förslag på 
hur klubben kan använda sig av SKKs kansli i administrativa frågor. Fokus 
kommer från och med nu att i ännu större utsträckning ligga på själva 
klubbildandet och inte fullt lika mycket på tävlings- och regelbiten. Per-Inge 
Johansson kommer vara behjälplig med att ta fram en lista med konkreta 
punkter som klubbens interimsstyrelse ska gå igenom innan klubbens årsmöte.   
 
Göran Hallberger kommer under året att följa upp jakthundklubbarnas stadgar 
så långt ner i organisationen det är möjligt. 
 
Alf Andersson meddelar att han har jobbat med ett förslag till 
organisationsförändring i Svenska terrierklubben, SvTek. Förslaget ska beslutas 
om på terrierfullmäktige i april. 
 
Alf Andersson rapporterar vidare att han har hjälpt till att medla mellan en 
specialklubb och dess rasklubb där man haft svårigheter att kommunicera kring 
olika frågor.  
 
Han har mottagit mycket telefonsamtal gällande föreningsfrågor och uttrycker 
oro över att det är stökigt i en del specialklubbar. Även Alf Andersson är 
uppbokad på många årsmöten och andra föreningsteknikrelaterade uppdrag 
under våren. 
 

d) Sekreterarens rapport 

Anna Qvarfort rapporterar att hon tar emot många föreningstekniska frågor via 
mejl och telefon vilket är signifikant för perioden. 

 

e) Övriga rapporter 
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Helena Nyberg, chef för medlemsavdelningen på SKKs kansli, berättar att 
klubbarna just nu rapporterar in sina medlemssiffror till avdelningen. 
Medlemsavdelningen hanterar nu 28 klubbars medlemsadministration vilket är 
en ökning sedan tidigare år. En positiv trend är att de klubbar som bytt till 
medlemsadministration av SKK, genomgående har ökat sitt medlemsantal från 
när klubben själv har skött utskick av inbetalningsavier, medlemskort och övrig 
medlemsadministration.  

 

Måns Engelbrektsson har inget att rapportera under den här punkten. 

 

§ 7 FK/VU 

a) Föreningskommitténs verkställande utskott, FK/VU, har anpassat Isländska 
fårhundsklubbens stadgar till SKKs typstadgar. 

b) FK/VU har under perioden beslutat om ett samarbetsprojekt kring 
föreningsutbildning med Norra Älvsborgs Kennelklubb, NÄKK.  

Föreningskommittén har inga invändningar mot de fattade besluten. 

 

§ 8 Bordlagda ärenden 
Enligt beslut § 99 c) i protokoll 4-2012 skulle FK inhämta Svenska dvärghundsklubbens, 
SDHK, åsikter i en fråga om bildande av rasklubb för russkaya tsvetnaya bolonka. Mot 
bakgrund av inkomna uppgifter från rasentusiasterna och från SDHK beslutar 
Föreningskommittén att meddela rasentusiasterna för russkaya tsvetnaya bolonka att 
det i nuläget inte finns någon möjlighet att bilda en rasklubb men att det kan finnas 
möjlighet att bilda en avtalsansluten rasklubb om en inkommen ansökan visar 
förutsättning för det.  

  

§ 9 Ärende gällande organisationen 

Med anledning av ett inkommet ärende rörande funktionärer som är verksamma i 
klubb utanför SKK med konkurrerande verksamhet, diskuterar kommittén den nyligen 
fastslagna domen från Marknadsdomstolen. Domen förkunnar att det inte är möjligt 
att utesluta personer från föreningsverksamheten på grund av att de är aktiva inom en 
konkurerande verksamhet.  
 
Ulf Uddman redogör för domen där Bilsportförbundet är ena parten. Kommittén 
diskuterar hur SKK fortsättningsvis bör förhålla sig i den här typen av frågor med 
anledning av mottagen information.  
 
Föreningskommittén anser att de regler som gällt för förtroendeuppdrag och olika 
auktorisationer där man ej haft möjlighet att som sådan vara förtroendevald i 
organisation med konkurerande verksamhet måste ses över. Kommittén beslutar att ta 
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bort nuvarande skrivning i Frågebanken och dessutom föreslå SKK/CS att frågan lyfts 
ytterligare för att ta fram ett tydligt förhållningssätt som ska gälla för organisationen. 
 

§ 10 Ärenden gällande specialklubbar 

a) Skrivelse från avelskommitté i specialklubb 
En skrivelse där avelsfunktionärerna i en specialklubb ifrågasätter 
klubbstyrelsens beslut i ett antal frågor har inkommit till Föreningskommittén. 
Gällande ett beslut som styrelsen fattat angående att funktionärer endast ska 
kunna sitta på sin post i ett visst antal år uttalar FK att man anser att detta 
beslut är olyckligt. Med det styrelsebeslutet riskerar klubben att förlora 
kompetenta personer och kan, precis som skriftställaren skriver, försvåra för 
valberedningen att hitta kandidater till styrelseposterna. 
 
Gällande beslutet om att ändra statuter för klubbens vandringspriser under 
innevarande tävlingsår uttalar Föreningskommittén att detta ej ska göras. Nya 
statuter för klubbens vandringspriser och diverse listor ska endast ändras så att 
de är gällande från och med kommande tävlingsår. 
 
Frågor om styrelsens rutiner kring möten och huruvida avelsfunktionärer ska 
delta på styrelsemöten är upp till klubbstyrelsen att besluta i. 
Föreningskommittén kan, mot bakgrund av inskickad skrivelse, konstatera att 
klubben bör se över rutinerna i styrelsearbetet. 
 
 

b) Skrivelse från medlem angående huruvida klubben kan neka medlemmar att ta 
del av olika handlingar 
 
FK/VU har tidigare meddelat skriftställaren att medlemmar inte har rätt att 
begära ut vilka handlingar som helst. Praxis inom SKK är att den enskilda 
personen har rätt att se de ärenden som berör dem själva. SKKs stadgar 
stipulerar att protokoll ska vara tillgängliga för medlemmar vilket inte är 
självklart i en förening.  
 

c) Skrivelse från medlem angående uttalande av en specialklubbs ordförande 
Klubbens ordförande har, i sociala medier och i klubbens publikation, uttalat sig 
på ett värderande sätt om klubbens medlemmar som valt att inte följa 
klubbens rådande hälsorekommendationer.   
 
Föreningskommittén tar del av det inkomna materialet och uttalar att det är 
olämpligt att förtroendevalda för den här typen av konversationer i sociala 
medier. Klubben bör dessutom verka på ett positivt sätt för att uppmuntra 
medlemmarna att följa hälsorekommendationerna och inte uttala sig på ett 
sådant sätt att medlemmar känner sig kränkta. 
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d) Fråga från specialklubbsstyrelse angående kritik från klubbmedlemmar 
En medlem tycker inte att klubbstyrelsen lever upp till klubbens stadgar då det 
inte anordnas prov inom alla rasens användningsområden.  
 
Föreningskommittén tar del av mejlväxling mellan medlemmen och 
klubbstyrelsen samt läser rasstandarden för aktuell ras. Provformen finns 
tillgänglig inom SKK-organisationen och arrangörer för den har höga krav på sig 
ur djurskyddssynpunkt. Det är därför svårt för en klubb med få resurser inom 
området att erbjuda medlemmarna den här typen av verksamhet. 
Föreningskommittén stöder de svar som styrelsen givit medlemmen och kan 
även konstatera att klubben lever upp till sina stadgar.  
  

e) Skrivelse angående webbregler utfärdade av specialklubb 
En specialklubb har utformat en plattform för klubbens hemsida som man 
önskar att samtliga av specialklubbens rasklubbar använder sig av. En rasklubb 
uttrycker att man känner sig tvingad att följa specialklubbens för att inte 
drabbas av sanktioner.  
 
Föreningskommitténs ledamöter förstår att specialklubben vill att rasklubbarna 
använder sig av plattformen för att få ett enhetligt utseende och för att mallar 
och teknik ska vara samstämmigt. Dock är det olämpligt att utfärda sanktioner 
till de klubbar som väljer att ha sin egen plattform. Föreningskommittén anser 
inte att dessa klubbar ska straffas och policyn är alltid att klubbar bör 
uppmuntras att delta i liknande projekt och inte pressas till deltagande.  
 
Specialklubben kan inte besluta om att villkora utbetalningen av 
rasklubbsbidraget i syfte att få fler att använda plattformen, då detta regleras 
av klubben stadgar. 
 

f) Fråga från lokalklubb inom specialklubb 
Ledamöterna tar del av en mejlväxling mellan specialklubbens styrelse och en 
medlem. Frågan är redan utredd parterna emellan varför Föreningskommittén 
lämnar ärendet utan vidare åtgärd.  
   

§ 11 Ärenden gällande avtalsanslutna klubbar 

a) Rapporter från kontaktpersonerna  
Göran Hallberger rapporterar att han har varit i kontakt med Svenska 
Kromfohrländerklubben. Göran Hallberger kommer att hålla fortsatt kontakt 
med klubben som förbereder sig för att ansöka om att flyttas till steg III som 
avtalsansluten klubb. 
 
Alf Andersson meddelar att han har bra kontakt med de klubbar han är 
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kontaktperson för. 
 
Anso Pettersson har varit årsmötesordförande för en av de klubbar där hon är 
kontaktperson och haft kontakt med de andra två. 
 
Maria Weinehall rapporterar att hon har haft positiv kontakt med den klubb 
hon är kontaktperson för. 
 

§ 12 Raser utan klubbtillhörighet 

a) Listan på raser utan klubbtillhörighet  
Kommittén går igenom listan på raser utan klubbtillhörighet. 
 

b) Bekräftelse på övertaget rasansvar 
Föreningskommittén noterar att SvTek har bekräftat att rasansvaret för 
tenterfield terrier flyttats över till dem. 
 
 

§ 13 Projekt/uppdrag 

a) Typstadgar i specialklubbar 
Göran Hallbergers projekt att se över vilken typ av stadgar som finns i 
jakthundklubbarna pågående. Likaså fortskrider Maria Weinehalls projekt att se 
över övriga specialklubbars stadgar. Kommittén beslutar att kontaktsökandet 
från ledamöternas sida ska avvakta de eventuellt nya 
styrelsesammansättningarna under våren. 
 

b) Utbildning i föreningsteknik 2013 
Per-Inge Johansson redogör kort för upplägget i den grundläggande 
föreningsutbildningen den 6 april. Utbildningen är utannonserad på SKKs 
webbplats och inbjudan är skickad till länsklubbar, specialklubbar och 
rasklubbar på mejl. 
 
En redogörelse för utfallet av utbildningen ska göras på nästkommande 
kommittémöte. 
 

c) Nya projekt 
FK beslutar att fundera vidare på de möjligheter som finns gällande olika 
tekniska lösningar för såväl möten som underskrifter och utbildningsverktyg. 
Maria Weinehall uppdras att undersöka de olika möjliga tekniska lösningarna 
för årsmöten och styrelsemöten. En viktig fråga i detta skede är att titta på 
olika tekniska verktyg som är möjliga för klubbarna att använda sig av och som 
underlättar klubbarbetet utan att ålägga klubben alltför stora kostnader. 
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d) Uppdragslistan  

Kommittén går igenom listan. 
 
 
 

§ 14 Föreningspaketet/Frågebanken/Nyhetsbrev 

Arbetet med föreningspaketet pågår men inget nytt finns att rapportera.  
 
Kommittén beslutar att lägga in en fråga angående styrelsens ansvar gällande 
vandringspriser samt gällande klubbens uppfödarlista och valphänvisning. 
 
Kommittén diskuterar ämnen och frågor att ta upp i Nyhetsbrev nr 2 från 
Föreningskommittén. Aktuella ämnen som tas upp är skattefrågor, klubbars olika listor, 
SKKs kennelfullmäktige, KF, anpassning till typstadgarna, information om kommande 
föreningsutbildningar. 
 
Måns Engelbrektsson redovisar fakta och statistik kring utskicket av nyhetsbrevet för 
ledamöterna. 
 

§ 15 Diskussionsfrågor 

a) Föreningskommitténs del i verksamhetsberättelsen för 2011/2012 
Kommittén konstaterar att man är på god väg att ha genomfört de uppdrag 
som givits kommittén på KF 2011. 
 

b) Utbildning 2014 
Föreningskommittén ser ett behov av utbildning ute i klubbarna samt att det 
finns en stor efterfrågan på utbildning bland förtroendevalda. Kommittén 
beslutar därför att planera för att arrangera en tvådagarsutbildning i 
föreningsteknik år 2014.  
 

c) Arvode/betalning då ledamöter utför uppdrag ute i klubbar 
Kommittén är enig om att det är av största vikt att ersättningen är enhetlig då 
FKs ledamöter utför uppdrag ute i klubbarna. Det beslutas att ledamöterna har 
rätt till ett domararvode samt reseersättning vid sina uppdrag. 
 

d) Innehåll i utbildningar som hålls av FKs ledamöter 
Det blir allt vanligare att FKs ledamöter bjuds in för att hålla i utbildningar i 
samband med klubbars årsmöten, styrelsemöten eller andra sammankomster 
vilket samtliga i kommittén ser som positivt. Ledamöterna diskuterar vad som 
ska prioriteras vid ett sådant uppdrag och konstaterar att det, till stor del, är 
beroende på målgrupp, deltagarnas förväntningar och önskemål. Dock är det 
viktigt att den som ska föreläsa har ett huvudspår i linje med Föreningspaketets 
innehåll som grund när de åker ut.  
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Anso Pettersson avviker från mötet. 
 
 

 

§ 16 Protokoll från CS och kommittéer 

a) Protokoll SKK/CS 2012-11-08—09 
Föreningskommittén tar del av protokollet och lägger det därefter till 
handlingarna. 
 

b) Protokollsutdrag SKK/UKK 2013-01-12 
Det föreligger protokollsutdrag från SKKs uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté, SKK/UKK, och ledamöterna tar del av bakgrunden 
till ärendet.  
 
Föreningskommittén uttalar att alla klubbar har ansvar för att leva upp till de 
påföljder som fattas av SKKs disciplinnämnd, DN. Alla klubbar får relevant 
information tillsänt till sin klubbstyrelse och förväntas vidta de åtgärder som är 
följden av DNs beslut. För klubbarnas del handlar det oftast om 
hänvisningsstopp för en uppfödare av klubbens ras. 
 

§ 17 För kännedom 

a) Lojalitetsplikt konkurrenshämmande 
Ledamöterna får för kännedom ta del av den dom som Marknadsdomstolen 
fastställt gällande konkurrerande verksamhet och som kommer att ha påverkan 
för SKK-organisationen. 
 

§ 18 Datum för nästkommande sammanträde 

Datum för nästkommande sammanträde är den 11 april 2013 på SKKs kansli. 
 

§ 19 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är färdigjusterat 

FK beslutar att inget ärende faller under denna punkt. 
 

§ 20 Sammanträdet avslutas 

Ordförande avslutar mötet. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Anna Qvarfort 
 
 
Justeras 
 
 
 
Per-Inge Johansson, ordförande 
 
 
 
Justeras  
 
 
 
Alf Andersson 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som 
fattats kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


