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SKK/FK 4-2013 

2013-08-21 
§ 59 - § 77 
 

 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens föreningskommitté (FK) 
måndagen den 21 augusti 2013 på SKKs kansli. 
  
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter:  

Per-Inge Johansson, Göran Hallberger, Marita Björling och Anso Pettersson 

Adjungerade:  

Maria Weinehall 

Adjungerade SKK:  

Ulf Uddman, Helena Nyberg och Måns Engelbrektsson 

Anmält förhinder:  

Alf Andersson 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 
 
 
 

§ 59 Sammanträdet öppnas 

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

§ 60 Val av justeringsperson  

Göran Hallberger utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

§ 61 Fastställande av dagordning 

Kommittén beslutar att fastställa dagordningen utan ändringar. 
 

§ 62 Föregående protokoll 

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

Kommittén går igenom den ekonomiska rapporten och lägger den därefter till 
handlingarna. 
 

§ 64 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Ordförande Per-Inge Johansson rapporterar att han kommer att närvara på en 
specialklubbs styrelsemöte för att diskutera viss oro som föreligger i 
specialklubbens lokalområden.  
 
Per-Inge Johansson rapporterar även att han är involverad i frågan kring 
agilitysportens framtid gällande huvudmannaskap. Frågan är aktuell både i SKKs 
centralstyrelse och i SBKs förbundsstyrelse och därmed drar beslut i frågan ut 
något på tiden. 
 

b) Vds rapport 
Vd Ulf Uddman rapporterar att förberedelserna inför Kennelfullmäktige, KF, 
pågår sedan länge men att det nu märks att det närmar sig. Innehållet som ska 
diskuteras kommer snart att publiceras på SKKs webbplats. Som vanligt leder 
val och vissa motioner till diskussioner i och mellan klubbar. Föreslagen 
ordförande för KF är Carl Hård af Segerstad. 

 
Maria Weinehall har utsetts av CS att vara Freestyleklubbens ordförande under 
första perioden från och med det att klubben bildas i september. Klubbens 
valberedning har lämnat en komplett lista på kandidater till klubbens styrelse 
och dessa hoppas man ska vinna förtroende på mötet för klubbens bildande 
den 21 september 2013. 
 
Ulf Uddman meddelar att alla prov i alla klubbar från och med 2014 kommer 
att beläggas med stambokföringsavgift.  
 
Svenska Spaniel- och Retrieverklubben har ansökt om att få anordna 
internationellt prov under 2015 men kommer att föreslås vänta med den typen 
av arrangemang till klubben fått bättre grepp över sin ekonomi. 
 
Svenska Älghundklubben är inbjuden till ett möte med bland andra SKKs 
ordförande, Nils Erik Åhmansson, för att diskutera de många turer som varit 
angående klubbens jaktprovsregler.  
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Ulf Uddman rapporterar att arbetet med jaktprovsregler inför nuvarande 
låsningsperioden har genererat ovanligt mycket diskussioner och osämja i 
klubbarna.  
 

c) Ledamöternas rapporter 
 
Maria Weinehall 
Maria Weinehall rapporterar att hon är behjälplig med att förbereda 
möteshandlingar för Freestyleklubbens möte den 21 september. Hon meddelar 
även att det finns viss oro inför klubbens bildande kring de obligatoriska 
stambokföringsavgifterna. Klubben uttrycker även starka önskemål om att de 
domare som dömer på tävlingar som klubben arrangerar, ska få tävla samma 
dag som de dömer vilket inte är tillåtet i nuvarande regler. Detta är dock en 
fråga för Prov- och Tävlingskommittén och inte för Föreningskommittén varför 
FK väljer att hänvisa klubben till berörd kommitté i den frågan. 

 
Göran Hallberger 
Göran Hallberger meddelar att han har haft åtskilliga samtal med personer 
angående Svenska Älghundklubbens provregler och angående de diskussioner 
som förs i specialklubben med anledning av provreglerna. Kommittén 
diskuterar ett mindre antal frågor och är eniga om att mycket torde redas ut vid 
kommande möte mellan specialklubben och representant från CS. 
 
Anso Pettersson 
Anso Pettersson rapporterar att hon har haft det relativt lugnt sedan förra 
kommittémötet. Hon har föreläst för en rasklubb samt träffat rasklubbens 
styrelse och pratat föreningsteknik.  
 
Anso Pettersson har även varit en rasklubb behjälplig med frågor efter 
klubbens extra årsmöte där den nyvalda klubbstyrelsen var orolig över att man 
skulle bli ansvarig för de brister avgående styrelse eventuellt har i sin 
redovisning gentemot medlemmar och revisorer. Den nya styrelsen kan dock 
inte bli ansvarig för de brister som eventuellt framkommer vid en närmare 
granskning. 
 
Marita Björling 
Marita Björling rapporterar att hon har haft en del kontakt med medlemmar i 
Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, SSRK, i föreningstekniska frågor 
kopplade till specialklubben.  
 
Ytterligare en fråga som diskuteras är huruvida domare kan välja att döma för 
en klubb utanför SKK med konkurrerande verksamhet. FK konstaterar, mot 
bakgrund av beslut fattat i CS, att den typen av handling skulle kunna leda till 
att domarens auktorisation tas upp för prövning. Om du är auktoriserad 
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domare förväntas du döma för den/de klubb/klubbar inom SKK-organisationen 
som bedriver den verksamhet där din domarauktorisation gäller.  
 
 

d) Sekreterarens rapport 
Anna Qvarfort meddelar att det kommer in en del föreningstekniska frågor via 
mejl och telefon. Hon meddelar även att hon från första september har en ny 
tjänst på SKKs kansli och inte kommer att vara sekreterare i FK och att 
rekrytering av efterträdare pågår. 

 
e) Övriga rapporter 

Måns Engelbrektsson rapporterar att han har förberett för studiofilmning för 
att möjliggöra inspelning av kortare föredrag i syfte att sprida kunskap i 
föreningsteknik.  

 
Han rapporterar även från ett möte med ett företag som tillhandahåller verktyg 
för att sprida instruktionsfilmer men detta verkar inte vara kostnadsmässigt 
aktuellt för SKK. Dock är det bra att följa den tekniska utvecklingen genom att 
förevisas användningsområden för ny teknik. 
 
Helena Nyberg redovisar aktuella medlemssiffror för kommittén. Trenden är 
något sjunkande medlemssiffror och valpregistreringssiffror.  
 
Hon rapporterar att Flatcoated retrieverklubbens medlemsadministration 
numer hanteras på SKKs kansli och att intresseförfrågningar om hjälp med 
medlemsadministration har inkommit från fler klubbar. 
 

 

§ 65 FK/VU-beslut  

Föreningskommitténs verkställande utskott redogör för följande fattade beslut sedan 
kommitténs senaste sammanträde: 

 Svar till CS angående specialklubb 

 Beslut om fastställande av Vorstehklubbens stadgar 

 Beslut att föreslå CS att Maria Weinehall blir ordförande för Freestyleklubben 

 Inlämnande av förslag till FKs verksamhetsplan och budget till CS 
 
Föreningskommittén har inga invändningar mot FK/VUs fattade beslut utan kommittén 
godkänner samtliga beslut. 
 

§ 66 Stadgefrågor 

a) Revidering av Sveriges Hundungdoms, SHU, stadgar 
Ett stadgeförslag kommer att skickas till SHU inom kort 
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b) Fastställande av stadgar för Svenska setterklubben för engelsk setter 

Klubben har beslutat om en ändring i § 4 i sina stadgar. Föreningskommittén har 
inget att anföra angående den gjorda ändringen som gäller medlemskap utan 
beslutar att fastställa specialklubbens stadgar. 
 

 

§ 67 Ärenden gällande specialklubb 

a) Inkomna frågor från specialklubb 
Kommittén har tagit del av en skrivelse från en specialklubb med 
frågeställningar rörande en, av Föreningskommittén begärd, överrevsion. 
Frågorna syftar till att bringa klarhet i anledningen till att kommittén har 
uppdragit till Ulf Uddman att granska klubbens räkenskaper.  

Föreningskommittén uttalar att syftet är att, med anledning av 2013 års 
revisionsberättelse, skapa sig en egen uppfattning om klubbens bokföring samt 
finna om bokföringen föranleder given kritik från klubbens revisorer.  
 

b) Inkommen skrivelse angående specialklubb samt specialklubbens svar på 
densamma 
Föreningskommittén har tagit del av insänd skriftväxling mellan en specialklubb 
och en person. I skivelser som sänts till specialklubben ifrågasätter en person 
klubbestyrelsens agerande i en rad olika situationer. Specialklubben 
responderar till dessa påståenden vid flera tillfällen. Föreningskommittén 
konstaterar att specialklubben generöst svarat personen på frågor angående 
klubben trots att personen inte är medlem i klubben. Föreningskommittén kan 
inte se att specialklubben har hanterat frågorna på något felaktigt sätt. 

 

Föreningskommittén rekommenderar skriftställaren att påverka styrelsens 
arbete och sammansättning på gängse tillvägagångssätt genom att, först och 
främst, bli medlem samt därefter kontakta klubbstyrelsen med synpunkter och 
eventuellt klubbens valberedning för att uttrycka åsikter om vilka förändringar 
man eventuellt önskar inför kommande mandatperiod. 

 

c) Fråga om styrelse kan neka person medlemskap. 

Föreningskommittén har tagit del av en skrivelse från specialklubb med 
frågeställning kring huruvida styrelsen kan neka en person medlemskap i 
klubben mot bakgrund av att de anser att personen har motarbetat klubben 
och dess styrelse. Föreningskommittén uttalar att det finns möjlighet för 
styrelsen att neka medlemskap men att god motivering ska föreligga och på 
uppmaning tillsändas personen som nekas medlemskap.   
 

§ 68 Ärenden gällande avtalsanslutna klubbar 
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a) Lista på stegindelning och rapport från kontaktpersonerna  

Ledamöterna rapporterar från kontakter respektive avtalsansluten klubb.  
 
1 Mastino Napoletanoklubben, MNK  vilande   
2 Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, RPVH Steg II Marita Björling 
3 Svenska Barbetklubben, SBBK  Steg I Marita Björling 
4 Svenska Blodhundklubben, SvBK  Steg II Maria Weinehall 
5 Svenska Dogo Argentino Klubben, DAK  Steg II Alf Andersson  
6 Svenska Dogo Canarioklubben  Steg I Per-Inge Johansson 
7 Svenska Kooikerhondjeklubben, SKooi  Steg III Anso Pettersson 
8 Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK  Steg II Göran Hallberger 
9 Svenska Lagotto Romagnolo Klubben, SLRK Steg III Marita Björling 
10 Svenska Lancashire Heeler Klubben, SLHK Steg II Maria Weinehall 
11 Svenska Landseerklubben, SvLK  Steg II Anso Pettersson 
12 Svenska Mastiffklubben, SMK  Steg III Alf Andersson  
13 Svenska Perro de Agua Espanol Klubben, SPDAEK Steg II Marita Björling 
14 Svenska Prazsky Krysarik Klubben, SPKK  Steg III  Anso Pettersson 
15 Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben Steg I Per-Inge Johansson 
16 Svenska Shar Pei Klubben, SvSpK  Steg II Anso Pettersson 
17 Svenska Working Kelpie Klubben   Steg III  
 

b) Ny kontaktperson för Svenska Working Kelpieklubben 
Föreningskommittén beslutar att Per-Inge Johansson ska vara kontaktperson 
gentemot klubben 
 

c) Ansökan från SPKK att ingå som rasklubb under Svenska Dvärghundsklubben, 
SDHK 
Föreningskommittén ställer sig positiva till att Svenska Prazsky Krysarikklubben 
tar steget från att vara avtalsansluten klubb under FK till att vara rasklubb 
under specialklubben SDHK. Detta kan ske under förutsättning att SDHK 
accepterar förfrågan på kommande styrelsemöte.  
 

d) Mastiffklubben blir rasklubb under Svenska Bergs- och Herdehundklubben, 
SBHK 
SBHK har accepterat att ta Svenska Mastiffklubben, SMK, som rasklubb under 
SBHK från och med kommande årsskifte. SMK avförs därför från FKs lista över 
avtalsanslutna klubbar från och med då.  
 

 

§ 69 Raser utan klubbtillhörighet 

a) Listan på raser utan klubbtillhörighet  
Kommittén går igenom listan på raser utan klubbtillhörighet. Svenska Spets- 
och Urhundsklubben, SSUK, har bekräftat att man mottagit rasansvar för tysk 
spets/grosspitz och rasen avförs därmed från FKs lista. 
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b) Fråga angående chodský pes 

Det föreligger en fråga från ägare till rasen chodský pes om möjligheter att 
starta en rasklubb för dessa. FK konstaterar att rasen fortfarande är för liten i 
Sverige och att de presumtiva medlemmarna är för få för att kunna bedriva 
styrelsearbete och övrigt arbete som krävs av en rasklubb/avtalsansluten klubb.  
 
 

 
 

§ 70 Projekt/uppdrag 

a) Listan på pågående projekt och uppdrag gås igenom.  
Arbetet med att inventera klubbarnas stadgar är pågående. 
 
Uppdraget med att titta på de digitala verktyg och hjälpmedel som finns idag 
och se om något av dessa kan vara användbart för SKKs medlemsorganisationer 
pågår. Webbföreläsningar kommer att genomföras av SPKK och åsikter och 
erfarenheter kommer att delges FK. 

 
Diskussion kring digitala underskrifter pågår. Ulf Uddman meddelar att CS för 
liknande diskussioner samt att det är ett av de kommande prioriterade 
områdena för kommande år. FK avvaktar därför med just digital signatur 
generellt och fokuserar på att se över möjligheter för att justera protokoll 
digitalt.  
 
FK planerar att genomföra en konferens för avtalsanslutna klubbar. 
Ledamöterna diskuterar relevanta ämnen att ta upp och kommer fram till att 
organisation, kansli, kommittéer, stegindelning, jäv och konflikthantering kan 
vara lämpliga ämnen att ta med på konferensen. Förslag till datum diskuteras 
men kommittén beslutar inte om någon specifik dag då projektansvarige Alf 
Andersson inte är närvarande. 
 

b) Nya projekt/uppdrag 
Föreningskommittén önskar sprida kunskap om föreningsteknik och vill, som 
ett led i detta, ta tillfället i akt då ett flertal jakthundsklubbar är samlade. 
Kommittén beslutar att kontakta Jakthundskommittén och framföra önskemål 
om att ämnet föreningsteknik finns med som en punkt på kommande 
jakthundskonferens. Föreningskommittén kan vara behjälplig med 
föredragshållare. 
 

§ 71 Föreningspaketet/Frågebanken/Nyhetsbrev 

Nyhetsbrev nummer två skickades ut i början av sommaren. Ledamöterna förevisas en 
rapport av hur mottagandet av nyhetsbrevet varit och kan bland annat konstatera att 
nyhetsbrevet nått fram till fler mottagare än det första gjorde. Nyhetsbrevet öppnades 
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av de allra flesta inom tre dagar men det är relativt få som klickar på flera olika länkar i 
nyhetsbrevet.  
FK pratade återigen om hur man ska kunna sprida nyhetsbrevet i ännu högre grad och 
kommittén hoppas att alla e-postmottagare i klubbarna ser ett värde i att 
vidarebefordra nyhetsbrevet både inom styrelsen samt till rasklubbar, lokalklubbar och 
distrikt. 
 

§ 72 Diskussionsfrågor 

a) Regional utbildning 
Information om den regionala utbildningen i Värnamo finns på SKKs webbplats 
och inbjudan har gått ut till alla klubbar. Utbildningen är den 16 november i 
Värnamo och målgruppen är ordförande, sekreterare och kassörer i 
klubbstyrelser i organisationen. Anmälningar har börjat komma in och det 
maximala antalet deltagare är 90 personer. Sista anmälningsdag är den 18 
oktober. 
 

b) Utbildning för årsmötesordförande 
Den 30 november planerar FK en dag för utbildning/erfarenhetsutbyte för 
årsmötesordförande. Deltagarna är personer som finns på FKs lista över erfarna 
årsmötesordförande och som finns till hands för klubbar då de av någon 
anledning önskar hjälp av en person med stor erfarenhet av ordförandeskap. 
Utbildningen kommer att äga rum på SKKs kansli under en dag. Förfrågan 
kommer att gå ut till berörda inom kort. 
 

 

§ 73 Protokoll från CS och kommittéer 

a) Protokollsutdrag från CS 2013-06-12 § 92 
Föreningskommittén mottar information gällande CS beslut om agility. FK har 
redan tidigare under mötet behandlat frågan och har inga ytterligare 
kommentarer. 
 

b) Protokollsutdrag från CS 2013-06-12 § 80 
Information om att CS beslutat i enlighet med ett, av FK, lagt förslag gällande 
rösträkning. FK mottar informationen och konstaterar att förfarandet kommer 
att kunna tillämpas på Kennelfullmäktige. 
 

c) Protokollsutdrag från Jakthundskommittén, JhK, 2013-05-08 
JhK framlägger ett önskemål om att det ska tas fram en serie artiklar som 
informerar om ämnet föreningskunskap och SKKs stadgar för publicering i 
Hundsport och i medlemsorganisationernas egna publikationer och hemsidor.  
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Föreningskommittén uttrycker att idén är god och uppdrar till Ulf Uddman att 
ta en kontakt med skribenten Eliza Kajanus innan FKs nästa möte för att 
diskuterar vilka möjligheter som finns att genomföra detta. 
 

 
 

§ 74 För kännedom 

a) Inkomna skrivelser rörande Svenska Älghundklubben 
Föreningskommittén konstaterar att det inte finns något nytt att kommentera i 
de inkomna skrivelserna utan hänvisar alla frågeställningar till det kommande 
mötet mellan representant/representanter från CS och specialklubben 
 

b) Skrivelse från Karin Sejnell till FK 
FK har mottagit en skrivelse från Karin Sejnell som nyligen avsagt sig sitt 
uppdrag inom Föreningskommittén. Kommittén tar del av skrivelsen och 
beklagar att Karin Sejnell med sin kompetens och person inte längre är en del 
av FK. Därefter läggs skrivelsen till handlingarna.  
 
 

§ 75 Datum för nästkommande sammanträde 

Datum för nästkommande sammanträde är den 15 oktober 2013 på SKKs kansli. 
 

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

FK beslutar att inget ärende faller under denna punkt. 
 

§ 77 Sammanträdet avslutas 

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


