
SKK / FK nr 4-2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté onsdagen den 

10 december 2008 på Rissne Gård, Sundbyberg. 

Närvarande:  Per-Inge Johansson (ordf.), Anso Pettersson (fr § 100), Gun Kristensson, Sara 

Nordin, Karin Sejnell, och Martin Johansson. 

Anmält förhinder:  Alf Andersson. 

Adjungerade:  Ulf Uddman (tom § 108) och Måns Engelbrektsson (tom 116), SKK, Peter Rimsby, 

SBK. 

Vid protokollet:  Åsa Gustavsson. 

 

§ 96  Sammanträdet öppnas. 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till årets sista sammanträde och förklarade därefter 

sammanträdet öppnat. 

§ 97  Val av justeringsperson. 

Utsågs Karin Sejnell att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 98  Fastställande av dagordningen. 

Anmälde ordförande att Ulf Uddman kommer att närvara vid mötet fram till lunch varför några 

punkter på dagordningen bör tidigareläggas. 

Efter justering av dagordningen fastställdes densamma. 

§ 99  Föregående protokoll 3/2008. 

Efter genomgång lades protokollet med godkännande till handlingarna. 

§ 100  Rapporter 

VD. 

Ulf Uddman meddelade att SvTeKs föregående kassör tagit kontakt med honom och frågat om han 

kan kalla till ett möte med föregående kassör, klubbens nuvarande kassör och nuvarande 

ordförande för att gå igenom uppkommen situation. 

Ulf har som representant för Svenskt Föreningsliv närvarat vid ett möte på regeringskansliet där bl 

a information i skattefrågor lämnades. En ny utredning avseende momsregler för ideella 

organisationer har startats, Ulf gör bedömningen att ändringar av momsreglerna inte kommer att 

kunna träda ikraft förrän 2012. 

Arbete pågår med rekrytering av en företagsjurist, bl a kommer två personer till 

anställningsintervju under eftermiddagen. 

Specifika domaranvisningar för 47 raser är under utarbetande. 

Reglerna för inbjudan av utomnordiska domare har skärpts. 

Kommande projekt är hundars mentalitet. 

FCI har fattat en del ingripande beslut, men varit mycket sena med att sända ut protokoll. Detta 

har ställt till en del problem bl a svårigheter med att nå ut med informationen till klubbar och 

hundägare. 

Övriga rapporter tas upp senare under dagen. 



§ 101  Skrivelse från SBK, möjlighet att avstänga medlem? 

Förelåg skrivelse från Svenska Brukshundklubben, SBK, med förfrågan om specialklubbs rätt att 

tidsbegränsat avstänga medlem från deltagande i tävling, prov eller annan verksamhet, exempelvis 

under utredning av ärende hos specialklubben eller hos SKKs Disciplinnämnd. 

Uttalade FK följande. SKKs Disciplinnämnd hanterar fråga om att avstänga medlem från rätten att 

deltaga i utställning, prov och tävling samt utdela registreringsförbud (§ 14 SKKs stadgar). Av 

paragrafen framgår även att Disciplinnämnden får besluta att den som anmälts till nämnden skall 

omfattas av registrerings- och/eller tävlingsförbud till dess ärendet slutligt avgjorts. 

Specialklubb kan avstänga person från funktionärsuppdrag samt dra in auktorisation. 

Diskuterade FK möjlighet att införa rätt för SKKs Centralstyrelse att omedelbart avstänga medlem 

från utställnings-/prov- och tävlingsrättighet när vederbörande är föremål för utredning för t ex 

misshandel av hund i samband med sådan verksamhet. 

Beslöt FK överlämna frågan till Centralstyrelsen för övervägande av sådan avstängningsmöjlighet. I 

det fall Centralstyrelsen ställer sig positiv till sådan möjlighet, bör även Disciplinnämnden ges 

tillfälle att lämna synpunkter på tillvägagångssättet. 

§ 102  Regler för anslutning av specialklubb. 

Regler för anslutning av specialklubb som finns antagna hos SKKs Föreningskommitté är 

upprättade 1999. De är rätt knapphändiga och bör revideras. 

Meddelade Ulf Uddman att i Verksamhetsutredningen 1993 finns underlag och PM från arbete som 

då gjordes i denna fråga. 

Beslöt FK att ta fram detta underlag samt bordlade frågan till nästa sammanträde. 

§ 103  Motioner inför Kennelfullmäktige 2009. 

Motion från Stockholms Kennelklubb, STOKK. 

Förelåg motion från STOKK med förslag om att klubbar i samband med att de inkommer med 

kontakpersonlista tilldelas en klubblicens för verksamhetsåret. Klubblicensen skall erfordras för att 

få klubbens tävlingsresultat bokförda i SKKs register. Listan över styrelsens sammansättning skall 

sändas in till SKK senast den 30 april varje år. 

Uttalade FK att idén är god, men att arbetet medför stor administration och är praktiskt svårt att 

genomföra.  

FK föreslår att motionen avslås.  

Motion från Stockholms Kennelklubb, STOKK. 

Förelåg motion från STOKK som pekar på problemen att rekrytera ideellt arbetande människor till 

klubbverksamheten. STOKK föreslår därför att SKKs Centralstyrelse får uppdrag att tillsätta en 

arbetsgrupp för att skapa underlag för klubbarnas nyrekrytering av styrelsemedlemmar. 

Uttalade FK att denna fråga bör lösas lokalt. SKK består av många klubbar och förutsättningarna 

inom varje klubb är vitt skilda. 

FK föreslår att motionen avslås. 

Motion från Södermanlands Kennelklubb, SöKK. 

Förelåg motion från SöKK som anger att SKK inte har någon tydlig medlemsvårdande struktur och 

saknar möjlighet till granskning av beslut fattade av Centralstyrelsen (CS) av den typen som 

vanligen återfinns i organisationer av de dimensioner som SKK nu har. 

SöKK föreslår därför att Disciplinnämnden (DN) ges ett tilläggsuppdrag att vid anmodan (från 

medlem, läns-/specialklubb eller CS) granska CS beslut (eller beslut av motsvarande dignitet) och 

avge ett bedömande yttrande över CS beslut. DN skulle ej inneha rätten att häva CS-beslut. 

Ärendet kan på basen av DNs bedömande återaktiveras i CS med möjlighet att omvärdera tidigare 



beslut. 

Uttalade FK att vi har revisorer och att dessa har uppdrag att även granska verksamheten. FK 

konstaterar även att § 16 i SKKs stadgar (Skiljeklausulen) genom tidigare beslut hos FK föreslås 

att tas bort (FK 3/2008, § 77). 

FK föreslår att motionen avslås. 

Motion från Södra Älvsborgs Kennelklubb, SÄKK. 

Förelåg motion från SÄKK som anger att tiden för hur länge en person kan sitta i en kommitté inte 

är begränsad. Detta kan leda till att det blir svårt att få in nytänkande och modernitet i 

kommittéerna och att även föryngring inom kommittéerna och hela organisationen försvåras. 

Många intresserade får heller aldrig en chans att vara med och direkt påverka utvecklingen om 

förtroendeuppdragen inte roterar. SÄKK föreslår därför att en och samma kommittéledamot inte 

kan sitta i samma kommitté längre än 6 år i en följd. Detta skall dock inte gälla CS-ledamot som 

kan sitta i kommittén så länge som ledamoten väljs till CS. Det skall inte heller vara några hinder 

att, efter en period av två års frånvaro, åter väljas in i en kommitté. 

Uttalade FK att det är bra med visst ombyte av ledamöter, men att det också är viktigt att behålla 

erfarenhet. Det vore fel att binda viss tid. 

FK konstaterar också att kommittéerna utses av Centralstyrelsen, inte av Kennelfullmäktige. 

FK föreslår att motionen avslås. 

Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben, SSUK. 

Förelåg motion från SSUK som anger att det inom svenskt föreningsliv på alla nivåer råder en 

skriande brist på återväxt. Många ideella organisationer vittnar om problem med att rekrytera nya 

personer till olika föreningsposter. Medan alltför många sitter kvar alltför länge på samma stol. 

Även inom SKK-organisationen råder denna brist. Vi behöver ett bättre flöde av personer på alla 

nivåer för att få mer nytänkande och friska idéer. Även inom SKK/CS har denna stagnation kunnat 

skönjas, vissa personer har suttit på olika nivåer i CS under många år och föryngring har inte 

skett. SSUK yrkar därför på att den totala mandattiden för personer som väljs in i SKK/CS ej får 

överstiga 10 år. 

Uttalade FK att frågan om hur länge enskild ledamot kan sitta kvar i CS bör vara en fråga för 

tjänstgörande valberedning och aktuellt Kennelfullmäktige att avgöra. 

FK föreslår att motionen avslås. 

Motion från Svenska Brukshundklubben, SBK. 

Förelåg motion från SBK som föreslår att den övre åldersgränsen för funktionärer tas bort. SBK 

hänvisar till förslag om ny diskrimineringslag som föreslås träda i kraft 2009-01-01. SBK anger att 

det kanske inte går att finna klara belägg för att funktionärer inom hundverksamheten faller inom 

lagens samhällsområden, men lagens intentioner är ändå tydliga – det är inte OK att diskriminera 

människor av åldersskäl. Att en funktionär vid fyllda 70 år plötsligt skulle vara oförmögen att på ett 

kompetent sätt fullgöra sin funktionärsgärning är ett föråldrat och felaktigt synsätt. Vi vet att 

många ”70+”, såväl mentalt som fysiskt, står sig väl i konkurrens med många väsentligt yngre 

kvinnor och män. Vi borde i stället finna acceptabla former för att ha kontroll på våra funktionärers 

duglighet oavsett ålder. SBK föreslår därför att 2009 års Kennefullmäktige beslutar om ett 

omedelbart upphävande av denna övre åldersgräns. 

Uttalade FK att förslag i motionärens anda av FK har lämnats till Centralstyrelsen (FK 3/2008 § 

82). Om FKs förslag vinner gehör, faller SBKs motion. Om FKs förslag inte vinner gehör, tillstyrker 

FK SBKs motion. 



§ 104  FKs uppdrag enligt Verksamhetsplanen från Kennelfullmäktige 2009. 

Förtydligande av § 3 i stadgar lokal kennelklubb. 

Informerade ordföranden om att förslag med nedan angivna innehåll presenterades och 

diskuterades vid länsklubbskonferensen hösten 2008. 

- lokalklubb är klubbansluten till länsklubb 

- medlem i lokalklubb skall, utöver medlemsavgift till lokal kennelklubb, betala medlemsavgift till 

länsklubb med det belopp som ordinarie Länsklubbsfullmäktige beslutar 

- medlem i lokalklubb skall årligen till lokalklubben betala medlemsavgift med det belopp    som 

ordinarie lokalklubbsårsmöte fastställer 

- länsklubben administrerar ett eget medlemsregister för lokalklubb 

- länsklubben utser 1 revisor till lokalklubben 

- för de medlemsavgifter lokalklubben skall betala till länsklubben, enligt stadgar för    länsklubb, 

svarar lokalklubben 

- regelverk och Disciplinnämnd gäller för lokalklubbsmedlem 

- lokalklubb kan inte utesluta medlem 

- lokalklubbsmedlem får inte Hundsport, har inte utställningsrätt på länsklubbsutställningar, har 

inte rösträtt på länsklubbsårsmötet (krävs fullt medlemskap i länsklubb) 

FK konstaterar att om förslaget vinner gehör kommer detta att innebära stadgeändring. 

Geografisk fördelning av länsklubbarnas verksamhet. 

Informerades om att SKK kommer att åtgärda felaktigheter vilka framkommit genom svar som 

inkommit från länsklubbar. 

I övrigt kommer inga ändringar att genomföras. 

Översyn av stadgarna för att minska antalet delegater vid Kennelfullmäktige. 

Förelåg från Karin Sejnell och Per-Inge Johansson två förslag enligt följande: 

Förslag 1 

Som idag men med möjlighet att varje delegat kan inneha maximalt två röster vilket skulle vara 

valfritt. Skulle förmodligen minska antalet en del, särskilt bland de klubbar som har ett stort antal 

delegater. 

Mom 2 Fullmäktigedelegater 

Nuvarande text Ny text 

Mom 2 Fullmäktigedelegater 
  

Medlemsorganisationen har rätt välja: oförändrat 

En delegat om klubbens medlemsantal 
understiger 1000 

En delegat med en röst om klubbens 
medlemsantal understiger 1000 

Två delegater om klubbens 
medlemsantal är 1000 men inte 3000 

Två röster och minst en delegat om 
klubbens medlemsantal är 1000 men 
inte 3000 

Tre delegater om klubbens 
medlemsantal är 3000 men inte 5000 

Tre röster och minst två delegater om 
klubbens medlemsantal är 3000 men 
inte 5000 

Fyra delegater om klubbens 
medlemsantal är 5000 men inte 10000  

Fyra röster och minst två delegater om 
klubbens medlemsantal är 5000 men 
inte 10000 



En delegat därutöver för varje påbörjat 
medlemsantal av 5000 om klubbens 
medlemsantal är 10000 och däröver 

En röst därutöver för varje påbörjat 
medlemsantal av 5000 om klubbens 
medlemsantal är 10000 och därutöver.  

Antal delegater bestäms av 
medlemsorganisationen men varje 
delegat kan inneha högst två röster. 

En klubbs medlemsantal…. oförändrat 

Respektive klubb utser… oförändrat 

Medlemsorganisationen skall senast 
den 31 mars det år Kennelfullmäktige 
hålls till Centralstyrelsen anmäla namn 
och adress på delegater och 
suppleanter. Centralstyrelsen har rätt 
att ändra datum för anmälan. 

Medlemsorganisationen skall senast 
den 31 mars det år Kennelfullmäktige 
hålls till Centralstyrelsen anmäla namn 
och adress på delegater och 
suppleanter, samt antal röster/delegat. 
Centralstyrelsen har rätt att ändra 
datum för anmälan. 

Förslag 2 

Förslag på röstetal vid Kennelfullmäktige som innebär att ombudsröstning ej får förkomma. Genom 

att ändra medlemstalsintervallet skulle konsekvensen vid 2007 års KF blivit 32 färre delegater. 

Mom 2 Fullmäktigedelegater 

Nuvarande text Ny text 

Mom 2 Fullmäktigedelegater 
  

Medlemsorganisationen har rätt välja: oförändrat 

En delegat om klubbens medlemsantal 
understiger 1000 

En delegat om klubbens 
medlemsantal understiger 2000 

Två delegater om klubbens 
medlemsantal är 1000 men inte 3000 

Två delegater om klubbens 
medlemsantal är 2000 men inte 5000 

Tre delegater om klubbens 
medlemsantal är 3000 men inte 5000 

Tre delegater om klubbens 
medlemsantal är 5000 men inte 8000 

Fyra delegater om klubbens 
medlemsantal är 5000 men inte 10000  

Fyra delegater om klubbens 
medlemsantal är 8000 men inte 
15000 

En delegat därutöver för varje påbörjat 
medlemsantal av 5000 om klubbens 
medlemsantal är 10000 och däröver 

En delegat därutöver för varje 
påbörjat medlemsantal av 5000 om 
klubbens medlemsantal är 15000 och 
därutöver.  

En klubbs medlemsantal…. oförändrat 

Respektive klubb utser… oförändrat 

Medlemsorganisationen skall senast den 
31 mars det år Kennelfullmäktige hålls 
till Centralstyrelsen anmäla namn och 
adress på delegater och suppleanter. 
Centralstyrelsen har rätt att ändra 
datum för anmälan. 

oförändrat 

Beslöt FK att till Centralstyrelsen framlägga båda förslagen, men framföra att FK förordar förslag 1. 



Tidpunkt för Kennelfullmäktiges genomförande. 

Ärendet kommer automatiskt att föras upp till Kennefullmäktige 2009 då förslag om att återgå till 

den senare ordningen under hösten vann vid Kennelfullmäktige 2007, men inte med tillräcklig 

majoritet. 

Utdrag ur protokoll från Kennelfullmäktige 2007: 

Motion från Stockholms Kennelklubb med begäran om att tiden för kennelfullmäktige återgår till 

den senare ordningen under senhösten. 

(- - -) 

KF beslutade efter öppen votering att bifalla motionärens förslag. Röstetalen blev 93 för och 62 

emot. För att vinna laga kraft behövdes 129 röster för motionen, dvs. ¾ majoritet. Detta 

uppnåddes inte varför motionen kommer att tas upp igen på KF 2009. Om motionen erhåller 

majoritet, 51 %, träder den i kraft med start KF 2011. 

Uttalade Ulf Uddman att detta mer är en fråga för klubbarna, för kansliets del har beslutet ingen 

avgörande betydelse. 

Uppdrog FK till Ulf Uddman att till Centralstyrelsen överlämna en mer detaljerad konsekvensanalys. 

Redovisning av inkomna remisser. 

FK/VU beslöt 2008-05-23 att till Centralstyrelsen överlämna förslag om hur redovisningen kan 

genomföras. Förslaget antogs i en något modifierad form av Centralstyrelsen 2008-09-02,03, § 63. 

Gemensamma åldersgränser. 

FK/VU beslöt 2008-10-22 att till Centralstyrelsen överlämna förslag om åldersgränser. Förslaget 

kommer att behandlas av Centralstyrelsen på nyåret. 

Utvärdering av arbetet i specialklubbar och avtalsanslutna rasklubbar som anslutits till SKK under 

senare år. 

FK genomförde den 5 april 2008 ett möte med de nybildade specialklubbarna samt anordnade en 

konferens för avtalsanslutna rasklubbar den 9 november 2008. Anslutning av deltagare var vid 

båda tillfällena god. Av diskussionerna vid båda tillfällena framkom att klubbarna med några 

undantag fungerar bra. 

Frågebanken, Hundsport Funktionär. 

Både Frågebanken och Hundsport Funktionär är ständigt pågående arbeten. Hundsport Funktionär 

utkom under 2008 med 2 dubbelnummer i stället för 4 enskilda nummer beroende på arbete med 

WDS. 

Utvärdera SKKs verksamhet ur medlems- och hundägarperspektiv avseende 

organisationsform,informationsspridning, tidningar m m. 

Centralstyrelsen har beviljat medel för att genomföra en undersökning hos ca 2.000 – 3.000 

medlemmar.  

Uppdrogs till Per-Inge Johansson och Ulf Uddman att utforma frågeunderlag. 

Utbildning av olika förtroendevalda inom organisationen. 

Utbildningar för sekreterare och kassör har genomförts, utbildningsplan för ordförande är under 

utarbetande. 

Utöver detta har Per-Inge Johansson haft kontakt med SKK/UK som lovat ta fram underlag för 

likvärdig utbildning på regional/lokal nivå. 



§ 105  Textförslag konkurrerande klubb. 

Återupptog FK frågan rörande begreppet ”konkurrerande klubb”. Förelåg textförslag från Karin 

Sejnell.  

Beslöt FK att följande text skall omformuleras till text att införas i stadgar: 

För den som innehar någon form av auktorisation och/eller är förtroendevald inom SKK-

organisationen ställs det vissa lojalitetskrav vilket bl a innebär att vederbörande inte är verksam 

inom klubb som motarbetar SKK-organisationen. 

Uppdrogs till Per-Inge Johansson och Alf Andersson anpassa texten så att den kan införas i stadgar 

inom organisationen. 

 

 

§ 106  Freestyle. 

Gun Kristensson redogjorde för dagsläget rörande Freestyle. 

Diskussioner pågår mellan SHU och SKKs arbetsgrupp. Uppdraget/huvudmannaskapet är placerat 

hos SHU tom 2009. 

Förslag om att bilda en verksamhetsklubb för Freestyle återkommer ständigt. Om detta skulle bli 

verklighet, kommer SHU att kunna fortsätta verksamhet för Freestyle på samma sätt som nu 

bedrivs med t ex agility. 

Beslöt FK uppmana både SKKs arbetsgrupp och SHU att sammanställa en PM som redovisar hittills 

genomfört arbete 

Vidare uppdrogs till Per-Inge Johansson att kalla SKKs arbetsgrupp och SHU till ett möte. 

 

 

§ 107  Ledamöternas och sekreterarens rapporter. 

Ordföranden. 

Ordföranden anmälde att FK fått CS´ mandat att kunna åta sig förvaltningsuppdrag i 

avtalsanslutna rasklubbar med raser som kräver åtgärdsprogram. Detta innebär att FK kan 

adjungera en resursperson i styrelsen, som stöd och hjälp att driva åtgärdarbetet framåt. 

Ordföranden deltog vid länsklubbskonferensen i Luleå där han bl a redovisade de uppdrag som FK 

har inför Länsklubbs- och Kennelfullmäktige. 

Stämningen vid konferensen var god. Antalet samtal och mail rörande års- och fullmäktigefrågor 

har ökat. 

Anso Pettersson. 

Anso Pettersson informerade om att hon deltagit vid ett möte hos specialklubb och hållit föredrag 

om föreningsteknik och etik.  

Anso Pettersson meddelade att hon genomgått utbildning för utställningsansvariga. 

Även Anso Pettersson har haft många kontakter med olika klubbar. 

Sara Nordin. 

Sara Nordin informerade om att Samojed-Ringen vid sitt årsmöte tyvärr valde att inte lägga ned 

klubben. Detta innebär att det arbete som lagts ned för att försöka få till stånd att det för rasen 

endast skall finnas en rasklubb, inte givit önskat resultat. 

FKs arbete i frågan är dock genomfört enligt de riktlinjer som drogs upp och därmed avslutat. 

Sekreteraren. 

Förelåg ett frågemail från en av SKKs avtalsanslutna rasklubbar jämte sekreterarens svarsmail. 

Efter genomgång lades ärendet med godkännande till handlingarna. 



§ 108  Ekonomisk rapport. 

Efter genomgång lades den ekonomiska rapporten till handlingarna. 

§ 109  FK/VU. 

Begäran om stadgerevidering från Svenska Stövarklubben, SvStK. 

Förelåg begäran från SvStK om revidering av klubbens stadgar i följande paragrafer: 

§ 1 Mål 

§ 2 Verksamhet, punkterna 3, 6 och 9 

§ 7 Fullmäktige, mom 2 Fullmäktigedelegater 

§ 7 Fullmäktige, mom 7 Motioner och ärenden 

FK/VU har beslutat avslå ändring i § 2 Verksamhet, samtliga punkter samt beslutat tillstyrka 

ändring i §§ 1 Mål och § 7 mom 2 och 7 i enlighet med förslaget. 

FK beslöt fastställa FK/VUs beslut. 

Begäran om stadgerevidering från Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige, SRRS. 

Förelåg begäran från SRRS om revidering av klubbens stadgar § 7 Fullmäktige, mom 1. 

FK/VU har beslutat att tillstyrka ändring i enlighet med SRRS förslag. 

FK beslöt fastställa FK/VUs beslut. 

Skrivelse från Jämtland-Härjedalens Stövarklubb. 

Förelåg skrivelse från Jämtland-Härjedalens Stövarklubb jämte FK/VUs skriftliga svar till klubben. 

FK/VU beslöt godkänna avgivet svar. 

§ 110  Stadgearbeten. 

Genomgicks listan över pågående stadgearbeten som för närvarande upptar 4 stadgar. 

§ 111  Avtalsanslutna rasklubbar samt raser utan klubbtillhörighet. 

Ledamöterna lämnade rapporter från klubbar för vilka de är kontaktpersoner. 

Konstaterades att lugn och ro råder i de flesta avtalsklubbarna, men att det hos några klubbar 

finns problem. Kontaktpersonerna har där återkommande kontakter med aktuella styrelser och 

medlemmar. 

Svenska Barbetklubben. 

Förelåg nytt förslag om klubbnamnsförkortning: SBBK. 

FK beslöt godkänna förkortningen SBBK för Svenska Barbetklubben. 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 

Förslag från Svenska Prazsky Krysarik Klubben, SPKK. 

Vid konferensen för avtalsanslutna rasklubbar överlämnade klubbens representanter en lista 

”Förslag till FK”. 

På grund av tidsbrist beslöt FK bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Svenska Stövarklubben, SvStK. 

Förelåg svar från SvStK rörande avelsansvar för rasen gonzcy polski. SvStK avböjer rasansvar. 

Avelsansvaret kvarligger därför hos SKK. 

Svenska Brukshundklubben, SBK. 

Beslöt FK tillfråga SBK om klubben är beredd att åta sig avelsansvar för ceskoslovensky vlcak. 



Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar, SKF. 

Beslöt FK tillfråga SKF om klubben är beredd att åta sig avelsansvar för slovensky hrubosrsty 

stavac. 

 

Minnesanteckningar från konferensen för avtalsanslutna rasklubbar. 

Förelåg minnesanteckningar från konferensen för avtalsanslutna rasklubbar. Konferensen 

genomfördes på ett mycket bra och positivt sätt. 

Shar-Pei. 

Informerade ordförande om samtal han haft med representanter för rasen rörande problem i 

rasen/rasklubben.  

FK förordar att klubben tar bort topplistorna under pågående arbete med RAS och åtgärdsprogram 

för avelsverksamheten. 

§ 112  Hundsport Funktionär. 

Sista numret för året (dubbelnummer) går till tryckning på måndag. Måns Engelbrektsson påminde 

om att tidningen även finns i nätupplaga. 

§ 113  Frågebanken – Föreningspaketet. 

Frågebanken och Föreningspaket används mycket av medlemmar och klubbar, men många anger 

att det varit svårt att hitta dem på hemsidan. 

Uppdrogs till Måns Engelbrektsson att i Hundsport Funktionär lämna information om hur man hittar 

dokumenten på hemsidan. 

§ 114  Protokollutdrag från andra SKK-kommittéer. 

Förelåg för FKs kännedom protokollutdrag från Jhk 2008-09-18, § 33 samt AK 2008-09-24, § 126. 

Utdrag från UtstK 2008-11-04, § 116, avförs från FKs dagordning. 

§ 115  Skrivelser som inkommit för FKs kännedom. 

Förelåg två skrivelser som inkommit till FKs för kännedom. 

Efter genomgång lades desamma till handlingarna utan annan åtgärd. 

 

 

§ 116  Ledamöternas uppdrag vid års-/fullmäktige samt andra möten i klubb. 

Påmindes ledamöterna om att lämna uppgift till FKs sekreterare om klubb, datum och ort när 

ledamot åtar sig uppdrag att närvara vid olika möten hos klubbar.  

FK vill även uppmana ledamöter i CS och SKKs övriga kommittéer att meddela sådan uppgift till 

FKs sekreterare när man åtar sig uppdraget att medverka som mötesordförande eller åtar sig 

andra uppdrag med föreningsteknisk anknytning. Detta för att undvika att ledamöter från flera 

kommittéer engageras till ett och samma möte.  

Förelåg vidare information om datum och tid från Svenska Shar-Peiklubben för klubbens årsmöte. 

Uppdrogs till Per-Inge Johansson att närvara vid årsmötet. 

§ 117  FK-närvaro vid SKK/AKs avelskonferens februari 2009. 

Beslöt FK uppdra till Alf Andersson att för FKs räkning deltaga vid SKK/AKs avelskonferens 2009-

02-28  –   2009-03-01. 

Uppdrogs till sekreteraren att anmäla Alf till konferensen. 



§ 118  Skrivelse från revisor i rasklubb inom specialklubb. 

Förelåg skrivelse från revisor i rasklubb som ifrågasätter ordförandens agerande i samband med att 

denna kallat till möte. 

Beslöt FK uppdra till Anso Petterson att ta telefonkontakt med vederbörande och besvara de frågor 

som ställs i skrivelsen. 

§ 119  Skrivelse från valberedning i rasklubb inom specialklubb. 

Förelåg skivelse från valberedning i rasklubb som engagerat ledamot från FK att närvara vid 

klubbens årsmöte. Skrivelsen innehöll en förfrågan om FK kan lämna ekonomiskt bidrag för att 

täcka kostnaderna för ledamotens närvaro. 

Uppdrogs till ordföranden att – i samband med ett sedan tidigare planerat samtal med 

specialklubbens ordförande rörande en annan av klubbens rasklubbar – ta upp även denna fråga. 

§ 120  Möte med rasklubb. 

Informerade ordföranden att han fått en förfrågan från en rasklubb under specialklubb om anordna 

ett möte med SKK under kommande vecka. 

Av tidigare information rörande detta möte var planen att även representant från specialklubben 

skulle närvara, vilket inte framgår av nu inkommen begäran. 

Uppdrogs till ordföranden att ta reda på vilka förutsättningar som gäller för mötet och – i den mån 

mötet blir aktuellt – närvara vid mötet. 

§ 121  Arbetsordning för årsmöte som genomförs via telefon. 

Förelåg förslag från ordförande och Anso Pettersson om arbetsordning för årsmöte som genomförs 

via telefon enligt följande: 

 

Arbetsordning för telefonårsmöte. 

- klubben får ha max 150 medlemmar 

- specialklubben skall ge sitt godkännande för telefonårsmöte 

- specialklubbsrepresentant skall delta på årsmötet 

- bestämma huvudplats och vilka platser som skall ha telefonuppkoppling 

- av inbjudan skall klart framgå vilka platser som kommer att ha telefonuppkoppling till 

huvudplatsen. 

- en kontaktperson skall finnas på varje plats 

- högtalartelefon skall finnas på varje plats 

Årsmötets genomförande 

- bestäm vilken kod som gäller för telefonuppkoppling, samt lämna den till    kontaktpersonerna. 

Ha gärna en reservkod ifall något tekniskt fel skulle uppstå 

- årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga på alla platser 

- på huvudorten skall årsmötets ordförande, sekreterare och minst en från klubbstyrelsen  finnas 

- protokolljusterare/rösträknare skall väljas på alla platser 

- om beslut måste avgöras genom lottning sker detta på huvudplatsen 

Årsmötesordförande 

- upprätta en lista/förteckning över deltagande orter och ge dem en ”turordning” 

- i upprättad turordning fråga/lämna ordet till deltagande orter 

- vid votering redogörs alltid för antalet avgivna röster från deltagande orter. Rösterna för bifall 

resp. avslag måste alltid räknas och protokollföras.   Försöksvotering är inte genomförbar. 



Beslöt FK fastställa arbetsordningen.  

Vidare beslöts att arbetsordningen skall läggas in i Föreningspaketet. 

 

 

§ 122  Officiella rasklubbar inom Svenska Vinthundklubben, SvVK? 

Informerades om att statusen för SvVKs rasklubbar osäkra. I olika sammanhang anges dessa som 

rasklubbar till specialklubben, dock ej anslutna till specialklubben. 

Beslöt FK bordlägga frågan till nästa sammanträde. 

 

 

§ 123  FKs sammanträden våren 2009. 

Tisdagen den 3 mars samt tisdagen den 5 maj 2009, båda kl 10.00 på SKKs kansli. 

 

 

§ 124  Sammanträdet avslutas. 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse, tillönskade alla en God Jul och Gott Nytt år 

samt avslutade sammanträdet. 

  

Vid protokollet: 

Åsa Gustavsson, sekreterare. 

  

Justeras: 

Per-Inge Johansson, ordförande 

 

Karin Sejnell, justeringsperson. 

  

  

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli 

föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 

 


