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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
tisdag 2015-02-17 på SKKs kansli. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Per-Inge Johansson, Göran Hallberger, Anso Pettersson, Thomas Uneholt och Maria 
Weinehall 

Adjungerade SKK: 

Måns Engelbrektsson, Agneta Lönn, Helena Nyberg och Ulf Uddman (§§ 1-8 samt § 14 a 
och d) 

Anmält förhinder:  

Alf Andersson och Maude Sjölin 

Protokoll 

Fredrik Bruno 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

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

§ 2 Val av justeringsperson 
Thomas Uneholt utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 
§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs utan ändringar.  
 

§ 4 Föregående protokoll 
Kommittén går igenom protokollet och lägger det därefter till handlingarna. 

 
§ 5 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport för helåret 2014 och januari 2015.  
 
Kommittén konstaterar att förra året avslutades med ett överskott, främst på 
grund av uteblivna utbildningar i föreningsteknik som istället kommer att 
avhållas under innevarande år. Rapporterna läggs därefter till handlingarna.  
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§ 6 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Ordförande Per-Inge Johansson rapporterar inledningsvis från en välbesökt 
specialklubbskonferens i Stockholm 7-8 februari. Det var många intressanta 
punkter på dagordningen och kommitténs representanter upplevde att man 
fick tillfälle till många givande samtal.  
 
Det finns indikationer på att ansvarsfrihetsfrågan inte alltid behandlas på 
rätt sätt vid klubbarnas årsmöten, utan snarare användas som ett 
instrument för att recensera den avgående styrelsen. Mötesordföranden 
har vid dessa tillfällen ett stort ansvar för att frågan behandlas på ett 
stadgeenligt sätt. 
 
Anordnandet av utbildningar i föreningsteknik i klubbarnas egen regi har 
mött ett gott välkomnande. Ett antal klubbar har redan utnyttjat 
möjligheten och de utbildningar som hållits har varit välbesökta och 
uppskattade. 
 
Föreningskommittén har haft ett telefonmöte med Jakthundskommittén 
rörande frågan om möjlighet till deltagande i jaktprov för raser som saknar 
klubbtillhörighet. Mötet var bra och konstruktivt och Jakthundskommittén 
kommer att utreda frågan vidare och presentera ett förslag till lösning för 
SKKs Centralstyrelse. Ordförande och sekreteraren deltog i mötet för 
Föreningskommitténs räkning.  
 
Det är för närvarande årsmötestider och ordförande rapporterar att han är 
inbokad som mötesordförande vid sex årsmöten och tre fullmäktigemöten. 
I många klubbar har frågan om topplistor blivit stridbar, men även i andra 
frågor är det många samtal med förtroendevalda under årsmötesperioden. 
 

b) VDs rapport 
SKK har sökt företräde för landsbruksministern för att föra allmänna 
diskussioner kring den lagstiftning som berör organisationen och dess 
medlemmar.  
 
Det har kommit en ny utredning som föreslår att polisen inte ska hantera 
djurärenden utan att dessa istället helt flyttas över till landets länsstyrelser. 
SKK har tidigare varit kritiskt till en sådan lösning. 
 
En remiss rörande förslag om förändringar av SKKs grundregler har sänts ut 
till alla klubbar inom organisationen. Förslaget innebär, utöver förändringar 
i grundreglerna, att §§ 3 och 4 i SKKs stadgar justeras så att § 3 gäller för 
klubbar och § 4 gäller för enskilda medlemmar. Förslaget innebär vidare att 
grundregel 1:3, som gäller förtal, endast skulle bli tillämplig i de fall det är 
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en funktionär (vald, auktoriserad, certifierad eller anställd) som blivit utsatt 
för regelöverträdelsen.  
 
Medlemssiffrorna sjunker med någon eller några procent för fjolåret, 
många gånger till följd av bristande administration. Däremot ökar samtliga 
verksamhetsdelar, starkast går tävlingsverksamheten där agility, freestyle 
och rallylydnad utmärker sig särskilt. 
 
SKKs kansli anordnade en personaldag den 11 februari, bland annat 
innehållandes en workshop om hur SKK ska se ut 2025. SKKs VD kommer att 
sammanställa en rapport från dagen. 
 

c) Chefsjuristens rapport  
SKKs chefsjurist Agneta Lönn rapporterar om en tingsrättsdom där en 
uppfödare dömts för brott mot djurskyddslagen för att ha använt en hund, 
som av länsstyrelsen bedömts som sjuk, i avel. Domen har även orsakat viss 
oro i den aktuella klubben.  
 

d) Ledamöternas rapporter 
 
Göran Hallberger 
Rapporterar att han är inbokad som ordförande på ett par årsmöten. 
 
Maria Weinehall 
Rapporterar att hon mottagit en fråga om antalet ledamöter i 
rasklubbsstyrelser samt begreppet ”årsredovisning” i typstadgarna.  
 
Kommittén diskuterar typstadgarna och konstaterar att det behöver göras 
vissa förtydliganden och justeringar vid kommande revision.  
 
Maria Weinehall rapporterar vidare att möjligheten till telefonmöten har 
försämrats sedan en populär gratistjänst upphört med sin verksamhet. 
 
Kommittén diskuterar problemet och uppdrar åt sekreteraren att 
undersöka möjligheterna för SKK att teckna ett gemensamt avtal för 
grupptelefoni som klubbarna kan använda till en låg kostnad. 
 
Anso Pettersson 
Rapporterar att hon är inbokad som mötesordförande på ett antal 
årsmöten och även kommer att hålla utbildningar i föreningsteknik i 
samband med några av dessa. 
 
Rapporterar vidare om en ökande klyfta mellan jakt- och utställningstyper 
av raser och de problem detta kan innebära i de aktuella rasklubbarna. 
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Maude Sjölin 
Förelåg skriftlig rapport från Maude Sjölin, bland annat innehållandes en 
förfrågan om ersättning för resa i syfte att vara årsmötesordförande vid en 
avtalsansluten klubbs årsmöte.  
 
Kommittén tar del av rapporten och beslutar att bevilja ersättning för 
resan. Rapporten läggs därefter till handlingarna.  
 
Thomas Uneholt 
Rapporterar att han varit årsmötesordförande hos en rasklubb som fick 
vilandeförklaras då man inte kunde få ihop tillräckligt många 
förtroendevalda. Är vidare inbokad som mötesordförande vid ytterligare ett 
antal årsmöten.  
 
Rapporterar vidare från relevanta och intressanta samtal i samband med 
specialklubbskonferensen den 7-8 februari. 
 

e) Sekreterarens rapport 
Fredrik Bruno rapporterar att det är många frågor via e-post och telefon 
under årsmötesperioden. 
 
Det kom inga invändningar från de avtalsanslutna klubbarna rörande den 
förfrågan från domare som önskar utöka sitt rasregister som behandlades 
vid kommitténs senaste sammanträde (se FK 6-2014 § 102 d). Förfrågan har 
därmed ansetts vara tillstyrkt. 
 
Det gemensamma möte som skulle hållas tillsammans med SKKs 
Avelskommitté och en specialklubb har inte varit praktiskt möjligt att 
genomföra.  
 
Kommittén beslutar att uppdra åt sekreteraren att ta kontakt med klubben 
för ett telefonmöte, utöver sekreteraren deltar Thomas Uneholt för 
kommitténs räkning. 
 

f) Övriga rapporter 
 
Måns Engelbrektsson 
Rapporterar att han deltagit på utbildningskommitténs möte där ett bolag 
presenterade en lösning för produktion av videoutbildningar. Eventuell 
samkörning av produktioner mellan olika kommittéer innebär att man kan 
hålla ned kostnaderna.  
 
Helena Nyberg 
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Medlemssiffrorna fortsätter nedåt, Länsklubbarnas medlemsantal har 
minskat med ca 4 %, för specialklubbarna är siffran ca 2,5 %. 
  
Medlemsavdelningen administrerar nu medlemskapen för 41 klubbar och 
ytterligare en är på väg in under mars. På avdelningen har även projektet 
medlemsmodulen startat, modulen är tänkt att göra det enklare att välja 
rätt klubb när man blir medlem. Man ser även över kostnaderna för 
medlemsavierna till länsklubbsmedlemmarna. 
 
Beträffande Djur ID pågår ett projekt i samverkan med Jordbruksverket 
rörande registreringen av avlidna hundar, projektet beräknas vara avslutat 
under juni månad. 

 
§ 7 FK/VU 

Föreningskommitténs verkställande utskott har fattat ett beslut sedan senaste 
sammanträdet då Anso Pettersson adjungerats till styrelsen i en avtalsansluten 
klubb.  
 
Kommittén godkänner VUs beslut.  
 

§ 8 Stadgearbete 
a) Inför Kennelfullmäktige i höst har SKKs Centralstyrelse efterlyst ett förslag 

till stadgereglering för verksamhetsklubbar.  
 
Kommittén uppdrar åt sitt verkställande utskott att ta fram ett förslag för 
presentation och beredning i kommittén. 
 

b) Länsklubbarna har tillfrågat Centralstyrelsen om en möjlighet att ändra sina 
stadgar så att kallelse till årsmöten kan ske via e-post och hemsida istället 
för klubbtidning och brev, vilket krävs enligt nuvarande ordning. 
 
Kommittén uppdrar åt sitt verkställande utskott att ta fram ett förslag för 
presentation och beredning i kommittén. 
 

c) SKKs typstadgar för special- och rasklubbar är i behov av en noggrann 
redaktionell genomläsning inför kommande revision. Kommittén har för 
avsikt att be kansliet om resurser för detta. 
  

§ 9 Ärenden gällande specialklubb 
a) Förelåg fråga från medlem i specialklubb rörande omfattningen av beslut 

vid fullmäktigemöte och efterkommande styrelsebeslut.  
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Enligt bifogat fullmäktigeprotokoll har det inte fattats något beslut i den 
aktuella frågan varför styrelsens efterkommande beslut inte varit i strid 
med vad som beslutats vid fullmäktigemötet.  
 
Kommittén konstaterar att specialklubbens styrelse inte fattat några beslut 
i strid med vad beslutats på klubbens fullmäktige. Styrelsen har därmed 
agerat inom sin befogenhet. 
 

b) Förelåg fråga från medlem i specialklubb rörande handläggningen av 
motioner till klubbens fullmäktige och att sådana först ska gå via 
lokalklubben.  
 
Kommittén diskuterar frågan och konstaterar att SKKs typstadgar för 
specialklubb innebär att en sådan motionsordning är föreskriven för 
samtliga specialklubbar som tillämpar fullmäktigesystem. 

 
c) Förelåg fråga från medlem i specialklubb rörande ett inlägg som lagts ut i 

sociala medier av en styrelseledamot i klubben innehållande en motion till 
en av klubbens rasklubbars årsmöte.  
 
Kommittén uttalar att man generellt som medlem, och särskilt som 
styrelsefunktionär, bör avstå från att driva debatt i sociala medier inför 
årsmötet. Motioner hör vidare till årsmöteshandlingarna och bör 
offentliggöras tillsammans med övriga årsmöteshandlingar så att 
konkurrensen motioner emellan inte riskerar att snedvridas.  

 
d) Förelåg överklagande från rasklubb gällande specialklubbs beslut att inte 

överlämna rasansvar till annan specialklubb.  
 
Kommittén diskuterar frågan och konstaterar att ansvaret för 
klubbtillhörighet ligger på specialklubbarna. I detta fall saknas såväl vilja hos 
specialklubben att släppa ifrån sig rasen som vilja att ta emot rasen hos den 
tilltänkta alternativa specialklubben.  
 
Kommittén beslutar att återsända överklagandet till den nyvalda styrelsen i 
rasklubben för yttrande. 
  

§ 10 Ärenden gällande avtalsanslutna klubbar 
a) Lista över stegindelning och rapporter från kontaktpersonerna 

 
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
klubb. 
 
1 Mastino Napolitano, MNK Vilande - 
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2 Rasklubben för Portugisisk 

Vattenhund, RPV 
Steg II Maude Sjölin 

3 Svenska Barbetklubben, SBBK Steg I Maria Weinehall 
4 Svenska Blodhundklubben, 

SvBK 
Steg II Maria Weinehall 

5 Svenska Dogo Argentino 
Klubben, DAK 

Vilande - 

6 Svenska Dogo Canarioklubben Steg I Thomas Uneholt 
7 Svenska 

Kooikerhondjeklubben, Skooi 
Steg III Anso Pettersson 

8 Svenska 
Kromfohrländerklubben, SKLK 

Steg II Göran Hallberger 

9 Svenska Lagotto 
Romagnoloklubben, SLRK 

Steg III Thomas Uneholt 

10 Svenska Lancashire Heeler 
Klubben, SLHK 

Steg II Maria Weinehall 

11 Svenska Landseerklubben, SvLK Steg II Anso Pettersson 
12 Svenska Perro de Agua Español 

Klubben, SPDAEK 
Steg II Göran Hallberger 

13 Svenska Shar Pei Klubben, 
SVSpK 

Steg II Anso Pettersson 

14 Svenska Working Kelpie 
Klubben – Rasklubb för 
Australian Stock Dog, SWKK 

Steg III Per-Inge 
Johansson 

15 Svenska Russkaya Tsvetnaya 
Bolonkaklubben 
 

Steg I Per-Inge 
Johansson 

  
§ 11 Ärenden gällande verksamhetsklubbar 

a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktpersonerna 
 
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive verksamhetsklubb. 
 
1 Svenska Agilityklubben Per-Inge Johansson 
2 Svenska Hundfreestyleklubben Maria Weinehall 

 
Kontaktpersonerna rapporterar att det i viss mån är problematiskt med 
tillväxt på funktionärssidan inom verksamhetsklubbarna. Kommittén 
diskuterar utifrån detta olika möjligheter att engagera förtroendevalda 
inom utövandesporter. 
 
Svenska Agilityklubben 
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SKKs Centralstyrelse har rätt att tillsätta ordförande i klubben ytterligare ett 
år, nuvarande vice ordförande i klubben kommer att nomineras och Per-
Inge Johansson kommer istället att vara adjungerad i styrelsen. 
 
Svenska Hundfreestyleklubben 
Inom Hundfreestyleklubben diskuteras för närvarande hur man ska hitta en 
optimal lösning vad gäller planeringen av SM och Agria Freestyle Elite 
Challenge. 

 
b) Svenska Noseworkklubben  

SKKs Centralstyrelse har godkänt anslutningen av verksamhetsklubbar till 
SKK genom avtal. Föreningskommittén kommer att utreda om en sådan 
lösning kan vara möjlig för anslutning av Svenska Noseworkklubben.   
 

§ 12 Raser utan klubbtillhörighet 
a) Kommittén går igenom listan och konstaterar att ingen ändring behöver 

göras. 
 

b) Förelåg svar från Specialklubben för drivande vildsvinshundar på fråga om 
jaktsätt och intresse för rasansvar för Bosanski ostrodlaki gonic-barak. 

 
Specialklubben för drivande vildsvinshundar bedömer att rasen är väl 
lämpad för vildsvinsjakt och ställer sig positiv till att överta rasansvaret. 
 
Kommittén diskuterar frågan och beslutar att översända den information 
som mottagits rörande rasens jaktsätt till Jakthundskommittén för yttrande 
om huruvida föreslagen specialklubbsplacering kan vara lämplig för rasen. 

  
§ 13 Projekt/Uppdrag 

a) Utbildning i föreningsteknik i Örebro  
Utbildningen är fullbokad och kommer att genomföras den 8 mars. För 
Föreningskommitténs räkning deltar Alf Andersson, Fredrik Bruno, Per-Inge 
Johansson och Anso Pettersson, därutöver deltar även Gunnel Samuelsson 
från Svenska Dvärghundsklubben. 
 

b) Föreningspaketet 
Kommittén beslutar att Föreningspaketet ska kompletteras med ett avsnitt 
om ansvarsfrihet. 
 

c) Digital arkivering 
Kommittén beslutar att det interna digitala arkivet ska uppdateras med 
stadgar för länsklubbar och verksamhetsklubbar. 
 

d) Distansutbildning i föreningsteknik 
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Pilotutbildningen är färdigställd och har presenterats översiktligt för  
Utbildningskommittén.  
 
Kommittén beslutar att Anso Pettersson och Thomas Uneholt reviderar 
utbildningen för Föreningskommitténs räkning. Kommittén beslutar vidare 
att tillfråga Utbildningskommittén om ett gemensamt möte för att diskutera 
den vidare hanteringen av utbildningen. 
 

e) Justering av styrelsemötesprotokoll på distans 
Förelåg utvärdering av och inkomna synpunkter på försöket med justering 
av styrelsemötesprotokoll på distans. 
 
Då försöket fallit väl ut och varit uppskattat av klubbarna, samtidigt som det 
enligt utvärderingen inte orsakat några anmärkningar från revisorer eller 
medlemmar beslutar kommittén att försöket kan göras permanent. 
Kommittén poängterar härvid att de krav som ställts upp under försöket, 
och som finns angivna i föreningspaketet, fortsatt gäller. 
 

§ 14 Till FK för kännedom 
a) Förelåg beslut från SKKs Disciplinnämnd i ärende där kommittén, genom 

Centralstyrelsen, varit anmälare. 
 
Kommittén tar del av beslutet och lägger det därefter till handlingarna. 
 

b) Förelåg skriftväxling mellan en norsk rasklubb och en klubb utanför FCI. 
 
Kommittén tar del av skriftväxlingen och lägger den därefter till 
handlingarna. 
 

c) Förelåg skrivelse från medlem i specialklubb rörande situationen i klubben. 
 

Kommittén tar del av skrivelsen och lägger den därefter till handlingarna. 
 

d) Förelåg skrivelse från Svenska Brukshundklubben rörande en registrerings- 
och namnfråga för två raser.  
 
Kommittén tar del av skrivelsen och konstaterar att kommitténs ordförande 
och SKKs VD har fått i uppdrag att kontakta klubbarna för ett gemensamt 
möte. 
 
Kommittén lägger därefter skrivelsen till handlingarna. 

 
e) Förelåg minnesanteckningar från telefonmöte med Jakthundskommittén. 
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Kommittén tar del av minnesanteckningarna och lägger dem därefter till 
handlingarna. 
 

§ 15 Datum för nästkommande sammanträde 
 Datum för kommitténs nästkommande sammanträde är den 14 april på SKKs 
kansli. 
 

§ 16 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
offentliggöras innan protokollet är justerat 

 Kommittén finner att inga beslut faller under denna punkt. 
 
§ 17 Sammanträdets avslutande 
 Ordförande Per-Inge Johansson avslutar sammanträdet. 
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
 
Justeras  
 
 
Per-Inge Johansson, ordförande  
 
 
 
Justeras  
 
 
Thomas Uneholt 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
 


