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SKK/FK nr 2/2011
§ 22 – 44

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté onsdagen den 13
april 2011 på SKKs kansli, Spånga

Närvarande
Ledamöter
Jahn Stääv (ordförande), Alf Andersson, Marita Björling, Göran Hallberger, Gun Kristensson, Anso
Pettersson och Karin Sejnell
Adjungerade
Måns Engelbrektsson, Agneta Lönn och Ulf Uddman (till och med § 32)
Vid protokollet
Anna Qvarfort

§ 22 Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde. Ett extra välkomnande av FKs
nytillträdde sekreterare, Anna Qvarfort, samt kort presentation av ledamöterna genomfördes.
§ 23 Val av justeringsperson
Göran Hallberger utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 24 Fastsällande av dagordning
Det framlades önskemål om ett antal diskussionspunkter vilka man beslutade att ta upp under övriga
frågor.
§ 25 Föregående protokoll
Noterade att Gun Kristensson även är kontaktperson för DAK vilket inte framkom i § 9, 2011.
Intresseföreningen Kroppsvallarna hade till det datum då dagordningen skrevs inte inkommit med
begärda svar på tillsända frågor. FK konstaterade därmed att inget beslut kunde fattas i frågan under
detta sammanträde varför ärendet bordlades.
SSF som önskat årsmötesordförande i april fick efter överenskommelse med ordförande möjlighet till
telefonkontakt med FK-ledamöter under dagen för årsmötet. Kontakt med FK behövde ej tas.
Efter genomgången lades protokollet med godkännande till handlingarna
§ 26 Rapporter
a) Ordförande
Ordförande rapporterade att han haft ett stort antal ordförandeuppdrag på klubbarnas årsmöten sedan
januari och flertalet har flutit på bra. Viss oro har kunnat skönjas inom några klubbar.
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Borzoiringen hade fått löfte om hjälp med mötesordförande och efter kommunikation med berörda
parter beslutades att Olle Billström skulle axla ordförandeskapet med stöd från FKs ordförande.
Ordförande har mottagit mycket frågor kring ansvarsfrihet vilket är gemensamt för samtliga
kommitténs ledamöter och sekreterare. FK kan konstatera att förståelsen för vid vilka tillfällen det är
befogat att inte bevilja en styrelse ansvarsfrihet måste öka. FK avsåg att återkomma till frågan under
Frågebanken – Föreningspaketet.
b) VD
VD rapporterade att momsfrågan ej är färdigutredd samt att bearbetning av det lagda förslaget pågår.
Förslaget skulle påverka SKK-organisationens verksamhet på många håll.
VD har mottagit önskemål från länsklubbar om att SKK ska tillhandahålla internetbaserat
utbildningsmaterial i enkel föreningsteknik för förtroendevalda då man, ute i länsklubbarna, ser en stor
efterfrågan på detta.
Djurbranschens yrkesnämnd har sammanställt en rapport om yrkesverksamma inom området djur som
VD rapporterade att han tagit del av. Andelen hundföretag inom djurbranschen uppgår till mer än 50
% vilket är anmärkningsvärt.
FK förevisades nya hemsidan vilken mottogs med idel positiva reaktioner. SKKs hemsida är
fortfarande under utveckling och det stora projektet Köpahund.se är i slutfasen. Kommittén önskar ge
en eloge till alla inblandade. Den nya hemsidan genererade frågor om andra framtidsplaner för SKK
inom tekniken samt väckte funderingar på en enhetlig approach för länsklubbars hemsidor.
c) Ledamöter
Gun Kristensson
Gun Kristensson rapporterade att hon mottagit mycket telefonsamtal där frågorna till stor del avsett
årsmöten och ansvarsfrihet. Hon har varit ute på flera uppdrag som mötesordförande under de senaste
månaderna. Gun Kristensson redogjorde också för sitt arbete i SKKs freestylegrupp där arbetet flyter
på bra. Gruppen har önskemål om att PTK adjungerar en person för att tala i freestylefrågor. Detta för
att förenkla kommunikation och öka förståelsen rörande dessa frågor.
Alf Andersson
Alf Andersson meddelade att han närvarat på avelskonferensen samt suttit ordförande vid ett flertal
årsmöten. De flesta har flutit på bra i god stämning.
Vidare berättade Alf Andersson att han i nuläget har tät dialog med valberedningen i Svenska
Terrierklubben då specialklubbens fullmäktige resulterade i att endast en ordförande blev vald. Mötet
ajournerades då man inte kunde komma till beslut och återstående val hänsköts till slutet av maj. FK
noterade att detta var ett mycket olyckligt scenario i en av de största specialklubbarna inom SKK.
Vid ett par tillfällen då Alf Andersson suttit mötesordförande har det funnits personer på plats som ej
varit medlemmar men som på olika sätt framhärdat i att påverka mötet. Detta resulterade vid ena
tillfället i att mötesordförande ingrep. FK konstaterade att årsmöten många gånger ställer mycket
stora krav på erfarna och föreningstekniskt mycket bevandrade mötesordföranden.
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Marita Björling
Marita Björling rapporterade att hon suttit ordförande vid Rasklubben för Portugisisk vattenhunds
årsmöte vilket var ett bra möte med fin stämning och bra dialog.
Vidare berättade Marita Björling att hon blivit kontaktad med frågor angående de problem som kan
uppstå då styrelsemedlemmar är släkt eller sammanboende med varandra. FK uttalade att det inte går
att vidta några åtgärder mot detta då företeelsen i sig inte är att betrakta som jäv. FK konstaterade att
släktskap mellan revisor och styrelsemedlem är högst opassande och bör undvikas.
Anso Pettersson
Anso Pettersson redogjorde kort för sina uppdrag som mötesordförande där ett par av uppdragen
föregåtts av att hon, på inbjudan av klubben, föreläst om föreningsteknik vilket upplevts som
berikande av mötesdeltagarna. Anso Pettersson meddelade att hon upplever att benägenheten att inte
bevilja styrelsen ansvarfrihet på årsmötet som uttryck för allmänt missnöje, ökar.
Anso Pettersson uttryckte att det är viktigt att informera och utbilda både förtroendevalda och övriga
medlemmar i föreningsteknik.
Vidare rapporterade Anso Pettersson att ett stort antal medlemmar i en specialklubb vänt sig till henne
för att rådgöra hur man ska gå tillväga då hela styrelsen byttes ut på klubbens årsmöte och
valberedningen inte fick gehör för något av sina förslag vilket skapat oro i klubben. FK uttalar att det
är viktigt att den föreslagna och på årsmötet antagna verksamhetsplanen fullföljs samt att det är viktigt
att vara medveten om demokratins spelregler. Vidare kommer FK, genom Alf Anderssons försorg,
kalla specialklubben för samtal.
Karin Sejnell
Karin Sejnell rapporterade att hon deltagit som delegat på Övre Norrlands distrikts fullmäktige som
föregicks av en funktionärsutbildning med Ragnar Bergståhl.
Göran Hallberger
Göran Hallberger redogjorde för sina uppdrag som mötesordförande på Svenska Leonbergerklubbens
årsmöte samt på Urcanis årsmöte vilka gick lugnt tillväga.
d) Sekreterare
Sekreteraren rapporterade att hon, liksom ledamöterna, mottagit många frågor på telefon och mejl
rörande årsmötesförfarande samt ansvarsfrihet.
Sekreteraren meddelade att utbildningen av förtroendevalda som riktar sig till ordförande, sekreterare
och kassörer är flyttad till 28-29 januari 2012. Den tillsatta arbetsgruppen har sammanträtt och
ämnesförslagen har rört verksamhet/budget, försäkringar, internkontroll och etik.
Vidare rapporterade sekreteraren att hon noterat ett antal klubbar där verksamheten upphört och där
den förvaltande klubbens beslut om handhavandet av den overksamma klubben är oklart. Mot
bakgrund av detta uppdrar FK till sekreteraren att skicka en propå till berörda ansvariga klubbar att
formulera nytt beslut angående de klubbar vars verksamhet och medel de förvaltar.
Inkomna skrivelser från klubbar redovisades tillsammans med utsända svar.
e) Övriga
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Agneta Lönn
SKKs Chefsjurist Agneta Lönn rapporterade att information om SKKs Disciplinnämnd (DN) numer
finns att hitta på SKKs hemsida tillsammans med en mall för anmälan av medlem till DN.
Agneta Lönn meddelade att hon arbetar med att upprätta ett utkast till regler för tillträdesförbud.
Måns Engelbrektsson
Måns Engelbrektsson rapporterade kort om arbetet med SKKs nya hemsida.
§ 27 Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten föredrogs och lades därefter till handlingarna.
§ 28 FK/VU
a) Angående RACC stadgar
På förekommen anledning har FK/VU tillställt RACC och SBHK en skrivelse beträffande nytt
innehåll i RACCs stadgar. Stadgeförslaget var inte antaget i enlighet med klubbens gällande stadgar
och därför ogiltigt. Då de föreslagna förändringarna påverkade medlemmarnas möjlighet till
demokratiskt utövande vid stundande årsmöte uttalade sig FK/VU i frågan.
b) Angående handläggning av anmälan mot två medlemmar
Svar på inkomna frågor angående FKs handläggning i ett medlemsärende har gått ut till berörd part.
Skrivelsen kommer att biläggas handlingar till CS och FK anser därmed att ärendet för FKs del är
avslutat.
c) Angående Beagleklubbens begäran om tolkning av stadgar
Beagleklubben har tillsänts FK/VUs svar på frågor angående tolkning av stadgar. Ytterligare frågor
har tillkommit sedan klubben tillskrevs varför FK beslutade att bordlägga frågan.
§ 29 Stadgefrågor
a) Motion till KF 2011 om stadgeändring angående åldersgräns för delegater till KF
Motion inkommen med yrkande att person från länsklubb, specialklubb och SHU ska ha rätt att utses
till delegat till KF oavsett ålder. FK föreslår CS att avstyrka motionen. Karin Sejnell har avvikande
mening i frågan.
b) Motion till KF angående ändring i SKKs typstadgar
FK noterade att inkommen motion är ställd till KF men rör ett område där CS är beslutsfattande.
Yrkandet avser att möjliggöra för klubbar att sätta en tidsbegränsning då medlemskapet i klubben skall
vara betalt för att medlemmen ska kunna nyttja sin rösträtt på klubbens årsmöte. FK föreslår CS att
avstyrka motionen. Noterade avvikande mening från Anso Pettersson .
c) Förslag till CS angående typstadgar
FK föreslog att följande rekommendation införs i SKKs typstadgar: Klubbar med större omsättning än
20 basbelopp bör ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Samma behörighet bör gälla dennes
suppleant. Den andra revisorn bör vara förtroendevald.
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§ 30 Avtalsanslutna rasklubbar
Alf Andersson är tillfrågad att sitta mötesordförande på DAKs årsmöte den 16 april och Gun
Kristensson närvarar i egenskap av revisor.
Svenska Praszky Krysarik Klubben (SPKK)
SPKK har inkommit med önskan om handräckning då starka åsiktsskiljaktigheter finns i klubben. FK
har mottagit skrivelser från medlemmar i klubben angående bland annat bonitering och noterade att
SKK/AK har tillskrivit klubben angående bonitering samt att medlemmar fått svar på frågor av
SKK/AK.
Skrivelse har inkommit från medlemmar i SPKK som anser att publicerande av viss text samt mejltext
strider mot SKKs grundregel 1:3. Efter att FK tagit del av handlingarna uttalade FK att texten inte kan
anses strida mot angiven grundregel.
Svenska Lagotto Romagnolo Klubben (SLRK)
a) FK har tagit del av skrivelse angående SLRK där insändaren ifrågasätter tillvägagångssättet
vid tillsättande av kommitté. FK uttalar att klubbens medlemmar genom årsmöte valt en
styrelse som i sin tur utser eventuella kommittéer.
b) Ansökan förelåg från SLRK att flyttas till Steg III som avtalsansluten klubb. FK konstaterade
att klubben har utvecklats en hel del sedan start både inom verksamhetsområden och genom
ekonomisk stabilisering. Fortfarande finns förbättringar att göra för samverkan i klubben samt
att förtroendevalda måste tillåtas få arbetsro. Rasen har även vuxit numerärt på kort tid. FK
beslutade att flytta SLRK till steg III som avtalsansluten rasklubb.
§ 31 Raser utan klubbtillhörighet
Förelåg protokollsutdrag från Jakthundskommittén (JhK) där kommittén än en gång påtalar att
hemvisten för raserna Grand griffon vendéen, Black and tan coonhound, Blueticked coonhound, Petit
bleu de gascogne och Plott bör vara Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV). FK
beslutade i enlighet med JhKs förslag att tillskriva SSDV angående rasansvar för ovan nämnda raser
samt därmed avföra dessa från listan.
Protokollsutdrag från Svenska stövarklubben hade inkommit i vilket det bekräftas att klubben åtar sig
rasansvar för American Foxhound. Rasen avförs därmed från listan över raser utan klubbtillhörighet.
§ 32 Frågebanken – Föreningspaketet
FK beslutade att se över skrivningen angående omedelbar justering i Frågebanken samt att förtydliga
och framhålla svaret om ansvarsfrihet i densamma.
§ 33 Frågor från medlem angående en specialklubbs agerande
Förelåg ett flertal frågeställningar från medlem angående en specialklubb. Efter att ha tagit del av
frågeställningarna beslutade FK att hänvisa skriftställaren till specialklubben då frågorna inte hör
hemma på FKs bord.
§ 34 Fråga om förhållandet mellan specialklubb och till den knuten klubb
Med anledning av tidigare protokollförd diskussion i ärendet beslutade FK att tillskriva
specialklubben och be om ett möte. Representanter från FK i ärendet är Jahn Stääv, Göran Hallberger,
Karin Sejnell och Ulf Uddman.
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§ 35 Anmälan av medlemmar för brott mot SKKs grundregler 1:3
Efter att FK tagit del av materialet konstateras att FK inte kommer att föra frågan vidare men att det
står medlemmen fritt att själv anmäla annan medlem till DN.
§ 36 Meningsskiljaktigheter i lokal kennelklubb
Skrivelser har inkommit från båda parter i en fråga om oegentligheter i lokal kennelklubb. FK
konstaterade att ärendet ska vidarebefordras till länsklubben för handläggning med återrapportering
till FK.
§ 37 Intern remiss SKKs etiska regler
På grund av tidsbrist bordlades frågan. Då svarstiden är knapp väntas FK/VU inkomma med ett
uttalande i frågan. Karin och Anso uppdras att förbereda svaret.
§ 38 Protokoll från CS och SKKs kommittéer
Frågan bordlades på grund av tidsbrist.
§ 39 FKs uppdragslista
Frågan bordlades på grund av tidsbrist.
§ 40 Skrivelser/handlingar som inkommit för Föreningskommitténs kännedom
Frågan bordlades på grund av tidsbrist.
§ 41 Övriga ärenden
Frågan bordlades på grund av tidsbrist.
§ 42 Datum för nästkommande sammanträde
Datum för nästkommande sammanträde är den 7 juni 2011.
Skrivelser som ska behandlas till detta möte ska vara FKs sekreterare tillhanda senast tre veckor innan
mötet.
§ 43 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan
protokollet är färdigjusterat
FK beslutade att inget ärende faller under denna punkt.
§ 44 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet

Vid protokollet

Anna Qvarfort

Justeras

Jahn Stääv, ordförande
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Justeras

Göran Hallberger

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlades vi mötet. Beslut som fattats kan dock bli
föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.

