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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
tisdag 2015-04-14 på SKKs kansli. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Per-Inge Johansson, Göran Hallberger, Anso Pettersson, Thomas Uneholt, Maude Sjölin 
och Alf Andersson 

Adjungerade SKK: 

Måns Engelbrektsson, Agneta Lönn, Helena Nyberg och Ulf Uddman (endast §§ 23 b och 
31) 

Anmält förhinder:  

Maria Weinehall 

Protokoll 

Fredrik Bruno 
 

§ 18 Sammanträdet öppnas 

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

§ 19 Val av justeringsperson 
Anso Pettersson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 
§ 20 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs utan ändringar.  
 

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

 
§ 22 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport till och med mars 2015.  
 
Kommittén tar del av rapporten och lägger den därefter till handlingarna.  

 
§ 23 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
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Ordförande Per-Inge Johansson rapporterar från ett antal års- och 
fullmäktigemöten på både läns-, special och rasklubbsnivå där han varit 
anlitad som mötesordförande. Vid ett par av mötena har det även 
anordnats utbildningar i föreningsteknik. Gemensamt för många möten har 
varit svårigheterna att hitta förtroendevalda och diskussioner om sociala 
medier.  
 
Ordförande rapporterar vidare att han nu lämnat uppdraget som 
ordförande i Svenska Agilityklubben och istället är adjungerad till klubbens 
styrelse på uppdrag av SKKs Centralstyrelse. 
 
Föreningskommittén arrangerade den 8 mars en utbildningsdag i 
föreningsteknik i Örebro. Utbildningen genomfördes i kommitténs regi och 
deltagarna delades upp i grupper efter funktion i respektive styrelse, utöver 
detta hölls även ett gemensamt pass rörande moral och etik. 
Deltagarantalet var högt och det var även en jämn fördelning mellan de 
olika funktionärsrollerna. Kommittén planerar för ytterligare en 
utbildningsdag i Umeå till hösten (se § 32 a). 
 

b) VDs rapport 
SKKs VD Ulf Uddman rapporterar att SKK tecknat tilläggsavtal avseende 
licenser för distansutbildningar vilket innebär en lägre licenskostnad per 
kursdeltagare. 
 
De motioner som inkommit till Kennelfullmäktige handlar i mindre 
utsträckning än tidigare år om utställnings- och domarfrågor. Tyngdpunkten 
ligger istället på organisationsfrågor. 
 

c) Chefsjuristens rapport  
Rapporterar om en dom i ett mervärdesskattemål från förvaltningsrätten 
där agility ansetts vara en sport. Domen handlade om vilken momssats som 
skulle tillämpas vid uthyrning av hall och utomhusanläggning för agility. 
Eftersom förvaltningsrätten ansåg att agility kunde likställas med andra 
sporter skulle momssatsen vara 6 %, istället för de 25 % som Skatteverket 
yrkat. SKK förväntar sig ett överklagande från Skatteverkets sida. 
 

d) Ledamöternas rapporter 
 
Thomas Uneholt 
Rapporterar från ett antal årsmöten där han varit anlitad som ordförande.  
 
Alf Andersson 
Rapporterar från ett antal års- och fullmäktigemöten där han varit 
ordförande eller deltagit av annan anledning. Kommittén diskuterar de 
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problem som uppstått i samband med dessa, bland annat rörande de 
ekonomiska redovisningarna och motioners utformning, och vilka åtgärder 
som kan vidtas för att åstadkomma effektivare årsmöten. 
 
Göran Hallberger 
Rapporterar från ett antal årsmöten där han deltagit som ordförande.  
 
Maude Sjölin 
Rapporterar från de årsmöten hon deltagit vid. Har noterat att det inom 
mindre klubbar finns problem att hitta tillräckligt antal funktionärer. 
 
Anso Pettersson 
Rapporterar från de årsmöten hon suttit ordförande vid. Har även föreläst 
om föreningsteknik vid två tillfällen. Har vidare mottagit önskemål om 
anordnande av utbildning i föreningsteknik i norra Sverige.  
 

e) Sekreterarens rapport 
Rapporterar att det är något mindre antal telefonsamtal och e-postfrågor 
då årsmötessäsongen går mot sitt slut. 
 

f) Övriga rapporter 
 
Helena Nyberg 
Rapporterar att det märks en liten ökning av medlemsantalet i 
länsklubbarna. Medlemsavdelningen har börjat skicka ut nyhetsbrev till de 
klubbar som anlitar SKK för sin medlemsadministration. 
 
Måns Engelbrektsson 
Rapporterar att han arbetar med att utreda effekten av de nyhetsbrev som 
skickas ut från SKKs kommittéer. Anledningen är att öppningsfrekvensen för 
vissa nyhetsbrev upplevs som för låg. 

 
§ 24 FK/VU 

FK/VU har beslutat att hänskjuta ärende rörande en rasklubbs överklagan av 
nekad begäran om utträde ur specialklubb till SKKs Centralstyrelse (se även § 27 
a). 
 
Kommittén godkänner FK/VUs beslut i frågan. 
 

§ 25 Stadgearbete 
 Förelåg fråga från medlem i specialklubb rörande dels nödvändigheten i att 
antalet ledamöter i klubbstyrelser ska vara ojämnt och dels användningen av 
begreppet ”årsredovisning” i SKKs typstadgar för specialklubb.  
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Kommittén diskuterar frågorna och konstaterar att vad gäller antalet 
ledamöter så rekommenderas specialklubbarna justera sina stadgar så att inga 
oklarheter föreligger rörande om styrelsen ska utgöras av jämnt eller ojämnt 
antal ledamöter. Att antalet ska vara ojämnt beror på en vilja att undvika att 
styrelsens ordförande ska ha utslagsröst. Kommittén poängterar därvid att 
stadgarna alltid utgår från att styrelsen är fulltalig vid sina sammanträden.  
 
 Beträffande det i typstadgarna använda begreppet årsredovisning beslutar 
kommittén att det ska ersättas med ett mer neutralt begrepp. Kommittén 
beslutar därvid att hänskjuta det redaktionella arbetet med stadgetexten till 
det nya projektet ”stadgerevision” (se § 32 b).  
 

§ 26 Ärenden rörande länsklubbar 
Det har kommit till kommitténs kännedom att det förekommit anslutning av 
lokala kennelklubbar till länsklubbar där den lokala klubben saknar ordet 
kennelklubb i namnet, vilket krävs enligt SKKs stadgar för lokal kennelklubb.  
 
Kommittén uppdrar åt Thomas Uneholt att kontakta de länsklubbar som 
anslutit klubbar med felaktiga namn för en diskussion. 

  
§ 27 Ärenden gällande specialklubb 

a) Förelåg svar från rasklubb rörande den nyvalda styrelsens inställning till 
överklagande av tidigare nekad begäran att byta specialklubb. 
 
Kommittén tar del av svaret och konstaterar att ärendet hänskjutits till 
Centralstyrelsen för behandling (se § 24). 
 

b) Förelåg skrivelse från medlem i specialklubb rörande lämpligheten i att 
arvodera förtroendevalda för vissa uppdrag.  
 
Kommittén diskuterar skrivelsen och konstaterar att frågan om arvodering 
är en intern angelägenhet för specialklubbens styrelse. 
  

§ 28 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 - 
2 Rasklubben för Portugisisk 

Vattenhund, RPV 
Steg II Maude Sjölin 

3 Svenska Barbetklubben, SBBK Steg I Maria Weinehall 
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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 

  
§ 29 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 Weinehal 

 
Per-Inge Johansson rapporterar att Svenska Agilityklubben har anställt en 
kanslist på deltid. Klubben har även skrivit kontrakt för ett nytt 
tävlingssystem.  
 

b) Svenska Noseworkklubben  
Klubben är bildad och Bo Edoff valdes vid årsmötet till klubbens ordförande. 
Svenska Nosework kommer att anslutas till SKK via avtal och 
Föreningskommittén kommer tillsvidare att fungera som specialklubb, vilket 
innebär en lösning liknande den som finns för avtalsanslutna rasklubbar. 
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Kommittén beslutar att uppdra åt SKKs VD att utforma och teckna avtal om 
anslutning till SKK med klubben. 
 

§ 30 Raser utan klubbtillhörighet 
a) Förelåg svar från Jakthundskommittén innebärande tillstyrkande av tidigare 

föreslagen specialklubbsplacering (Svenska specialklubben för drivande 
vildsvinshundar, SSDV) för rasen Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak.  
 
Kommittén beslutar att delegera rasansvaret till SSDV.  

 
b) Förelåg information från registreringsavdelningen om registrering av två 

hundar av rasen Bouvier des Ardennes i SKKs stambok.  
 
Kommittén beslutar att sända en förfrågan om att överta rasansvaret för 
rasen till Svenska Brukshundklubben. 

 
c) Kommittén går igenom listan över raser utan klubbtillhörighet och 

konstaterar att Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak kan avföras medan Bouvier 
des Ardennes tills vidare förs upp på listan. 

 
§ 31 Kennelfullmäktige 

Förelåg sex motioner från klubbar inom organisationen till Kennelfullmäktige 
med SKKs Centralstyrelses begäran om kommitténs yttrande. 
 
Kommittén går igenom och diskuterar motionerna och uppdrar åt ordförande 
och sekreteraren att sammanställa kommitténs yttranden och översända dessa 
till SKK/CS. 

 
§ 32 Projekt och uppdrag 

a) Pågående projekt och uppdrag  
 
Uppföljning av specialklubbarnas stadgar 
Kommittén beslutar att avsluta projektet med hänsyn till kommande 
revidering av typstadgarna. 
 
Utbildning i föreningsteknik 
Kommittén beslutar att en utbildning i föreningsteknik ska hållas i Umeå 
den 24 oktober. 
 
Föreningspaketet/Frågebanken 
Kommittén beslutar om inköp av tio exemplar av Jan Wigdells bok 
”Föreningsspråket i arbete”. 
 
Nyhetsbrev 
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Kommittén beslutar att nästa nyhetsbrev för styrelsefunktionärer ska 
skickas ut i början av maj. 
 
Distansutbildning i föreningsteknik 
Kommittén beslutar att startdatum för pilotomgången av 
distansutbildningen i föreningsteknik för ordförande ska vara den 4 maj. 
 

b) Nya projekt 
 
Stadgerevision 
Med anledning av att stadgar behöver revideras, dels inför 
Kennelfullmäktige, och dels då typstadgarna behöver uppdateras beslutar 
att initiera ett projekt för ändamålet. Kommitténs ordförande ansvarar för 
projektet tillsammans med Alf Andersson och kommitténs sekreterare. 

 
§ 33 Föreningspaketet 

a) Förelåg nytt avsnitt om ansvarsfrihet till Föreningspaketet. Efter mindre 
redaktionella ändringar godkänner kommittén avsnittet som därmed tillförs 
föreningspaketet.  
 

b) Förelåg uppdaterat avsnitt om justering av styrelsemötesprotokoll på 
distans. Efter mindre redaktionella ändringar godkänner kommittén 
avsnittet som därmed uppdateras i föreningspaketet. 
 

c) Kommittén beslutar att dokumentet ”Policy för digitala medier” byter namn 
till ”Policy för sociala medier”. 
 

§ 34 Protokoll och protokollsutdrag 
a) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse rörande förslag till 

ändring i SKKs stadgar.  
 
Kommittén beslutar hänskjuta arbetet med stadgarna till projektet 
”Stadgerevision”. 
 

b) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Utbildningskommitté.  
 
Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till 
handlingarna. 
 

c) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Prov- och tävlingskommitté (PtK) 
rörande möte med Intresseföreningen Kroppsvallarna.  
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Kommittén beslutar att tillfråga PtK om möjlighet för representant att delta 
vid det möte som kommittén planerat för med Intresseföreningen 
Kroppsvallarna.  
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 

d) Förelåg protokoll från SKK/CS nr 1-2015.  
 
Kommittén tar del av protokollet och lägger det därefter till handlingarna. 

 
§ 35 Till FK för kännedom 

a) Förelåg rapport från person som anlitats som årsmötesordförande i flera 
klubbar rörande vissa situationer vid dessa årsmöten.  
 
Kommittén diskuterar med anledning av skrivelsen möjligheten att 
publicera en artikel i Hundsport och eventuellt även anordna utbildningar i 
kommitténs regi inför nästkommande årsmötesperiod. 
 

b) Förelåg rapporter rörande oacceptabelt beteende avseende en ras för 
vilken kommittén har rasansvaret. 
 
Kommittén tar del av rapporterna och lägger dem därefter till handlingarna. 
 

§ 36 Datum för nästkommande sammanträde 
 Datum för kommitténs nästkommande sammanträde är den 16 juni på SKKs 
kansli. 
 

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

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


