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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
tisdag 2017-04-20 på SKKs kansli. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Thomas Uneholt (ordf., närvarande t.o.m. § 30 förutom § 28), Roffa Asplund, Göran 
Hallberger och Ove Johansson (som ordf. fr.o.m. § 30 samt § 28) 

Adjungerade: 

Agneta Lönn och Ulf Uddman (§§ 25 a och 26 a) 

Anmält frånvaro: 

Maria Weinehall, Catrin Fernholm och Helena Nyberg 

Protokoll: 

Fredrik Bruno 
 

§ 18 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Thomas Uneholt hälsar de närvarande välkomna till dagens 
sammanträde. 
 

§ 19 Val av justeringsperson 
Göran Hallberger utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

  
§ 20 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs utan ändringar.  
 

§ 21 Föregående protokoll 
Kommittén går igenom föregående protokoll och konstaterar att det finns ett 
fel i § 9 c där ordet rasklubbsstyrelse ska ersättas med rasklubbsmedlem. 
 
Kommittén lägger därefter protokollet med godkännande till handlingarna.  

 
§ 22 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport till och med mars 2017. 
 
Kommittén tar del av rapporten och lägger den därefter till handlingarna.  
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§ 23 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Thomas Uneholt rapporterar att han är kvar som ordförande i Stockholms 
Kennelklubb ytterligare ett år. 
 
Rapporterar vidare att han varit ordförande på fullmäktigemöte i rasklubb 
som förväntades bli stormigt med många motioner och ett kontroversiellt 
förslag från valberedningen. Mötet blev utdraget men avlöpte lugnt efter 
omständigheterna. 
 
Berättar slutligen att han varit ordförande på ett specialklubbsårsmöte i en 
klubb som tidigare haft en del problem, årsmötet avlöpte lugnt och 
resulterade även i ett synnerligen välskrivet protokoll. 
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Roffa Asplund 
Rapporterar från ett årsmöte i en lokalklubb inom rasklubb, det har varit en 
del oro mellan de olika lokalklubbarna i rasklubben men årsmötet avlöpte 
väl. 
 
Ove Johansson 
Rapporterar om vissa föreningstekniska frågor i samband med 
ordförandeskap vid tre rasklubbsårsmöten som samtliga avlöpt lugnt och 
bra.  
 
Göran Hallberger 
Tar upp en fråga rörande samtidigt ordförandeskap i centralstyrelsen i en 
specialklubb och i ett distrikt inom samma klubb.  
 
Kommittén diskuterar frågan och konstaterar att en sådan ordning är 
godtagbar men att den ställer höga krav på personen vad gäller den 
fortlöpande jävsbedömningen i de frågor som behandlas i respektive klubb. 
 

c) Chefsjuristens rapport 
Chefsjurist Agneta Lönn har inget att rapportera. 
 

d) Sekreterarens rapport 
Rapporterar om ett ärende rörande en medlem i specialklubb som 
hänskjutits till kommittén för medlemsfrågor. 
 

e) Övriga rapporter 
 
Helena Nyberg 
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Helena Nyberg är anmäld frånvarande men har lämnat skriftlig rapport. Av 
denna framgår bland annat att länsklubbarnas medlemsantal minskat med 
ca 3 % jämfört med samma tid förra året.  
 
Vidare framgår att medlemsavdelningen nu administrerar medlemsregistret 
för 64 klubbar utöver de 25 länsklubbarna. 
 

 
§ 24 Föreningskommitténs verkställande utskott (FK/VU) 

a) Förelåg beslut av VU angående tillsättande av revisor i Svenska nose 
workklubben. 
 
Kommittén tar del av bakgrunden i ärendet och godkänner FK/VU:s beslut. 
 

b) Förelåg beslut av VU om tillsättande av styrelser inom Svenska 
Lapphundklubben. 
 
Kommittén tar del av en rapport om situationen i klubben, diskuterar 
ärendet och godkänner FK/VU:s beslut. 

 
§ 25 Stadgefrågor 

a) På förekommen anledning diskuteras eventuellt behov av justering av SKKs 
stadgar avseende SKK/CS möjlighet att under begränsad tid inträda som 
förvaltare av medlemsorganisation i de fall den saknar styrelse eller av 
annat skäl inte själv förmår fortsätta sin verksamhet.  
 
Kommittén uppdrar åt ordförande och sekreterare att ta fram ett förslag till 
stadgetext till nästkommande möte. 
 

b) Förelåg stadgar för Specialklubben för Bearded Collie för fastställande. 
 

Kommittén beslutar att uppdra till FK/VU att gå igenom och fastställa 
stadgarna. 
 

c) Förelåg tidigare bordlagt ärende rörande justering av SKKs typstadgar. 
 
Kommittén beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande möte . 
 

§ 26 Ärenden gällande specialklubb 
a) Förelåg skrivelse från specialklubbsmedlem rörande genomförandet av 

klubbens fullmäktigemöte. 
 
Kommittén har tidigare uttalat sig i ärendet (se SKK/FK nr 5-2016 § 81 d) 
med påpekande om att motioner ställda till fullmäktige ska tas upp till 
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behandling. Att döma av skrivelsen har istället frågan om motionernas 
behandling tagits upp och avslagits för respektive motion vid 
fullmäktigemötet.  
 
Kommittén konstaterar att frågan om en motion ska behandlas varken är 
för styrelse eller fullmäktige att avgöra då behandling av motionerna är 
obligatorisk enligt § 7 i klubbens stadgar. Motionerna borde följaktligen ha 
tagits upp till behandling i enlighet med vad kommittén tidigare anvisat 
klubben. 
 
Kommittén finner dock inte att följderna av den felaktiga handläggningen 
av motionerna är av sådan art att ogiltigförklarande av fullmäktigemötet 
eller annan åtgärd är påkallad. 
 
Vad vidare angår klubbens stadgar har kommittén tagit del av ett förslag 
som innebär så pass stora avvikelser från SKKs typstadgar att de inte kan 
fastställas.  
 
Kommittén erbjuder sig att vara behjälplig vid klubbens arbete med 
anpassning av sina stadgar till SKKs typstadgar så att beslut om 
stadgeändring kan fattas som senast i samband med klubbens 
fullmäktigemöte 2019. Vid detta fullmäktigemöte förväntar sig även 
kommittén att eventuella motioner hanteras på ett stadgeenligt sätt. 
 

b) Förelåg skrivelse från specialklubb rörande problem med en rasklubb där 
styrelsen avgått varvid en av klubbens valda revisorer avhållit vad denne 
anser vara ordinarie årsmöte. 
 
Det årsmöte som avhållits anser kommittén inte ha varit behörigt utlyst 
varför det ska anses vara ogiltigt.  
 
Kommittén konstaterar mot bakgrund av ovan att rasklubben i nuläget 
förvaltas av specialklubben i avvaktan på att årsmöte kan avhållas. 
 
Kommittén erbjuder sig att vara behjälplig med praktiskt överlämnande 
eller förvaltning av de handlingar och tillgångar som finns i revisorns 
besittning. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 
§ 27 Ärenden gällande verksamhetsklubbar 

a) Förelåg skrivelse från medlem i verksamhetsklubb gällande klagomål på en 
protokollstext som av medlemmen uppfattats som alltför knapphändigt 
formulerad.  
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Kommittén tar del av protokollstexten och konstaterar att den med liten 
marginal får anses vara tillräcklig med hänsyn till de formella krav som 
stadgarna ställer.  
 
Kommittén har dock förståelse för att texten kan upplevas som knapp och 
anser att det har funnits utrymme för en något mer utförlig formulering. 
 

§ 28 Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar 
a) Lista över stegindelning och rapporter från kontaktpersonerna 

 
1 Mastino Napolitanoklubben, 

MNK 
Vilande - 

2 Ras- och avelsföreningen för 
Cane Corso 

Steg II Thomas Uneholt 

3 Rasklubben för Portugisisk 
Vattenhund, RPV 

Steg II Roffa Asplund 

4 Svenska Barbetklubben, SBBK Steg I Göran Hallberger 
5 Svenska Blodhundklubben, 

SvBK 
Steg II Göran Hallberger 

6 Svenska Dogo Argentino 
Klubben, DAK 

Vilande - 

7 Svenska Dogo Canarioklubben Steg I Thomas Uneholt 
8 Svenska 

Kooikerhondjeklubben, Skooi 
Steg III Ove Johansson 

9 Svenska 
Kromfohrländerklubben, SKLK 

Steg II Göran Hallberger 

10 Svenska Lagotto 
Romagnoloklubben, SLRK 

Steg III Thomas Uneholt 

11 Svenska Lancashire Heeler 
Klubben, SLHK 

Steg II Ove Johansson 

12 Svenska Landseerklubben, SvLK Steg II Thomas Uneholt 
13 Svenska Perro de Agua Español 

Klubben, SPDAEK 
Steg II Göran Hallberger 

14 Svenska Shar Pei Klubben, 
SVSpK 

Steg II Ove Johansson 

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

Steg III Roffa Asplund 

    
§ 29 Raser utan klubbtillhörighet 

a) Förelåg lista över raser som finns registrerade i SKKs stambok men saknar 
klubbtillhörighet. 
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Kommittén tar del av listan och lägger den därefter till handlingarna. 
 

b) Förelåg information från SKKs registreringsavdelning rörande treeing walker 
coonhound terrier som ny ras i SKKs stambok. 
 
Kommittén beslutar att tillfråga Jakthundskommittén om lämplig 
specialklubb för rasen. 
 

c) Förelåg information från SKKs registreringsavdelning rörande miniature 
american shepherd som ny ras i SKKs stambok. 
 
Kommittén beslutar att rasen tillsvidare förs upp på listan över raser utan 
klubbtillhörighet och uppdrar åt sekreteraren att efter SKK/CS kommande 
sammanträde ta kontakt med den rasklubb som idag finns utanför SKK-
organisationen. 
 

§ 30 Projekt och uppdrag 
a) Pågående projekt och uppdrag 

 
Utbildning i föreningsteknik 
Nästa utbildning kommer att hållas den 13 maj på Quality Hotel Friends i 
Solna med ett sjuttiotal deltagare. För föreningskommitténs räkning deltar 
preliminärt ordförande, Ove Johansson och sekreteraren. 
 
Kommittén beslutar att nästa utbildning ska hållas i Karlstad under 
september eller oktober och därpå följande utbildning i Skellefteå i februari 
eller mars. 
 

§ 31 Till Föreningskommittén för kännedom 
a) Förelåg protokollsutdrag från avelskommittén rörande beslutat 

hälsoprogram för en ras tillhörande en avtalsansluten klubbar. 
 
Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till 
handlingarna. 
 

b) Förelåg protokollsutdrag från SKKs avelskommitté rörande bidrag ur SKKs 
forskningsfond till en avtalsansluten klubb. 
 
Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till 
handlingarna. 
 

c) Förelåg protokollsutdrag från SKKs avelskommitté rörande dispensansökan 
för en hund av ras tillhörande en avtalsansluten klubbar. 
 



  

SKK/FK nr 2-2017 
2017-04-20 

Sida 7/8 
 
 

 
Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till 
handlingarna. 
 

d) Förelåg skriftväxling mellan Svenska Kroppsvallarklubben och SKKs 
tävlingsavdelning rörande regelverk för den verksamhet för vilken klubben 
ansvarar. 
 
Kommittén tar del av skriftväxlingen och lägger den därefter till 
handlingarna. 

  
§ 32 Datum för nästkommande sammanträde 

 Kommittén sammanträder åter den 1 juni på SKKs kansli. Därefter 
sammanträder kommittén den 21 september och 30 november. 
 

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

 Kommittén finner att inget ärende faller under denna punkt. 
 
§ 34 Sammanträdets avslutande 
 Ove Johansson tackar kommittén för dagens möte och avslutar därefter 

sammanträdet. 
 
 
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
Justeras  
 
 

Thomas Uneholt, ordförande (t.o.m. § 30 förutom § 28) 
 
 
Justeras  
 
 

Ove Johansson, ordförande (fr.o.m. § 30 samt § 28) 
 
 
Justeras  
 
 
Göran Hallberger 
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Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
 


