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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
tisdag 2014-05-27 på SKKs kansli. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade SKK: 

Måns Engelbrektsson, Agneta Lönn, Helena Nyberg (del av mötet) och Ulf Uddman (del av 
mötet) 

Anmält förhinder:  

Alf Andersson, Anso Pettersson och Maude Sjölin 

Protokoll 

Fredrik Bruno 
 

§ 41 Sammanträdet öppnas 

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

 
§ 42 Val av justeringsperson 

Göran Hallberger utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 43 Fastställande av dagordning 

Då Ulf Uddman endast närvarar under en del av mötet beslutar kommittén att 
tidigarelägga punkten VDs rapport. Med denna ändring fastställs dagordningen. 
 

§ 44 Föregående protokoll 
Kommittén går igenom protokollet. Sekreteraren har efter protokollets 
justering gjort en redaktionell ändring i § 37 e, kommittén godkänner 
ändringen och lägger därefter protokollet till handlingarna. 

 
§ 45 Ekonomisk rapport 

Föreligger ekonomisk rapport för 2014 fram till och med april månads utgång. 
Kommittén tar del av rapporten och lägger den därefter till handlingarna. 

 
§ 46 Rapporter 
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2014-05-27 
§ 41 – 57 



  

SKK/FK nr 3-2014 
2014-05-27 

Sida 2/7 
 
 

 
a) Ordförandes rapport 

Ordförande Per-Inge Johansson rapporterar om arbetet med Agilityklubben 
där bland annat landslagsledningen bytts ut. I övrigt är det mycket arbete av 
uppstartskaraktär i klubben, exempelvis har alla i styrelsen fått i uppdrag att 
bilda en kommitté och få in personer som kan hjälpa med jobb. 
Verksamheten går sammanfattningsvis bra och de tävlande märker ingen 
skillnad från tidigare ordning. 
 
Ordförande rapporterar även om en del efterresonemang till de årsmöten 
och fullmäktigen som varit och att ansvaret som förtroendevald kommer 
som en överraskning för vissa. 
 

b) VDs rapport 
Länsklubbarnas webbsidor rullar ut i en takt om ca 2-3 klubbar per vecka. 
Projektet går hittills smärtfritt och stabilt framåt och ligger väl i plan för att 
nå den tidsmässiga målsättningen. 
 
Beträffande länsklubbarnas ekonomi var det underskott av varierande 
storlek i de flesta klubbar förra året. 
 
VD har tillsammans med SKKs ordförande haft möte med Disciplinnämnden 
för diskussioner om de olika regelverken inom SKK-organisationen. Vad 
gäller Föreningskommittén efterfrågas en diskussion rörande grundregel 
1:3. Vid regelns införande var avsikten att skapa ett verktyg för att kunna 
agera mot de som agiterar mot förtroendevalda. Regeln har dock inte haft 
någon större effekt men tar ändå mycket av Disciplinnämndens tid i anspråk 
 
Vid senaste sammanträdet i Disciplinnämnden införde nämnden en ny 
påföljd i form av ett halvårs registreringsförbud, tidigare har ett års 
registreringsförbud varit den lindrigaste påföljden.  
 
Centralstyrelsen anser att regelverket har plussats på under en längre tid 
med följden att regelmassan har blivit mycket omfattande. 

 
Det har hållits möten i riksdagen genom Svenskt Friluftsliv rörande 
betalningen av sociala avgifter. Lagstiftaren vill applicera samma regler för 
föreningar som för bolag och myndigheter. 
 
VD rapporterar vidare att det finns möten inplanerade med Försvaret och 
Polisen kring reglerna för registrering av myndigheternas valpar. 
 
VD efterlyser vidare en diskussion i Föreningskommittén vad gäller 
stadgereglering av verksamhetsklubbar. 
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c) Chefsjuristens rapport 

Chefsjusrist Agneta Lönn rapporterar att man ska träffa Hästnäringens 
Stiftelse i juni för att diskutera problemet med köp av levande djur och 
konsumentköplagen. Det pågår även ett internt arbete för att hitta effektiva 
lösningar på problemet. 
 

d) Ledamöternas rapporter 
Göran Hallberger 
Samtliga Stövarklubbar har nu antagit de stadgar de ska, så även 
Älghundklubben. 
 
Thomas Uneholt 
Rapporterar att Stockholms Kennelklubb har fått remiss från Stockholms 
Stad rörande ny ordningsstadga för hela Storstockholm. 
 
Maria Weinehall 
Rapporterar att man inom Freestyleklubben börjar se resultat av regeln att 
man inte får tävla och döma samma dag. Regeln har lett till en halvering av 
tävlingarna och att det är svårt att få domare. Klubben har sammanställt en 
namnlista och kommer skicka denna och en skrivelse till Prov- och 
tävlingskommittén och Centralstyrelsen. I övrigt rapporteras att det inom 
Freestyleklubben finns ett välfungerande landslag, ett välfungerande 
samarbete med Agria och att ekonomin i klubben är under kontroll.  
 
Alf Andersson  
Rapporterar om en diskussion i avelsfrågor mellan special- och rasklubb där 
man stött på svårigheter. Alf kommer att kontakta klubbarna och försöka 
medla.  
 
Maude Sjölin 
Närvarar inte och har lämnat skriftlig rapport rörande bland annat 
utbildningsdagen i Föreningsteknik (se även § 52 c). Kommittén tar del av 
rapporten och lägger den därefter till handlingarna. 
 

e) Sekreterarens rapport 
Sekreterare Fredrik Bruno rapporterar att han fortlöpande mottar frågor via 
telefon och e-post. Efter årsmötessäsongen och de val som genomförts 
handlar många frågor om jävsregler. Sekreteraten kommer med anledning 
av detta titta på alternativa sätt att förklara jävsreglerna på ett mer 
lättillgängligt sätt. 
 
En ny upplaga av boken Föreningsteknik är klar. Boken kommer att tryckas 
under sommaren och finnas tillgänglig till hösten. 
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f) Övriga rapporter 

Helena Nyberg  
Rapporterar att man arbetar med medlemsadministrationen för en 
specialklubb som har justerat sina regler för medlemskap. 

 
§ 47 Ärenden gällande specialklubb 

Förelåg skrivelse från medlem i rasklubb med anledning av nekad 
valphänvisning samt specialklubbens uttalande i ärendet.  
 
Kommittén diskuterar frågan och konstaterar att ärendet i materiellt 
hänseende är en fråga för ras- och specialklubb.  
 
Beträffande den formella handläggningen av ärendet noterar kommittén att 
det är fråga om en ny företeelse (dubbelparning). Kommittén menar att det kan 
finnas anledning för klubbarna att se över sina regler för valphänvisning när det 
öppnas möjligheter för tidigare oreglerade situationer. 

  
§ 48 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 
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 

Steg III Per-Inge Johansson 
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Australian Stock Dog, SWKK 

15 Svenska Russkaya Tsvetnaya 
Bolonkaklubben 

Steg I Per-Inge Johansson 

 
Maria Weinehall rapporterar att Svenska Blodhundklubbens årsmöte endast 
lockade styrelsen varför ett nytt ordinarie årsmöte kommer hållas i slutet på 
juli. Föreningskommittén har ambitionen att vara representerad vid 
årsmötet. 
 
Alf Andersson rapporterar att Svenska Dogo Argentinoklubben vid sitt 
årsmöte beslutade att förklara klubben vilande i tre år. 
 

b) Förelåg fråga från medlemmar i Svenska Working Kelpieklubben (SWKK) 
gällande beslut om stadgeändring vid klubbens årsmöte och huruvida detta 
fattats i rätt ordning.  
 
Kommittén konsulterar SWKKs stadgar i den version som gällde före 
årsmötet och konstaterar att beslutet om stadgeändring inte tagits i rätt 
ordning.  
 
Klubben bör utan dröjsmål hålla ett extra årsmöte i syfte att anta de nya 
stadgarna i enlighet med det tillvägagångssätt som föreskrivs för 
stadgeändring. Klubben bör därvid även observera att 
ikraftträdandedatumet för de nya stadgarna kommer att justeras till det 
datum då de blir korrekt antagna. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 

c) Förelåg intresseförfrågan gällande draghundsverksamhet för alla raser i 
Mälardalen.  
 
Kommittén beslutar att tillfråga Svenska Brukshundklubben och Svenska 
Polarhundsklubben huruvida gruppens önskemål är möjliga att tillgodose 
inom deras respektive organisation. Frågan bordlägges därefter i väntan på 
svar.  
 

d) Förelåg bordlagt ärende rörande verksamhetsklubb för ”K9 Nosework”  
 
Kommittén konstaterar att inget svar inkommit på den begäran om 
ytterligare uppgifter som skickats till intressegruppen och bordlägger 
punkten i avvaktan på svar. 
 

§ 49 Raser utan klubbtillhörighet 
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Kommittén går igenom listan och konstaterar att Steirische Rauhhaarbracke 
tillkommit som ny ras. Kommittén beslutar att sända en förfrågan om att 
överta rasansvaret för rasen till Svenska Stövarklubben. 

 
§ 50 Projekt/Uppdrag 

a) Jakthundklubbarnas stadgar  
Samtliga berörda klubbar anser sig vara färdiga med stadgearbetet. 
Kommittén beslutar att avsluta projektet. 
 

b) Konferens för avtalsanslutna klubbar  
Kommittén beslutar att boka Quality Hotel Friends Arena för konferensen.  
 

c) Utbildning i föreningsteknik  
Datumet är fastställt till den 16 augusti 2014 och plats bestämd till Umeå. 
Kommittén beslutar att kostnaden per deltagare ska bestämmas till 650 
kronor. Föreningskommittén kommer att vara representerad av Alf 
Andersson och Fredrik Bruno samt Maude Sjölin eller Thomas Uneholt. 

. 
d) Nyhetsbrev  

Sekreteraren och Måns Engelbrektson skickar ut brev 2-2014 enligt 
uppdrag. Temat för nyhetsbrevet är föreningsteknik. 
 

e) Digitalt arkiv för Föreningskommittén 
Kommittén beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att undersöka 
möjligheterna till digital arkivering av kommitténs interna dokument. 
 

§ 51 Föreningspaketet/Frågebanken/Nyhetsbrev 
Kommittén diskuterar utformning och innehåll i Föreningspaketet och 
Frågebanken inför stundande omarbetning. Samtliga kommittéledamöter går 
till nästa möte igenom några frågor i Frågebanken i syfte att utreda vad som 
behöver uppdateras. 

 
§ 52 Diskussionsfrågor 

a) Distansutbildningar  
Ordförande och sekreteraren rapporterar från ett möte med 
utbildningskommittén rörande framtida distansutbildningar i 
föreningsteknik. Kommittén diskuterar ingående utformningen av och 
möjligheterna med distansutbildningarna och beslutar att genomföra 
pilotutbildningar under hösten för att sedan utvärdera resultatet av dessa.  
 

b) På förekommen anledning diskuteras publicering av eventuella 
reservationer och bilagor till protokoll och på klubbarnas hemsidor.  
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Kommittén diskuterar frågan och konstaterar att det, avseende 
reservationer, är upp till styrelsen i respektive klubb att bestämma om 
dessa ska publiceras tillsammans med protokollet. Styrelsen bör dock vara 
uppmärksam på innehållet i reservationen och tillse att gällande lagstiftning 
efterlevs.  
 
Bilagor till protokoll, exempelvis i form av e-postfråga från medlem, ska 
enligt kommittén räknas som beslutsunderlag och bör därför inte 
offentliggöras med protokollet. 
 

§ 53  Protokoll och protokollsutdrag från CS och kommittéer 
a) Förelåg protokollsutdrag från Utbildningskommittén. Kommittén tar del av 

utdraget och konstaterar att det är inaktuellt. Protokollsutdraget läggs 
därefter till handlingarna. 
 

b) Förelåg protokoll från SKK/CS nr2-2014. Kommittén tar del av protokollet 
och lägger det därefter till handlingarna. 
 

§ 54 Till FK för kännedom 
Förelåg skrivelse från rasklubb. Kommittén tar del av skrivelsen och beslutar att 
vidarebefordra den till överordnad specialklubb. 

 
§ 55 Datum för nästkommande sammanträde 

 Datum för nästkommande sammanträde är den 27 augusti 2014 på SKKs kansli. 
 
§ 56 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat 
 Kommittén finner att inga beslut faller under denna punkt. 
 
§ 57 Sammanträdets avslutande 


