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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
tisdag 2017-06-01 på SKKs kansli. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Thomas Uneholt, Roffa Asplund, Göran Hallberger och Ove Johansson 

Adjungerade: 

Kjell A Andersson (§ 35-43), Agneta Lönn och Helena Nyberg 

Anmält frånvaro: 

Maria Weinehall och Catrin Fernholm 

Protokoll: 

Fredrik Bruno 
 

§ 35 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Thomas Uneholt hälsar de närvarande välkomna till dagens 
sammanträde. 
 

§ 36 Val av justeringsperson 
Roffa Asplund utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

  
§ 37 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs utan ändringar. 
 

§ 38 Föregående protokoll 
Kommittén går igenom föregående protokoll och lägger det därefter med 
godkännande till handlingarna.  

 
§ 39 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport till och med april 2017. 
 
Kommittén tar del av rapporten och lägger den därefter till handlingarna.  

 
§ 40 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Thomas Uneholt rapporterar om viss oro i en specialklubb med nära 
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förestående fullmäktigemöte rörande ett av de regelverk som klubben 
ansvarar för. Kommittén uppdrar åt Göran Hallberger att kontakta 
ordförande i klubben för diskussion. 
 
Föreningskommittén arrangerade utbildning i föreningsteknik i Stockholm 
den 13 maj med ca 70 deltagare. Kursutvärderingen visar med några få 
undantag på mycket nöjda deltagare och kommittén gläder sig över det 
stora antalet närvarande. 
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Ove Johansson 
Rapporterar om årsmöte i rasklubb där han varit ordförande. Mötet 
beslutade att bryta ut den tidigare kassören från det beslut om 
ansvarsfrihet som fattades för övriga styrelsen. Kommittén diskuterar 
tillvägagångssättet och konstaterar att det i det aktuella fallet funnits fog 
för ett sådant beslut. 
 

c) Chefsjuristens rapport 
Chefsjurist Agneta Lönn rapporterar att juridiska avdelningen tagit fram ett 
nytt inackorderingsavtal samt uppdaterat det befintliga 
delägarskapsavtalet.  
 
Kommer att träffa representanter för försäkringsbolagen avseende 
bestämmande av livvärdet för hundar som sålts med bibehållen avelsrätt.  
 
Deltar under hösten vid rundabordssamtal hos Regeringsdepartementet 
rörande eventuellt införande av ett nationellt råd för välfärdsfrågor för djur.  
 

d) Sekreterarens rapport 
Fredrik Bruno rapporterar om nuläget i ett ärende rörande specialklubb 
som kommittén behandlade vid föregående sammanträde (se FK 2-2017 § 
26 b). 
 
Rapporterar vidare översiktligt om den slutrapport som SKKs 
organisationsutredning lämnat till Centralstyrelsen. Utredningens förslag 
nödvändiggör inte några omedelbara förändringar av SKKs eller 
medlemsorganisationernas stadgar. 
 
Rapporterar vidare från möte mellan representanter för SKKs 
tävlingsavdelning och Svenska Kroppsvallarklubben rörande 
tidigareläggning av ikraftträdandet för ett av klubbens regelverk. 
 

e) Övriga rapporter 
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Helena Nyberg 
Helena Nyberg rapporterar att medlemsantalet i länsklubbarna fortsätter 
att minska, denna månad med 3,7 % mot samma tid förra året. SKK kommer 
att öka insatserna för att behålla befintliga medlemmar då nedgången till 
stor del beror på att tiden som medlem är för kort. Däremot ökar antalet 
klubbar för vilka kansliet sköter medlemsadministrationen. 

 
§ 41 Föreningskommitténs verkställande utskott (FK/VU) 

a) Förelåg beslut av FK/VU angående anslutning av Svenska miniature 
american shepherdklubben genom avtal. FK/VU har i beslutet förklarat att 
SKK har för avsikt att ansluta klubben i samband med nu aktuellt möte i 
kommittén. 
 
Kommittén tar del av bakgrunden i ärendet och godkänner FK/VU:s beslut, 
beslutar att klubben går in i steg 1 och uppdrar åt sekreteraren att ta fram 
avtal för anslutning av klubben. 
 

b) Förelåg beslut av FK/VU om fastställande av stadgar för Svenska 
vorstehklubben. 
 
Kommittén tar del av stadgarna och godkänner FK/VU:s beslut. 
 

c) Förelåg av FK/VU tillsatta styrelser inom en av kommittén förvaltad 
specialklubb. 
 
Kommittén tar del av bakgrunden i ärendet och godkänner FK/VU:s beslut. 

 
§ 42 Stadgefrågor 

a) Förelåg förslag till justering av SKKs stadgar innebärande att 
Centralstyrelsen kan besluta om förvaltning av medlemsorganisationer. 
 
Kommittén beslutar att godkänna förslaget till stadgeändring som därmed 
går till Centralstyrelsen för behandling. 
 

b) Förelåg tidigare bordlagt ärende rörande justering av SKKs typstadgar. 
 
Kommittén beslutar att hänskjuta ärendet till projektet revidering av 
typstadgar (se § 46 b). 
 

§ 43 Ärenden gällande specialklubb 
a) Ärende rörande situationen i en av kommittén förvaltad specialklubb. 
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Kommittén har tillsatt Kjell A Andersson som ordförande i klubben, Kjell är 
närvarande och presenterar sig själv och bakgrunden till varför han åtagit 
sig uppdraget.  
 
Kommittén diskuterar ingående situationen i klubben och förutsättningarna 
för att specialklubbens och rasklubbarnas styrelse ska hitta sina roller i den 
nya organisationen. 
 
Kommittén beslutar att erbjuda styrelseledamöter i specialklubben och 
dess rasklubbar en utbildning i föreningsteknik. 
 

b) Förelåg två skrivelser från förtroendevalda och tidigare kommittéledamöter 
inom en av kommittén förvaltad specialklubb.  
 
Kommittén tar del av skrivelserna och lägger dem därefter till handlingarna.  
 

c) Förelåg sekreterarens svar på fråga om hantering av medlemmar inom 
specialklubb och relationen till konkurrerande klubb utanför SKK-
organisationen. 
 
Kommittén godkänner sekreterarens svar. 
 

d) Förelåg skrivelse från medlem i specialklubb angående uttagning av 
representationslag vid internationell tävling. 
 
Kommittén tar del av skrivelsen och de urvalskriterier som funnits för 
uttagningen av representationslaget. Den klagande medlemmen har nekats 
plats i representationslaget trots uppfyllelse av urvalskriterierna. 
 
Kommittén konstaterar inledningsvis att uttagning av representationslag 
och urvalskriterier för sådan uttagning är klubbens interna angelägenhet. 
Ett framtagande av urvalskriterier innebär dock, enligt kommitténs mening, 
att medlemmar ska kunna förvänta sig att dessa följs vid uttagningen. 
 
Kommittén rekommenderar klubben och andra klubbar som tar fram 
liknande kriterier att lägga till en generell klausul rörande medlemmars 
lämplighet som representanter för klubben. 
 

e) Förelåg förfrågan från specialklubb om förändrad status till rasklubb 
 
Kommittén välkomnar initiativet och uppdrar åt ordförande och sekreterare 
att inleda samtal med klubben i syfte att hitta lämplig specialklubb.  
 



  

SKK/FK nr 3-2017 
2017-06-01 

Sida 5/7 
 
 

 
f) Förelåg fråga från medlemmar i specialklubb rörande styrelsens rätt att 

ändra beslut fattat av årsmötet. 
 
Kommittén konstaterar att ett av styrelsen fattat beslut förefaller stå i strid 
med tidigare årsmötesbeslut och uppdrar åt sekreteraren att ta kontakt 
med klubben med begäran om förtydligande eller ändring av beslutet. 
 

§ 44 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 

    
Roffa Asplund rapporterar om en klubb där valberedningens förslag 
presenterats mycket nära inpå årsmötet vilket lett till turbulens i den 
aktuella klubben.  
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Kommittén diskuterar frågan och konstaterar att det kan vara aktuellt att 
justera SKKs typstadgar för att undvika liknande situationer i framtiden.  
 
Kommittén beslutar att hänskjuta frågan till projektet revidering av 
typstadgar (se § 46 b). 
 

b) Utseende av kontaktperson för Svenska miniature american 
shepherdklubben. 
 
Kommittén utser Roffa Asplund till kontaktperson för Kontaktperson för 
Svenska miniature american shepherdklubben. 

 
§ 45 Raser utan klubbtillhörighet 

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

§ 46 Projekt och uppdrag 
a) Pågående projekt och uppdrag 

 
Utbildning i föreningsteknik 
Kommittén beslutar att nästa utbildning ska hållas i Karlstad den 16 
september 2017 och uppdrar åt sekreteraren att ta in offerter och boka 
lämplig anläggning. Närvarande från kommittén blir preliminärt ordförande 
och sekreteraren. 
 

b) Nya projekt 
Revidering av typstadgar 
Kommittén beslutar initiera ett nytt projekt för revidering av SKKs 
typstadgar och utser ordförande och sekreteraren till ansvariga för 
projektet. 
 

§ 47 Till Föreningskommittén för kännedom 
a) Förelåg kommitténs redovisning av givna KF-uppdrag samt förslag till 

verksamhetsplan för nästkommande period. 
 
Kommittén tar del av dokumentet och lägger det därefter till handlingarna. 
 

b) Förelåg beslut från SKK/PtK rörande regelverk inom Svenska 
Kroppsvallarklubben. 
 
Kommittén tar del av beslutet och lägger det därefter till handlingarna. 
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§ 48 Datum för nästkommande sammanträde 

 Kommittén sammanträder åter den 21 september, därefter den 30 november. 
 

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

 Kommittén finner att inget ärende faller under denna punkt. 
 
§ 50 Sammanträdets avslutande 
 Thomas Uneholt tackar kommittén för dagens möte och avslutar därefter 

sammanträdet. 
 
 
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
Justeras  
 
 
Thomas Uneholt, ordförande  
 
 
Justeras  
 
 
Roffa Asplund 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
 


