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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
tisdag 2015-08-11 på SKKs kansli. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Per-Inge Johansson, Göran Hallberger, Maude Sjölin, Thomas Uneholt och Alf 
Andersson (från § 69 samt § 66 a) 

Adjungerade SKK: 

Agneta Lönn, Helena Nyberg och Ulf Uddman 

Anmält förhinder:  

Maria Weinehall, Anso Pettersson och Måns Engelbrektsson 

Protokoll 

Fredrik Bruno 
 

§ 59 Sammanträdet öppnas 

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

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

 
§ 61 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs utan ändringar.  
 

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

 
§ 63 Ekonomisk rapport 

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

 
§ 64 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
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Ordförande Per-Inge Johansson rapporterar om ett årsmöte i en klubb med 
brutet räkenskapsår. Klubben beslutade vid mötet att tillämpa kalenderår 
som räkenskapsår och avhålla nästa årsmöte om 18 månader. 
 
Rapporterar vidare om den debatt som förts bland organisationens 
medlemmar rörande FCIs beslut att utse Kina till värdland för WDS. 
Centralstyrelsen kommer att besluta om SKKs ståndpunkt i frågan vid 
nästkommande möte. 
 
Valberedningens förslag till Kennelfullmäktige har orsakat en hel del 
diskussioner inom organisationen. 
 
Rapporterar slutligen om hantering av en del föreningstekniska frågor i den 
löpande verksamheten under sekreterarens semester. 
 

b) VDs rapport 
SKKs VD Ulf Uddman rapporterar om en dom från EU-domstolen 
innebärande ideella föreningar ska vara befriade från moms på porto. 
Regeringen har föreslagit att momsen tas bort från och med 1 april 2016. 
SKK utreder möjligheterna till retroaktiv ersättning. 
 
Centralstyrelsen har beslutat att bistå Dalarnas Kennelklubb med revision 
då det framkommit att vald revisor inte varit auktoriserad eller godkänd 
vilket är ett krav enligt SKKs stadgar för länsklubb. SKKs revisor kommer att 
utföra revisionen. 
 
FCI har skickat ett formellt brev till Norge med hot om uteslutning ur FCI 
med anledning av den kritik som framförts mot Kina som värdland för WDS. 
 
Den organisationsöversyn som Centralstyrelsen föreslagit Kennelfullmäktige 
att besluta om blir väldigt bred. Tidigare förslag från 1995 finns med som 
bakgrund till utarbetning av uppdraget. 
 

c) Chefsjuristens rapport  
SKKs chefsjurist Agneta Lönn rapporterar att avtalsbroschyren är 
uppdaterad och finns för nedladdning på SKKs hemsida. 
 

d) Ledamöternas rapporter 
 
Thomas Uneholt 
Rapporterar att valberedningens förslag till Kennelfullmäktige renderat 
många diskussioner. Många klubbar är inte nöjda med förslaget varför 
kommittén ingående diskuterar olika sätt att utveckla valberedningens 
arbetssätt. 
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Kommittén anser att valberedningens arbete bör ses över inom ramen för 
den organisationsutredning som Centralstyrelsen förslagit 
Kennelfullmäktige. Frågan kommer att diskuteras på Centralstyrelsens 
kommande möte. 
 

e) Sekreterarens rapport 
Sekreteraren rapporterar att den distansutbildning i föreningsteknik som 
genomförts av en testgrupp inte fallit ut på önskat sätt då 
deltagandegraden varit relativt låg. 
 

f) Övriga rapporter 
 
Helena Nyberg 
Rapporterar att medlemsantalet i länsklubbarna de senaste månaderna har 
vänt något uppåt.  
 

§ 65 Ärenden gällande specialklubb 
a) Skrivelse från specialklubb 

Förelåg skrivelse från specialklubb rörande ordförande och tre ledamöters 
avhopp från en lokalavdelningsstyrelse dagarna innan ett större 
evenemang, samt en enskild medlems uttalanden i sociala medier i 
samband med detta. 
 
Vad först gäller de avhoppade styrelseledamöterna konstaterar kommittén 
att agerandet är klandervärt och inte kan anses förenligt med det ansvar 
som medföljer med ett förtroendeuppdrag. 
 
Beträffande de uttalanden som gjorts i sociala medier av en medlem, tillika 
förtroendevald i en rasklubb inom den aktuella specialklubben, anser 
kommittén att det är olämpligt och olyckligt när förtroendevalda uttrycker 
sig på liknande sätt, oavsett i vilket forum det sker. Det är upp till 
specialklubben att avgöra huruvida saken bör anmälas till 
Disciplinnämnden. 
 
Kommittén konstaterar sammanfattningsvis att det vore olyckligt att förnya 
förtroendeuppdragen för, eller ge nya förtroendeuppdrag till, de personer 
som skrivelsen avser.   
 

b) Fråga rörande valphänvisning 
En medlem har tillskrivit kommittén med frågor kring likabehandling vid 
valphänvisning.  
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Då personen i fråga inte är medlem i den aktuella rasklubben konstaterar 
kommittén att någon bedömning i frågan inte kan göras. 

  
§ 66 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 
Australian Stock Dog, SWKK 

Steg III Per-Inge 
Johansson 

15 Svenska Russkaya Tsvetnaya 
Bolonkaklubben 
 

Steg II Per-Inge 
Johansson 

    
b) Stadgeöversyn för Svenska Kooikerhondjeklubben  

Svenska Kooikerhondjeklubben har via sin kontaktperson begärt översyn av 
sina stadgar.  
 
Kommittén beslutar att uppdra åt sitt verkställande utskott att genomföra 
översynen. 
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c) Skrivelse från ordförande i Svenska Working Kelpieklubben 
Förelåg skrivelse från ordförande i Svenska Working Kelpieklubben rörande 
ett av kommitténs beslut från föregående sammanträde (se FK nr 3-2015, § 
49 c). 
 
Kommittén uppdrar åt ordförande att kontakta klubben för att diskutera de 
synpunkter som förs fram i skrivelsen. 
 

§ 67 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 Weinehall 

 
§ 68 Raser utan klubbtillhörighet 

a) Förelåg information från registreringsavdelningen om registrering av en 
hund av rasen Griffon bleu de gascogne i SKKs stambok. 
 
Kommittén beslutar att tillfråga Jakthundskommittén om lämplig 
specialklubbsplacering för rasen. 
 

b) Kommittén går igenom listan över raser utan klubbtillhörighet och 
konstaterar att Griffon bleu de gascogne tills vidare förs upp på listan. 
 

§ 69 Projekt och uppdrag 
a) Pågående projekt och uppdrag 

 
Utbildning i Föreningsteknik  
Kommittén beslutar att Maude Sjölin, Karin Sejnell och Fredrik Bruno 
närvarar vid utbildningsdagen i Umeå den 24 oktober för kommitténs 
räkning. 
 
Nyhetsbrev 
Kommittén beslutar att nästa nyhetsbrev ska skickas ut efter 
Kennelfullmäktige. 

 
§ 70 Föreningspaketet 

Förelåg nytt avsnitt om kostnad för protokoll (se FK nr 3-2015, § 49 c) till 
Föreningspaketet.  
 
Kommittén godkänner avsnittet som därmed tillförs föreningspaketet. 
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§ 71 Protokoll och protokollsutdrag 
Förelåg protokollsutdrag från Utställningskommittén med inbjudan till möte för 
att diskutera det vidare arbetet med distansutbildningen i föreningsteknik. 

  
 Kommittén beslutar att sekreteraren och ordförande deltar vid mötet. 
 
§ 72 Till FK för kännedom 

Förelåg skrivelse från rasklubb rörande tillsättandet av representanter till 
domarkonferens. 

  
 Kommittén tar del av skrivelsen och lägger den därefter till handlingarna. 
  
§ 73 Datum för nästkommande sammanträde 

Datum för kommitténs nästkommande sammanträde är den 13 oktober på 
SKKs kansli. 
 

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

 Kommittén finner att inga beslut faller under denna punkt. 
 
§ 75 Sammanträdets avslutande 
 Ordförande Per-Inge Johansson avslutar sammanträdet. 
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
 
 
 Justeras  
 
 
Per-Inge Johansson, ordförande  
 
 
 
Justeras  
 
 
Göran Hallberger 



  

SKK/FK nr 4-2015 
2015-08-11 

Sida 7/7 
 
 

 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
 


