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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
torsdag 2017-11-30 på Haga Forum i Solna. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Thomas Uneholt, Göran Hallberger, Ove Johansson och Maria Weinehall (från § 75) 

Adjungerade: 

Catrin Fernholm (från § 74 d), Agneta Lönn och Helena Nyberg 

Anmält frånvaro: 

Roffa Asplund 

Protokoll: 

Fredrik Bruno 
 

§ 69 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Thomas Uneholt hälsar de närvarande välkomna till dagens 
sammanträde som hålls på Haga Forum i Solna. 
 

§ 70 Val av justeringsperson 
Ove Johansson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

  
§ 71 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs utan ändringar. 
 

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

 
§ 73 Ekonomisk rapport 

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

 
§ 74 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
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Thomas Uneholt rapporterar inledningsvis om Centralstyrelsens möte den 
1-2 november. Mötet hanterade två stora frågor rörande tax och collie men 
innebar även fördelning av uppdrag från Kennelfullmäktige och att den nya 
kommittéorganisationen fastslogs. Föreningskommittén kommer 2018 
ledas av Ove Johansson. 
 
Rapporterar vidare om sitt deltagande vid FCI:s generalförsamling i Leipzig 
6-7 november och då särskilt om mötets något omständliga genomförande. 
  
Ringsekreterarföreningen – en förening som likt Domarföreningen finns 
utanför SKK-organisationen – avser återuppta sin verksamhet efter några år 
i träda. Föreningens tillgångar förvaltas för närvarande av SKK.  
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Ove Johansson 
Rapporterar om förfrågningar om ordförandeskap på ett antal 
specialklubbars fullmäktige.  
 
Redogör sedan för sina tankar kring kommitténs sammansättning inför det 
kommande verksamhetsåret. En grovplanering för kommitténs verksamhet 
kommer att sammanställas av ordförande och sekreterare som 
diskussionsunderlag till första sammanträdet efter nyår. 
 

c) Chefsjuristens rapport 
Chefsjurist Agneta Lönn rapporterar om ett rättsfall som varit uppe till 
huvudförhandling i Svea hovrätt. Målet rörde ersättning för avhjälpande på 
grund av dolt fel i hund där tingsrätten bedömt att köparen hade rätt till 
avhjälpande till en kostnad som vida översteg priset för hunden. SKKs 
juridiska avdelning var närvarande i hovrätten som dock aldrig gick till dom 
då parterna förlikades. 
 

d) Sekreterarens rapport 
Sekreteraren rapporterar om ett antal förfrågningar om ordförandeskap vid 
årsmöten som inkommit till kommittén. 
 

e) Övriga rapporter 
 
Catrin Fernholm 
Rapporterar att medlemsutvecklingen i Svenska Brukshundklubben ser 
försiktigt positiv ut med en utplaning av tidigare medlemstapp och en svag 
ökning i vissa kategorier.  
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Rapporterar vidare om en ny strategi för utbildningsuppdraget där 
kvalitetssäkringen av vissa utbildningar kommer att ske centralt. 
 
Helena Nyberg 
Rapporterar om länsklubbarnas medlemssiffror som visar en minskning 
med 4,2 procent mot föregående år. Kontakter med kollegor i 
organisationer liknande SKKs ger vid handen att SKK inte är ensamma i 
situationen med minskande medlemsantal.  
 
Rapporterar vidare att medlemsavdelningen tecknat avtal om 
medlemshantering för fyra nya klubbar. 

 
§ 75 Föreningskommitténs verkställande utskott (FK/VU) 

a) Förelåg FK/VU:s förtydligande av beslut fattat vid kommitténs föregående 
sammanträde (se § 59 a). 
 
Kommittén tar del av bakgrunden och den skrivelse som påkallade FK/VU:s 
förtydligande skrivelse och godkänner sedan den senare.  
 

b) Förelåg av FK/VU fattat beslut rörande bidrag om 1 950 kronor till en 
avtalsansluten verksamhetsklubb för genomförande av 
funktionärsutbildning. 
 
Kommittén konstaterar att klubben har en besvärlig ekonomisk situation 
och godkänner FK/VU:s beslut. 
 

§ 76 Stadgefrågor 
a) Förelåg stadgar för Svenska spaniel- och retrieverklubben för fastställande. 

 
Kommittén beslutar att fastställa stadgarna. 
 

b) Förelåg fråga om revisor med flera ytterligare uppdrag inom samma klubb. 
 
Kommittén uppdrar åt ordförande och sekreteraren att sammanställa en 
text till föreningspaketet om vilka uppdrag som är förenliga att ha samtidigt 
inom en förening. 
 

c) Förelåg Centralstyrelsens beslut om SKKs typstadgar. 
 
Kommittén tar del av beslutet och konstaterar att en ändring gjorts jämfört 
med det förslag som kommittén lämnade till Centralstyrelsen. 
 

§ 77 Ärenden gällande specialklubb 
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a) Förelåg skrivelse rörande delegation av rasansvar från styrelsen i en 

nystartad rasklubb inom specialklubb som tidigare varit under kommitténs 
förvaltning. 
 
Kommittén diskuterar skrivelsen och noterar att det förefaller finnas en 
lovvärd framåtanda i styrelsen. 
 
Vad avser rasansvar för en hundras uttalar kommittén att det, ur SKKs 
perspektiv, alltid är specialklubben som har rasansvaret. Hur ansvaret 
eventuellt delegeras vidare är upp till respektive specialklubb att avgöra. 
 

b) Förelåg ärende rörande kommande års- och fullmäktigemöten inom en 
specialklubb där kommittén tillsatt styrelser för 2017 och ordförande för 
2017 och 2018. 
 
Kommittén konstaterar att års- och fullmäktigemöten med stadgeenliga val 
ska hållas i specialklubben och dess rasklubbar och kan inte se någon 
anledning till att ytterligare förlänga mandattiderna. 
 
Vad avser de rasklubbar som finns under aktuell specialklubb kan 
kommittén konstatera att dessa i dagsläget saknar medlemmar vilket krävs 
för såväl avhållande av årsmöten i rasklubbarna som fullmäktigemöte i 
specialklubben. 
 
Kommittén ålägger den aktuella specialklubben att tillskapa förutsättningar 
för att avhålla samtliga års- och fullmäktigemöten inom klubben 2018. 
 

c) Förelåg ärende rörande ersättning till specialklubb för föreningsteknisk 
utbildning. 

 
Kommittén har tidigare (se FK 3-2017 § 43 a) erbjudit klubben, som varit 
under förvaltning, utbildning i föreningsteknik. 
 
Kommittén går igenom klubbens kostnader för utbildningen och 
konstaterar att ersättning lämnats för sekreterarens medverkan med ca 
3 000 kronor.  
 
Kommittén beslutar om ytterligare bidrag till utbildningen med 1 683 
kronor. 
 

d) Förelåg ärende rörande tillsättandet av revisorer i en specialklubb och en av 
dess rasklubbar. 
 
Kommittén har tidigare tillsatt Ove Johansson som revisor i specialklubben. 
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Kommittén beslutar att ersätta Ove Johansson med Thomas Uneholt som 
revisor för specialklubben och att SKK ansvarar för revision av rasklubben. 
 

e) Förelåg skrivelse från arbetsgrupp inom specialklubb rörande tillgångar i 
vilande lokalklubb. 
 
Kommittén konstaterar att det finns oklarheter rörande rådande situation 
och uppdrar åt Ove Johansson att diskutera frågan med specialklubbens 
styrelse. 
 

f) Förelåg ärende rörande stadgar för rasklubb inom Svenska 
Brukshundklubben. 
 
Kommittén uppdrar åt Thomas Uneholt och Catrin Fernholm att arbeta 
vidare med frågan.  

 
§ 78 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 Miniature American 

Shepherdklubben, SMASK 
Steg I Roffa Asplund 
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14 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 

    
§ 79 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 

a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktpersonerna 
  

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
verksamhetsklubb. 
 
1 Svenska Nose workklubben Maria Weinehall 
2 Svenska Kroppsvallarklubben Maria Weinehall 

 
§ 80 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. 
 

b) Förelåg information från SKKs registreringsavdelning om en ny ras i SKKs 
stambok – cão fila de são miguel. 
 
Kommittén beslutar att tillfråga Svenska bergs- och herdehundsklubben om 
övertagande av ansvaret för rasen. 
 

§ 81 Projekt och uppdrag 
a) Pågående projekt och uppdrag 

 
Distansutbildning i föreningsteknik 
Kommittén har inte lyckats hitta några handledare till utbildningen och 
beslutar därför att tillfråga SKKs Utbildningskommitté om hjälp med 
rekrytering av sådana. 
 
Lathund för årsmöten 
Lathunden kommer att finnas klar inför årsmötesperioden. 
 
Konferens för avtalsanslutna ras-/verksamhetsklubbar 
Endast två klubbar och tre personer har anmält intresse för dagen, 
påminnelse är utskickad. 
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Kommittén beslutar att utbildningen ska ställas in om färre än fem klubbar 
är anmälda den 20 december. 
 

§ 82 Till Föreningskommittén för kännedom 
a) Förelåg BPH 200-analys avseende Cane Corso. 

 
Kommittén tar del av analysen och lägger den därefter till handlingarna. 
 

b) Förelåg ansökan om hälsoprogram avseende höftledsdysplasi för cane corso 
 
Kommittén tar del av ansökan och lägger den därefter till handlingarna. 

  
§ 83 Datum för nästkommande sammanträde 

 Kommittén sammanträder åter den 23 januari 2018 på SKKs kansli. 
 

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

 Kommittén finner att inget ärende faller under denna punkt. 
 
§ 85 Sammanträdets avslutande 
 Thomas Uneholt tackar kommittén för dagens möte och de två åren som 

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


