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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
tisdag 2014-12-16 på Barkaby Gård. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Göran Hallberger, Per-Inge Johansson, Anso Pettersson, Maude Sjölin, Thomas Uneholt 
och Maria Weinehall 

Adjungerade SKK: 

Måns Engelbrektsson, Agneta Lönn, Helena Nyberg, Ulf Uddman och Lars O Törnkvist 
(SKKs valberedning) 

Anmält förhinder:  

Alf Andersson 

Protokoll 

Fredrik Bruno 
 

§ 94 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Per-Inge Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens 
sammanträde och då särskilt valberedningens Lars O Törnkvist. 
 

§ 95 Val av justeringsperson 
Maria Weinehall utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 
§ 96 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs utan ändringar.  
 

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

 
§ 98 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport fram till och med november 2014. Kommittén 
diskuterar den ekonomiska situationen och lägger därefter rapporten till 
handlingarna.  

 
§ 99 Rapporter 

SKK/FK nr 6-2014 

2014-12-16 
§ 94-111 
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a) Ordförandes rapport 

Ordförande Per-Inge Johansson rapporterar inledningsvis att kommitténs 
sekreterare kommer att vara handledare för den pilotgrupp som ska 
genomgå en distansutbildning i föreningsteknik under våren. 
 
SKKs Centralstyrelse har fört en diskussion kring regelverk för 
verksamhetsklubbar och vägar för att hantera konkurrens från privata 
företag och därvid givit kommittén uppdraget att utreda frågorna vidare. 
(Se även §§ 105 e och 107 a) 
 
Stockholm Hundmässa kommer 2016 och 2017 att bli en dubbelutställning 
då Stockholms Kennelklubb kommer att arrangera sin egen utställning på 
Stockholmsmässan under fredagen. 
 
Sveriges Hundungdom brottas med ekonomiska problem och SKKs 
ordförande och VD har därför fått i uppdrag av Centralstyrelsen att ta 
kontakt med klubben. 
 
Ordförande konstaterar slutligen att årsmötessäsongen nu närmar sig och 
påminner därvid om den lista över lämpliga årsmötesordföranden som finns 
publicerad på SKKs hemsida och i Föreningspaketet.  
 

b) SKKs VD Ulf Uddman rapporterar att han tillsammans med SKKs ordförande 
haft ett möte med Sveriges Hundungdom som redan vidtagit kraftiga 
åtgärder för att minska sina kostnader och därför förväntar sig nollresultat 
2015. En stor del av föreningens likviditet utgörs av tillgångar från vilande 
klubbar som kommer användas när klubbarna varit vilande i tio år. 
Föreningen drabbas generellt hårt av neddragningar vad gäller statliga 
bidrag. 
 
Agilityklubben tar över sin verksamhet vid årsskiftet och kommer då att ha 
ett eget kapital på en knapp miljon kronor. Klubben kommer under första 
delen av året engagera en kanslist från SKKs kansli men själv stå för denna 
kostnad, därefter kommer en egen kanslist rekryteras till klubben. 
Agilityverksamheten har under det gångna året ökat med närmare 10 % 
räknat i antalet starter. 
 
Den parlamentariska situationen innebär att det påverkansarbete som 
pågår vad gäller lagstiftningsfrågor fått läggas på is tillsvidare. Istället har 
vissa beslut rörande SKKs standardavtal vid köp av hund prioriterats. 
 
SKKs centralstyrelse kommer vid Kennelfullmäktige begära möjlighet att 
tilldela tillträdesförbud för längre tidsperiod än den nuvarande (ett år). 
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c) SKKs chefsjurist Agneta Lönn rapporterar att det pågår en större översyn av 

villkoren i SKKs köpeavtal.  
  

d) Maria Weinehall framför önskemål om att frågor och svar från kansliet bör 
gå via överordnad klubb vidare till berörd medlem. SKKs VD menar att en 
sådan lösning inte är praktiskt möjlig med hänsyn till de handläggningstider 
den skulle innebära för kansliet. 
 
Göran Hallberger  
Rapporterar om viss turbulens i älghundsvärlden, särskilt rörande vissa 
jaktmetoder som vunnit mark i Finland. 
 
Anso Pettersson  
Rapporterar att det är många samtal med förfrågningar om ordförandeskap 
vid årsmöten.  
 
Anso Pettersson har även varit i kontakt med Vinthundklubben rörande en 
tidigare begäran från klubben om utbildning i föreningsteknik.   
 
Thomas Uneholt  
Rapporterar att Stockholms Kennelklubb under en längre tid har haft 
problem med att få sin internationella utställning att gå ihop. Senast gjordes 
ett försök med att hålla utställningen på Kistamässan, vilket inte fungerade 
ekonomiskt. Det kommer med anledning av detta att göras ett försök att 
hålla utställningen i samband med Stockholm Hundmässa under 2016 och 
2017. 
 
Thomas Uneholt rapporterar vidare att han haft en del kontakter med 
klubbar där styrelsen tappat sugen på grund att man upplever sig 
trakasserad av medlemmar. 
 
Maude Sjölin 
Rapporterar om ett allt tuffare klimat ute i klubbarna med varierande typer 

av oönskade konsekvenser. 

e) Sekreteraren rapporterar om vad han upplever som ett allt hårdare 
arbetsklimat för förtroendevalda i klubbarna. 
 

f) Helena Nyberg 
Rapporterar att medlemsantalet i länsklubbarna fortsätter sjunka och i 
dagsläget är tre procent lägre än föregående år. En analys av läget är under 
framtagande på kansliet. 
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Rapporterar vidare om olika projekt som planeras på avdelningen, däribland 
valpregistrering online. För att kunna använda tjänsten krävs medlemskap i 
en klubb vars medlemshantering administreras av kansliet. 
 
Förstudien över ”Mina sidor” är klar och funktionen kommer delvis starta 
under 2015. 

 
§ 100 Stadgearbete 

a) Förelåg skrivelse från Sveriges Hundungdom rörande de avtal föreningen 
har med vissa rasklubbar gällande ungdomsmedlemskap. Problemet rör 
vissa av de specialklubbar där medlemskapet utgår från rasklubben. 
 
Kommittén konstaterar att rasklubbarna måste ha samma stadgeskrivning 
som specialklubbarna gällande ungdomsmedlemskap för att undvika 
situationer där rasklubbar kan vägra skriva avtal med SHU.  
 
Kommittén anser att frågan måste åtgärdas men att detta kan ske i 
samband med stadgerevisionen vid 2015 års Kennelfullmäktige och föreslår 
därför Centralstyrelsen att föra frågan till dagordningen vid 
Kennelfullmäktige. 

  
§ 101 Ärenden gällande specialklubb 

a) Förelåg fråga från medlem i specialklubb rörande riktigheten i att skrivelser 
från klubben till SKKs kommittéer endast undertecknats av en 
styrelseledamot.  
 
Kommittén diskuterar ärendet och konstaterar att det är en 
arbetsfördelningsfråga inom styrelsen vem som ska skicka in anmälningar 
till SKKs kommittéer och att det i detta hänseende saknar betydelse vem 
som undertecknat skrivelsen. Ärendet i sak är för klubbens årsmöte att 
behandla. 
 

b) Förelåg förfrågan från specialklubb rörande eventuella hinder mot 
anslutning till Svenska Draghundsportförbundet. 
 
Kommittén konstaterar att det inte föreligger några hinder för 
specialklubbar att ansöka om medlemskap i Svenska 
Draghundsportförbundet. 
 

c) Sekreteraren har träffat representanter för en specialklubb för att diskutera 
problem i klubben och informerar kommittén om vad som avhandlats vid 
mötet.  
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Kommittén konstaterar att det till och från under åren förekommit problem 
av varierande art i klubben och beslutar därför att verka för avhållandet av 
ett gemensamt möte med klubben och SKKs Avelskommitté. 
 

d) Förelåg skrivelse från specialklubb angående personliga påhopp på 
styrelseledamöter.  
 
Kommittén diskuterar problematiken utifrån skrivelsen och uttalar följande: 
 

 Styrelsemedlemmar bör avstå från att delta i infekterade diskussioner i 
sociala medier, särskilt då dessa rör den egna klubben. 

 Det finns inga hinder för styrelsemedlemmar att blockera meddelanden 
från andra personer på Facebook eller liknande sociala nätverk. 

 Styrelsen i en specialklubb har möjlighet att anmäla uttalanden som 
strider mot SKKs grundregler till SKKs Disciplinnämnd. 

 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att diskutera ärendet med den aktuella 
klubbens styrelse. 
  

§ 102 Ärenden gällande avtalsanslutna klubbar 
a) Lista över stegindelning och rapporter från kontaktpersonerna 

 
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
klubb. 
 
Kommittén konstaterar att trakasserier av förtroendevalda förekommer i 
alla typer av klubbar och att det är ett allvarligt problem. 
 

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 
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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 I Per-Inge Johansson 

  
b) Förelåg önskemål om mötesdatum från Svenska Working 

Kelpieklubben/Rasklubb för Australian Stock Dog. 
 
Kommittén uppdrar åt ordförande och SKKs VD att kalla till mötet efter den 
25 januari. 
 

c) Förelåg skrivelse från medlem i avtalsansluten klubb rörande stadgeändring 
tagen vid extra årsmöte. 
 
Klubbens stadgar har ändrats så att ”Styrelseprotokoll kan rekvireras mot 
ersättande av uppkomna kostnader”.  
 
Kommittén konstaterar att det förvisso är godtagbart att ta ut en kostnad 
för utskick och kopiering av protokoll, men protokollen måste alltid hållas 
tillgängliga för medlemmar som önskar ta del av dem, vilket ska framgå av 
stadgarna.  
 
Det extra årsmötet kan inte godkännas då stadgeändringen inte sänts in till 
överordnad klubb (i detta fall Föreningskommittén) för revidering. 
Kommittén uppdrar åt ordförande att diskutera frågan med styrelsen i den 
aktuella klubben 

 
d) Förfrågan från domare som önskar utöka sitt rasregister 
 

Förelåg förfrågan från domare som önskar utöka sitt rasregister med raser 
för vilka kommittén är specialklubb. Kommittén beslutar att skicka ut 
förfrågan till berörda avtalsanslutna klubbar för yttrande. 

 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 

§ 103 Ärenden gällande verksamhetsklubbar 
a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktpersonerna 
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Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive verksamhetsklubb. 
 

1 Svenska Agilityklubben  Per-Inge Johansson 
2 Svenska Hundfreestyleklubben  Maria Weinehall 

 
b) Förelåg skrivelse från Intresseföreningen Kroppsvallarna gällande anslutning 

såsom verksamhetsklubb till SKK.  
 
Kommittén uppdrar åt ordförande och Anso Pettersson att ta kontakt med 
föreningen för att ge vidare stöd i processen. 
 

c) Tidigare bordlagt ärende rörande Svenska Noseworkklubben.  
 
Kommittén diskuterar ingående var inom SKK-paraplyet föreningen skulle 
kunna placeras. Då den naturliga specialklubben är Svenska 
Brukshundklubben uppdrar kommittén åt ordförande att kontakta 
specialklubben för att undersöka dess intresse av att ta emot en 
verksamhetsklubb. 

 
§ 104 Raser utan klubbtillhörighet 

a) Kommittén går igenom listan och konstaterar att ingen ändring behöver 
göras. 

 
b) SKKs VD meddelar att Centralstyrelsen fört diskussioner om en alternativ 

lösning som skulle tillåta raser utan klubbtillhörighet att delta i prov och 
utställning utan att avelsansvaret först delegeras till en specialklubb.  
 
Föreningskommittén beslutar att tillfråga Jakthundskommittén om ett 
gemensamt möte för att diskutera frågan.  

  
§ 105 Projekt/Uppdrag 

a) Utbildning i föreningsteknik i Umeå 
Nytt förslag på datum för utbildning i föreningsteknik i norra Sverige är den 
14 mars i Umeå. Offertförfrågan har gått ut till Scandic Syd i Umeå.  
 

b) Utbildning i föreningsteknik i Örebro 
Föreligger offert från Scandic Väst avseende lokal för utbildning i 
föreningsteknik söndagen den 8 mars.  
 
Kommittén beslutar att bekräfta offerten och att Thomas Uneholt, Anso 
Petterson, Per-Inge Johansson och sekreteraren deltar för 
Föreningskommitténs räkning. 
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c) Underskrifter på distans 

Det pågående projektet avseende underskrifter på distans går ut vid 
årsskiftet och ska därefter utvärderas. Kommittén uppdrar åt sekreteraren 
att begära in utvärderingar inför 2015 års första möte. 
 

d) Distansutbildning  
Startdatum för pilotutbildningen i föreningsteknik för ordförande planeras 
till den 15 februari. Kommittén uppdrar åt ordförande och Thomas Uneholt 
att utse fem ordförande eller vice ordförande inom Svenska 
Dvärghundsklubben respektive Svenska Terrierklubben som deltagare i 
pilotutbildningen. 
 

e) Nya projekt/uppdrag  
FK har fått i uppdrag från Centralstyrelsen att initiera en förstudie rörande 
hanteringen av fristående intresseföreningar och privata bolag (se även § 
107 a).  
 
Kommittén beslutar att initiera ett projekt för ändamålet. SKKs VD och 
kommitténs sekreterare genomför den första delen i förstudien bestående i 
att undersöka befintliga lösningar inom andra föreningar. 

 
§ 106 Diskussionsfrågor 

a) SKKs VD berättar att det förts diskussioner med Svenska Terrierklubben 
rörande sporten weightpulling. Weightpulling är av Jordbruksverket klassad 
som högrisktävling men under förutsättning att gällande regler efterlevs 
finns en öppning för att ta in sporten inom SKK-organisationen. 
 

§ 107  Protokoll och protokollsutdrag från CS och kommittéer 
a) Protokollsutdrag från Centralstyrelsen 

 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS nr 5-2014 där kommittén givits i 
uppdrag att till nästa Kennelfullmäktige lämna ett organisationsförslag där 
verksamhetsklubbarnas ansvar tydliggörs.  
 
Centralstyrelsen har även uppdragit åt kommittén att initiera en förstudie 
rörande hur fristående intresseföreningar och privata företag ska kunna 
knytas närmare organisationen (se även § 105 e). 
 
Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till 
handlingarna. 
 

b) Protokollsutdrag från Centralstyrelsen 
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Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS nr 5-2014 rörande eventuellt 
namnbyte avseende en avtalsansluten klubb. 
 
Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till 
handlingarna. 
 

c) Protokoll från Centralstyrelsen 
 
Förelåg SKK/CS protokoll nr 4-2014. Kommittén tar del av protokollet och 
lägger det därefter till handlingarna. 
 

§ 108 Till FK för kännedom 
a) Förelåg skriftväxling mellan en norsk rasklubb och en klubb utanför FCI. 

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

b) Förelåg skrivelse från medlem rörande regler för hedersmedlemskap i 
lokalklubb inom specialklubb. 
 
Kommittén tar del av skrivelsen och lägger den därefter till handlingarna. 
 

§ 109 Datum för nästkommande sammanträde 
  
Kommittén beslutar följande mötesdatum för 2015: 
 
17 februari 
14 april 
16 juni 
11 augusti 
13 oktober 
1 december  

 
§ 110 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat 
 Kommittén finner att inga beslut faller under denna punkt. 
 
§ 111 Sammanträdets avslutande 
 
 
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  



  

SKK/FK nr 6-2014 
2014-12-16 
Sida 10/10 

 
 

 
 
 
 
Justeras  
 
 
Per-Inge Johansson, ordförande  
 
 
 
Justeras  
 
 
Maria Weinehall 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
 


