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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
tisdag 2015-12-01 på Görvälns Slott. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade SKK: 

Måns Engelbrektsson, Agneta Lönn, Helena Nyberg och Ulf Uddman 

Protokoll: 

Fredrik Bruno 
 

§ 96 Sammanträdet öppnas 

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

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

 
§ 98 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs utan ändringar.  
 

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

 
§ 100 Ekonomisk rapport 

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

 
§ 101 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Ordförande rapporterar inledningsvis att arbetet med stadgerevisionen 
efter Kennelfullmäktige är slutfört och att stadgarna skickats till 
marknadsavdelningen för tryck.  
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Ordförande rapporterar vidare att han hållit två heldagskurser i 
föreningsteknik för en specialklubb respektive länsklubb. Specialklubben 
samlade sina rasklubbar och länsklubben sina lokalklubbar. Det finns 
generellt ett stort intresse för utbildningar i föreningsteknik. 
 
Rapporterar slutligen om att mängden årsmötesfrågor i kontakten med 
klubbar ökar då årsmötesperioden börjar närma sig. 
 

b) VDs rapport 
Rapporterar att Centralstyrelsen beslutat att ta Jaktspaniel- och 
Jaktretrieverklubbens förfrågan om att starta verksamhetsklubb (se FK 5-
2015 § 86 b) vidare till SSRK för diskussion.  
 
Svenska Brukshundklubben vann upphandlingen om 
assistanshundverksamheten. SKK arbetar för en så smidig övergång av 
uppdraget som möjligt. 
 
Centralstyrelsen har haft sitt första ordinarie möte. Kommittéerna har 
fördelats vilket för Föreningskommitténs del innebär att Thomas Uneholt 
blir ny ordförande. Nya namn i kommittén blir Ove Johansson som ordinarie 
ledamot och Svenska Brukshundklubbens nytillträdda generalsekreterare 
Catrin Fernholm som adjungeras till kommittén. SKKs VD rapporterar att 
han för egen del kommer lämna kommittén men finnas tillgänglig vid 
behov.  
 
Centralstyrelsen har bildat kommittén för medlemsfrågor för hantering av 
disciplinärenden rörande grundregel 1:2 i enlighet med Centralstyrelsens 
mandat. Patrik Cederlöf kommer leda arbetet i den nya kommittén. 
 
Statsanslaget för friluftsorganisationer har höjts och SKK har fått ett 
organisationsstöd för arbete med friluftsfrågor samt ett projekt med 
Jägarförbundet angående första hjälpen i skog och mark. 
 
De nya regler rörande moms på porto som träder ikraft i april 2016 kommer 
inte sänka SKKs kostnader i någon större omfattning. 
 
FCI har tillsatt en utredning för att se över sina stadgar och sin organisation. 
De sex länder som kräver förändringar står för ungefär hälften av FCIs 
budget. Önskemålen om förändringar innebär bland annat ett krav på 
omprövning av principen ”ett land – en röst”. Utredningen startar 13 
januari.  
 
Centralstyrelsen har i enlighet med beslut vid Kennelfullmäktige tillsatt en 
organisationsutredning för att se över SKKs organisationsform. 
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Tidningen Hundsport har fått ett besparingsbeting från 
Länsklubbsfullmäktige. Besparingarna innebär att Hundsports sidantal 
kommer minskas med 200 sidor per år. Alla domar-PM lyfts ur tidningen 
och Hundsport kommer bara bevaka en utställning per länsklubb och år.  
 
Ett förberedande möte kommer hållas med Svenska Weightpullklubben 
angående möjlig anslutning till SKK. 
 
Den juridiska telefonrådgivningen kommer framöver minska i tillgänglighet 
på grund av personalminskning. 
 

c) Chefsjuristens rapport 
SKKs chefsjurist Agneta Lönn rapporterar att hon hållit ett flertal 
utbildningar i juridik för klubbar den senaste tiden.  
 
Det finns en felaktig skrivning i senaste Hundsport special om att 
fodervärdsavtalet ska vara klart vid årsskiftet, detta stämmer inte då avtalet 
kommer vara klart första kvartalet 2016. De ändringar som beslutades vid 
Kennelfullmäktige avser både hanhund och tik. 
 
Rapporterar slutligen om en förmodad förestående prövning i domstol av 
den maximala ersättningsnivån för avhjälpande efter köp av en hund som 
varit behäftad med dolt fel.  
 

d) Ledamöternas rapporter 
 
Maude Sjölin 
Rapporterar att utbildningen i föreningsteknik i Umeå i oktober varit lyckad 
med många och intressanta diskussioner. Efterlyser dock ett sätt att 
hantera skilda kunskapsnivåer vid Föreningskommitténs utbildningar. 
 
Rapporterar i övrigt om en del årsmötesfrågor i samband med starten av 
årsmötessäsongen. 
 
Anso Pettersson 
Rapporterar om årsmötesfrågor och förfrågningar om ordförandeskap vid 
årsmöten. 
 
Göran Hallberger 
Får motta många förfrågningar angående ordförandeskap vid årsmöten, 
rapporterar även om möten om de nordiska jaktprovsreglerna för 
älghundar. 
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e) Sekreterarens rapport 

Rapporterar om oro mellan en special- och rasklubb som lett till att 
specialklubben återkallat rasansvaret för den aktuella rasen. 
 
En klubb har inkommit med önskemål om dispens för röstning på distans 
vid klubbens årsmöte. Dispensansökan har tills vidare avvisats på grund av 
bristande underlag vad gäller tillvägagångssättet för en sådan lösning. 
 

f) Övriga rapporter 
 
Helena Nyberg 
Rapporterar att medlemsguiden nu är igång, med en hel del positiva 
reaktioner från klubbarna. Alla nya medlemmar får nu det nya 
medlemsbeviset med specifik logga och färg. 
 
Minskningen av medlemsantalet i länsklubbarna stannar av och har börjat 
plana ut vilket innebär en mer positiv bild än tidigare.  
 
Måns Engelbrektsson 
Rapporterar att det forskningsseminarium som hölls den 21 november 
filmades och kommer klippas av ett fristående bolag.  
 
SKK kommer i egen regi att strömma video från Stockholm Hundmässa i 
flera livekanaler. 

 
§ 102 FK/VU 

a) FK/VU har beslutat att fastställa stadgar för Svenska Working 
Kelpieklubben.  
 
Kommittén tar del av bakgrunden i ärendet och godkänner FK/VUs beslut i 
frågan. 
 

b) FK/VU har producerat förslag till stadgar för ny avtalsansluten 
verksamhetsklubb. 
 
Kommittén tar del av bakgrunden i ärendet och godkänner FK/VUs beslut i 
frågan. 

 
§ 103 Stadgefrågor 

a) En specialklubb har inkommit med av klubbens fullmäktige beslutad 
stadgeändring rörande suppleant till valberedningen. 
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Kommittén beslutar att godkänna stadgeändringen och fastställa stadgarna 
med preciseringen att det i stadgarna anges att suppleant ska väljas för en 
period om två år. 

 
§ 104 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 
   

Per-Inge rapporterar att Svenska Agilityklubben i dagarna inleder tester i 
det nya tävlingssystem som klubben upphandlat. Förutsatt att testerna 
faller väl ut kommer systemet öppnas för samtliga tävlingsarrangörer. 
 
Ekonomin är god och klubben räknar med uppemot 125 000 tävlingsstarter 
för helåret 2015. 
 
Klubbens arbete med regelrevidering har varit mycket positivt då i princip 
samtliga utövare haft möjlighet att ge sina åsikter om regelverket. 
 
Maria Weinehall rapporterar att det största arbetet inom Svenska 
Hundfreestyleklubben för tillfället sker med pågående regelrevidering.  
 
Rapporterar vidare att klubben infört lokala arbetsgrupper som får 
möjlighet att arrangera tävlingar inom sina geografiska områden.  

 
§ 105 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 

a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktpersonerna 
  

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
verksamhetsklubb. 
 
1 Svenska Nose Workklubben Per-Inge Johansson 
2 Svenska Kroppsvallarklubben Anso Pettersson 

 
Anso Pettersson rapporterar att Intresseföreningen Kroppsvallarna avhållit 
årsmöte och i samband med detta bytte namn till Svenska 
Kroppsvallarklubben (SvKK) samt antog nya stadgar, anpassade för 
anslutning till SKK.  
 
Kommittén beslutar att fastställa de stadgar som antagits vid klubbens 
årsmöte, dock med ändring avseende kallelse till årsmöte. 
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Då de stadgar som klubben antagit innebär att SKK har rätt att tillsätta 
klubbens ordförande beslutar kommittén, med rekommendation om 
tillsättande av Anso Pettersson, att överlämna ärendet till Centralstyrelsen 
för beslut. 

  
§ 106 Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar 

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 

Kommittén konstaterar att vissa kontaktpersoner lämnar 
Föreningskommittén vid årsskiftet och att en avtalsansluten rasklubb 
tillkommer. Nya kontaktpersoner utses vid nästkommande sammanträde. 
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b) Förelåg skrivelse från avtalsansluten rasklubb angående ett av SKK beviljat 

kennelnamn innehållande hundrasens namn. Klubben önskar ändring av 
kennelnamnet.  
 
Kommittén tar del av skrivelsen och lägger den därefter utan åtgärd till 
handlingarna.  

 
§ 107 Raser utan klubbtillhörighet 

Kommittén går igenom listan över raser utan klubbtillhörighet och konstaterar 
att ingen ändring behöver göras. 

 
§ 108 Projekt och uppdrag 

a) Pågående projekt och uppdrag 
 
Projektet rörande revision av typstadgar för SKKs anslutna klubbar är 
slutfört, kommittén beslutar därför att projektet avslutas. 
 
Kommittén beslutar att omvandla nuvarande uppdrag rörande 
distansutbildningar i föreningsteknik till ett projekt. 
 
Nyhetsbrev innehållande viktigare ändringar inför det nya året och 
information inför kommande årsmötesperiod skickas ut under vecka 49. 

 
§ 109 Till FK för kännedom 
 Förelåg kommitténs delegeringsordning för kommande verksamhetsperiod.  

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

  
§ 110 Datum för nästkommande sammanträde 

 Datum för kommitténs nästkommande sammanträde är den 4 februari 2016, 
plats meddelas senare. 
 

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

 Kommittén finner att inga beslut faller under denna punkt. 
 
§ 112 Sammanträdets avslutande 
 Ordförande Per-Inge Johansson avslutar sammanträdet med att tacka de 

avgående ledamöterna Alf Andersson och Anso Pettersson för tiden i 
kommittén. 

  
 Kommitténs tillträdande ordförande Thomas Uneholt tar över ordet framför ett 

stort tack till avgående ordförande för dennes insatser för kommitténs räkning. 
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Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
 
 
 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. 
 


