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Minnesanteckningar förda vid möte med representanter från Svenska Kennelklubbens 
Centralstyrelse (SKK/CS) och Svenska Lapphundklubbens centralstyrelse (SLK/CS), måndag 
2016-07-04 på SKKs Kansli. 
 

Närvarande:  

SKK: Thomas Uneholt, Mats Stenmark, Kjell Svensson och Fredrik Bruno  
 
SLK: Lotta Sjaunja (CS), Hans Balstedt (CS), Henrik Emanuelsson (CS), Mikael Köpman (CS), Sten 
Pettersson (CS), Irene Jonsson (revisor) och Ambjörn Lindkvist (revisor) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thomas Uneholt hälsar mötesdeltagarna välkomna och tackar de närvarande för att de tagit 

sig tid att närvara vid mötet. 

SKK/CS har vid sitt föregående sammanträde med anledning av situationen i SLK diskuterat 

eventuell förändring av klubbens specialklubbsstatus och ett möjligt återtagande av de 

rasansvar som i dagsläget är delegerade till klubben. Dagens möte innebär starten på en 

period som utgör SLK:s sista möjlighet att undvika sådana åtgärder och visa att klubben kan 

lägga gamla konflikter åt sidan och implementera en mer ändamålsenlig organisation. 

Mötet inleds med att Thomas Uneholt ber SLK:s ordförande, Lotta Sjaunja att ge sin syn på 

situationen i klubben. Lotta konstaterar att det varit en kaosartad situation under de senaste 

åren men att hon hoppas att den ska gå att lösa med hjälp av hårt arbete. 

Thomas Uneholt presenterar därefter SKKs syn på hur klubben fungerar, och konstaterar 

därvid att klubben varit föremål för ett mycket stort antal ärenden i Föreningskommittén, 

Avelskommittén och Centralstyrelsen under de senaste åren. Utifrån dessa ärenden och annan 

information som nått SKK centralt från dess representanter och klubbens medlemmar 

framträder en bild som bland annat visar att: 

 klubbens organisationsform med hänsyn till nuvarande situation i klubben är olämplig 

för tillvaratagande av det rasansvar som delegerats från SKK, 

 de två senaste årsstämmorna inneburit sluten votering på i princip varenda valbar 

post,  

 det östra distriktet är alltför dominant inom klubben, 

 förtroendevalda driver sina egna och sina distrikts agendor istället för att arbeta 

tillsammans för klubbens raser,  

 det saknas samarbetsvilja mellan klubbens största distrikt och dess centralstyrelse, 

 80 % av styrelseledamöterna främst representerar en av klubbens raser, trots att ägare 

till rasen är i klar minoritet bland klubbens medlemmar 

 den styrelse som valdes vid stämman den 11 juni ännu inte avhållit ett konstituerande 

möte. 
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SKK/FK kallade innan klubbens senaste årsstämma till möte med klubbens dåvarande 

centralstyrelse och det östra distriktet med förhoppning om att uppnå ett bättre samarbete 

mellan SLK:s medlemsorganisationer och en förändringsprocess avseende klubbens 

organisationsform. Mötet hade dock inte önskad effekt då de konflikter och 

samarbetssvårigheter som diskuterats inte på något sätt minskade. 

Mötesdeltagarna diskuterar situationen inom klubben och de konflikter som finns i nuläget, 

jämfört med hur klubben fungerat tidigare. Samtliga närvarande är överens om att nuvarande 

situation är ohållbar. 

Mot bakgrund av ovanstående presenterar Thomas Uneholt den lösning som SKKs 

Centralstyrelse ser som det enda alternativet för att avvakta med återtagande av rasansvar 

och/eller förändring av klubbens status inom SKK-organisationen.  

Lösningen innebär att arbetet med den motion om omorganisation som antogs vid klubbens 

stämma den 11 juni ska forceras genom en omedelbar start med att bilda tre rasklubbar. 

Organisationen ska omvandlas med inriktningen att man blir medlem i en rasklubb och då 

automatiskt ansluts till Svenska Lapphundklubben. Distriktens demokratiska inflytande ska 

försvinna eller minskas kraftigt till förmån för klubbens raser, representerade av rasklubbarna.  

Förändringarna innebär i praktiken att det måste startas tre rasklubbar, att SLK:s stadgar 

måste skrivas om, att klubben ska avhålla en extra årsstämma och att klubben måste hitta en 

lösning för ekonomisk omfördelning. SKK kommer att vara behjälplig i arbetet genom en av 

Föreningskommittén utsedd kontaktperson, vem det blir meddelas inom kort. Den tidsplan 

som gäller är följande: 

 31 augusti: en första delrapport om arbetet ska överlämnas till SKK/CS innehållande en 

grov skiss på ny organisationsform och en bedömning om förändringarna kan få 

acceptans bland klubbens distrikt. 

 17 oktober: Slutrapport ska överlämnas till SKK/CS innehållande rasklubbar med 

interimsstyrelser, förslag till ny stadga och förslag till ekonomisk omfördelning inom 

klubben. 

 November: Extrainsatt riksstämma ska avhållas för beslut om antagande av den nya 

stadgan. 

 15 april: Sista datum för avhållande av 2017 års riksstämma med antagande av ny 

stadga och beslut om ekonomisk omfördelning, den nya organisationen är därefter 

sjösatt. 

På kortare sikt förväntar sig SKK att SLK:s styrelse håller ett konstituerande styrelsemöte 

senast den 11 juli, att styrelsen därvid säkerställer att kassörs- och sekreterarposterna i 

klubben är tillsatta och att styrelsen får ett verkställande utskott. Styrelsen förväntas även 

tillse att de fyra officiella utställningar som är inplanerade för 2016 kan genomföras. 

Sammanfattningsvis är signalen från SKK/CS tydlig, SLK måste omedelbart visa en förmåga att 

lösa klubbens problem i enlighet med givna anvisningar, om så inte sker kommer åtgärder att 

vidtas som innebär att klubben fråntas sina rasansvar och förklaras vilande, alternativt får 
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förändrad klubbstatus (jmf. Stadgar för SKK § mom. 2 och 7). Eventuella åtgärder kommer 

fortlöpande att övervägas vid de redovisningspunkter som angivits i tidsplanen. 

 
Vid anteckningsblocket 
 
 
 
Fredrik Bruno 

 
 


