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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
onsdagen den 17 februari 2022 via Zoom. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Ove Johansson (ordf.), Roffa Asplund, Moa Källström, Urban Nilsson och Jonas Öhrn  

Adjungerade: 

Fredrik Bruno, Agneta Lönn, Helena Nyberg, Katarina Swahn och Torbjörn Håkansson 
(från § 20) 

Protokoll: 

Ida Lundqvist  

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ove Johanssons hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde. 
 

§ 2 Val av justeringsperson 
Jonas Öhrn utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

  
§ 3 Fastställande av dagordning 

Kommittén beslutar att fastställa dagordningen utan ändringar.  
 
§ 4 Föregående protokoll 

Kommittén går igenom föregående protokoll och noterar att svenska ADB 
klubben läggs till avtalsanslutna klubbar samt att svenska dogo canarioklubben 
är nedlagd.  
 
Kommittén lägger därefter protokollet med godkännande till handlingarna. 

  
§ 5 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport till och med 31 oktober 2021.  
 
Kommittén lägger, med godkännande, rapporten till handlingarna. 

 
§ 6 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
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Ove Johansson rapporterar att han har varit på Centralstyrelsens möte den 
10 februari där man gick igenom och antog den nya delegeringsordningen. 
Rapporterar även om ordförandeskap vid ett årsmöte i en av 
organisationens klubbar.  
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Roffa Asplund 
Rapporterar om möte med en avtalsansluten klubb. Har även haft mycket 
arbete med organisationsutskottet inom SBK.  
 
Urban Nilsson 
Rapporterar om många frågor angående digitala årsmöten. Rapporterar 
även om att han deltagit vid ett flertal möten gällande typstadgarna, där 
Fredrik Bruno och Ida Lundqvist var inbjudna.  
 
Jonas Öhrn 
Rapporterar att han varit och är uppbokad som ordförande vid ett flertal 
årsmöten. Upplever att han har fått mycket förfrågningar om hybridmöten 
och har fått förfrågningar om att ställa upp som ordförande på 
hybridmöten.  
 
Moa Källström 
Rapporterar om arbete med VoteIT och med planeringen med att utbilda 
funktionärer som kan hjälpa klubbarna med detta. Teresia Ställborn 
kommer att ha en genomgång av VoteIT för dessa funktionärer den 23 
februari.  

 
c) Sekreterarens rapport 

Ida Lundqvist rapporterar om att hon fortsätter sin introduktion i arbetet 
och att hon fått en del frågor angående hybridmöten. 
 

d) Chefsjuristens rapport 
Agneta Lönn rapporterar om att hon har haft möte med 
intresseorganisationen som samarbetar angående konsumentköplagen. 
Införandet är framflyttat till den 1 maj. Gemensam debattartikel ska skrivas 
med LRF, antagligen i SvD. Den 7 mars kommer den juridiska avdelningen få 
en paralegalpraktikant.  

 
e) Övriga rapporter 
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Katarina Swahn 
Rapporterar om tuff arbetsbelastning för samtliga. Hon har mottagit väldigt 
mycket frågor angående byte av möte från digitalt till fysiskt och tvärt om. 
Rapporterar även om att SBK rekryterar en ny generalsekreterare och 
lanserar ett nytt medlemssystem. Kongressen äger rum den 7-8 maj.  

 
Helena Nyberg 
Rapporterar om medlemssiffror. Det har skett en kraftig uppgång av 
medlemmar i SKK. Störst ökning står agilityklubben för med en ökning på  
60 %. Rapporterar även om personalförändringar på kansliet och att 
uppfödarrådgivning erbjuds kostnadsfritt under en provperiod på tre 
månader.  
 

§ 7 FK/VU och sekreterarens dispensbeslut 
 

a) Förelåg VU:s beslut om dispensansökan från specialklubb, fattat av Svenska 
Kennelklubbens Föreningskommittés verkställande utskott den 6 december 
2021. 
 
Specialklubb har inkommit med en ansökan om dispens från sina stadgar 
avseende att motioner måste vara inskickade senast sex veckor innan 
fullmäktige. 
 
Beslut 
Specialklubb medges dispens från stadgarnas § 7 moment 3, dagordning 
punkt 17, övriga ärenden, i enlighet med ovan begärd dispens, dvs att 
meddela sina klubbar att motioner måste vara inskickade senast sex veckor 
innan fullmäktige, det vill säga senast den 26 februari 2022. 
Kommittén (VU) föreslår även styrelsen att skriva en proposition avseende 
justering av tiderna i stadgarna till kommande årsmöte. 
 

b) Förelåg VU:s beslut om häva sin tidigare avrådan från att anordna fysiska 
års- och fullmäktigemöten, fattat av Svenska Kennelklubbens 
Föreningskommittés verkställande utskott den 4 februari 2022, se bilaga 1. 
 
Kommittén godkänner besluten. 

 
§ 8 Stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer 
 

a) Förelåg ärende rörande fråga om dispenser, tillträdesförbud och SKKs 
stadgar. 
 
Kommittén uppdrar åt SKKs juridiska avdelning av besvara frågorna. 

 



  

SKK/FK nr 1-2022 
17 februari 2022 

Sida 4/11 
 
 

 
b) Förelåg ärende gällande förtydligande av §§ 4-6 i kommitténs förslag på nya 

typstadgar. 
 
Kommittén konstaterar inledningsvis att man inte har haft någon intention 
att ändra klubbarnas nuvarande ordning i stadgarna, vad avser nu aktuella 
paragrafer. 
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att publicera ett förtydligande på SKKs 
hemsida samt att tillsammans med en påminnelse om sista dag för 
remissvar lämna ett förtydligande samt uppmuntra klubbarna att inkomma 
med synpunkter på stadgarna.  
 
Avseende andra frågor gällande typstadgarna kommer dessa hanteras då 
remisstiden är slut.  

 
c) Förelåg ärende angående eventuell diskriminering i specialklubb. 

 
Kommittén uppdrar åt ordföranden att tar kontakt med specialklubbens 
ordförande angående detta. 

 
d) Förelåg ärende från rasklubb gällande hybridmöten. 

 
Kommittén beslutar att ändra sitt tidigare förbud mot att anordna 
hybridmöten, istället gäller en stark avrådan från hybridmöten.  
 
Kommittén avråder även ifrån att styrelsen och mötespresidiet sitter 
tillsammans vid hybridmöten och digitala möten utan att andra medlemmar 
finns närvarande.  
 
Kommittén anser att det för små klubbar med stora geografiska avstånd kan 
vara bra att öppna upp för denna möjlighet då möjligheter till årsmöte via 
telefon är borttagen. 
 
Kommittén ser det positivt att medlemmar träffas fysiskt om detta är 
möjligt. 

 
Förtydligande angående hybridmöten: 
 
Ett hybridmöte är ett möte där vissa deltagare är närvarande fysiskt och 
andra deltar via länk. Kommittén definierar hybridmöte som ett möte där 
närvaro erbjuds både i en möteslokal och via länk. 
 
Ett hybridmöte ställer höga krav på styrelse, mötesordförande och tekniska 
lösningar. Det är viktigt att alla deltagare ska känna sig sedda, hörda och 
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kunna bidra obehindrat. Alla deltagare ska kunna närvara på någorlunda 
jämlika villkor.  
 
Kommittén har identifierat ett antal svårigheter som kan uppkomma vid 
anordnande av ett hybridmöte: 
 

 Kommunikation (ljud och bild) 
Det är styrelsens ansvar att tillse att samtliga mötesdeltagare kan höra 
varandra. Det innebär att det sannolikt krävs fler än en mikrofon i 
möteslokalen. Det kan även behövas flera kameror i rummet, de 
medlemmar som deltar via länk bör åtminstone kunna se den aktuella 
talaren. 
 
De medlemmar som deltar fysiskt måste kunna höra och se de 
medlemmar som deltar via länk. Det innebär att det kan krävas flera 
högtalare och skärmar i möteslokalen. 
 

 Röstlängd 
Styrelsen måste även fundera över hur röstlängden ska fastställas och 
fortlöpande kunna justeras på ett sätt som är transparent i såväl 
möteslokalen som för de medlemmar som deltar via länk. 
 

 Talarlistor 
Styrelsen måste säkerställa att alla mötesdeltagare kan begära ordet 
och föras upp på talarlistan i rätt ordning, oavsett om de deltar via länk 
eller finns på plats i lokalen. 

 

 Voteringar 
Styrelsen måste försäkra sig om att voteringar kan genomföras på ett 
rättvist sätt, oavsett om det är fråga om beslut med acklamation, öppen 
votering eller sluten votering. 

 

 Tekniska problem 
Styrelsen måste även förbereda sig på att det kan uppstå tekniska 
problem i mötet, och ha en plan för hur sådana ska hanteras. Hur 
upptäcker man att någons utrustning inte fungerar? Hur hanterar man 
om någons utrustning inte fungerar? 

 
Kommittén kommer vid inkomna klagomål gällande hybridmöten granska 
om mötet har kunnat genomföras på ett bra sätt med beaktande av 
ovanstående. Detta kommer att innebära att om kraven inte är uppfyllda 
kommer mötet att behöva genomföras på nytt.  
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Kommittén har sedan tidigare gett dispens för digitala årsmöten under hela 
2022 och lathund finns på hemsidan. 
 
Kommittén har hävt sin avrådan från att hålla fysiska årsmöten. 
 
Kommittén upplyser om att ett alternativ till hybridmöten kan vara att 
klubben streamar mötet. Medlemmarna kan då se och lyssna på mötet, 
men saknar yttranderätt och rösträtt. 
 
Kommittén kommer att medverka vid ett hybridmöte för att utvärdera.  

 
e) Förelåg ärende från rasklubb gällande hybridmöten. 

 
Se punkten d. 
 

f) Förelåg ärende från specialklubb rörande justerade stadgar. 
 

Specialklubb har infört en ny skrivelse i sina stadgar gällande upphörande av 
hedermedlemskap och inhibering av detsamma. 
 
Kommittén uttalar att möjligheten att återta ett hedermedlemskap redan 
finns i stadgarna genom att inkomma med en motion eller lägga en 
proposition till årsmötet. Därmed behövs inte den nya formuleringen.  
 
Kommittén beslutar att inte fastställa den aktuella stadgeändringen.  
 

g) Förelåg ärende rörande förslag på ny valordning från specialklubb. 
 
Specialklubb har inkommit med ett stadgeförslag gällande valordning. 
 
Kommittén beslutar att godkänna den nya valordningen, men uppmanar 
specialklubben att se över sina stadgar på nytt när de nya typstadgarna är 
redo. 
 

h) Förelåg ärende rörande kallelse av delegater till digitalt fullmäktige. 
 
Fråga har inkommit från medlem i rasklubb angående riktigheten i att 
endast kalla delegater till fullmäktige samt fråga om medlemmar kan nekas 
att närvara vid mötet. 
 
Kommittén konstaterar att det enligt rasklubbens stadgar endast är 
delegaterna som behöver kallas och att medlemmarna har närvarorätt och 
yttranderätt. 
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Kommittén beslutar även att närvaroanmälan tidigast 14 dagar innan 
fullmäktigemötet får krävas.  

 
i) Förelåg ärende rörande dispensansökan från specialklubb. 

 
Specialklubb önskar dispens från bestämmelsen att votering ska ske öppet 
utom vid personval som ska ske med slutna sedlar. 
 
Kommittén beslutar att bevilja dispens på så sätt att samtliga voteringar 
kan ske slutet i VoteIT.  

 
j) Förelåg ärende rörande specialklubbs typstadgar. 

 
Kommittén önskar ett samarbete angående gemensamma typstadgar för 
den aktuella specialklubben och SKK. 
 
Kommittén uppdrar åt ordföranden att samla Fredrik, Jonas och 
sekreteraren till ett gemensamt möte för diskussion om ömsesidig 
anpassning. 

 
§ 9 SKKs Föreningskonsulenter 

Inga inkomna. 
 

§ 10 Ärenden gällande länsklubb 
 Inga inkomna. 
 
§ 11 Ärenden gällande specialklubb 
 

a) Förelåg ärende rörande specialklubb. 
 
Svenska bostonterrierklubben har vid sitt årsmöte tagit beslut om att ändra 
status till rasklubb och ansluta sig till Svenska dvärghundklubben. 

 
Kommittén beslutar att förändra klubbstatusen för svenska 
bostonterrierklubben. Kommittén beslutar vidare att återkalla rasansvaret 
för bostonterrier och delegera detta till Svenska dvärghundklubben. 
Beslutet träder i kraft den 1 juli 2022.  
 
Kommittén noterar att beslutet enligt SKKs stadgar ska anmälas till 
Kennelfullmäktige. 
 

b) Förelåg ärende från rasklubb rörande specialklubbstillhörighet.  
 
Fråga har inkommit från rasklubb angående utträde ur specialklubb. 
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Kommittén beslutar att begära yttrande från aktuell specialklubb.  

 
c) Förelåg ärende från rasklubb gällande forskningsmaterial.  

 
Rasklubb har haft ett forskningsprojekt angående hälsoproblem hos rasen 
och önskar att materialet överlämnas till rasklubben från tidigare 
projektansvariga.  
 
Kommittén uppdrar åt juridiska avdelningen att vara klubben behjälplig i 
hantering av ärendet. 

 
d) Förelåg ärende angående motion insänd till specialklubb. 

 
Specialklubb har bett om kommitténs hjälp med hanteringen av en 
inskickad motion.  
 
Kommittén uppdrar åt ordförande att ta kontakt med 
föreningskonsulenterna som redan har ett uppdrag i den aktuella klubben.  

 
e) Förelåg ärende rörande alternativ klubbs Facebooksida. 

 
Skrivelse har inkommit från specialklubb angående hantering av alternativ 
klubbs Facebooksida. 
 
Kommittén konstaterar att det i det aktuella fallet inte är fråga om en 
konkurrerande klubb. Kommittén uppmanar den aktuella klubben att inleda 
dialog med upphovsmännen till Facebooksidan.  
 
Slutligen uppdrar kommittén åt sekreteraren att i enlighet med kommitténs 
delegeringsordning framställa en lathund som SKKs klubbar kan följa när det 
finns konkurrerande klubbar. 

 
§ 12 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 
 

a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson: 
 

1. Svenska Kroppsvallarklubben 
Ledamoten rapporterar från kontakter med avtalsansluten 
verksamhetsklubb. 
 

b) Förelåg ärende gällande skrivelse från specialklubb och rasklubb gällande 
Svenska Kroppsvallarklubbens hantering av den provverksamhet klubben 
ansvarar för.  
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Kommittén uppdrar åt ordförande att ta kontakt med berörda klubbar.  

 
§ 13 Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar 
 

Klubb Rasansvar Kontaktperson 

Jack Russell Klubben, JRK  Nej Urban Nilsson 

Ras- och avelsföreningen för Cane Corso, 
RACC  

Ja Roffa Asplund 

Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, 
RPVH 

Ja Ove Johansson 

Svenska ADB Klubben Ja Torbjörn Håkansson 

Svenska Barbetklubben, SBBK Nej Jonas Öhrn 

Svenska Blodhundklubben, SvBK Ja Moa Källström 

Svenska Kooikerhondjeklubben, Skooi Ja Urban Nilsson 

Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK, f Ja Jonas Öhrn 

Svenska Lagotto Romagnolo Klubben, 
SLRK 

Ja Roffa Asplund 

Svenska Lancashire Heeler Klubben, SLHK Ja Moa Källström 

Svenska Landseerklubben, SvLK Ja Torbjörn Håkansson 

Svenska Miniature American 
Shepherdklubben, SMASK 

Nej Ove Johansson 

Svenska Perro de Agua Español Klubben, 
SPDAEK 

Ja Urban Nilsson 

Svenska Porcelaineklubben, SPoK Ja Jonas Öhrn 

Svenska Shar Pei Klubben, SvSpK Ja Roffa Asplund 

 
Kommittén utser Torbjörn Håkansson till ny kontaktperson för Svenska ADB 
klubben och Svenska landseerklubben, SvLK. 
 
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
rasklubb. 
 

b) Förelåg ärende gällande nya stadgar från avtalsansluten rasklubb.  
 

a) Förelåg lista över avtalsanslutna rasklubbar. 
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Kommittén uppdrar åt ordförande att ta kontakt med 
föreningskonsulenterna.   
 

c) Förelåg ärende gällande klubbstatus för en avtalsansluten rasklubb. 
 
Klubben har varit avtalsansluten under en längre period och samlar ett 
betydande antal medlemmar. Klubben har framfört önskemål om att få 
möjlighet till demokratiskt inflytande inom SKK-organisationen. 
 
Kommittén konstaterar att frågan kommer att utredas inom ramen för 
pågående projektet om specialklubbsorganisationen. 
 
Kommittén uppdrar även till sekreteraren att tillskriva den aktuella 
rasklubben samt närliggande avtalsanslutna rasklubbar och upplysa om 
möjligheten att tillsammans bilda en specialklubb.  

 
§ 14 Ärenden gällande raser utan klubbtillhörighet 
 

a) Förelåg ärende rörande specialklubbstillhörighet för biewerterrier. 
 
Det har nu bildats en rasklubb för den aktuella rasen som alltjämt saknar 
specialklubbstillhörighet. 
 
Kommittén beslutar att återigen tillfråga svenska terrierklubben om 
övertagande av rasansvaret. 

 
§ 15 Projekt 
 Bordläggs till nästkommande möte den 10 mars 2022. 
 
§ 16 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen och kommittéer 
 Inga inkomna.  
 
§ 17 Till kommittén för kännedom 

a) Förelåg ansökan om anslutning av rasklubb för flerfärgade pudlar.  
Kommittén noterar informationen och konstaterar att ärendet inte kan 
behandlas förrän avelskommittén fattat beslut om hantering av den 
aktuella rasen.  

 
§ 18 Datum för nästkommande sammanträde 
 
 Kommittén sammanträder åter den 10 mars 2022 för projektmöte. 
  
 Nästa ordinarie möte är den 21 april 2022. 
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§ 19 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat 
 Kommittén finner att inga ärenden faller under denna punkt. 
 
§ 20 Sammanträdets avslutande 
 Kommitténs ordförande Ove Johansson tackar samtliga ledamöter och 

avslutar sammanträdet. 
  
Vid protokollet  
 
 
 
___________________ 
Ida Lundqvist 
 
 
 
Justeras  
 
 
 
___________________ ___________________ 

Ove Johansson, ordförande  Jonas Öhrn 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
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