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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
onsdagen den 18 augusti 2021 på Gripsholms Värdshus 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Ove Johansson (ordf.), Roffa Asplund, Moa Källström (fr.o.m. § 62 b), Eva Löwenstein, 
Urban Nilsson och Jonas Öhrn (fr.o.m. § 62 b)  

Adjungerade: 

Agneta Lönn, Helena Nyberg och Katarina Swahn (videolänk) 

Protokoll: 

Fredrik Bruno 
 
§ 57 Sammanträdet öppnas 

Ove Johanssons hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde. 
 

§ 58 Val av justeringsperson 
Eva Löwenstein utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

  
§ 59 Fastställande av dagordning 

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

Kommittén går igenom föregående protokoll och noterar att det felaktigt anger 
att Roffa Asplund blivit sammankallande i utskottet för organisation, Roffa har 
utsetts till sammankallande i en utskottsgrupp för utbildning för 
förtroendevalda.  
 
Kommittén lägger därefter protokollet med godkännande till handlingarna. 

  
§ 61 Ekonomisk rapport 

a) Förelåg ekonomisk rapport till och med maj 2021. 
 
Kommittén lägger, med godkännande, rapporten till handlingarna.  

 
§ 62 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 

SKK/FK nr 4-2021 
18 augusti 2021 
§ 57-74 



  
SKK/FK nr 4-2021 

18 augusti 2021 
Sida 2/10 

 
 

 
Ove Johansson rapporterar om ordförandeskap vid digitala årsmöten under 
försommaren. Tanken är att klubbarna framöver i princip uteslutande ska 
kunna arrangera digitala årsmöten i egen regi. 
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Roffa Asplund 
Rapporterar om vissa likheter mellan SKK- och SBK-organisationerna men 
efterlyser större samsyn kring olika frågor – särskilt en tillnärmning mellan 
SBKs normalstadgar och SKKs typstadgar. 
 
Urban Nilsson 
Rapporterar om årsmötesfrågor och diskussioner med en av SKKs 
avtalsanslutna klubbar kring handläggningen av ett ärende i kommittén och 
Centralstyrelsen. 
 
Eva Löwenstein 
Rapporterar om arbete med utveckling av CUA-rollen i länsklubbarnas regi. 
 
Moa Källström 
Rapporterar om talrika digitala möten inom och utanför organisationen. 

 
c) Sekreterarens rapport 

Fredrik Bruno rapporterar att han avslutar sin anställning på SKK den 27 
augusti men kommer att tjänstgöra vid Kennelfullmäktige i oktober.  
 
Sommaren har utöver semester gått åt till arbete med SKKs nya typstadgar, 
förberedelser för Kennelfullmäktige och juridisk rådgivning. 
 

d) Chefsjuristens rapport 
Agneta Lönn rapporterar att en ersättare för sekreteraren förväntas vara på 
plats senast vid årsskiftet. 
 
Rapporterar vidare om nya versioner av SKKs överlåtelseavtal som förväntas 
vara klara inom kort. 
 

e) Övriga rapporter 
 
Katarina Swahn 
Rapporterar att Therese Palm slutar som generalsekreterare på Svenska 
Brukshundklubben under januari 2022. 
 
Helena Nyberg 
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Rapporterar om att SKK fått en ny VD, vilket av naturliga skäl innebär 
förändringar. Nuvarande regler för distansarbete på kansliet är förlängda till 
den 30 september i enlighet med regeringens rekommendationer.  
 
Registreringssiffrorna går fortsatt uppåt (+ 19 % sedan förra året). Siffrorna 
är historiskt höga men innebär också förväntad ökning av 
omplaceringshundar när restriktionerna i samhället återgår till normalläge. 
Kansliet förbereder sig för att hantera den utvecklingen. 
 
Rapporterar om fortsatt ökande medlemssiffror. Kommittén noterar att den 
yngre gruppen medlemmar har ökat markant i länsklubbarna, förmodligen 
till följd av möjligheten till dubbelt medlemskap för Sveriges Hundungdoms 
medlemmar upp till 25 år. 
 
Utifrån förändringen diskuterar kommittén möjliga åtgärder för att öka 
andelen unga personer i klubbverksamheten. En viktig del i det arbetet bör 
vara att verka för ökad digitalisering och därpå följande förenkling av det 
formella föreningsarbetet. Kommittén diskuterar också åtgärder för att 
skapa intresse för föreningsdemokrati och öka kunskapen om föreningar 
bland yngre medlemmar. 
 

§ 63 Föreningskommitténs verkställande utskott 
a) Förelåg VU:s beslut om fysiska årsmöten under försommaren. 

 
Beslutet innebar att kommittén meddelade att fysiska årsmöten kunde 
genomföras först när regeringens restriktioner gick till nivå 2, vilket sedan 
skedde den 1 juli.  
 
Kommittén godkänner beslutet.  
 
Kommittén har sedan den 1 juli inga invändningar mot att klubbar 
genomför sina årsmöten fysiskt, och uppmanar medlemsorganisationerna 
att i det sammanhanget ta hänsyn till eventuella rekommendationer och 
restriktioner från det allmänna. 
 

b) Förelåg VU:s beslut att meddela Svenska Taxklubben dispens avseende 
motionsbehandling inför dess fullmäktigemöte. 
 
Dispensen innebär att den motionsbehandling som normalt ska ske i 
lokalkubbarna inte behöver ske inför årets Taxfullmäktige. Bakgrunden är 
att vissa lokalklubbar skjutit fram sina årsmöten till 2022, och andra använt 
mötesformer som inte möjliggjort sådan behandling. 
 
Kommittén godkänner beslutet.  
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§ 64 Stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer 
a) Förelåg ärende rörande eventuell justering av SKKs stadgar vid kommande 

Kennelfullmäktige. 
 
Kommittén föreslår att den valordning som är avsedd att föras in i SKKs 
typstadgar även speglas i SKKs och länsklubbarnas stadgar. Kommittén 
föreslår även att det dubbla medlemskapet för medlemmar i Sveriges 
Hundungdom förs in i stadgarna. Dessutom föreslås förändringar rörande 
skriftlig omröstning och att endast Centralstyrelsen ska kunna anmäla 
minderåriga medlemmar till SKKs disciplinnämnd. Därutöver mindre 
redaktionella ändringar. 
 

b) Förelåg fråga från marknadsavdelningen rörande kommitténs 
kommunikationsvägar. 
 
Kommittén diskuterar frågan och konstaterar att informationsbehovet från 
Föreningskommittén är stort i kvantitativt hänseende. Behovet avser i de 
flesta fall endast en mindre målgrupp inom organisationen och det rör sig i 
de flesta fall om kunskapsförmedling snarare än nyheter. 
 
Kommittén uppdrar åt ordförande att utifrån diskussionen besvara frågan 
från marknadsavdelningen för kommitténs räkning. 
 

c) Ärende angående möjlighet till utökad fullmaktsröstning vid Sveriges 
Hundungdoms Representantskap. 
 
Sveriges Hundungdom önskar få utökade möjligheter till fullmaktsröstning 
för att minimera riskerna för smittspridning vid kommande 
representantskapsmöte. 
 
Kommittén beslutar att ge Sveriges Hundungdom dispens från stadgarnas § 
7 mom. 2 på så sätt att varje delegat kan äga samtliga lokalklubbens röster.  

 
§ 65 SKKs Föreningskonsulenter 

a) Förelåg begäran om föreningskonsulenternas insatser i en av 
organisationens specialklubbar. 
 
Den aktuella klubben har aviserat att man vill undersöka förutsättningarna 
för att övergå från årsmötes- till fullmäktigesystem. 
 
Kommittén uppdrar åt föreningskonsulenterna att vara specialklubbens 
styrelse behjälplig i arbetet. 
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§ 66 Ärenden gällande specialklubb 

a) Förelåg ärende angående kommande organisationsförändring i en 
specialklubb.  
 
Specialklubben har ansvar för flera raser och har organiserat sig med en 
rasklubb till vilken ansvaret för en ras har delegerats, medan ansvaret för 
övriga raser förvaltas av specialklubben. Relationen mellan specialklubben 
och dess enda rasklubb regleras av avtal. 
 
Under våren har organisationsformen visat sig innebära otydligheter som 
medfört osäkerhet avseende medlemmarnas demokratiska rättigheter vid 
specialklubbens årsmöte. 
 
Kommittén förelägger klubbarna att gemensamt inkomma med förslag på 
ny organisation som kan beslutas om vid kommande årsmöten. Vidare 
uppdrar kommittén åt SKKs Föreningskonsulenter att vara klubbarna 
behjälpliga i förändringsarbetet. 
 

b) Förelåg ärende rörande klubbtillhörighet för ras inom en specialklubb som 
samlar flera raser inom ramen för sin organisation. 
 
Ett antal ägare av den aktuella rasen anser sig inte få sina intressen 
tillgodosedda inom specialklubben, och kan inte heller framtvinga en 
ändring då de är i minoritet vid specialklubbens fullmäktigemöte. En mindre 
grupp av dessa ägare har därför bildat en förening med målet att bilda en 
egen rasklubb inom SKK-organisationen för den aktuella rasen. Till stöd för 
sin begäran har föreningen inkommit med resultat från en 
enkätundersökning. 
 
Orsaken till begäran om egen rasklubb är att en del av den aktuella rasens 
ägare vill ha möjlighet att utvärdera rasens jaktliga egenskaper på ett annat 
sätt än vad specialklubbens befintliga provformer erbjuder. 
 
Kommittén noterar att den aktuella specialklubben samlar flera raser inom 
en specialklubbsorganisation med lokalklubbar, men utan rasklubbar. En 
sådan lösning innebär att det kan bli svårt för medlemmar att åstadkomma 
tvingande beslut som rör den egna rasen även om de företräder en 
majoritet av ägarna. Organisationsformen kräver därför att lokalklubbarna 
gemensamt tar ansvar för att skapa möjligheter att fortlöpande utvärdera 
och, när det är påkallat, tillgodose önskemål från ägare till klubbens raser. 
 
Föreningskommittén konstaterar inledningsvis att det i inte är aktuellt att 
tvinga fram någon förändring avseende rasens specialklubbstillhörighet. 
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Däremot anser kommittén att det bör vara möjligt att tillgodose 
önskemålet från nu aktuella hundägare så länge det inte äventyrar 
specialklubbens befintliga provverksamhet eller är olämpligt av andra skäl. 
 
För det fall det inte är möjligt att tillgodose önskemålet inom ramen för 
specialklubbens verksamhet anser kommittén att det bör finnas möjlighet 
att tillgodose det på annat sätt inom SKK-organisationen. Kommittén har i 
en sådan situation för avsikt att diskutera en lösning med SKKs 
Jakthundskommitté. 
 

c) Förelåg information om namnändring för Svenska Dvärghundsklubben. 
 
Klubbens fullmäktige har beslutat om ändring av klubbens namn till Svenska 
Dvärghundklubben. 
 
Kommittén godkänner namnändringen. 
 

§ 67 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 
a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson: 
 

1 Svenska Noseworkklubben Moa Källström 
2 Svenska Kroppsvallarklubben Eva Löwenstein 
   

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
rasklubb. 
 
Moa Källström rapporterar att Svenska Nose Workklubben från och med 
den 1 januari är fullvärdig verksamhetsklubb inom SKK. 
 

§ 68 Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar 
a) Förelåg lista över 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 Barbetklubben, SBBK Nej Jonas Öhrn 

Svenska Blodhundklubben, SvBK Ja Moa Källström 

Svenska Dogo Canarioklubben Nej Eva Löwenstein 
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Svenska Kooikerhondjeklubben, Skooi Ja Urban Nilsson 

Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK Ja Jonas Öhrn 

Svenska Lagotto Romagnolo Klubben, 
SLRK 

Ja Roffa Asplund 

Svenska Lancashire Heeler Klubben, SLHK Ja Moa Källström 

Svenska Landseerklubben, SvLK Ja Eva Löwenstein 

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 

Svenska VEO-rasklubben (till SBK 1/1-

2022) 

Ja 

Nej 

Roffa Asplund 

Ove Johansson 

 
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
rasklubb. 
 

b) Förelåg ärende rörande avtalsansluten rasklubb som överlämnats till en av 
organisationens specialklubbar.  
 
Rasklubben behöver anpassa sina stadgar till specialklubbens organisation 
innan sitt nästkommande ordinarie årsmöte. 
 
Kommittén beslutar att ge rasklubben dispens från dess stadgar på så vis att 
stadgeändring får ske med kvalificerad majoritet (3/4) vid ett extra årsmöte. 
 

§ 69 Projekt 
a) Pågående projekt 

 
Kampanj mot mobbing och nätmobbing 
Kommittén beslutar att begära att SKKs Centralstyrelse återtar ansvaret för 
projektet. 
 
Utbildning i grundläggande föreningskunskap 
Kommittén utser Jonas Öhrn till ansvarig för projektet. 
 
Utbildning för årsmötesordförande vid digitala årsmöten 
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Kommittén beslutar att förändra den tidigare utbildningen för 
årsmötesordförande till en utbildning för ordförandeskap vid digitala 
årsmöten. Det första utbildningstillfället planeras till december 2021 och 
kommer ske med av kommittén inbjudna deltagare. 
 
Kommittén utser Ove Johansson till ansvarig för projektet. 
 
IT-stöd för föreningsarbete 
Kommittén utser Ove Johansson till ansvarig för projektet. 
 
Nya typstadgar samt avtal för anslutning och delegation av ansvar. 
Kommittén utser Ove Johansson till ansvarig för projektet. 
 
Utredning av specialklubbsorganisationen 
Kommittén utser Ove Johansson till ansvarig för projektet. 
 
Kommentar till typstadgarna (boken Föreningsteknik) 
Kommittén beslutar att skjuta fram det större projektet att hitta sätt att 
konsolidera och digitalisera den kunskap som idag finns i SKKs 
föreningspaket, frågebank samt boken föreningsteknik. Istället bör boken 
Föreningsteknik gås igenom för eventuella rättelser med anledning av 
kommitténs förändrade praxis och nya typstadgar. 
 
Kommittén utser Ove Johansson till ansvarig för projektet. 
 

b) Nya projekt 
 
Gemensamt möte för Centralstyrelsen och dess kommittéer 
Centralstyrelsen har gett kommittén i uppdrag att planera för ett 
gemensamt möte för Centralstyrelsen och dess kommittéer i början av 
kommande verksamhetsperiod.  
 
Kommittén utser Agneta Lönn till ansvarig för projektet.  
 
Begäran om checklista och arbetsbeskrivning för styrelseledamot 
En specialklubb har frågat om möjligheten att kommittén tar fram 
dokument med checklistor och arbetsbeskrivningar för olika roller i 
styrelsen. 
 
Kommittén anser att det som nämns i begäran ska framgå av 
arbetsbeskrivningen för respektive styrelseroll. Det bör ankomma på 
styrelsen i den enskilda klubben att upprätta sådan arbetsordning för de 
roller som finns i styrelsen eftersom uppgifterna kan skilja sig åt mellan 
organisationens klubbar. 
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§ 70 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen och kommittéer 
a) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse angående kommande 

förändring av klubbstatus för Svenska Nose Workklubben (se § 67 a).  
 
Kommittén noterar informationen och lägger därefter protokollsutdraget 
till handlingarna. 
 

b) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse angående 
Föreningskommitténs förslag att i början av varje verksamhetsperiod 
arrangera ett gemensamt möte för Centralstyrelsen och dess kommittéer.  
 
Centralstyrelsen har gett ett positivt svar på kommitténs förslag och 
uppdragit åt kommittén att inleda planeringen för ett sådant möte. 
 
Kommittén noterar informationen, planeringen av mötet har förts upp som 
ett projekt inom kommittén (se § 69 b). 
 

c) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse angående utredning av 
kommitténs insatser i samband med att kommittén förvaltade en av 
organisationens specialklubbar. 
 
Centralstyrelsen har, efter kommitténs begäran, ändrat sitt beslut på så sätt 
att utredningen ska genomföras av externa personer, istället för 
Föreningskommittén. 
 
Kommittén noterar informationen och lägger därefter protokollsutdraget 
till handlingarna. 
 

d) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse i ett ärende som 
hänskjutits till Centralstyrelsen från kommittén (se FK 2-2021 § 28 c). 
 
Kommittén noterar informationen och lägger därefter protokollsutdraget 
till handlingarna. 

 
§ 71 Till kommittén för kännedom 

a) Förelåg information angående relationen mellan en av organisationens 
rasklubbar och en klubb utanför organisationen. 
 
Kommittén noterar informationen och lägger därefter protokollsutdraget 
till handlingarna. 
 

b) Förelåg information om samtliga rasklubbars protest mot föreslagen 
förändring av medlemshanteringen inom en specialklubb. 
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Kommittén noterar att det är anmärkningsvärt att samtliga specialklubbens 
rasklubbar vänt sig emot ett förändringsarbete som bör föregås av 
förankring och genomföras endast när det finns samförstånd inom den egna 
organisationen. 
 
Kommittén lägger därefter protokollsutdraget till handlingarna. 
 

§ 72 Datum för nästkommande sammanträde 
Kommittén sammanträder åter den 28 september, därefter den 25 november.  
 

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

 Kommittén finner att inga ärenden faller under denna punkt. 
 
§ 74 Sammanträdets avslutande 
 Kommitténs ordförande Ove Johansson tackar kommittén och avslutar 

sammanträdet. 
  
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
Justeras  
 
 
Ove Johansson, ordförande 
 
 
Justeras  
 
 
Eva Löwenstein 
 
 
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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