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SKK/FK nr 5-2021  
28 september 2021  
§§ 75-89 

Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Föreningskommitté  tisdag förmiddag den 28 september 2021. 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter:  

Ove Johansson (ordf.), Roffa Asplund, Eva Löwenstein, Urban Nilsson och Jonas 
Öhrn  

Adjungerade:  

Helena Nyberg och Katarina Swahn  

Anmält förhinder: 

Moa Källström  

Protokoll:  

Agneta Lönn 

§ 75 Sammanträdet öppnas  

Ove Johanssons hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde.  

§ 76 Val av justeringsperson  

Roffa Asplund utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

§ 77 Fastställande av dagordning  

Kommittén beslutar att fastställa dagordningen utan ändringar.  

§ 78 Föregående protokoll  

Kommittén går igenom föregående protokoll och lägger därefter protokollet 
med godkännande till handlingarna.  

§ 79 Ekonomisk rapport  

a) Förelåg ekonomisk rapport till och med augusti 2021.  

Kommittén noterar att budgeten ser bra ut och lägger, med sitt godkännande, 
rapporten till handlingarna.  
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§ 80 Rapporter  

a) Ordförandes rapport  
 

Ove Johansson rapporterar att det är relativt lugnt i klubbarna inför KF. Ordföranden 
rapporterar vidare att han suttit ordförande på Taxfullmäktige som nyligen gick av 
stapeln. 

b) Ledamöternas rapporter  

Roffa Asplund  
Rapporterar om viss omorganisation bland SBKs utskottsgrupper och att allt är väl 
fungerande. Utskotten benämns Utskottsgruppen föreningsstöd, Utskotts-
gruppen styrdokument, Utskottsgruppen ungdom samt Utskottsgruppen 
utbildning för förtroendevalda. 

 

Jonas Öhrn 

Rapporterar att det är relativt lugnt på föreningsfronten men att det 
är lite stormigt i någon enstaka klubb. Uppskattar att utställnings- och 
provverksamheten åter startar upp igen. 
 

Eva Löwenstein  
Rapporterar att hon arbetat som ringsekreterare på två coronaanpassade 
utställningar sedan sist, samt uttrycker en glädje över att utställningsverk-
samheten kan komma igång i större omfattning igen. 
 
Urban Nilsson 
Rapporterar att funktionärer i olika klubbar tar kontakt och önskar få hjälp med 
olika frågor. Rapporterar vidare att det varit många utställningar och att det snart 
är dags för dubbla älghunds-SM. SM startar måndagen den 4 oktober i Timrå och 
avser både år 2020 och 2021.  

c) Sekreterarens/chefsjuristens rapport  

Rekrytering av ny sekreterare, tillika medarbetare på juridiska 
avdelningen, pågår för fullt. Ytterligare intervjuer sker senare denna 
vecka med en förhoppning om att en ersättare är på plats senast vid 
årsskiftet. 

Köpeavtalet för hund är skickat på tryck och väntas åter i nästa vecka, i 
samband med det lanseras även ny utskriftsversion på kopahund.se. 
Även övriga två överlåtelseavtal är reviderade och lanseras vid samma 
tillfälle. 
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e) Övriga rapporter  
 

Helena Nyberg 

Rapporterar att såväl medlemssiffrorna i länsklubb såväl som registrerings-
siffrorna för valpar är siffror som glädjande nog ökar. Länsklubbsmedlemmarna är 
cirka 85 600 och valpregistreringen har ökat med 18 % sedan föregående år. 

Rapporterar vidare att kanslipersonalen återgår till arbete företrädesvis från 
kansliet med start 4 oktober. SKK Start viltspår lanseras troligtvis inom kort och 
därefter kommer ytterligare tre lanseringar. Mitt SKK kommer också lansera vissa 
nya tjänster inom kort, bland annat ägaranmälan och dödsfallsregistrering av 
hund. Snacka med SKK som lanserades under pandemin fortsätter med 3 nya 
tillfällen i höst, ett per månad. Tid, dag och innehåll meddelas senare. SKK har 
också bytt verktyg för nyhetsbrev. 

Katarina Swahn  

Rapporterar att några klubbar har problem som kräver mycket tid 
att administrera. Noterar vidare att arbetet med att införliva VEO-
klubben i SBK fortlöper. Meddelar slutligen att förbundsstyrelsen 
önskat förlängd svarstid på remissen avseende nya typstadgar.  
 

§ 81 Föreningskommitténs verkställande utskott  
Förelåg VUs beslut om att godkänna en avtalsansluten klubbs önskan att hålla 
ordinarie årsmöte 2021 (avseende år 2020) senast den sista oktober 2021. 
 

Kommittén godkänner beslutet.  
 

§ 82 Stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer  

a) Förelåg ärende avseende 2022 års årsmöten.  

 

SKKs förslag till nya typstadgar medger digitala årsmöten. Typstadgarna är än 
så länge på remiss och inte antagna. Så länge giltiga stadgar inte medger 
digitala årsmöten förespråkar Föreningskommittén fysiska årsmöten. 
(Möjligheten till förenklade årsmöten var en tillfällig lösning under corona 
som numera tagits bort.) 

  

 

Kommittén beslutade att det år 2022 är tillåtet med vanliga, fysiska årsmöten 
och att det, för övriga typer av årsmöten krävs dispens. 
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Kommittén diskuterade även möjligheten att anordna hybridmöten, dvs en 
kombination av fysiskt och digitalt årsmöte men fann att det i dagsläget inte är 
lämpligt att införa en sådan möjlighet.  

 

b) Rapport från utvärdering av Föreningskommitténs digitala utbildning 

 

Ledamot i kommittén har tillsammans med personal från utbildningsavdelningen 
tittat på innehåll, utbildningsverktyg och utvärdering från deltagare i 
utbildningen. Det konstaterades att vissa deltagare upplever problem med 
plattformen. Kommittén konstaterar att det finns flera frågor att arbeta vidare 
med. Kommittén diskuterade möjligheten att dela upp kursen i en grundläggande 
kurs samt en fördjupningskurs. Vidare diskuterades möjligheten att byta ut 
kursmaterialet mot nytt digitalt material som är enkelt att uppdatera och 
revidera. 

 

Kommittén blev upplysta om att SBK arbetar på en handbok i Föreninskunskap 
för SBK. Boken är tänkt att vara lättillgänglig och gångbar för såväl SBK som SKK. 
Handboken kommer inom kort ut på remiss inom SBK och kommittén mottog 
tacksamt möjligheten att agera remissinstans.  

 

Kommittén beslutade att samtliga ledamöter bereds tillfälle att läsa och 
kommentera handboken (remissvar) med en förhoppning om att den ska kunna 
utgöra utbildnings- såväl som upplysningsmaterial i framtiden.  

§ 83 SKKs Föreningskonsulenter  

Förelåg svar avseende § 66, SKK/FK nr 4-2021. Möte har ägt rum mellan en 
specialklubb och rasklubb. Gemensamt beslut har fattats om att klubbarna önskar gå 
skilda vägar och att rasklubben under en övergångsperiod då blir en avtalsansluten 
rasklubb under FK/SKK. 

 
Efter ingående diskussioner har FK beslutat att tillmötesgå klubbarnas gemensamma 

ansökan om att klubbarna går skilda vägar och att  rasklubben blir en avtalsansluten rasklubb 

med rasansvar under SKK/FK. 

§ 84 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar  

Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson:  

1 Svenska Noseworkklubben Moa Källström (ej närvarande) 

2 Svenska Kroppsvallarklubben Eva Löwenstein  

Eva rapporterar att hon deltagit på ett medlemsmöte med 
Kroppsvallarna. Katarina upplyste om att Svenska Schäferhund-
klubben ansökt om att rasen ska upptas av klubben med möjlighet 
för rasen att delta på klubbens arrangemang. 
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§ 85 Raser utan klubbtillhörighet 
SVSHK styrelse har beslutat att klubben ej är villiga att ta över ansvaret för 
black and tan coonhound. 

Med anledning av inkommet svar beslutar kommittén att återigen tillfråga Jakthunds-

kommittén om lämplig klubb för rasen. 

§ 86 Projekt 

Med anledning av att dagens möte är förkortat och att kommittén för 
närvarande saknar ordinarie sekreterare beslutade kommittén att 
ledamöterna på egen hand går igenom projektlistan inför nästa möte och att 
en grundlig genomgång av projekten görs vid detta tillfälle.   

§ 87 Datum för nästkommande sammanträde  

Kommittén sammanträder åter den 25 november.   

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

Kommittén finner att inga ärenden faller under denna punkt.  

§ 89 Sammanträdets avslutande  

Kommitténs ordförande Ove Johansson tackar kommittén och avslutar   

sammanträdet.  

 

Vid protokollet   

Agneta Lönn 
 

Justeras   
 

Ove Johansson, ordförande 

 

Justeras   
 
Roffa Asplund  

 

Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som 
fattats  kan bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 




