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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
torsdagen den 24 november 2022 på Rosersbergs slottshotell och via Zoom. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Ove Johansson (ordf.), Roffa Asplund, Torbjörn Håkansson (via Zoom), och Jonas Öhrn 
(via Zoom from § 89) 

Adjungerade: 

Fredrik Bruno (via Zoom §§ 82-89, 92c-93), Agneta Lönn, Helena Nyberg och Therese 
Palm  

Inbjudna: 

Lisa Holmberg, Studiefrämjandet 

Protokoll: 

Ida Lundqvist  

 

Anmält frånvaro:  

Moa Källström, Urban Nilsson, Katarina Swahn 

 

§ 82 Sammanträdet öppnas 

Ove Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde.  
 

§ 83 Val av justeringsperson 
Roffa Asplund utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 
§ 84 Fastställande av dagordning 

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

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

 
§ 86 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport till och med 1 november 2022.  
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Kommittén lägger, med godkännande, rapporten till handlingarna. 

 
§ 87 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Ove Johansson rapporterar om att han deltagit vid Centralstyrelsens möte 
den 8-9 november. Han kommer att medverka vid specialklubbs-
konferensen den 28-29 januari 2023 där kommittén har tre punkter på 
dagordningen. Han rapporterar även om att han är bokad som ordförande 
på ett antal kommande årsmöten. 
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Roffa Asplund 
Rapporterar om att han har haft mycket arbete med SBKs handbok i 
föreningskunskap, men att handboken nu är skickad till SBKs kansli för 
arbete med layouten. 

 
Torbjörn Håkansson 
Rapporterar om att han främst har varit upptagen med arbetet kring 
uppföljningen av motionen om begreppet rashundar. 

 
c) Sekreterarens rapport 

Ida Lundqvist rapporterar om att hon närvarat vid ett möte med 
specialklubb och föreningskonsulenterna Anso Pettersson och Annette 
Andersson.  
 

d) Chefsjuristens rapport 
Agneta Lönn rapporterar om att de engelska avtalen är klara och finns att 
tillgå. Nuvarande avtalsbroschyr behöver uppdateras med anledning av den 
nya konsumentköplagen. Hon arbetar även med att ta fram ett antal nya 
avtal. Hon har haft möte med Nationella djurskyddsgruppen och även 
närvarat vid tre regionträffar.  
 
Fråga har tidigare väckts gällande om kvarvarande lager av boken 
Föreningsteknik bör säljas eller ges bort som gåva.  

 
Kommittén beslutar att boken Föreningsteknik, med medföljande 
rättelseblad, ska ges bort vid kommande specialklubbskonferens.  
 

 
e) Övriga rapporter 
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Helena Nyberg 
Rapporterar om att hon börjar sin nya tjänst som chef för 
marknadsavdelningen den 1 december.  
 
Rapporterar även om att det är en fortsatt uppgång i antalet 
länsklubbsmedlemmarna med 5,3 %.  
 
Registreringssiffrorna går fortsatt ned. Ägarregistreringen av katter har dock 
gått kraftigt upp, något som tros bero på den kommande lagstiftningen 
gällande registrering av katter. Valpregistrering online av rasen cavalier king 
charles spaniel är nu på gång. 
 
Det är fortsatt hög arbetsbelastning på kansliet och flera nya tjänster är 
utlysta.  
 
Robust är ny samarbetspartner. 

 
Fredrik Bruno 
Rapporterar om att turnén med SKK 2030 är avslutad, endast ett digitalt 
möte återstår. 
 
Therese Palm  
Rapporterar om att ett projekt med alternativ organisering för klubbar 
pågår. Sveriges Hundungdom har inlett ett pilotprojekt i Värmland där man 
satsar på att ha aktivitetsgrupper istället för att ha lokalklubbar.  

 
§ 88 Föreningskommitténs verkställande utskott 
 Förelåg inga VU-beslut. 
 
§ 89 Stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer 

Förelåg skrivelse från medlem angående mobbing inom SKK-organisationen. 
 

Kommittén uppdrar åt sekreteraren att, i samråd med Agneta, Fredrik och Ove, 
besvara skrivelsen. 

 
§ 90 SKKs Föreningskonsulenter 

Roffa rapporterar om att han har ett inplanerat möte med Per-Inge Johansson 
den 2 december. 
 

§ 91 Ärenden gällande länsklubb 
 Inga inkomna. 
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§ 92 Ärenden gällande specialklubb 

a) Förelåg ärende gällande specialklubbstillhörighet för rasen Sabueso 
Espanol. 
 
Medlem har tagit upp frågan om rasens specialklubbstillhörighet och 
möjligheter till meritering inom nuvarande specialklubb. Begäran om 
yttrande har skickats till nuvarande specialklubb. 

 
Kommittén beslutar att bordlägga ärendet samt uppdrar åt sekreteraren att 
översända ärendet till Prov- och tävlingskommittén för yttrande.  

 
b) Förelåg ärende från specialklubb gällande dubbelt medlemskap, dvs. 

medlemskap i både klubb inom och utom SKK-organisationen. 
 
Specialklubb har genom sina distrikt varit medlem i klubb under 
Riksidrottsförbundet. Då specialklubben nu har lagt ned sina distrikt 
behöver de en ny lösning för medlemskapet. 
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att boka ett möte med ordförande i 
aktuell specialklubb, ordförande i Prov- och tävlingskommittén, Ove och 
Jonas för att utreda frågan närmare. 
 

c) Förelåg ärende från specialklubb gällande möjligheten att göra ändringar 
vid fastställandet av en rasklubbs stadgar. 
 
Rasklubb har vid sitt årsmöte beslutat om ändring av stadgarna. Vid 
specialklubbens genomgång av stadgarna inför fastställandet anser de att 
utökad text behövs för att stadgarna ska bli tydliga. 
 
Kommittén uttalar att enligt SKKs praxis får specialklubben i samband med 
sitt fastställande även göra de förändringar som de anser behövs för att 
rasklubbens stadgar ska fungera.  
 

d) Förelåg ärende från specialklubb gällande omorganisation.  
 
Då specialklubb saknar styrelse i flera av sina rasklubbar önskar de 
kommitténs synpunkter på en omorganisation.  
 
Kommittén beslutar att bordlägga ärendet samt uppdrar åt sekreteraren att 
översända ärendet till Centralstyrelsen för utredning då önskad förändring 
skulle innebära en helt ny klubbtyp inom organisationen. Vid en önskad 
omorganisering behöver klubben försäkra sig om att medlemsdemokratin 
upprätthålls.  
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§ 93 Ärenden gällande verksamhetsklubb 

Förelåg ärende från verksamhetsklubb gällande aktivitetsgrupper. 
 
Verksamhetsklubb vill ha kommitténs synpunkter på sin nuvarande 
organisationsform. 
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att i samråd med Agneta, Fredrik och Ove 
besvara skrivelsen. 

 
§ 94 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 

a) Förelåg lista över avtalsansluten verksamhetsklubb. 
 
1. Svenska Kroppsvallarklubben Moa Källström 
 
Ingen ny rapport vid dagens möte.  

 
§ 95 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 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 

a) Förelåg lista över avtalsanslutna rasklubbar. 
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Svenska Porcelaineklubben, SPoK Ja Jonas Öhrn 

Svenska Shar Pei Klubben, SvSpK Ja Roffa Asplund 

 
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
rasklubb. 
 

b) Förelåg ärende från avtalsansluten rasklubb gällande medgivande för att 
använda innehåll på webbplats samt fråga om GDPR. 
 
Kommittén uppdrar åt chefsjuristen att besvara skrivelserna. 
 

 
§ 96 Ärenden gällande raser utan klubbtillhörighet 

Inga inkomna. 
 
§ 97 Projekt 

a) Pågående projekt  
 
Att skapa nya typstadgar 
Kommittén planerar att boka in ett gemensamt möte i mitten av januari för 
genomgång av de nya stadgarna. Tanken är att de nya stadgarna, med de 
omarbetningar som har gjorts med hänsyn till de remissvar som inkommit, 
ska vara klara för att kunna presenteras vid specialklubbskonferensen i 
januari 2023. 
 
Att skapa avtal för anslutning och delegation av ansvar 
Ett möte är inbokat med ordföranden, sekreteraren, Agneta, Kjell Svensson 
och Helena Skarp. Ett avtalsförslag ska tas fram och skickas till 
Avelskommitténs ordförande för yttrande. Därefter är tanken att 
representanter för i uppdraget nämnda kommittéer samlas till ett möte. 
 
Att genomföra det utredningsuppdrag avseende 
specialklubbsorganisationen och Kennelfullmäktige, som beslutades vid KF 
2019  
Gällande frågan hur specialklubbarna räknar sina medlemmar. 
 
Kommittén uppdrar åt Jonas och Ove att skapa ett underlag som kan 
presenteras vid specialklubbskonferensen i januari 2023. 
 
Kassörsutbildning för SKKs klubbar 
Lisa Holmberg från Studiefrämjandet medverkar vid dagens möte och håller 
en presentation av det kursutbud som finns.   
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Kommittén uppdrar åt Torbjörn att, tillsammans med Lisa, ta fram ett 
förslag på hur vi kan gå vidare med en kassörsutbildning. 
 

b) Nya projekt  
Framtagande av en policy för en visselblåsarfunktion 
Kommittén har mottagit ett nytt uppdrag från Centralstyrelsen att arbeta 
vidare med den visselblåsarpolicy för Svenska Kennelklubben som 
presenterades vid CS möte, se § 98. 
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att bjuda in till ett möte med 
ordförande, Marita Östlund-Holmsten och Fredrik för att fortsätta arbetet 
med policyn.  
 

§ 98 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen och kommittéer 
Förelåg beslutsunderlag för visselblåsarfunktion för SKK från CS möte den 8-9 
november. 
 
Kommittén lägger till uppdraget som ett nytt projekt, se § 97 b.  

 
§ 99 Till kommittén för kännedom 

Inga inkomna. 
 
§ 100 Datum för nästkommande sammanträde 
 Kommittén sammanträder åter den 9 februari 2023.  

 
§ 101 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat 
 Kommittén finner att inga ärenden faller under denna punkt. 
 
§ 102 Information från mötet - till vem, om vad och varför  
 Kommittén finner att inga ärenden faller under denna punkt. 
 
§ 103 Sammanträdets avslutande 
 Kommitténs ordförande Ove Johansson tackar samtliga ledamöter och avslutar 

sammanträdet. 
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Vid protokollet  
 
 
___________________ 
Ida Lundqvist 
 
 
Justeras  
 
 
___________________ ___________________ 
Ove Johansson, ordförande  Roffa Asplund 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


