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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
onsdagen den 24 maj 2022 via Zoom. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade: 

Fredrik Bruno, Agneta Lönn, Helena Nyberg och Katarina Swahn 

Protokoll: 

Ida Lundqvist  

 

§ 20 Sammanträdet öppnas 

Ove Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde. 
 

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

  
§ 22 Fastställande av dagordning 

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

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

  
§ 24 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport till och med 1 april 2022.  
 
Kommittén lägger därefter rapporten med godkännande till handlingarna. 

 
§ 25 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
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Ove Johansson rapporterar om många telefonsamtal. Han har även varit 
ordförande vid några årsmöten. 
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Roffa Asplund 
Rapporterar om att han under en tid haft telefonproblem.   
 
Torbjörn Håkansson 
Rapporterar om oroligheter i en rasklubb.  
 
Urban Nilsson 
Rapporterar om att han varit på årsstämma. Han har även varit på möte hos 
en avtalsansluten specialklubb.  
 
Jonas Öhrn 
Rapporterar om att han varit ordförande på ett flertal årsmöten, och även 
åhörare på ett fullmäktigemöte hos en specialklubb.  
 
Moa Källström 
Har inget nytt att rapportera om. 

 
c) Sekreterarens rapport 

Ida Lundqvist rapporterar om den skrivelse om milersättning som skickats 
ut från SKKs ledning till SKKs klubbar.  
 
Kommittén anser att det behövs en kassörsutbildning angående detta.  
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att ta kontakt med 
Utbildningskommittén för att boka ett möte och därefter göra en ansökan 
om en utbildning.  
 
Kommittén uppdrar även åt ordföranden att undersöka vad som hänt med 
en skrivelse som skickats från SSRK till CS i detta ärende.  
 
Sekreteraren har en genomgång av instruktionerna för registrering av 
reseräkning i Flex HRM efter mötets avslutande. 
 

d) Chefsjuristens rapport 
Agneta Lönn rapporterar om att den nya konsumentköplagen har trätt i 
kraft den 1 maj 2022 och att ett nytt köpeavtal finns tillgängligt. Det finns 
fortfarande vissa oklarheter angående tillämpningen av lagen. Juridiska 
avdelningen kommer att ordna ett webinarium om den nya 
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konsumentköplagen i mitten av juni. Juridiska avdelningen har anställt Liine 
Chrismansson från den 11 juli 2022.  

 
e) Övriga rapporter 

 
Katarina Swahn 
Rapporterar om ett flertal nyanställda på Svenska Brukshundklubben. Det 
jobbas febrilt med den nya hemsidan och det nya medlemssystemet. 
Kansliet har under en längre tid varit tungt belastat. Kongressen har hållits 
fysiskt och det blev ett mycket bra evenemang.  

 
Helena Nyberg 
Rapporterar om ett flertal nyanställda och byten av tjänster på SKK. SKK har 
fått en ny presskommunikatör och Sveriges Hundungdom har fått en ny 
förbundssekreterare. Planeringen för Stockholm Hundmässa är i full gång 
och flera andra nya projekt pågår, bland annat arbetet med en ny hemsida. 
 
Rapporterar även om färre nyregistreringar än 2021. Annonserna på 
köpahund.se har ökat väldigt mycket. I frågeforumet är många sökningar 
kopplat till att sälja eller omplacera hund. Medlemssifforna för 
länsklubbarna går uppåt. 

 
Förelåg en fråga om hur SKK organisationen räknar medlemskap. Det 
framgår att medlemmar räknas på olika sätt beroende på vad siffrorna ska 
användas till.  

 
Kommittén fastställer att deras uppdrag är att utreda hur Kennelfullmäktige 
ska bemannas. Kommitténs uppgift är därmed att koncentrera sig på den 
demokratiska delen av räknande av medlemmar. Övriga frågor gällande 
räkning av medlemskap ankommer inte på kommittén. 
 
Fredrik Bruno 
Rapporterar om ett uppdrag som vice ordförande på en kongress utanför 
SKK-organisationen. Redovisar även resultatet från den enkät som skickats 
ut gällande den gemensamma dagen för kommittéerna den 31 mars 2022. 
 

§ 26 Föreningskommitténs verkställande utskott 
a) Förelåg VU:s beslut om dispensansökan från specialklubb, fattat av Svenska 

Kennelklubbens Föreningskommittés verkställande utskott den 2 mars 
2022. 
 
Specialklubb har inkommit med en ansökan om dispens från sina stadgar 
avseende § 3 stycke 9, medlemskap, som anger att medlemskap räknas från 
den dag fastställd avgift erlagts och ett år framåt. 
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Beslut 
Specialklubb medges dispens från stadgarnas § 3 stycke 9, medlemskap, i 
enlighet med ovan begärd dispens, dvs att FK/VU beslutar mot bakgrund av 
ovanstående att ge dispens på så sätt att medlemskap räknas från den dag 
ansökan om medlemskap inkom och ett år framåt. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 
 

b) Förelåg VU:s beslut om anslutning av Svenska klubben för ungerska 
rashundar till Svenska Gårds- och vallhundsklubben, fattat av Svenska 
Kennelklubbens Föreningskommittés verkställande utskott den 6 april 2022, 
se bilaga 1. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 
 

c) Förelåg VU:s beslut angående årsmöte i rasklubben för Chinese Crested 
Club (CCClub), fattat av Svenska Kennelklubbens Föreningskommittés 
verkställande utskott den 12 april 2022, se bilaga 2. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 

 
§ 27 Stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer 

a) Förelåg ärende rörande godkännande av stadgar för avtalsansluten 
rasklubb. 
 
Kommittén uppdrar åt Torbjörn Håkansson att ta kontakt med klubben.  
Kommittén uppdrar därefter åt det verkställande utskottet att besluta om 
stadgarna.  

 
b) Förelåg ärende rörande godkännande av stadgar för avtalsansluten 

verksamhetsklubb. 
 
Kommittén godkänner stadgarna. 

 
§ 28 SKKs Föreningskonsulenter 

Inga inkomna. 
 

§ 29 Ärenden gällande länsklubb 
 Inga inkomna. 
 
§ 30 Ärenden gällande specialklubb 

Förelåg ärende gällande skrivelse som rasklubb skickat till Svenska 
Kennelklubbens Centralstyrelse angående specialklubbs fullmäktigemöte. 
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Kommittén uppdrar åt sekreteraren att vidarebefordra detta till berörd 
specialklubb samt informera insändaren att ärendet ska gå via specialklubben.   

 
Vid kommitténs genomgång av ärendet upptäcktes en diskrepans mellan 
stadgarna för specialklubb och rasklubb. Kommittén uppdrar åt sekreterare att 
uppmana specialklubben att de likriktar stadgarna, nuvarande stadgar för 
rasklubb är inte fastställda av SKK/FK. 

 
§ 31 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 

a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson: 
 

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

  
 
§ 32 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 

a) Förelåg lista över avtalsanslutna rasklubbar. 
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Svenska Perro de Agua Español Klubben, 
SPDAEK 

Ja Urban Nilsson 

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 gällande fråga om bildande av en gemensam specialklubb 

för vattenhundar.  
 
Då bristande intresse föreligger från inblandade klubbar bordlägger 
kommittén ärendet.  
 

 
§ 33 Ärenden gällande raser utan klubbtillhörighet 

a) Förelåg ärende rörande specialklubbsanslutning från Svenska Continental 
Bulldog Klubben, SCBK, i dagsläget en rasklubb utanför SKK-organisationen. 
 
Kommittén uppdrar åt ordföranden att ta kontakt med Svenska Continental 
Bulldog Klubben.  
 

§ 34 Projekt 
a) Pågående projekt  

 
Utbildning i grundläggande föreningskunskap  
Kommittén beslutar att inte behålla den nuvarande utbildningen i ”ping-
pong”, istället genomförs utbildningen genom att en kostnadsfri webkurs, 
följd av webinarium, arrangeras i samarbete med Utbildningskommittén.  
 
Utbildning för årsmötesordföranden vid digitala årsmöten  
Ellinor Eriksson har tackat ja till att hålla en utbildning den 1 december 
2022.  
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att skicka en förfrågan till 
specialklubbarna om det finns erfarna intresserade som de kan 
rekommendera till utbildningen.  

 
Ge möjlighet till digitala mötesformer i SKKs typstadgar 
Kommittén anser att dispens för digitala årsmöten även ska ges för 
årsmötessäsongen 2023. 
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Utredning av specialklubbsorganisationen  
Ordförande och Jonas har gått igenom projektplanen och uppdaterat och 
bantat ned denna på grund av att flera frågor i projektplanen kommer att 
behandlas i Vision 2030. Kommittén beslutar att anta den nya 
projektplanen. 
 
Erbjuda klubbar tillgång till ett IT-stöd för årsmöten eller motsvarande. 
Föreningskommittén beslutar att uppdraget ska delas upp i två delar. 
 
Första delen blir att anordna en utbildning gällande Zoom och då ”poll”-
funktionen i synnerhet. Kommittén uppdrar åt sekreteraren att ta kontakt 
med Utbildningskommittén. 
 
Andra delen blir att skapa ett röstningsverktyg/app. Kommittén uppdrar åt 
Fredrik och Jonas att gå igenom den kravspecifikation som finns sedan 
tidigare. Kommittén uppdrar även åt sekreteraren att ta reda på vilket 
beställningsunderlag som ska användas och skickas till IT-avdelningen.  
 
Gemensamt möte för Centralstyrelsen och dess kommittéer  
Kommittén underrättas om att svar på den enkät som skickades ut efter 
mötet den 31 mars 2022 har inkommit. Svaren kommer att redovisas på 
Centralstyrelsens möte den 15-16 juni.  
 

b) Nya projekt  
Inga nya projekt tillkom vid dagens möte.  
 

 
§ 35 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen och kommittéer 

a) Förelåg protokollsutdrag från Centralstyrelsen angående skrivelse gällande 
border collie. 
 
Kommittén uppdrar åt ordföranden att ta kontakt med Avelskommittén för 
fortsatt handläggning av ärendet. 
 

b) Förelåg Protokollsutdrag från Jakthundskommittén gällande lämplig 
specialklubb för rasen black and tan coonhound. 
 
Kommittén noterar informationen och lägger därefter protokollsutdraget 
till handlingarna.  

 
§ 36 Till kommittén för kännedom 

a) Förelåg slutrapport i ärende gällande lokalklubb.  
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Kommittén noterar informationen och lägger därefter rapporten till 
handlingarna. 

 
§ 37 Datum för nästkommande sammanträde 
 Kommittén sammanträder åter den 17-18 augusti 2022.  

 
§ 38 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

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

sammanträdet. 
  
 
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. 
 

 


