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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
torsdagen den 6 oktober 2022 via Zoom. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade: 

Fredrik Bruno, Agneta Lönn, Helena Nyberg (§§ 62-67) och Therese Palm 

Protokoll: 

Ida Lundqvist  

 
Anmält frånvaro:  
Torbjörn Håkansson  
Moa Källström 
Katarina Swahn 
 

§ 62 Sammanträdet öppnas 

Ove Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde. 
Therese Palm hälsas särskilt välkommen som ny adjungerad till kommittén och 
representant för Sveriges Hundungdom. 
 

§ 63 Val av justeringsperson 
Urban Nilsson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 
§ 64 Fastställande av dagordning 

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

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

 
§ 66 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport till och med 1 september 2022.  
 
Kommittén lägger, med godkännande, rapporten till handlingarna. 
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§ 67 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Ove Johansson rapporterar om att han har hållit en presentation av 
Föreningskommitténs arbete vid länsklubbskonferensen i Umeå den 1-2 
oktober. Han har även haft möte med ett antal klubbar och fått en del 
förfrågningar gällande ordförandeskap inför nästa årsmötessäsong.  
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Roffa Asplund 
Rapporterar om mycket arbete med SBKs handbok i föreningskunskap.  

 
Urban Nilsson 
Rapporterar om möten med klubbar och närvaro vid Älghunds-SM i Åre. 
 
Jonas Öhrn 
Rapporterar om en del rådgivning till klubbar och att utställningssäsongen 
är i full gång.  

 
c) Sekreterarens rapport 

Ida Lundqvist rapporterar om närvaro vid ett möte med 
rasklubb/specialklubb tillsammans med föreningskonsulenterna Anso 
Pettersson och Annette Andersson. Rapporterar även om att hon hållit en 
presentation av SKK-organisationen under kennelkonsulentutbildningen.  
 

d) Chefsjuristens rapport 
Agneta Lönn rapporterar om att det är många projekt som pågår just nu. 
Bland annat har hon deltagit i utbildningen av nya kennelkonsulenter och 
haft ett webinarium gällande SKKs avtal. Hon kommer också att vara 
ledningsgruppens representant vid Centralstyrelsens möte den 8-9 
november.  

 
e) Övriga rapporter 

 
Helena Nyberg 
Rapporterar om att länsklubbarna fortsatt växer, siffrorna har ökat med 6 % 
sedan förra året men har minskat något sedan augusti. 
Registreringssiffrorna går fortsatt ned, nu med 18 %. 
 
På SKKs frågeforum ligger sökningar på omplaceringar fortsatt i topp, men 
en ny fråga har tagit sig in på topplistan: ”Vad betyder undersökningsplikt 
när jag köper hund?” 
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Arbetet fortsätter med Köpahund.se, skk.se och det nya 
utställningsadministrativa systemet.  
 
Projektet ”Ett snällare hundsverige” presenteras den 17 oktober. Det är ett 
samarbete med Agria och Fredrik Steen.  

 
Rapporterar även om att mycket fortfarande händer på personalsidan på 
kansliet. 
 
Fredrik Bruno 
Rapporterar om att visionsarbetet går framåt. Gruppen har i nuläget besökt 
6 av 20 orter.  
 
Therese Palm  
Presenterar sig och hälsas välkommen till kommittén. 
 

§ 68 Föreningskommitténs verkställande utskott 
a) Förelåg VU:s beslut om delegering av rasansvar för Tornjak, fattat av 

Svenska Kennelklubbens Föreningskommittés verkställande utskott den 14 
september 2022. 
 
Svenska Molosser- och Herdehundklubben (SMHK) har, efter förfrågan från 
Föreningskommittén, beslutat den 7 september 2022 att rasen Tornjak får 
ingå i SMHK. 
 
Beslut 
FK/VU beslutar att delegera rasansvaret för Tornjak till SMHK. Beslutet ska 
träda i kraft den 1 januari 2023. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 
 

b) Förelåg VU:s beslut om digitala års- och fullmäktigemöten under 2023, 
fattat av Svenska Kennelklubbens Föreningskommittés verkställande utskott 
den 19 september 2022. 
 
Beslut 
FK/VU beslutar att det under 2023 ska vara möjligt för SKKs 
medlemsorganisationer att genomföra års- och fullmäktigemöten digitalt. 
Följande dispenser och krav gäller för dessa möten: 
 

 Det är tillåtet att kräva att medlemmar i förväg anmäler sitt 
deltagande vid års-mötet. Beslutet gäller endast digitala årsmöten 
under 2023 och föranmälan får som tidigast stänga sju dagar före 



  

SKK/FK nr 4-2022 
6 oktober 2022 

Sida 4/9 
 
 

 
mötet. Hänvisning till kravet på föranmälan ska finnas med i 
kallelsen. 

 Protokollet ska innehålla redogörelse för den metod som använts för 
närvaro- och medlemskapskontroll samt upprättande av röstlängd. 

 Protokollet ska innehålla redogörelse för metod vid slutna 
voteringar med bibehållen valhemlighet, om sådan votering 
genomförts vid mötet. 

 Föreningskommittén avråder från hybridmöten där vissa deltagare 
är närvarande fysiskt och andra deltar via videolänk. Förtydligande 
angående hybridmöten. 

 För Svenska Brukshundklubben omfattas även de medlemsmöten, 
som stadgarna kräver, i beslutet. 

 Som stöd till de klubbar som arrangerar digitala års- eller 
fullmäktigemöten finns det en lathund för digitalt årsmöte via 
videokonferens i Föreningspaketet på SKK.se. 

 
Notera dock att de tider som gäller för år 2023 års- och fullmäktigemöten är 
de som framgår av klubbens egna stadgar! 
 
Kommittén godkänner beslutet. 

 
 
§ 69 Stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer 

Förelåg önskemål från Centralstyrelsen om kommitténs yttrande gällande 
skrivelse som har inkommit från medlemsorganisation angående uppträdande 
och konsekvenser i föreningssammanhang. 
 
Kommittén anser att det arbete som pågår inom SKK, t.ex. ”Ett snällare 
hundsverige” bör belysas och att de möjligheter som medlemsorganisationen 
har i nuläget gällande disciplinåtgärder bör förtydligas. 
 
Kommittén anser att ett förslag om en ny disciplinåtgärd för föreningar bör 
utarbetas och att en proposition med förslaget ska tas fram till 
Kennelfullmäktige 2023. 
 
Kommittén beslutar att överlämna skrivelsen till Centralstyrelsen. 

 
§ 70 SKKs Föreningskonsulenter 

Förelåg redovisning från möte med föreningskonsulenter och 
rasklubb/specialklubb. 
 

§ 71 Ärenden gällande länsklubb 
 Inga inkomna. 
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§ 72 Ärenden gällande specialklubb 

a) Förelåg ärende gällande specialklubbstillhörighet. 
 
Ras inom specialklubb har tagit upp fråga om möjligheter till meritering och 
avelsutvärdering inom befintlig specialklubb. 

 
Kommittén uppdrar åt ordföranden och Urban att fortsätta sina kontakter 
med representanter för rasen och specialklubben. Redovisning av 
uppdraget ska ske vid kommitténs möte den 9 februari 2023. 

 
b) Förelåg ärende gällande antagandet av specialklubbs stadgar. 

 
Skrivelse har inkommit från medlem med synpunkter på antagandet av 
specialklubbs stadgar. 
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att besvara skrivelsen. 

 
§ 73 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 

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

 
§ 74 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 

a) Förelåg lista över avtalsanslutna rasklubbar. 
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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 

 
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
rasklubb. 

 
§ 75 Ärenden gällande raser utan klubbtillhörighet 

a) Förelåg ärende om lämplig specialklubb för rasen Erdélyi kopó. 
 
Då osäkerhet råder kring fråga om val av specialklubb uppdrar kommittén 
åt sekreteraren att skicka en förfrågan till Jakthundskommittén om lämplig 
specialklubb för rasen. 
 

b) Förelåg ärende om specialklubbstillhörighet för rasen Polski spaniel 
mysliwski. 
 
Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, SSRK, har i sitt yttrande önskat 
ytterligare tid för att besvara förfrågan om rasansvar. 
 
Kommittén beslutar att SSRK ska inkomma med svar senast den 1 
december 2022. 

 

c) Förelåg ärende om specialklubbstillhörighet för rasen Biewer terrier. 
 
Svenska Terrierklubben, SvTek, har besvarat förfrågan om rasansvar. 
 
Kommittén beslutar att överlämna SvTeks svar och frågan om hur ärendet 
ska hanteras vidare till Centralstyrelsen.  

 
§ 76 Projekt 

a) Pågående projekt  
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Utbildning i grundläggande föreningskunskap.  
Sekreteraren har fått ett uppdaterat kursmaterial från 
utbildningsavdelningen. Kursmaterialet skickas till kommittén, synpunkter 
på materialet ska lämnas senast den 24 november 2022.  
 
Uppdateringen av innehållet i boken föreningsteknik är sammanställd i ett 
rättelseblad. Agneta tar med frågan till ledningsgruppen om eventuellt lager 
av boken tillsammans med rättelsebladet ska ges bort eller säljas.  
 
Sprida kunskap om kommitténs arbete.  
Ordföranden kommer att medverka vid specialklubbskonferensen med en 
presentation av Föreningskommitténs arbete. 
 
Stödja SKKs medlemsorganisationer i sitt interna föreningsarbete. 
Kommittén beslutar att flytta datumet för utbildningen för erfarna 
årsmötes- och fullmäktigeordförande till söndagen den 4 december 2022.  
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att boka om Ellinor Eriksson och skicka 
ut information till de personer som anmält sig, samt ändrad inbjudan till 
läns-, special- och verksamhetsklubbar, de personer som finns på 
kommitténs lista över personer med hög kompetens att leda ett årsmöte, 
medlemmarna i föreningskommittén samt medlemmarna i Centralstyrelsen. 
 
Att skapa nya typstadgar samt avtal för anslutning och delegation av 
ansvar. 
Kommittén beslutar att boka ett gemensamt möte den 26 oktober 2022 för 
genomgång av remissvaren. 
 
Gällande avtal för anslutning och delegation av ansvar, se nytt projekt 
nedan. 
 
Erbjuda klubbar tillgång till ett IT-stöd för årsmöten eller motsvarande. 
 
Utbildning gällande funktionen Polls i Zoom.  
Utbildningskommittén har beviljat medel för utbildningen gällande Polls-
funktionen i Zoom. 
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att med hjälp av Moa ta fram ett 
material som kan utgöra ett underlag för inspelning av en utbildning som 
kan sändas som ett webinarium. 
 
Sekreteraren tar därefter kontakt med ansvariga för inspelning av ett 
webinarium. 
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Kassörsutbildning för SKKs klubbar. 
Kommittén uppdrar sekreteraren att ta förnyad kontakt med 
studiefrämjandet för att undersöka möjligheterna till en gemensam 
utbildning för kassörer.  
 

b) Nya projekt  
Att skapa avtal för anslutning och delegation av ansvar. 
Kommittén har mottagit ett nytt uppdrag från Centralstyrelsen. Uppdraget 
innebär att kommitténs ordförande ska leda en arbetsgrupp bestående av 
representanter från Avelskommittén, Prov- och tävlingskommittén och 
Jakthundskommitten. Gruppen har som uppdrag att definiera vad 
begreppet rasansvar innebär.  
 
Kommittén uppdrar åt ordföranden att, tillsammans med sekreteraren och 
Agneta, kalla Kjell Svensson och Helena Skarp till ett gemensamt möte. 
Därefter är tanken att representanter för aktuella kommittéer samlas till ett 
möte. 

 
§ 77 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen och kommittéer 

a) Förelåg protokollsutdrag från Utbildningskommittén gällande ansökan om 
pengar ur SKKs investeringsbudget för utveckling av distansutbildning. 
 
Kommittén noterar informationen och lägger därefter protokollsutdraget 
till handlingarna.  
 

b) Förelåg protokollsutdrag från Centralstyrelsen angående rapport från 
externa arbetsgrupper gällande rasklubb. 
 
Kommittén noterar informationen och lägger det nytillkomna uppdraget 
under § 76 b, nya projekt. Kommittén lägger därefter protokollsutdraget till 
handlingarna.  

 
§ 78 Till kommittén för kännedom 

a) Förelåg beslut från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse gällande 
tillbakalämning av dispens från Svenska Kennelklubben.  
 
Kommittén noterar informationen lägger därefter protokollsutdraget till 
handlingarna. 

 
§ 79 Datum för nästkommande sammanträde 
 Kommittén sammanträder åter den 24 november 2022.  
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§ 80 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

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

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

 


