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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
onsdagen och torsdagen den 17 - 18 augusti 2022 på Thoresta Herrgård samt via 
Zoom. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Ove Johansson (ordf.), Roffa Asplund, Torbjörn Håkansson, Moa Källström, närvaro via 
videolänk (§ 41-44, 47-48, 50-51 och 55) och Urban Nilsson 

Adjungerade: 

Fredrik Bruno (§ 41-44, 47-48, 50-51 och 55), Agneta Lönn och Helena Nyberg 

Protokoll: 

Ida Lundqvist  

 
Anmält frånvaro:  
Jonas Öhrn 
Katarina Swahn 
 

§ 41 Sammanträdet öppnas 

Ove Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde. 
 

§ 42 Val av justeringsperson 
Torbjörn Håkansson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 
§ 43 Fastställande av dagordning 

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

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

 
§ 45 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport till och med 1 juli 2022.  
 
Kommittén lägger, med godkännande, rapporterna till handlingarna. 
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§ 46 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Ove Johansson rapporterar om att han har haft mycket att göra under 
sommaren med anordnandet av Blekinge Kennelklubbs utställning i 
Ronneby. 
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Roffa Asplund 
Har inget nytt att rapportera om.  
 
Torbjörn Håkansson 
Har inget nytt att rapportera om. 
 
Urban Nilsson 
Rapporterar om full aktivitet under sommaren. Han har deltagit vid ett antal 
styrelsemöten, mässor och samverkansmöten med olika klubbar.  

 
c) Sekreterarens rapport 

Ida Lundqvist rapporterar om en lugnare period på kansliet under 
sommaren.  
 

d) Chefsjuristens rapport 
Agneta Lönn rapporterar om att arbetsläget och personalsituationen är 
förbättrad på den juridiska avdelningen. Hon rapporterar även om att en 
diskussion pågår med avelskommittén om hur man ska se på rättigheterna 
till hundsperma. Hon kommer att hålla ett webinarium under hösten och ha 
ett flertal föreläsningar om den nya konsumentköplagen.  

 
e) Övriga rapporter 

 
Helena Nyberg 
Rapporterar om en intensiv arbetsperiod med arbete med olika 
kansliprojekt och verksamhetsplaner. Det pågår även planering för olika 
event och utställningar. 
 
Länsklubbarna växer fortfarande, siffrorna har ökat med 7,4 %. 
 
Registreringssiffrorna har gått ned med 15 %. 
 
På SKKs frågeforum ligger sökningar på omplaceringar i topp. Arbete med 
Köpahund.se pågår. I nuläget ligger över 1 000 annonser på siten i 
jämförelse med under pandemin då ungefär 200 annonser fanns 
tillgängliga. Ett normalt år brukar annonserna ligga på 450.  
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SKK har fått en ny samarbetspartner, Arken Zoo.  
 
Rapporterar även om att mycket händer på personalsidan på kansliet, bland 
annat har en ny VD-sekreterare anställts. 
 

§ 47 Föreningskommitténs verkställande utskott 
a) Förelåg VU:s beslut om fastställande av stadgar för Svenska ADB-klubben, 

fattat av Svenska Kennelklubbens Föreningskommittés verkställande utskott 
den 31 maj 2022. 
 
Svenska ADB-klubben har skickat in stadgar för godkännande. 
 
Beslut 
FK/VU beslutar att med nedanstående ändring fastställa stadgar för Svenska 
Alpenländische Dachsbracke (ADB) klubben. 
§ 7 Årsmöte, Moment 4, Närvarorätt med mera, punkten 4: ”Rasklubbens 
styrelse kan därutöver bjuda in annan person till årsmötet. Sådan person 
har rätt att närvara med yttranderätt” tas bort från förslaget till stadgar, 
med hänvisning till att skrivelsen saknas i Svenska Kennelklubbens 
typstadgar för rasklubb. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 
 

b) Förelåg VU:s beslut om närvaro vid specialklubbs årsmöte, fattat av Svenska 
Kennelklubbens Föreningskommittés verkställande utskott den 16 juni 
2022. 
 
Valberedningen i specialklubben har inkommit med en förfrågan om 
Föreningskommitténs medverkan vid klubbens årsmöte. 
 
Beslut 
FK/VU beslutar att Fredrik Bruno och Ida Lundqvist ska närvara som 
observatörer vid årsmötet (specialklubbs stadgar, § 4 mom. 7). 
 
Kommittén godkänner beslutet. 
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c) Förelåg VU:s beslut om fastställande av stadgar för Svenska 

Polarhundklubben, fattat av Svenska Kennelklubbens Föreningskommittés 
verkställande utskott den 21 juli 2022. 
 
Svenska Polarhundklubben har skickat in stadgar för godkännande. 
 
Beslut 
FK/VU beslutar att med vissa ändringar fastställa stadgar för SPHK. […] De 
nya stadgarna ska gälla från den 1 augusti 2022. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 

 
d) Förelåg VU:s beslut om delegering av rasansvar för Continental Bulldog, 

fattat av Svenska Kennelklubbens Föreningskommittés verkställande utskott 
den 25 juli 2022. 
 
Svenska Molosser- och Herdehundklubben (SMHK) har, efter förfrågan från 
Föreningskommittén och önskemål från Continental Bulldog klubben, den 
21 juni 2022 beslutat att rasen Continental Bulldog får ingå i SMHK. 

 
Beslut 
FK/VU beslutar att delegera rasansvaret för Continental Bulldog till SMHK. 
Beslutet ska träda i kraft den 15 augusti 2022. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 

 
§ 48 Stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer 

Väcktes fråga om policy för likabehandling. Kommittén konstaterar att någon 
sådan inte finns hos SKK centralt, men däremot hos flera medlems-
organisationer. Kommittén anser att det kan finnas skäl att ta fram en sådan 
policy, men att frågan dessförinnan bör behandlas av SKKs Centralstyrelse, 
varför kommittén beslutar hänskjuta frågan dit. 

 
§ 49 SKKs Föreningskonsulenter 

Inga inkomna. 
 

§ 50 Ärenden gällande länsklubb 
Förelåg ärende gällande skrivelse från medlem angående styrelse/valberedning 
i länsklubb. 
 
Medlem har skickat in en skrivelse om att klubbens hemsida uppger att en 
släkting till ordföranden har utsetts både till suppleant i styrelsen och till 
ledamot i valberedningen.  
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Kommittén har, efter kontakt med aktuell länsklubb, fått beskedet att 
informationen inte hade uppdaterats på klubbens hemsida och därmed 
felaktigt angav att släktningen var ledamot i valberedningen.  
 
Kommitténs beslutar att lägga ärendet till handlingarna då släktingar kan 
inneha olika poster i styrelsen. Kommittén påtalar dock att man inte bör teckna 
firman tillsammans. Det är heller inte lämpligt att släktingar innehar en position 
i både styrelse och valberedning.  

 
§ 51 Ärenden gällande specialklubb 

Förelåg ärende gällande skrivelse från medlem i rasklubb angående rasklubbens 
riktlinjer, att medlem är nämnd med namn i ett brev till klubbens medlemmar 
och publicering av detsamma på Facebook. Ansvarig specialklubb har behandlat 
ärendet på sitt styrelsemöte. Medlemmen har därefter begärt 
Föreningskommitténs yttrande i saken.  
 
Kommittén anser att klubbar bör avhålla sig från att publicera namn på 
medlemmar vare sig det gäller mail, protokoll, hemsidor eller sociala medier. 
Namn bör endast publiceras då det är fråga om att nämna en medlem i ett 
positivt sammanhang, t.ex. vid hedermedlemskap eller vinst vid tävlingar. 
Klubben ska se till så att publiceringen inte strider mot GDPR-lagstiftningen.  
 
Kommittén vill framhålla att en styrelse bör följa de riktlinjer som klubben har 
antagit.   
 
Kommittén vill även tillägga att om man anser att det har begåtts ett formellt 
fel mot SKKs grundregler, så bör ärendet anmälas till Disciplinnämnden. I övrigt 
hänvisas till allmän domstol om man anser att handlandet strider mot svensk 
lagstiftning. 

 
§ 52 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 

a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson: 
 

1. Svenska Kroppsvallarklubben Moa Källström 
 
Ingen ny rapport vid dagens möte.  
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§ 53 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 

Svenska Porcelaineklubben, SPoK Ja Jonas Öhrn 

Svenska Shar Pei Klubben, SvSpK Ja Roffa Asplund 

 
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
rasklubb. 

 
§ 54 Ärenden gällande raser utan klubbtillhörighet 

a) Förelåg ärende rörande specialklubbsanslutning för Polski Spaniel 
Mysliwski, en ny ras i SKKs stambok, stamboks.nr 823. 
 
Kommittén beslutar att tillfråga Svenska Spaniel- och Retrieverklubben om 
intresse för att överta rasansvaret för Polski Spaniel Mysliwski. 
 
 
 

a) Förelåg lista över avtalsanslutna rasklubbar. 
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b) Förelåg ärende rörande specialklubbsanslutning för Tornjak. 

 
Kommittén beslutar att tillfråga Svenska Molosser- och Herdehundklubben 
om intresse för att överta rasansvaret för Tornjak. 

 
c) Förelåg ärende rörande specialklubbsanslutning för Biewer terrier, i 

dagsläget en rasklubb utanför SKK-organisationen. 
 
Kommittén har översänt en förfrågan till Svenska Terrierklubben om 
övertagande av rasansvaret, sista svarsdatum är den 1 september 2022. 
Kjell Svenssons utredning om erkännande av rasen Biewer terrier har 
bifogats. 

 
§ 55 Projekt 

a) Pågående projekt  
 
Utbildning i grundläggande föreningskunskap  
Sekreteraren har fått ett första förslag från utbildningsavdelningen på 
upplägg för kursen. När omarbetning av materialet skett kommer 
underlaget att skickas till kommittén för synpunkter. För att kommittén ska 
kunna utvärdera intresset för utbildningen kommer statistik att hämtas in 
gällande hur många som gått in på utbildningen. Även boken i 
föreningsteknik kommer att gås igenom. 

 
Öka intresset för föreningskunskap, särskilt bland unga 
Kontakt kommer att tas med Sveriges Hundungdom och SBKs 
ungdomsgrupp genom Tomas Knuutila. Datumet flyttas fram till den 1 
december 2022. 
 
Sprida kunskap om kommitténs arbete  
Ordföranden medverkar vid länsklubbskonferensen med en presentation av 
Föreningskommitténs arbete. 
 
Ansvara och stödja SKKs föreningskonsulenter 
Kommittén har flera förslag på personer som kan tänkas vara aktuella för 
uppdraget som föreningskonsulent. Roffa tar kontakt med Per-Inge 
Johansson som är sammankallande för föreningskonsulenterna för 
avstämning av kandidaterna innan kontakt med dessa tas.  
 
Att stödja SKKs klubbar  
Kontakt tas med Per-Inge Johansson för att be om hjälp med att ordna en 
lathund eller ett körschema för hur sammanslagningar och utbrytningar av 
klubbar ska gå till. 
 



  

SKK/FK nr 3-2022 
17 - 18 augusti 2022 

Sida 8/10 
 
 

 
Stödja SKKs medlemsorganisationer i sitt interna föreningsarbete. 
Sekreteraren skickar ut inbjudan till föreläsningen den 1 december 2022 till 
de personer som finns på kommitténs lista över personer med hög 
kompetens att leda ett årsmöte, medlemmarna i föreningskommittén samt 
medlemmarna i Centralstyrelsen. En påminnelse skickas ut till 
specialklubbarna. 
 
Gällande stadgarna och begreppet hund/rashund  
Representanter från SSRK, SvTek och SBK är utsedda. Torbjörn är 
sammankallande och bjuder in representanterna till ett möte. 
 
Att skapa nya typstadgar samt avtal för anslutning och delegation av 
ansvar. 
Sammanställning av remissvaren redovisas vid nästkommande möte den 6 
oktober 2022. 
 
Erbjuda klubbar tillgång till ett IT-stöd för årsmöten eller motsvarande. 
Uppdraget är uppdelat i två delar.  
 
Del 1. Utbildning gällande funktionen Polls i Zoom.  
Tanken är att anordna ett webinarium som spelas in och som sedan kan 
finnas tillgängligt på SKKs hemsida. Man bör bjuda in de personer som finns 
på FKs lista över personer med hög kompetens att leda ett årsmöte till 
webinariumet. 
 
Kommittén beslutar att översända en ansökan till Utbildningskommittén 
om medel för en utbildning gällande funktionen Polls i Zoom.  
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att ta kontakt med 
utbildningsavdelningen då kommittén även önskar ett samarbete och hjälp 
med ovanstående utbildning. Kontaktperson i kommittén är Moa Källström. 
 
Del 2. Framtagande av ett röstningsverktyg. 
Fredrik tar kontakt med IT-avdelningen, tar fram ett beställningsunderlag 
och lägger in beställningen. Ansvariga uppdateras, och är Fredrik, Jonas och 
Torbjörn. 
 
Kassörsutbildning för SKKs klubbar 
Kommittén uppdrar sekreteraren att ta kontakt med 
utbildningsavdelningen, lämna in ansökan och att även undersöka 
möjligheterna för samarbete med studiefrämjandet.  
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Gemensamt möte för Centralstyrelsen och dess kommittéer  
Vid CS möte den 15-16 juni 2022 bestämdes att nästa gemensamma möte 
ska planeras i samband med nästa KF. 
 
Tidsbestämt uppdrag från KF gällande digitala mötesformer 
Dispens för digitala årsmöten ska ges för årsmötessäsongen 2023. Beslut 
ska meddelas och kommuniceras. 

 
b) Nya projekt  

Inga nya projekt tillkom vid dagens möte.  
 
§ 56 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen och kommittéer 

a) Förelåg protokollsutdrag från Centralstyrelsen angående den gemensamma 
introduktionsdagen den 31 mars 2022. 
 
Kommittén noterar informationen, ordföranden meddelar att 
informationen är inaktuell och att nytt beslut har tagits vid 
Centralstyrelsens möte i juni. Kommittén lägger därefter protokollsutdraget 
till handlingarna.  
 

b) Förelåg protokollsutdrag från Centralstyrelsen angående avtalsansluten 
rasklubb. 
 
Kommittén noterar informationen och ansvarig ledamot informerar om att 
kontakt har tagits med aktuell rasklubb och tilltänkt specialklubb och att 
samtal pågår. Kommittén lägger därefter protokollsutdraget till 
handlingarna.  

 
§ 57 Till kommittén för kännedom 

a) Förelåg information om en ny ras i SKKs stambok, Erdélyi Kopó, registrerad i 
SKK:s stambok, stamboks.nr 624.  

 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att göra en utredning om i vilken 
specialklubb som rasen kan höra hemma. 

 
§ 58 Datum för nästkommande sammanträde 
 Kommittén sammanträder åter den 6 oktober 2022.  

 
§ 59 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

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

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

 


