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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
torsdagen den 28 mars 2019 på SKKs kansli 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Ove Johansson (ordf.), Roffa Asplund, Moa Källström, Maria Weinehall (t.o.m. § 31 b) 
och Jonas Öhrn  

Adjungerade: 

Kateryna Korniienko, Jerker Olin, Katarina Swahn (t.o.m. § 31 b) och Helena Nyberg 

Anmält frånvaro: 

Agneta Lönn 

Protokoll: 

Fredrik Bruno 
 
§ 19 Sammanträdet öppnas 

Ove Johanssons hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde, 
särskilt Moa Källström som är ny ledamot i kommittén från och med dagens 
sammanträde.  
 

§ 20 Val av justeringsperson 
Jonas Öhrn utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

  
§ 21 Fastställande av dagordning 

Kommittén fastställer dagordningen utan ändringar. 
 

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

  
§ 23 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport till och med februari 2019. 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.  

 
§ 24 Rapporter 
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a) Ordförandes rapport 

Ove Johansson rapporterar att ett antal länsklubbar och rasklubbar inom 
större specialklubbar har haft problem av varierande art i samband med 
sina årsmöten. Vidare har flertalet klubbar i organisationen drabbats av 
förskingringar och bedrägerier av betydande storlek. 
 
Rapporterar även om mötesordförandeuppdrag vid ett antal årsmöten i 
några av organisationens större klubbar på olika nivåer. 
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Roffa Asplund 
Rapporterar om många föreningsfrågor under innevarande årsmötesperiod, 
en markant ökning mot tidigare.  
 
Rapporterar vidare om problem i en rasklubb där det var mycket turbulent 
under fjolåret, årsmötet kunde detta år genomföras relativt lugnt. 
 
Maria Weinehall 
Rapporterar om situationen i en länsklubb där det funnits vissa oklarheter 
gällande ekonomin. Årsmötet kunde genomföras efter vissa komplikationer 
och klubben har nu fått en ny styrelse. 
 
Jonas Öhrn 
Rapporterar om en klubb där styrelsen inte genomfört ett enda 
protokollfört styrelsemöte under verksamhetsåret. Den aktuella styrelsen 
menade att samtlig verksamhet vilade på tidigare beslut. 
 
Rapporterar vidare om ordförandeskap vid kommande extra årsmöte i 
rasklubb med syfte att genomföra fyllnadsval. 
 
Moa Källström 
Kommitténs nyaste ledamot presenterar sig; Moa har tidigare bakgrund 
som ordförande för Sveriges Hundungdom och en mandatperiod i SKKs 
Centralstyrelse som suppleant med ansvar för freestylekommittén. Till 
vardags arbetar Moa med verksamhetsutveckling på Studiefrämjandet. 
 

c) Sekreterarens rapport 
Sekreteraren rapporterar om närvaro på årsmöte i rasklubb inom 
specialklubb som förvisso var utsträckt i tiden men som i det stora hela 
avlöpte utan incidenter. 
 
Rapporterar vidare om ett antal förskingringar och bedrägerier som drabbar 
flertalet av organisationens klubbar den senaste tiden.  
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d) Övriga rapporter 
 
Katarina Swahn 
Rapporterar om besvärliga situationer inför årsmöten i många rasklubbar 
vilket resulterat i många telefonsamtal.  
 
Rapporterar även från föreläsning om ledarskap som, bland annat, 
handlade om att motivera ideellt engagerade personer. 
 
Helena Nyberg 
Helena Nyberg rapporterar att medlemssiffrorna för länsklubbarna minskar, 
men i avtagande takt.  
 
Sedan några dagar tillbaka går det att prenumerera på Hundsport Jakthund, 
en möjlighet som fått ett positivt mottagande. Positivt har även det 
generella bemötandet av nya Hundsport varit. 
 
Jerker Olin 
Rapporterar om kommande presentation av VoteIT vid fullmäktige i 
specialklubb. 

 
§ 25 FK/VU 

a) Förelåg VU:s beslut att tillsätta revisor i rasklubb inom specialklubb som 
tidigare varit under kommitténs förvaltning. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 
 

b) Förelåg VU:s beslut att bevilja länsklubb dispens från stadgar för länsklubb i 
syfte att ersätta revisor som avlidit under verksamhetsåret. 
 
Kommittén godkänner beslutet 
 

c) Förelåg VU:s beslut att bevilja länsklubb dispens från stadgar för länsklubb i 
syfte att flytta årsmöte till annat datum med konsekvensen att kallelsen 
skett för sent. 
 
Kommittén godkänner beslutet 
 

d) Förelåg VU:s beslut att tillfråga specialklubb om övertagande av rasansvar. 
 
Kommittén godkänner beslutet 

 
§ 26 Stadgefrågor 
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a) Förelåg ärende rörande möjligheten att lösa medlemskap ”i dörren” vid 

årsmöten. 
 
Kommittén för ingående diskussioner om möjligheten och konkreta 
exempel på hur den missbrukas i organisationen. 
 
Kommittén beslutar att det, med ändring av tidigare praxis inom SKK, inte 
är tillåtet för SKKs medlemsorganisationer att erbjuda möjlighet att lösa 
medlemskap i direkt anslutning till årsmötet.  
 
För att medlem ska tillerkännas rösträtt vid årsmöte måste medlemmen 
kunna visa att den vid tidpunkten för mötet är medlem i föreningen. 
 
Kommittén har för avsikt att hitta en långsiktig lösning på problemet i 
samband med kommande revidering av SKKs typstadgar. 
 

b) Förelåg stadgar för Svenska Noseworkklubben för fastställande. 
 
Kommittén uppdrar åt VU att gå igenom stadgarna och fastställa dessa. 
 

c) Förelåg stadgar för Svenska Landseerklubben för fastställande 
 
Kommittén uppdrar åt VU att gå igenom stadgarna och fastställa dessa. 
 

§ 27 Kennelfullmäktige 
Förelåg kommitténs svar på de två motioner som diskuterades vid föregående 
sammanträde. 
 
Kommittén godkänner svaren som därmed skickas till SKKs Centralstyrelse. 

  
§ 28 Ärenden gällande specialklubb 

a) Förelåg skrivelse från två rasklubbar inom specialklubb angående huruvida 
person som valts till ledamot i specialklubbens styrelse har varit medlem i 
klubben vid tidpunkten för fullmäktigemötet. 
 
Kommittén har mottagit försäkran från kassör i rasklubb inom 
specialklubben om att den aktuella personen är medlem. 
 
Kommittén konstaterar att den aktuella personen har varit medlem vid 
tidpunkten för fullmäktigemötet och lägger skrivelsen till handlingarna utan 
vidare åtgärd. 
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b) Förelåg rapport bestående av begärd överrevision av rasklubb inom 

specialklubb. 
 
Kommittén tar del av rapporten och beslutar att den ska skickas till aktuell 
specialklubb för vidare hantering. 
 

c) Förelåg proposition till specialklubbs fullmäktige rörande arbetssätt för 
hantering av regelrevidering. 
 
Kommittén tar del av innehållet i propositionen och konstaterar att den 
föreslagna förändringen utgör en effektivisering som ligger inom ramarna 
för klubbens självbestämmande.  
 

§ 29 Ärenden gällande verksamhetsklubbar 
a) Förelåg fråga från medlem angående lokala aktivitetsgrupper inom 

verksamhetsklubb och eventuell konkurrens med organisationens övriga 
delar. 
 
Kommittén beslutar att tillfråga aktuella klubbar inom organisationen 
huruvida de upplever eventuell konkurrensproblematik. 

 
§ 30 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 

a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson 
  

1 Svenska Noseworkklubben Maria Weinehall 
2 Svenska Kroppsvallarklubben Maria Weinehall 
   

§ 31 Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar 
a) Förelåg lista över avtalsanslutna rasklubbar. 

 
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
rasklubb. 
 
1 Mastino Napolitanoklubben, MNK Vilande - 
2 Ras- och avelsföreningen för Cane 

corso 
Steg II Jonas Öhrn 

3 Rasklubben för Portugisisk 
Vattenhund, RPV 

Steg II Roffa Asplund 

4 Svenska Barbetklubben, SBBK Steg I Ove Johansson 
5 Svenska Blodhundklubben, SvBK Steg II Maria Weinehall 
6 Svenska Dogo Argentino Klubben, DAK Vilande - 
7 Svenska Dogo Canarioklubben Steg I Jonas Öhrn 
8 Svenska Kooikerhondjeklubben, Skooi Steg III Ove Johansson 
9 Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK Steg II Roffa Asplund 
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10 Svenska Lagotto Romagnoloklubben, 

SLRK 
Steg III Jonas Öhrn 

11 Svenska Lancashire Heeler Klubben, 
SLHK 

Steg II Maria Weinehall 

12 Svenska Landseerklubben, SvLK Steg II Ove Johansson 
13 Svenska Miniature American 

Shepherdklubben, SMASK 
Steg I Roffa Asplund 

14 Svenska Perro de Agua Español 
Klubben, SPDAEK 

Steg II Jonas Öhrn 

15 Svenska Porcelaineklubben Steg I Maria Weinehall 
16 Svenska Shar Pei Klubben, SVSpK Steg II Ove Johansson 
    

b) Förelåg ansökan om stegförflyttning för Ras- och avelsföreningen för Cane 
corso. 
 
Kommittén tar del av underlaget med konstaterande om att föreningen är 
välskött och att dess situation förefaller ha förbättrats avsevärt sedan 
klubben blev avtalsansluten rasklubb. 
 
Kommittén beslutar mot bakgrund av ovanstående om stegförflyttning för 
klubben till steg III. 
 

c) Förelåg information om Svenska Dogo Argentinoklubben som nu varit 
vilande i fem år.  
 
Kommittén beslutar fortsätta förvalta klubbens tillgångar ytterligare ett år i 
förhoppning om att klubben återuppstår. 
 

§ 32 Raser utan klubbtillhörighet 
a) Förelåg lista över raser som saknar klubbtillhörighet. 

 
Kommittén går igenom listan och lägger den därefter till handlingarna 
 

§ 33 Projekt och uppdrag 
a) Pågående projekt och uppdrag 

Kommittén går igenom listan över befintliga projekt med diskussioner och 
avrapportering från projektansvariga. 
 
Konferens för verksamhetsklubbar 
Kommittén beslutar att konferensen ska avhållas i samarbete med Prov- 
och tävlingskommittén den 6 oktober på SKKs kansli i Rotebro. 
 
Utbildning för årsmötesordförande 
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Kommittén diskuterar formerna för nästa utbildningstillfälle i januari 2020 
och beslutar att deltagande endast ska vara möjligt efter kommitténs 
inbjudan. 
 
Lathundsprojekt 
Kommittén beslutar att slå ihop projekten ”Lathund för valberedning”, 
”Lathund för årsmöten” samt ”Att verka som förtroendevald” till ett 
gemensamt projekt och utser Roffa Asplund, Maria Weinehall och Katarina 
Swahn till ansvariga för projektet. 
 
Föreningspaketet 
Kommittén beslutar att föreningspaketet ska tillföras ett nytt avsnitt 
rörande att förebygga och hantera bedrägeri och förskingring. 
 
Kommittén godkänner sekreterarens förslag till text angående 
protokollskopior som därmed tillförs föreningspaketet. 
 
Stödmedlemskap i SKK 
Helena Nyberg redovisar slutrapport från projektet angående möjlighet till 
stödmedlemskap i SKK. Medlemskapet föreslås vara utan demokratiska 
rättigheter till en kostnad av 250 kronor per år, med Hundsport inklusive 
bilaga blir kostnaden 425 kronor årligen. 
 
Kommittén beslutar att med tillstyrkande överlämna förslaget till SKK/CS.  
 
Kommittén bedömer att stadgeändring är nödvändig för att implementera 
förslaget och avvaktar uppdrag från Centralstyrelsen att ta fram förslag till 
proposition till Kennelfullmäktige. 

  
§ 34 Protokollsutdrag från CS och kommittéer 

a) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse rörande delegering av 
rasansvar. 
 
Kommittén tar del av informationen och lägger därefter protokollsutdraget 
till handlingarna. 
 

b) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse rörande en rasklubb som 
efter specialklubbs beslut befinner sig utanför organisationen. 

 
Kommittén beslutar att kalla de aktuella klubbarna till möte efter 
sommaren. 
 

§ 35 Till Föreningskommittén för kännedom 
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a) Förelåg skrivelse med information om bedrägeri mot lokalklubb inom 

specialklubb. 
 
Kommittén tar del av skrivelsen och lägger den därefter till handlingarna. 

 
§ 36 Datum för nästkommande sammanträde 

Kommittén sammanträder åter den 23 maj på SKKs kansli. 
 

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

 Kommittén finner att inget ärende faller under denna punkt. 
 
§ 38 Sammanträdets avslutande 
 Ove Johansson tackar kommittén för dagens möte och avslutar därefter 

sammanträdet. 
 
 
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
Justeras  
 
 
Ove Johansson, ordförande  
 
 
Justeras  
 
 
Jonas Öhrn 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
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