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SKK/FK nr 3-2021
19 maj 2021
§ 38-56
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
onsdagen den 19 maj 2021 via videokonferens
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Ove Johansson (ordf.), Roffa Asplund, Eva Löwenstein, Urban Nilsson och Jonas Öhrn
Adjungerade:
Agneta Lönn, Helena Nyberg (t.o.m. § 48) och Katarina Swahn
Protokoll:
Fredrik Bruno
Anmält frånvaro:
Moa Källström
§ 38

Sammanträdet öppnas
Ove Johanssons hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde.

§ 39

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

§ 40

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa dagordningen utan ändringar.

§ 41

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

§ 42

Ekonomisk rapport
a) Förelåg ekonomisk rapport till och med april 2021.
Kommittén lägger, med godkännande, rapporten till handlingarna.

§ 43

Rapporter
a) Ordförandes rapport
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Ove Johansson rapporterar om mycket kontakt med kommitténs
sekreterare, främst rörande de årsmöten som kommittén administrerar i
organisationen.
b) Ledamöternas rapporter
Jonas Öhrn
Reflekterar över digitala årsmöten med konstaterande om att vissa av dessa
kräver viss ”städverksamhet” efter mötets genomförande. Rapporterar
vidare om många mötesordförandeuppdrag vilket kräver struktur och
organisation.
Eva Löwenstein
Rapporterar om många nya styrelseledamöter i den egna länsklubben och
om samarbete med närliggande länsklubb avseende
utställningsverksamheten. Har även utsetts att ingå i en projektgrupp för
CUA-verksamheten inom SKK.
Roffa Asplund
Rapporterar om talrika frågor om årsmöten och allmänt om
föreningsverksamhet i pandemitider. Rapporterar vidare om nytt uppdrag
som sammankallande i SBK:s organisationsutskott.
Lyfter vidare frågan om viss begreppsförvirring i organisationen vad avser
medlemsmöten kontra extra årsmöten. Kommittén konstaterar att
begreppen medlemsmöte och extra årsmöte i grunden betyder samma sak,
men att det finns vissa skillnader. Begreppen skiljer sig framförallt mellan
Svenska Brukshundklubbens organisation och övriga SKK. Kommittén anser
att det vore lämpligt att begreppen framöver ska bli organisationsgemensamma.
Urban Nilsson
Rapporterar om många årsmöten och till viss del ökande konflikter i
klubbverksamheten. Rapporterar även om den utvärdering av utbildningen i
föreningskunskap som han för kommitténs räkning ansvarar för tillsammans
med Ove.
c) Sekreterarens rapport
Rapporterar om viss fördröjning i hanteringen av protokoll efter de digitala
mötestyper som SKK tillhandahåller för organisationens klubbar.
Rapporterar vidare om den fortlöpande utvärderingen av IT-stöd för
genomförande av digitala årsmöten. En ny version av mötesverktyget
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VoteIT väntas under hösten, SKK inventerar även möjligheten att utveckla
ett eget verktyg för ändamålet.
d) Chefsjuristens rapport
Rapporterar om deltagande vid två digitala årsmöten – ett i VoteIT och ett
via Zoom.
e) Övriga rapporter
Katarina Swahn
Rapporterar att Svenska Brukshundklubbens kongress som genomfördes i
mitten av maj via Zoom avlöpte utan incidenter. De förberedande
diskussionsforumen var debattglada och gav möjlighet till fokuserade
förhandlingar under beslutsmötet.
Helena Nyberg
Länsklubbarnas medlemssiffror fortsätter uppåt med en ökning med ca 5 %
jämfört med förra året.
SKK har startat ett upprop mot den stora förekomsten av smuggelhundar,
det är möjligt att underteckna uppropet via SKK.se.
Vad avser effekterna av det Kalla Fakta-programmet där SKK figurerade har
det varit färre negativa reaktioner än förväntat. SKK har dock tagit till sig av
den kritik som framfördes och arbete pågår på flera håll med att följa upp
eventuella behov av förändring i delar av SKKs verksamhet.
§ 44

FK/VU och sekreterarens dispensbeslut
a) Förelåg VU:s beslut att fastställa stadgar för Specialklubben för
västgötaspets.
Föreningskommittén godkänner beslutet.
b) Förelåg sekreterarens dispensbeslut angående senare årsmötestillfälle för
Specialklubben för irländsk setter.
Kommittén godkänner beslutet.
c) Förelåg sekreterarens dispensbeslut angående senare årsmötestillfälle för
Svenska Bassetklubben.
Kommittén godkänner beslutet.
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d) Förelåg sekreterarens dispensbeslut angående senare årsmötestillfälle för
Svenska Landseerklubben.
Kommittén godkänner beslutet.
§ 45

Stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer
a) Förelåg Disciplinnämndens yttrande över förslag till förändring av SKKs
grundregel 1:2.
Sekreteraren rapporterar om det arbete som pågår med omarbetning av
den aktuella regeln. Disciplinnämnden har yttrat sig över förslaget och
därvid framfört ett antal invändningar mot detsamma.
Kommittén uppdrar åt ordförande och sekreterare att diskutera frågan
vidare med Disciplinnämnden.
b) Förelåg Svenska Brukshundklubbens grundstadgar för fastställande.
Stadgarna har ändrats avseende valordning och mindre redaktionella
ändringar.
Kommittén beslutar att fastställa stadgarna.
Kommittén förklarar punkten omedelbart justerad.
c) Förelåg fråga om förlängning av den generella dispensen för att avhålla
årsmöten. Den dispens som kommittén tidigare har beslutat om löper ut
den 30 juni.
Kommittén beslutar att förlänga den generella dispensen till den 31
augusti.
d) Förelåg fråga om den fortsatta användningen av mötestypen ”förenklat
årsmöte” inom organisationen.
Kommittén konstaterar att mötestypen infördes för att SKKs
medlemsorganisationer skulle klara av att möta omställningen till digitala
årsmöten. Efter ett drygt år anser kommittén att organisationen är mogen
att hantera fullständiga digitala årsmöten.
Kommittén beslutar att ta bort möjligheten till förenklade årsmöten inom
organisationen från och med den 1 juli 2021.
e) Förelåg fråga om möjligheten att genomföra årsmöten utomhus från den 1
juni.
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SKKs Centralstyrelse har beslutat om justerade åtgärder mot covid-19 som
innebär att taket för antal deltagare vid utomhusarrangemang höjs från åtta
till 100 personer.
Kommittén anser att det under dessa förutsättningar är godtagbart att
genomföra årsmöten utomhus från den 1 juni 2021 förutsatt att ingen
medlem är förhindrad att delta på grund av restriktioner eller
rekommendationer från det allmänna. Det innebär att klubben själv måste
göra en bedömning av förutsättningarna vid given plats och tillfälle.
OBS! Beslutet har ändrats av Föreningskommitténs verkställande utskott
(FK/VU) i syfte att följa rekommendationer från regering och myndigheter.
FK/VU:s beslut finns som bilaga till det här protokollet.
§ 46

Kennelfullmäktige 2021
a) Förelåg motion från Svenska Dvärghundsklubben ang. införande av digitala
mötesformer i organisations stadgar.
Kommittén diskuterar motionen och uppdrar åt ordförande och
sekreteraren att besvara densamma, svaret ska därefter delges samtliga
kommittéledamöter innan det överlämnas till SKKs Centralstyrelse.
b) Förelåg motion från Svenska Dvärghundsklubben angående arbetet med
den värdegrund som antogs vid föregående Kennelfullmäktige.
Kommittén diskuterar motionen och uppdrar åt ordförande och
sekreteraren att besvara densamma, svaret ska därefter delges samtliga
kommittéledamöter innan det överlämnas till SKKs Centralstyrelse.
c) Förelåg motion från Svenska spaniel- och retrieverklubben angående att
ersätta ordet ”hund” med ”rashund” i SKKs stadgar.
Kommittén diskuterar motionen och konstaterar att den i motionen
föreslagna stadgeändringen skulle få mycket stora konsekvenser för
verksamheten i SKK och dess medlemsorganisationer.
Kommittén uppdrar åt ordförande och sekreteraren att besvara motionen
på så sätt att kommittén föreslår ett alternativ till att anta stadgetexten.
Svaret ska därefter delges samtliga kommittéledamöter innan det
överlämnas till SKKs Centralstyrelse.

§ 47

SKKs Föreningskonsulenter
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a) Förelåg information från SKKs Föreningskonsulenter om att Svenska
Isländsk Fårhundklubben avhåller årsmöte lördagen den 22 maj.
Kommittén uppdrar åt Per-Inge Johansson att närvara vid årsmötet för
kommitténs räkning.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
§ 48

Ärenden gällande specialklubb
a) Förelåg ärende rörande lokalklubb inom rasklubb inom specialklubb.
Specialklubbens styrelse har beslutat att lokalklubben ska upphöra som
lokalklubb. Enligt lokalklubbens stadgar ska klubbens tillgångar och arkiv
förvaltas i enlighet med specialklubbens styrelses beslut. Medlemmar i den
aktuella lokalklubben har motsatt sig beslutet och begärt att
Föreningskommittén ska inhibera detsamma.
Föreningskommittén konstaterar att dess uppdrag, såsom det uttryckts i
kommitténs delegeringsordning, är att bedöma om beslut är fattade i
enlighet med inom organisationen gällande stadgar och regelverk.
Det innebär att det inte är kommitténs uppdrag att värdera eller ompröva
de beslut som fattats av specialklubben på ett formellt riktigt sätt.
Kommittén konstaterar att den aktuella specialklubbens beslut förefaller
falla inom ramen för vad stadgarna anger och lämnar därför ärendet utan
vidare åtgärd.
b) Förelåg klagomål mot ett digitalt förenklat årsmöte där det förekommit en
felaktig text i den mötesbiljett som skickas ut till klubbens medlemmar
dagen före mötet.
Texten var felaktig på det sätt att den angav att mötet skulle avslutas
”måndagen den 18 maj”, den korrekta texten hade varit ”måndagen den 17
maj”.
En medlem har inkommit med protest och kräver att mötet ska tas om.
Ytterligare en medlem har hört av sig till kommitténs sekreterare men inte
inkommit med någon skriftlig protest.
Kommittén konstaterar inledningsvis att inget av de formella dokumenten
inför årsmötet har varit felaktigt. Kallelsen till mötet har innehållit korrekta
datum- och dagsangivelser – dessa har även funnits publicerade på den
aktuella klubbens hemsida och i VoteIT-mötet.
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Frågan om ett årsmöte ska ogiltigförklaras och tas om har behandlats av
Föreningskommittén tidigare. I bedömningarna har kommittén alltid tagit
hänsyn till om det påtalade felet har riskerat påverka utgången av mötet.
Kommittén har noggrant gått igenom de beslut som fattades vid det
aktuella årsmötet och konstaterat att de är fattade med uppenbar övervikt
åt endera hållet (minsta röstmarginal i något av mötets beslut är 105-15,
alltså 90 av ca 120 avgivna röster). Vad avser det val av ledamöter som
genomförts med valmetoden ”enkel överförbar röst” går det inte att
redovisa marginaler på sedvanligt sätt. Kommittén har därför gjort en
noggrann genomgång av resultatet som visar att omröstningen avgjorts
med bred marginal, valmetoden är dessutom proportionell vilket innebär
att resultatet med stor sannolikhet hade blivit detsamma även om
ytterligare röstande tillkom.
För att det aktuella felet skulle ha haft någon påverkan på mötet skulle det
krävas att mellan 30-90 personer har förlorat sin möjlighet att delta, samt
att samtliga dessa skulle ha röstat identiskt.
Föreningskommittén konstaterar att det aktuella skrivfelet utifrån
förutsättningarna inte har riskerat påverka utgången av årsmötet och
beslutar att avslå den inkomna protesten. Kommittén beslutar vidare att
tillsända såväl klubben som den medlem som inkommit med protest en
förklaring av resultatet i den aktuella omröstningen.
§ 49

Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar
a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson:
1 Svenska Noseworkklubben
2 Svenska Kroppsvallarklubben

Moa Källström
Eva Löwenstein

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten
rasklubb.
§ 50

Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar
a) Förelåg lista över avtalsanslutna rasklubbar.
Klubb

Rasansvar Kontaktperson

Jack Russell Klubben, JRK

Nej

Urban Nilsson

Ras- och avelsföreningen för Cane Corso,
RACC

Ja

Roffa Asplund

SKK/FK nr 3-2021
19 maj 2021
Sida 8/10

Rasklubben för Portugisisk Vattenhund,
RPVH

Ja

Ove Johansson

Svenska Barbetklubben, SBBK

Nej

Jonas Öhrn

Svenska Blodhundklubben, SvBK

Ja

Moa Källström

Svenska Dogo Canarioklubben

Nej

Eva Löwenstein

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

Eva Löwenstein

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.
b) Förelåg information om att Svenska Dogo Canarioklubbens årsmöte har
beslutat att lägga klubben vilande.
Kommittén uppmanar klubbens avgående styrelse att skicka klubbens arkiv
och eventuella övriga tillgångar till SKKs kansli för förvaltning under en
inledande femårsperiod.
§ 51

Raser utan klubbtillhörighet
a) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Jakthundskommitté rörande lämplig
specialklubb för black and tan coonhound. Jakthundskommittén har
förordat Svenska Schweisshundklubben som lämplig specialklubb.
Kommittén beslutar att tillfråga Svenska Schweisshundklubben om intresse
för att överta ansvaret för black and tan coonhound.

§ 52

Projekt
a) Pågående projekt

SKK/FK nr 3-2021
19 maj 2021
Sida 9/10

VoteIT vid Kennelfullmäktige 2021
Kommittén beslutar att byta ansvarig för projektet från Moa Källström till
sekreteraren.
GDPR-brush-up
Agneta Lönn rapporterar att projektet är slutfört, informationen publiceras i
kommande nyhetsbrev från kommittén.
Digitalt verktyg för årsmöten
Föreningskommittén konstaterar att efterfrågan på de mötestyper SKK
tillhandahåller varit långt större än förväntat och att detta har inneburit en
viss ekonomisk vinst för SKK.
Kommittén uttrycker därför önskemål om att nettovinsten från av SKK
genomförda digitala årsmöten fonderas för framtida utveckling av digitala
verktyg för föreningsarbete
§ 53

Protokollsutdrag från Centralstyrelsen och kommittéer
a) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse angående Svenska
Lapphundklubbens närhistoria.
Ett antal medlemmar i en av specialklubbens rasklubbar har begärt att SKK
genomför revision över SKKs insatser under den tid som klubben var under
förvaltning av SKK. Centralstyrelsen har begärt att Föreningskommittén
sammanställer en rapport om ”historien bakåt och lärdomar framåt”
Kommittén föreslår Centralstyrelsen att granskningen istället genomförs av
oberoende part som inte tidigare varit involverad i ärendet.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
b) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse angående ett distrikt
inom rasklubb i en större specialklubb där specialklubben uppmanats att
tillsätta en arbetsgrupp för att utreda ekonomiska oegentligheter i klubben.
Kommittén noterar informationen och lägger därefter protokollsutdraget
till handlingarna.

§ 54

Datum för nästkommande sammanträde
Kommittén sammanträder åter den 6-7 augusti, därefter den 28 september och
25 november.

§ 55

Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat
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Kommittén finner att inga ärenden faller under denna punkt.
§ 56

Sammanträdets avslutande
Kommitténs ordförande Ove Johansson tackar kommittén och avslutar
sammanträdet.

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

