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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
torsdagen den 25 mars 2021 via videokonferens 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Ove Johansson (ordf.), Roffa Asplund, Eva Löwenstein, Urban Nilsson (från § 6 b) och 
Jonas Öhrn 

Adjungerade: 

Agneta Lönn, Helena Nyberg (från § 8 a) och Katarina Swahn (t.o.m. § 30 d) 

Protokoll: 

Fredrik Bruno 

Anmält frånvaro: 

Moa Källström 
 
 
§ 19 Sammanträdet öppnas 

Ove Johanssons hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde. 
 

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

  
§ 21 Fastställande av dagordning 

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

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

  
§ 23 Ekonomisk rapport 

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

 
§ 24 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
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Rapporterar om väldigt mycket årsmötesarbete inom organisationen under 
våren och ordförandeskap vid ett antal digitala årsmöten 
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Jonas Öhrn 
Rapporterar att om en intensiv period under årsmötessäsongen, såväl 
avseende frågor som ordförandeskap vid årsmöten. 
 
Eva Löwenstein 
Rapporterar om problem med att få medlemmar engagerade, vilket innebär 
att det är knepigt att hålla vissa klubbar igång. Coronapandemin och den 
samhällssituation den innebär har lett till att klubbar tappar såväl fart som 
inspiration. 
 
Roffa Asplund 
Rapporterar om insatser vid årsmöten och omfattande rådgivning till 
klubbar. 
 
Urban Nilsson 
Rapporterar om väldigt många frågor om och insatser vid årsmöten i 
organisationen. 
 

c) Sekreterarens rapport 
Rapporterar om mycket hög efterfrågan på de digitala års- och 
fullmäktigemöten som SKK administrerar. 
 
Kommittén har initierat en utbildning i digitala årsmöten med parvis 
deltagande – mötesordförande och rösträknare. Sammanlagt tre 
utbildningstillfällen är planerade med inbjudna deltagare, om modellen 
faller väl ut kan utbildningen erbjudas bredare till hösten. 
 

d) Chefsjuristens rapport 
Agneta Lönn rapporterar om att förslag förefaller framföras på ett nytt sätt i 
organisationen, från enskilda medlemmar och inte sällan via sociala medier. 
Kommittén diskuterar frågan och eventuella åtgärder för att fånga upp goda 
idéer.  
 

e) Övriga rapporter 
 
Katarina Swahn 
Rapporterar om en period med oerhört många årsmötesfrågor. Därutöver 
pågår utveckling av en ny hemsida för Svenska Brukshundklubben vilket 
innebär mycket administrativt arbete.  
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§ 25 FK/VU och sekreterarens dispensbeslut 
a) Förelåg VU:s beslut att avbryta digitalt årsmöte för en länsklubb. 

 
Bakgrunden till beslutet är att klubbens ordförande genom nyhetsbrev 
utsänt från klubben till samtliga medlemmar har försökt påverka 
medlemmarna att rösta i viss riktning vid årsmötet. 
 
Föreningskommittén godkänner beslutet och uttrycker att anledningen till 
detsamma är att förtroendevalda inte får nyttja klubbens resurser i politiska 
syften eftersom det riskerar påverka förutsättningarna för ett demokratiskt 
godtagbart årsmöte. 
 
Kommittén noterar vidare vikten av att styrelsen kommunicerar 
gemensamt med klubbens medlemmar. 
 

b) Förelåg VU:s dispensbeslut angående försenad kallelse till årsmöte i en 
specialklubb. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 
 

§ 26 Stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer 
a) Förelåg sekreterarens förslag till nya typstadgar för klubbar inom SKK-

organisationen. 
 
Sekreteraren rapporterar att remissbehandlingen av stadgarna är försenad 
på grund av hög arbetsbelastning. 
 
Kommittén går gemensamt igenom stadgarna och beslutar om några 
mindre justeringar. 
 

b) Förelåg fråga om när protokoll ska vara klara efter års- respektive 
styrelsemöten. 
 
Kommittén konstaterar att det saknas tydliga rekommendationer i frågan 
sedan tidigare. 
 
Kommittén rekommenderar att protokoll bör gå ut för justering senast 14 
dagar efter genomfört möte. 
 
 

c) Förelåg fråga om hanteringen av jäv i SKKs centrala kommittéorganisation 
och Centralstyrelse. 
 



  
SKK/FK nr 2-2021 

25 mars 2021 
Sida 4/10 

 
 

 
Föreningskommitténs uppfattning är att respektive kommitté/styrelse 
måste ta gemensamt ansvar för att undvika jävssituationer.  
 
Kommittén föreslår att ett gemensamt möte för samtliga CS- och centrala 
kommittéledamöter samt berörda tjänstemän planeras in i början av varje 
verksamhetsperiod. Vid det gemensamma mötet bör gemensamma frågor 
för den centrala organisationen diskuteras såsom jäv, tystnadsplikt och SKK-
organisationens uppbyggnad. 
 

d) Förelåg dispensansökan från Svenska Brukshundklubben i syfte att 
genomföra samtliga voteringar slutet i VoteIT vid dess kongress den 8-9 maj 
2021. 
 
Kommittén beslutar att ge klubben dispens från grundstadgarnas § 7 
moment 4. 
 

e) Förelåg förslag till två grundregler tänkta att ersätta grundregel 1:2 
(”förtalsregeln”). Förslaget innebär ett förtydligande av vad som inte utgör 
överträdelser av regeln samt att regeln får reciprocitet avseende 
funktionärers uttalanden. 
 
Kommittén tar del av förslaget, diskuterar det ingående och godkänner det 
därefter. 
 

§ 27 SKKs Föreningskonsulenter 
a) Förelåg information om att en specialklubb som är föremål för 

konsulenternas insatser planerar att genomföra förenklat årsmöte. 
Föreningskonsulenterna anser att det skulle vara mindre gynnsamt med ett 
förenklat möte givet situationen i klubben. 
 
Kommittén beslutar att den nu aktuella klubben inte får genomföra sitt 
årsmöte som förenklat årsmöte. 
 

§ 28 Ärenden gällande specialklubb 
a) Förelåg dispensansökan om att möjliggöra kallelse till fullmäktigemöte via 

e-post för en specialklubb och dess lokalklubbar. 
 
Kommittén beslutar att ge specialklubben dispens enligt ansökan. Vad avser 
lokalklubbarna är det specialklubben som har möjlighet att ge dispens på 
det vis kommittén nu gör till specialklubben. 
  

b) Förelåg skrivelse från specialklubb rörande felaktighet i kommitténs beslut 
FK 6-2021 § 97 a. 
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Kommittén tar del av skrivelsen och konstaterar att protokollstexten inte 
återger ärendet på ett korrekt sätt. 
 
Den korrekta lydelsen av FK 6-2021 § 97 a ska vara: 
 
Pengarna har till större delen återbetalats innan specialklubben upptäckt 
avvikelserna och helt återbetalats efter klubbens årsmöte. 
 
Kommittén beklagar felaktigheten men konstaterar att den inte påverkat 
det aktuella beslutet. 

 
c) Förelåg fråga om specialklubbs stadgar som anger krav på kompetens för 

valbarhet till styrelsepost och huruvida denna skrivning är demokratisk. 
 
Kommittén konstaterar att bakgrunden till den aktuella stadgeregleringen, 
som förvisso innebär en inskränkning av demokratin, relaterar till 
registreringsreglerna för den aktuella rasen. Huruvida inskränkningen 
alltjämt ska kvarstå anser kommittén är för SKKs Centralstyrelse att avgöra. 
 
Kommittén beslutar att hänskjuta ärendet till SKKs Centralstyrelse. 
 

d) Förelåg ärende rörande specialklubb som inte tillåter medlemmar att byta 
lokalklubb inom den egna specialklubben. 
 
I den aktuella specialklubben avgörs lokalklubbstillhörighet efter var 
medlemmen är folkbokförd, det saknas sedan möjlighet att byta till en 
annan lokalklubb.  
 
Kommittén konstaterar att frågan är en intern angelägenhet för den 
aktuella klubben. Den medlem som anser att ordningen är olämplig bör 
arbeta för en ändring av regelverket enligt demokratiska principer. 
 

e) Förelåg skrivelse från medlem i en rasklubb som valt att arrangera ett 
digitalt förenklat årsmöte i enlighet med av kommittén fastställt regelverk.  
 
Medlemmen har framfört kritik mot styrelsen i den aktuella klubben och 
dess sätt att följa upp den verksamhetsplan som beslutats om vid 
föregående årsmöte, samt justeringar i verksamhetsplanen för kommande 
period.  
 
Det förenklade årsmötet fattar inte beslut om verksamhetsplan, styrelsen 
har dock tagit fram en verksamhetsplan för kännedom där uppdrag som 
medlemmen menar inte är slutförda från föregående verksamhetsplan har 
tagits bort ur verksamhetsplanen för kommande period. 
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Kommittén konstaterar att de punkter som finns i verksamhetsplanen som 
regel ska genomföras under verksamhetsåret. Om så inte sker ska styrelsen 
redovisa skälen för uteblivna åtgärder i verksamhetsberättelsen. Det är 
sedan upp till årsmöte att besluta om frågan återigen ska föras till 
verksamhetsplanen. 
 
Om årsmötet genomförs som digitalt förenklat årsmöte finns ingen 
möjlighet för mötet att lägga till punkter i den presenterade 
verksamhetsplanen. Det är en demokratisk brist i mötestypen som 
kommittén mot bakgrund av samhällssituationen har ansett vara godtagbar 
under en begränsad tidsperiod. Kommittén önskar även förtydliga att 
rasklubbens överordnade specialklubb kan ålägga klubben att genomföra 
sitt årsmöte på annat sätt om situationen så kräver. 
 
Skrivelsen innehåller även frågor som antyder att det är SKKs uppgift att 
följa upp styrelsens hantering av verksamhetsplanen. I det sammanhanget 
vill kommittén uttala att SKK är en demokratiskt styrd organisation – SKK 
bestämmer inte om klubbinterna frågor – det gör medlemmarna.  
 
Slutligen innehåller skrivelsen frågor om den aktuella rasens status och 
problem. I det sammanhanget kan SKK bevaka sina egna intressen, 
exempelvis genom att utvärdera hur klubben sköter förvaltningen av given 
delegation. Föreningskommittén är dock fel kommitté för att uttala sig om 
hur viktig en viss åtgärd är ur avelsperspektiv, den kunskapen finns i SKKs 
Avelskommitté. 
 

§ 29 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 
a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson: 
 

1 Svenska Noseworkklubben Moa Källström 
2 Svenska Kroppsvallarklubben Eva Löwenstein 
   

b) Förelåg ärende rörande Svenska Nose Work Klubben och förändring av 
klubbstatus från avtalsansluten verksamhetsklubb till verksamhetsklubb. 
 
Kommittén anser att klubben under det gångna året genom förvaltningen 
av sitt delegerade ansvar och bedrivandet av sin verksamhet visat att den är 
mogen att övergå till fullvärdig medlem i SKK-organisationen som 
verksamhetsklubb. 
 
Kommittén rekommenderar SKKs Centralstyrelse att fatta beslut om att 
ansluta Svenska Nose Work Klubben som verksamhetsklubb från den 1 
januari 2022. 
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§ 30 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 

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. 
 
Svenska Dogo Canarioklubben 
Eva Löwenstein rapporterar att medlemmarna har för avsikt att 
vilandeförklara klubben i samband med kommande årsmöte. 
 

b) Förelåg information om misstänkt förskingring i en avtalsansluten rasklubb.  
Kommittén beklagar det inträffade och erbjuder sig att stötta och hjälpa 
klubben på det sätt den önskar. 
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c) Förelåg fråga om möjlighet för avtalsansluten klubb utan delegerat 

rasansvar att få en länk från Köpahund.se och hundrasguiden på SKK.se till 
klubbens hemsida.  
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren tillse att sådan länk publiceras på 
aktuella webbplatser om det är möjligt. 
 

d) Förelåg fråga från företrädare för avtalsansluten rasklubb om huruvida det 
kan anses bryta mot stadgarna (§ 1) att publicera bilder på felfärgade 
registrerade hundar i klubbens tidning. 
 
Kommittén konstaterar inledningsvis att vad som ska publiceras i 
klubbtidningen är en intern angelägenhet för respektive klubb.  
 
Kommittén anser att publicering av bilder på hundar som är registrerade i 
SKKs stambok aldrig kan utgöra en överträdelse av stadgarna endast med 
hänsyn till hundens färg eller överensstämmelse med rasstandarden i 
övrigt. Däremot kan det i vissa situationer säkert vara olämpligt att 
publicera vissa bilder av andra skäl, den bedömningen bör dock göras av 
ansvarig utgivare och/eller klubbens styrelse. 
 

§ 31 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. 
 

§ 32 Projekt 
a) Pågående projekt 

 
Distansutbildning i föreningsteknik 
SKKs utbildningskommitté har efterfrågat två personer som kan delta i 
utvärderingen av distansutbildningen i föreningsteknik.  
 
Kommittén utser Ove Johansson och Urban Nilsson. 
 
Öppen utbildning i föreningskunskap på SKKs kansli 
Kommittén beslutar att skjuta fram utbildningen till våren 2022. 
 
Kampanj mot mobbing och nätmobbing 



  
SKK/FK nr 2-2021 

25 mars 2021 
Sida 9/10 

 
 

 
Föreningskommittén föreslår att SKKs kansli får ansvar för att ta fram en 
kampanj för vänligare och mer eftertänksam kommunikation i sociala 
medier.  
 

b) Nya projekt 
 
GDPR-brush-up.  
Kommittén uppdrar åt Helena Nyberg och Agneta Lönn att se över 
möjligheterna till förnyad GDPR-information till medlemsorganisationerna 
(se även § 9 b).  
 

§ 33 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen och kommittéer 
a) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse angående rasansvar för 

en avtalsansluten rasklubb. 
 
Kommittén noterar informationen och lägger därefter protokollsutdraget 
till handlingarna. 
 

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. 

 
§ 34 Till kommittén för kännedom 

a) Förelåg dom från Hovrätten för västra Sverige angående ett 
förskingringsärende inom organisationen. Den åtalade har dömts till ansvar 
för bland annat grov förskingring. 
 
Kommittén noterar informationen. 
 

§ 35 Datum för nästkommande sammanträde 
Kommittén sammanträder åter den 19 maj och därefter 19 augusti, 28 
september och 25 november.  
 

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

 Kommittén finner att inga ärenden faller under denna punkt. 
 
§ 37 Sammanträdets avslutande 
 Kommitténs ordförande Ove Johansson tackar kommittén och avslutar 

sammanträdet. 
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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 bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
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