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SKK/FK nr 6-2021
25 november 2021
§ 90-109
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
onsdagen den 25 november 2021 på Hufvudsta gård samt via Zoom.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Ove Johansson (ordf.), Roffa Asplund, Moa Källström, Eva Löwenstein, Urban Nilsson
och Jonas Öhrn
Adjungerade:
Agneta Lönn, Helena Nyberg, Katarina Swahn och Ida Lundqvist (tillträdande
sekreterare)
Protokoll:
Agneta Lönn
§ 90

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

§ 91

Val av justeringsperson
Eva Löwenstein utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 92

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa dagordningen utan ändringar.

§ 93

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

§ 94

Ekonomisk rapport
Förelåg ekonomisk rapport till och med 31 oktober 2021. Resultat och balans är
väl inom budget och kommittén lägger, med godkännande, rapporten till
handlingarna.

§ 95

Rapporter
a) Ordförandes rapport
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Ordföranden rapporterar att han har fått några förfrågningar om att sitta
årsmötesordförande, men annars har det varit lugnt.
b) Ledamöternas rapporter
Urban Nilsson
Rapporterar om många telefonsamtal och frågor av annorlunda art,
antagligen för att den tidigare sekreteraren i kommittén, Fredrik Bruno, har
slutat.
Jonas Öhrn
Rapporterar om många frågor om typstadgarna, såväl som frågor om
utbildning och seminarier i föreningskunskap. Även supportat
föreningskonsulenter avseende ärende rörande en klubb.
Moa Källström
Rapporterar att saker och ting faller på plats, efter viss frånvaro som
nybliven förälder. Hoppas kunna komma igång lite mer med
föreningsarbetet framöver.
Roffa Asplund
Rapporterar om många frågor kring digitala årsmöten, nu blivit lite lugnare.
SBK har utbildat en ny kull föreningscoacher, som har fått hjälp av en
coachexpert. Har även haft mycket arbete med handboken, fortsättning
följer och förhoppningsvis skickas den ut på remiss före jul. Har mycket att
göra.
Eva Löwenstein
Rapporterar om mycket arbete med utbildning av CUA-H. Har även många
andra frågor på agendan, bland annat möte med klubb och SBK. I den egna
klubben har man inlett ett samarbete med en annan länsklubb för en
kommande utställning, roligt.
Föreningskommittén tackar Eva för den här tiden i kommittén och önskar
henne lycka till med sitt nya uppdrag, som ledamot i KFs valberedning.

c) Sekreterarens rapport
Agneta Lönn berättar att de tre obligatoriska köpeavtalen är
färdigreviderade och beräknas lanseras på kopahund.se inom kort.
Köpeavtalet är även tryckt i ny version, de tryckta upplagorna fasas ut
varefter de tar slut då ändringarna som införts är av redaktionell karaktär.
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Agneta berättar vidare att lagrådsremissen avseende ny konsumentköplag
har publicerats. Planen är att den nya lagen träder i kraft 1 mars 2022. SKK
får återkomma med utförligare beskrivningar av de kommande ändringarna
framöver. Införandet lär även innebära nya revideringar av SKKs avtal.
Vidare berättar Agneta att hon hållit en digital föreläsning för Stokks
medlemmar på ämnet regler och avtal, 22 november 2021.
d) Chefsjuristens rapport
Se sekreterarens rapport ovan.
e) Övriga rapporter
Katarina Swahn
Rapporterar att planeringen för 2022 års årsmöten dragit igång och att SBK
tackar för VUs beslut att tillåta digitala årsmöten. SBK har också en ny
struktur och ett nytt arbetssätt att förhålla sig till med hänsyn till beslutet
om ny valordning, vilket ger visst merarbete inledningsvis.
SBK lanserar även ny hemsida nästa år och förbundsstyrelsen har/kommer
att ha sitt 24:e möte för året, vilket är ett högt antal möten som genererar
hög arbetsbelastning.
Helena Nyberg
Rapporterar om fortsatt höga medlemssiffror för länsklubbarna, +8,6 %
jämfört med föregående år och nästan 87 000 medlemmar.
Rapporterar vidare att SKKs kansli nått målet från KF 2019, att administrera
medlemskapen för minst 150 klubbar.
Registreringssiffrorna är fortsatt höga (+ 14 % totalt för året). Nu kan man
dock skönja viss avmattning vilket också speglas av att annonserna på
kopahund.se ökar. Nu annonseras mellan 500-600 kullar mot tidigare 150200 kullar.
SKK har tillsammans med Agria startat en uppfödarrådgivning i regi av Agria.
Det är en rådgivning som bokas mot en kostnad på 99 kr för en halvtimmes
rådgivning. Rådgivarna är uppfödare inom SKK som fått en särskild
utbildning inför lanseringen.
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§ 96

FK/VU och sekreterarens dispensbeslut
a) Förelåg VU:s beslut om digitala årsmöten år 2022, fattat av Svenska
Kennelklubbens Föreningskommittés verkställande utskott den 10
november 2021.
Digitala års- och fullmäktigemöten under 2022
FK/VU beslutar att det under 2022 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 årsmötet. Beslutet gäller endast digitala årsmöten under 2022 och
föranmälan får som tidigast stänga sju dagar före 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.
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 2022
års- och fullmäktigemöten är de som framgår av klubbens egna stadgar!
Kommittén godkänner beslutet.
Beslutet har ändrats, se skk.se för uppdaterad information.

§ 97

Stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer
a) Förelåg fråga till FK från styrelsemedlem i rasklubb; "Kan en suppleant i en
rasklubb som inte ersatt en ledamot justera och signera protokollet?"
Kommittén diskuterade frågan och konstaterade att svaret på frågan styrs
av klubbens stadgar. Om krav på ledamot i stadgarna kan enbart ledamot
justera och signera. I typstadgarna återfinns lydelsen ”av styrelsen vald
justerare” och då är det ok att suppleanten väljs att justera och signera.
Föreningskommittén ser det som en positiv utveckling att en suppleant får
justera och signera protokoll då det är ett led i utbildningen inom styrelsens
arbete. Föreningskommittén önskar att samtliga stadgar medger denna
möjlighet.
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b) Synpunkter och remissvar typstadgar
Många klubbar har inkommit med yrkanden om förlängd svarstid på
remissen avseende nya typstadgar. Flertalet klubbar har också inkommit
med svar vid tidpunkten för dagens möte.
Urban redogjorde för specialklubbs inställning i frågan. Det föreligger en
frustration och okunskap om hur de nya typstadgarna kommer att påverka
klubbens verksamhet. Eftersom en del av de farhågor och synpunkter som
inkommit beror på missförstånd får Ove i uppdrag att återkoppla till
specialklubben och några andra klubbar för att förtydliga förslaget.
Ordföranden Ove Johansson förtydligar att typstadgarna berör nästan 1100
klubbar. Det är viktigt att förstå att stadgarna som är på remiss enbart utgör
förslag och ger exempel och en grund för klubbarna att arbeta vidare med
och organisera sig ifrån. Varje specialklubb har sin egen arbetsordning och
måste själva styra sin verksamhet i sina stadgar.
Jonas Öhrn kompletterar med att det nya förslaget innebär en anpassning
till verkligheten.
Kommittén beslutade samtidigt om förlängd remisstid avseende nya
typstadgar. Absolut sista svarsdag är 31/3 2022.
§ 98

SKKs Föreningskonsulenter
Svenska Alpenländische Dachsbrackeklubben är numera avtalsansluten klubb
med rasansvar och lyder direkt under Föreningskommittén. Ett resultat av
föreningskonsulenternas arbetsinsatser.

§ 99

Ärenden gällande länsklubb
a) Förelåg inkommen skrivelse avseende en av SKKs länsklubbar. Skrivelsen
berörde frågor om bland annat kontaktuppgifter till styrelseledamöter samt
revisorer på klubben hemsida. Skribenten påtalade vikten av att
medlemmarna kan komma i kontakt med representanter och revisorer.
Ordföranden Ove Johansson fick i uppdrag att ta kontakt med länsklubbens
ordförande i frågan.

§ 100 Ärenden gällande specialklubb
a) Förelåg skrivelse som inkommit till FK från specialklubb, för kännedom.
Kommittén noterar informationen.
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b) Ett antal olika frågeställningar och funderingar har besvarats av FKs
tillförordnade sekreterare. Ett urval av dessa har vidarebefordrats till
kommitténs ledamöter, för kännedom.
c) Ytterligare mejl har inkommit från ägare till ras som ingår i en specialklubb.
Ägarna vill införa en särskild provform (anlagsprov) för sina hundar men
specialklubben har sagt nej med hänvisning till den femåriga låsningstid
som gäller för SKKs provregler. Ove och Urban får i uppdrag att ta kontakt
med skribenterna och diskutera vidare i frågan, som även tidigare varit på
kommitténs agenda.
d) Specialklubb har i skrivelse överklagat FKs beslut § 66-2021 (möte 4-2021).
Kommittén beslutade att Ove och Urban får i uppdrag att ta kontakt med
klubben.
§ 101 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar
a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson:
1. Svenska Noseworkklubben, Moa Källström – har haft SMS-kontakt med
klubben, som också lämnat in sitt remissvar avseende nya typstadgar.
2. Svenska Kroppsvallarklubben. Eva Löwenstein – berättar att hon deltagit
vid ett medlemsmöte via Teams. Klubben är stabil och Eva uppfattar det
som att styrelsen är lyhörd för medlemmarnas önskemål.
I och med att SNK blir fullvärdig verksamhetsklubb from 2022 och Eva
avslutar sitt uppdrag inom FK beslutade kommittén att ny kontaktperson för
Kroppsvallarna blir Moa Källström.
§ 102 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
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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

Svenska VEO-rasklubben (till SBK 1/12022)

Nej

Ove Johansson

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten
rasklubb.
b) Urban rapporterar från jack russel klubben och upplyser vidare att han
sitter mötesordförande vid klubbens årsmöte i februari.
c) VEO-klubben planeras bli officiell SBK-klubb from 1 januari 2022. Katarina
Swahn inväntar handlingar från klubbens sekreterare.
§ 103 Ärenden gällande raser utan klubbtillhörighet
a) Specialklubben för kontinentala fågelhundar (SKF) har ansökt om rasansvar
för epanguel picard. FK tackar och beslutar i enlighet med ansökan, och ger
SKF rasansvaret för rasen.
b) Kommittén ger även sekreteraren i uppdrag att påminna JhK om lämplig
klubb för black and tan coon hound
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§ 104 Projekt
a) Pågående projekt
Kommittén gick återigen igenom listan med pågående projekt.
Utbildning i grundläggande föreningskunskap
Kommittén har tidigare utsett Jonas Öhrn till ansvarig för projektet.
Beslutades att utbildningen ska kunna genomföras såväl fysiskt som digitalt
(Zoom). Arbetet med att ta fram utbildningsunderlag påbörjas våren 2022
och kommer att bygga på den handbok som Roffa arbetar med för SBKs
räkning. Slutligt möte om handboken är inplanerat 7/12-21.
Utbildning för årsmötesordförande vid digitala årsmöten
Kommittén har tidigare utsett Ove Johansson till ansvarig för projektet. Ove
får i uppdrag att välja deltagare och bjuda in desamma. Dessa ska vara
villiga att stå listade på FKs lista över tillgängliga årsmötesordförande och
därmed erbjuda sina tjänster. Kommittén och Ove planerar för
genomförande i slutet av januari 2022. Ledamöterna får i uppdrag att mejla
förslag på namn till ordföranden, senast 15 december 2021. Ove och Moa
fortsätter därefter med arbetet.
IT-stöd för föreningsarbete
Kommittén utser tillträdande sekreteraren, Ida Lundqvist till ansvarig.
Nya typstadgar samt avtal för anslutning och delegation av rasansvar
Kommittén utser tillträdande sekreteraren Ida Lundqvist till ansvarig för
projektet, tillsammans med ordförande Ove Johansson. Klart våren 2022.
Utredning av specialklubbsorganisationen
Kommittén utser Ove Johansson och Jonas Öhrn till ansvariga för projektet.
Klart till KF 2023.
Kommentar till typstadgarna
Kommittén utser tillträdande sekreteraren, Ida Lundqvist till ansvarig för
projektet. Arbetet påbörjas tidigast efter att beslut fattats om nya
typstadgar och beräknas vara klart under 2023.
Lathund för styrelseledamot och valberedare
Projektet är i princip klart. Roffa och Katarina presenterar resultatet på FKs
första möte år 2022. Klart 31/1-22.
Arbetsordning för årsmöte
Projektet är i princip klart. Presenteras på FKs första möte år 2022. Klart
31/1-22.
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Gemensamt möte för Centralstyrelsen och dess kommittéer
Kommittén diskuterade möjligheten att anordna ett gemensamt möte för
samtliga kommittéer och dess ledamöter. Även innehåll och möjlig
tidsåtgång diskuterades.
Agneta Lönn är ytterst ansvarig för projektet. Ove får i uppdrag att kontakts
CSs ordförande Tomas Uneholt för vidare planering.
Klara – avförda projekt
Kampanj mot mobbing och nätmobbing – överlämnat till CS för eventuell
fortsättning.
Samverkan mellan klubbar – klart för FKs del.
b) Nya projekt – inga nya projekt tillkom vid dagens möte.
§ 105 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen och kommittéer
Inga inkomna.
§ 106 Till kommittén för kännedom
Inga inkomna
§ 107 Datum för nästkommande sammanträde
Kommittén sammanträder följande datum år 2022:
Möte 1 - 10/2 (numera justerat till 17/2 pga CS-möte 10/2)
Möte 2 – ej datumsatt, planeras att sammanfalla med det gemensamma mötet
för ledamöter inom CS och dess kommittéer.
Möte 3 – 19/5
Möte 4 – 17-18/8
Möte 6 – 6/10
Möte 7 – 24/11
Möte 1 - 2023 – 9/2

§ 108 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat
Kommittén finner att inga ärenden faller under denna punkt.
§ 109 Sammanträdets avslutande
Kommitténs ordförande Ove Johansson tackar samtliga ledamöter för sina
insatser under år 2021och avslutar sammanträdet.
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Vid protokollet

Agneta Lönn

Justeras

Ove Johansson, ordförande

Justeras

Eva Löwenstein

Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.

