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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
torsdagen den 23 januari 2020 på SKKs kansli 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Ove Johansson (ordf.), Roffa Asplund, Moa Källström, Eva Löwenstein och Jonas Öhrn  

Adjungerade: 

Agneta Lönn (från § 9)  

Anmält frånvaro: 
Urban Nilsson, Helena Nyberg och Katarina Swahn 

Protokoll: 

Fredrik Bruno 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ove Johanssons hälsar de närvarande, särskilt kommitténs nya ledamot Eva 
Löwenstein, välkomna till årets och den nya verksamhetsperiodens första 
sammanträde. 
 

§ 2 Val av justeringsperson 
Roffa Asplund utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

  
§ 3 Fastställande av dagordning 

Kommittén fastställer dagordningen. 
 
§ 4 Kommittéinterna frågor 

a) Information om tystnadsplikt 
Ordförande informerar kommittén om att absolut tystnadsplikt råder 
avseende kommittéarbetet. 
 

b) Val av verkställande utskott för kommittén 
Kommittén beslutar att dess verkställande utskott ska utgöras av Ove 
Johansson och Roffa Asplund. 
 

c) Information om till kommittén adjungerade personer 
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Kommittén beslutar att Jerker Olin tillsvidare är adjungerad till kommittén 
för deltagande i projektet rörande IT-stöd för års- och styrelsemöten. 

 
§ 5 Föregående protokoll 

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

  
§ 6 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport till och med november 2019. 
 
Kommittén lägger, med godkännande, rapporten till handlingarna.  

 
§ 7 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
 
Ove Johansson rapporterar om förfrågningar om ordförandeuppdrag vid 
års- och fullmäktigemöten från olika delar av organisationen. 
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Roffa Asplund 
Rapporterar om den utbildning för årsmötesordförande som hållits på SKKs 
kansli i början av januari. Roffa poängterar hur viktigt det är att utöver 
ordförande ha rätt sekreterare vid årsmötet. 
 
Rapporterar vidare om väldigt mycket samtal inför klubbars årsmöten – 
många gånger gäller det uppdraget som kassör där det är svårt att hitta 
förtroendevalda till rollen.  
 
Kommittén uppdrar mot bakgrund av ovan till sekreteraren att undersöka 
möjligheterna till samordnad upphandling av redovisningstjänster för SKKs 
medlemsorganisationer. 
 
Moa Källström 
Rapporterar från utbildningen för årsmötesordförande och lyfter frågan om 
det bör vara ett årligen återkommande utbildningstillfälle? Kommittén 
diskuterar tiden och formerna för utbildningen och hur den eventuellt 
skulle kunna förändras framöver. 
 
Eva Löwenstein 
Eva är ny i kommittén och har en bakgrund inom SSRK men är för 
närvarande vice ordförande och utställningsansvarig i Hälsinglands 
Kennelklubb. Eva ingår även i redaktionsrådet för Hundsport Utställning och 
har hundar av rasen bichon havanais.  
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Jonas Öhrn 
Rapporterar om årsmötesordförandeutbildningen där han ansåg att Ellinor 
Eriksson, som ledde dagen liksom KF 2019, gjorde det på ett mycket 
förtjänstfullt sätt. Kommittén diskuterar även en eventuell uppföljning 
genom utvärdering inför kommande utbildningstillfälle. 

 
c) Sekreterarens rapport 

 
Rapporterar om utbildningen för årsmötesordförande som hölls på SKKs 
kansli den 12 januari med särskilt inbjudna deltagare. Dagen blev lyckad och 
samlade ett tjugotal deltagare, vilket är en mycket hög deltagandegrad 
utifrån antalet inbjudna. 
 
Rapporterar vidare om ett kommande möte rörande en av organisationens 
specialklubbar där en grupp ägare till en av klubbens raser bildat en klubb 
utanför SKK-organisationen.  
 
SKKs Föreningskonsulenter har inlett sitt första uppdrag i en specialklubb, 
uppdraget är startat på kommitténs initiativ efter begäran från den aktuella 
specialklubben. 
 
Under mars månad kommer SKK med största sannolikhet kunna erbjuda 
sina medlemsorganisationer möjligheten att teckna abonnemang för 
styrelseportalen Reduca i enlighet med av SKK förhandlat ramavtal.  
 

§ 8 Stadgefrågor 
a) Förelåg begäran om justering av vid fastställande tillagd stadgetext för 

Svenska Brukshundklubben (se FK 6-2019 § 100 b) 
 
Roffa Asplund anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Kommittén beslutar att justera sin tidigare tillagda stadgetext enligt bilaga. 
 
Kommittén förklarar punkten omedelbart justerad. 
 

b) Ärende rörande möjligheten att lösa medlemskap i direkt anslutning till 
årsmöteslokal 
 
Frågan har förts till kommittén av den grupp som deltog i utbildningen för 
årsmötesordförande och gäller det beslut kommittén fattade under 2019 
(se FK 2-2019 § 26 a) innebärandes att det inte ska vara tillåtet för klubbar 
att erbjuda tecknande av medlemskap i direkt anslutning till 
årsmöteslokalen.  
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Kommittén går igenom det tidigare beslutet och för ingående diskussioner 
kring den problematik som det avser motverka.  
 
Kommittén beslutar att justera beslutet på så vis att det inte föreligger 
någon skyldighet för SKKs medlemsorganisationer att erbjuda möjligheten 
att lösa medlemskap i direkt anslutning till årsmöteslokalen.  
 
Kommittén har fortsatt för avsikt att hitta en permanent lösning på 
problemet i samband kommande revidering av SKKs typstadgar.  
 

§ 9 Ärenden gällande specialklubb 
a) Förelåg ärende rörande rasklubb inom specialklubb som är föremål för 

insatser från SKKs föreningskonsulenter. 
 
Föreningskonsulenterna har från kommittén begärt beslut om att bekosta 
årsmötesordförande för den aktuella rasklubben. 
 
Kommittén beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Vidare har specialklubben efter möte med föreningskonsulenterna 
föreslagit en handlingsplan för hanteringen av problematiken i klubben. 
 
Kommittén diskuterar den föreslagna planen och lovordar specialklubbens 
initiativ. Vad avser det praktiska genomförandet av planen beslutar 
kommittén att erbjuda lokal på SKKs kansli och att stå för kostnaden för 
föreningskonsulenternas deltagande.  
 

b) Förelåg skrivelse från medlemmar i rasklubb inom specialklubb 
innehållandes klagomål på specialklubbens hantering av en skrivelse 
rörande problem i rasklubben. 
 
Kommittén uppdrar åt ordförande att ta kontakt med styrelsen för den 
aktuella specialklubben för att diskutera frågan. 
 

c) Förelåg ärende rörande problem i rasklubb inom specialklubb 
 
Den nu aktuella rasklubben har under lång tid varit ämne för talrika e-post 
och telefonsamtal till kommittén rörande bland annat hanteringen av vissa 
delar av föreningsverksamheten. Därtill har klagomål riktats mot 
specialklubben avseende dess uteblivna hantering av problematiken i 
klubben. 
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Kommittén konstaterar inledningsvis att den, med hänsyn till sin 
delegeringsordning och SKKs organisatoriska uppbyggnad, är förhindrad att 
direkt hantera de klagomål som riktats mot styrelsen i den aktuella 
rasklubben. 
 
Vad avser specialklubben uppdrar kommittén åt SKKs föreningskonsulenter 
att närmare undersöka problematiken och därefter lämna rapport till 
kommittén med förslag till eventuella åtgärder. 
 

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

 
Kommittén beslutar att utse kontaktpersoner för de avtalsanslutna 
verksamhetsklubbarna enligt nedan: 

 
1 Svenska Noseworkklubben Moa Källström 
2 Svenska Kroppsvallarklubben Eva Löwenstein 
   

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

 
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
rasklubb. 
 
Kommittén beslutar vidare om nya kontaktpersoner för klubbarna enligt 
nedan lista: 
 
 Klubb Rasansvar Kontaktperson 
1 Ras- och avelsföreningen för Cane 

corso 
Ja Roffa Asplund 

2 Rasklubben för Portugisisk 
Vattenhund, RPVH 

Ja Ove Johansson 

3 Svenska Barbetklubben, SBBK Nej Jonas Öhrn 
4 Svenska Blodhundklubben, SvBK Ja Moa Källström 
5 Svenska Dogo Argentino Klubben, DAK Vilande - 
6 Svenska Dogo Canarioklubben Nej Eva Löwenstein 
7 Svenska Kooikerhondjeklubben, Skooi Ja Urban Nilsson 
8 Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK Ja Jonas Öhrn 
9 Svenska Lagotto Romagnoloklubben, 

SLRK 
Ja Roffa Asplund 

10 Svenska Lancashire Heeler Klubben, 
SLHK 

Ja Moa Källström 

11 Svenska Landseerklubben, SvLK Ja Eva Löwenstein 
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12 Svenska Miniature American 

Shepherdklubben, SMASK 
Nej Ove Johansson 

13 Svenska Perro de Agua Español 
Klubben, SPDAEK 

Ja Urban Nilsson 

14 Svenska Porcelaineklubben Nej Jonas Öhrn 
15 Svenska Shar Pei Klubben, SVSpK Ja Roffa Asplund 
16 Svenska VEO rasklubben Nej Urban Nilsson 
    

b) Förelåg begäran från Svenska Miniature American Shepherdklubben om 
godkännande för kroppsvallning. 
 
Kommittén hänskjuter med tillstyrkande ärendet till SKKs Prov- och 
tävlingskommitté. 
 

c) Förelåg begäran om att anmäla medlem i avtalsansluten klubb till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av grundregel 1:2.  
 
Kommittén konstaterar att det underlag som inkommit inte är tillräckligt för 
att göra en anmälan till SKKs Disciplinnämnd och lägger därefter ärendet till 
handlingarna. 

 
§ 12 Raser utan klubbtillhörighet 

a) Förelåg information om ny ras i SKKs stambok – Shikoku. 
 
Kommittén konstaterar att rasansvaret sedan tidigare är delegerat till 
Svenska Spets- och Urhundklubben. 
 

§ 13 Projekt 
a) Pågående projekt och uppdrag 

 
Konferens för årsmötesordförande 
Kommittén beslutar att genomföra en utvärdering av kursen efter 
årsmötesperioden. 
 
IT-stöd för föreningsarbete 
Kommittén beslutar att dela upp projektet i tre separata projekt och utser 
ansvariga för respektive projekt enligt nedan: 
 
Projekt   Ansvarig 
VoteIT som mötesstöd  Moa Källström 
VoteIT vid KF 2021  Moa Källström 
IT-stöd för styrelsearbete  Sekreteraren 
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Typstadgar och avtal för delegering av rasansvar 
Kommittén beslutar slå ihop projekten, sekreteraren och Agneta Lönn är 
ansvariga för det nya projektet. 
 

b) Nya projekt 
Med anledning av den nya delegeringsordning som kommittén fått från 
SKKs Centralstyrelse avseende åren 2020 och 2021 beslutar kommittén 
initiera nya projekt enligt nedan: 
 
Projekt   Ansvarig 
Arbetsordning för årsmöte  Moa Källström 
 
Samverkan i SKK-organisationen Jonas Öhrn 
 
Samla och digitalisera kommitténs Sekreteraren 
dokumentation om föreningskunskap  
 
Utredning av SKKs specialklubbs- Ove Johansson och sekreteraren 
organisation och Kennelfullmäktige 
 

c) Projektplanering 
Kommittén uppdrar åt ansvarig för respektive av kommitténs projekt att 
sammanställa en projektplan till nästkommande möte. 
 

§ 14 Protokollsutdrag från CS och kommittéer 
a) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse rörande stadgereglering 

av rättigheter för utländska medlemmar. 
 
Kommittén beslutar att hänskjuta frågan till nu pågående projekt rörande 
översyn av SKKs typstadgar. 
 

b) Förelåg fyra protokollsutdrag från SKKs Avelskommitté rörande beslut kring 
SKKs avtalsanslutna rasklubbar. 
 
Kommittén noterar informationen och lägger därefter protokollsutdragen 
till handlingarna. 

 
§ 15 Datum för nästkommande sammanträde 

Kommittén sammanträder åter den 6-7 mars på Bomans Hotell i Trosa. 
 

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

 Kommittén finner att inget ärende faller under denna punkt. 
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§ 17 Sammanträdets avslutande 
 Kommitténs ordförande Ove Johansson tackar kommittén och avslutar 

sammanträdet. 
  
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
Justeras  
 
 
Ove Johansson, ordförande 
 
 
Justeras  
 
 
Roffa Asplund 
 
 
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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