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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
onsdagen den 9 februari 2023 via Zoom. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Ove Johansson (ordf.), Roffa Asplund, Torbjörn Håkansson och Urban Nilsson  

Adjungerade: 

Fredrik Bruno (§ 8b, 8d, 12d), Agneta Lönn, Helena Nyberg (§ 9), Katarina Swahn och 
Therese Palm 

Protokoll: 

Ida Lundqvist  

Anmält frånvaro:  

Moa Källström och Jonas Öhrn 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ove Johanssons hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde. 
 

§ 2 Val av justeringsperson 
Torbjörn Håkansson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

  
§ 3 Fastställande av dagordning 

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

Kommittén går igenom föregående protokoll och noterar gällande § 92a att 
efter samråd med Prov- och tävlingskommittén har ärendet istället skickats till 
Jakthundskommittén.  
 
Kommittén lägger därefter protokollet med godkännande till handlingarna. 

  
§ 5 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport till och med 31 januari 2023.  
 
Kommittén lägger, med godkännande, rapporten till handlingarna. 
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§ 6 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Ove Johansson rapporterar om att han medverkat vid 
specialklubbskonferensen den 28-29 januari, på lördagen med en 
presentation av kommitténs arbete och på söndagen med förslaget på avtal 
för rasansvar, presentationen följdes av grupparbete. Han är även bokad 
som ordförande vid både digitala och fysiska årsmöten framöver. 
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Roffa Asplund 
Rapporterar om mycket arbete med handledningen till 
föreningskunskapskursen som ska hållas i SBKs regi. 
 
Torbjörn Håkansson 
Rapporterar om att han är mer i fas med arbetet i kommittén. Han kommer 
att sitta som ordförande på ett årsmöte. 
 
Urban Nilsson 
Rapporterar om att han har haft fullt upp, han ska närvara vid ett antal 
årsmöten och stämmor framöver. 

  
c) Sekreterarens rapport 

Ida Lundqvist rapporterar om ett möte med specialklubb och ledamöter 
från Prov- och tävlingskommittén. Hon närvarade även på 
specialklubbskonferensen under söndagen och deltog via en inspelad 
föreläsning vid utbildningen för avelsfunktionären som hölls helgen 4-5 
februari.  

  
d) Chefsjuristens rapport 

Agneta Lönn rapporterar om att det har inkommit många frågor om GDPR. 
Avtalsbroschyren arbetas om. Hon kommer att ha ett webinarium den 23 
februari om ekonomi för uppfödare.  
 
Medlemsavdelningen har fått en ny chef och rekryteringen pågår för ny 
chef för IT-avdelningen och Prov- och tävlingsavdelningen.  
 
På kansliet pågår medarbetarundersökning, hälsoundersökning och 
lönerevision. Nya Köpahund.se lanserades i förra veckan. 
 

e) Övriga rapporter 
 
Therese Palm  
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Rapporterar om att Sveriges Hundungdom har ett temaår där de försöker 
lyfta brukset, även jakten kommer att bli ett tema under året. Arbetet med 
att hitta alternativ för organisering inom klubbar fortsätter. 
 
Katarina Swahn 
Rapporterar om att det är hårt tryck på kansliet med mycket arbete inför 
kongressen. 

  
§ 7 FK/VU och sekreterarens dispensbeslut 
 

a) Förelåg VU:s beslut om dispens från specialklubbs stadgar, fattat av Svenska 
Kennelklubbens föreningskommittés verkställande utskott den 4 januari 
2023. 
 
Specialklubb har inkommit med en ansökan om dispens från sina stadgars § 
7 mom. 4 st. 1 som anger att votering ska ske öppet utom vid personval 
som ska ske med slutna sedlar. 
 
Beslut 
Specialklubb lämnas dispens från stadgarnas § 7 mom. 4 st. 1 på så sätt att 
samtliga voteringar vid 2023 års kongress ska ske slutet via VoteIT. 
 

b) Förelåg VU:s beslut om att få hålla ett samordnat årsmöte för 
verksamhetsåren 2021 och 2022, fattat av Svenska Kennelklubbens 
föreningskommittés verkställande utskott den 4 januari 2023. 
 
Specialklubb har inkommit med en hemställan om ett samordnat årsmöte 
då styrelsen inte genomfört årsmötet för verksamhetsåret 2021 i enlighet 
med gällande stadgar. 
 
Beslut 
FK/VU beslutar att godkänna att specialklubb vid årsmötet den 25 och 26 
mars 2023 får göra om årsmötet som gäller verksamhetsåret 2021 och 
samordna detta med årsmötet för verksamhetsåret 2022. 
 
Kommittén godkänner besluten. 

 
§ 8 Stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer 
 

a) Förelåg fråga om tillvägagångssätt för sammanslagning av klubbar.  
 
Två länsklubbar har mottagit en motion om sammanslagning. De önskar 
kommitténs hjälp med att utreda möjligheterna för sammanslagning. 
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Kommittén anser att frågan om sammanslagning av klubbar är högaktuell 
och att det är viktigt att få fram en handlingsplan för detta. 
 
Kommittén uppdrar åt ordföranden att tillfråga Per-Inge Johansson om han, 
tillsammans med sekreteraren, vill bistå klubbarna i det fortsatta arbetet.  
 

b) Förelåg fråga om specialklubbs stadgar. 
 
Fråga har väckts om § 8 i specialklubbs stadgar kan anses problematisk ur 
en demokratisk synvinkel då den begränsar vilka medlemmar som kan väljas 
in i styrelsen.  
 
Kommittén konstaterar att specialklubbens stadgar är fastställda av 
Centralstyrelsen och att begränsningen i stadgarna överensstämmer med 
SKKs registreringsregler för rasen.  

 
Kommittén anser att skrivningen i stadgarna inte utgör något demokratiskt 
problem, då skrivningen kan ändras av årsmötet, det finns därmed ingen 
anledning att rekommendera en ändring av stadgarna. 
 

c) Förelåg fråga om en förening inom SKK kan anlita ett bolag eller enskild 
firma som tillhandahåller en auktoriserad domare. 

 
Kommittén konstaterar att detta sker inom SKK-organisationen redan idag. 
Det är dock viktigt att redan vid tecknande av avtal vara överens med 
domare eller annan funktionär om ersättning ska betalas mot faktura eller 
till den enskilde, då det råder olika skatteregler. Sker ersättning till bolag ska 
det säkerställas att denna innehar F-skattesedel innan avtalet skrivs. 
Ersättningen, före skatt, ska enligt kommittén vara den samma oavsett om 
den betalas ut till bolag eller enskild. Detta innebär att om så krävs ska skatt 
dras och sociala avgifter betalas i samband med utbetalningen till en 
enskilde, medans vid utbetalning till bolaget så ansvarar mottagaren för 
detta. 
 

d) Förelåg fråga om jäv. 
 
Fråga om en styrelse kan besluta om sitt eget arvode eller att andra 
förmåner ska utgå till styrelseledamöterna, t.ex. gratis deltagande vid 
klubbens aktiviteter. 
 
Kommittén uttalar att beslut om arvode eller andra förmåner till styrelsen 
måste tas av årsmötet och att styrelsen bör tänka på att även förmåner ska 
beskattas. 
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Kommittén uppdrar åt sekreteraren att, efter samråd med Fredrik, 
förtydliga informationen om arvode till styrelse och lägga till ett nytt avsnitt 
gällande jäv i föreningspaketet.  
 

e) Förelåg fråga om underskrift av motioner. 
 
Fråga om motioner som inkommer måste vara underskrivna i original och 
om samtliga motionärer måste ha undertecknat motionen för att den ska 
vara giltig. 
 
Kommittén anser att det är styrelsens ansvar att hjälpa motionärer så 
mycket som möjligt då detta är medlemmarnas möjlighet att göra sin röst 
hörd. Styrelsen bör ge motionärer som inte har skrivit under motionen en 
chans att göra detta och är motionen otydlig bör man efterfråga 
motionärens avsikt.  
 
Kommittén påpekar att sista dagen för inlämnande av motioner ska hållas 
så att styrelsen har en chans att behandla motionen. Om en motion har 
inkommit för sent har styrelsen möjlighet att, med tillåtelse av motionären, 
göra om en motion till sin proposition.  
 
Kommittén konstaterar att frågan om motionen måste vara undertecknad i 
original avgörs av stadgarna.  
 
Kommittén konstaterar att en motion fortfarande är giltig så länge någon 
av motionärerna har undertecknat den, motionen anses då komma från den 
eller de som har undertecknat. Detsamma gäller om flera har undertecknat 
motionen men endast en är medlem, motionen anses då komma från den 
som är medlem.  
 
Kommittén anser att även en digital signering bör godtas. 
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att förtydliga informationen gällande 
motioner i föreningspaketet.  

 
§ 9 Kommittén tackar Helena Nyberg för sitt arbete 

Helena Nyberg lämnar sin plats som adjungerad, rapport från kansliet tas över 
av Agneta Lönn. 
 
Kommittén tackar Helena för sitt fina arbete under åren.  

 
§10 SKKs Föreningskonsulenter 

Inga inkomna. 
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§ 11 Ärenden gällande länsklubb 

Förelåg ärende om motsättningar i länsklubb. 
 
Kommittén har mottagit mail och telefonsamtal från medlemmar i en 
länsklubb. 
 
Kommittén uppdrar åt ordförande att ta kontakt med valberedningen, 
inringare och ordförande i aktuell klubb. 

 
§ 12 Ärenden gällande specialklubb 

a) Förelåg fråga om rasansvar för rasen polski spaniel mysliwski. 
 
Yttrande har inkommit från tillfrågad specialklubb som i nuläget inte önskar 
åta sig rasansvaret. 
 
Kommittén beslutar att skicka en förfrågan till Jakthundskommittén om 
annan specialklubb kan vara lämplig för rasen, samt att be 
Jakthundskommittén att ta fram mer information om rasens jaktsätt. 
 

b) Förelåg ärende gällande tillhörighet i specialklubb. 
 
Förfrågan har inkommit från rasklubb angående möjligheter att lämna 
specialklubben. Specialklubben har yttrat sig.  
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att, i samråd med Agneta, besvara 
skrivelsen. 
 

c) Förelåg ärende gällande specialklubb.  
 
Fråga om en ras möjlighet att meritera sig inom befintlig specialklubb har 
väckts sedan tidigare. Specialklubb har nu ansökt till Jakthundskommittén 
om tillägg till sitt provprogram.   
 
Kommittén uppdrar åt ordförande, sekreteraren och Urban att kalla 
specialklubb och företrädare för rasen till ett gemensamt möte.  

 
§ 13 Ärenden gällande verksamhetsklubb 
 Inga inkomna.  
 
§ 14 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 
 

a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson: 
 

1. Svenska Kroppsvallarklubben Moa Källström 
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 Ingen ny rapport vid dagens möte. 
 
b) Förelåg ärende gällande förfrågan om att lägga till australian stumpy tail 

cattledog på listan över raser som får tävla på kroppsvallarnas tävlingar.  
 
Kommittén uppdrar åt Moa att, tillsammans med sekreteraren, ta kontakt 
med Kroppsvallarklubben och Prov – och tävlingskommittén för mer 
information om rasen och dess användning.  

 
§ 15 Ärenden gällande 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 ADB Klubben Ja Torbjörn Håkansson 

Svenska Barbetklubben, SBBK Nej Jonas Öhrn 

Svenska Blodhundklubben, SvBK Ja Moa Källström 

Svenska Kooikerhondjeklubben, Skooi Ja Urban Nilsson 

Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK, f Ja Jonas Öhrn 

Svenska Lagotto Romagnolo Klubben, 
SLRK 

Ja Roffa Asplund 

Svenska Lancashire Heeler Klubben, SLHK Ja Moa Källström 

Svenska Landseerklubben, SvLK Ja Torbjörn Håkansson 

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. 

a) Förelåg lista över avtalsanslutna rasklubbar. 
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b) Förelåg ärende gällande en avtalsansluten rasklubb. 

 
Skrivelser och telefonsamtal har inkommit från medlemmar gällande 
påstådda brister i klubben. Ytterligare information har erhållits genom möte 
med medlem, yttrande har inhämtats från rasklubbens styrelse.  

 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att, tillsammans med Ove och Urban, 
besvara medlemmarna. 

 
§ 16 Ärenden gällande raser utan klubbtillhörighet 
 

a) Förelåg lista på raser utan klubbtillhörighet 
 
Kommittén går igenom listan och lägger den därefter till handlingarna. 

 
§ 17 Projekt 

a)  Pågående projekt  
 

Tillhandahålla utbildning i grundläggande föreningskunskap.  
Utbildningen är i det närmaste klar och väntar på lansering. 
 
Att fortlöpande söka nya former för att öka intresset för föreningskunskap, 
särskilt för att engagera fler ungdomar och unga vuxna i föreningsarbetet. 
Beskrivningen av projektet ändras: ”Genomförs genom att ha en 
representant för Sveriges Hundungdom adjungerad till kommittén.”  
 
Kommittén uppdrar åt ordförande att tillsammans med Therese Palm enas 
om formerna för det fortsatta arbetet. Sekreteraren ansvarar för att boka 
ett möte. 
 
Att fortlöpande sprida kunskap om kommitténs arbete. 
Ove har medverkat vid specialklubbskonferensen, se även § 6 a.  
 
Att hålla utbildning för årsmötesordförande vid fullmäktige och årsmöten.  
Utbildningen hölls den 4 december 2022. 
 
Att skapa avtal för anslutning och delegation av ansvar. 
Ett förslag på avtal har presenterats vid specialklubbskonferensen. 
Sammanställningen av kommentarer pågår. Nytt förslag skickas därefter 
först till Föreningskommittén, därefter till samtliga kommittéer och ut på 
remiss till klubbarna. 
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Framtagande av en policy för en visselblåsarfunktion. 
Ett beslutsunderlag för ny visselblåsarfunktion har tagits fram och 
överlämnats till Centralstyrelsen. 
 
Se protokollsanteckning, bilaga 1.  
 

b) Nya projekt  
Policy för likabehandling  
Kommittén har mottagit ett nytt uppdrag från Centralstyrelsen att arbeta 
fram en policy för likabehandling, se § 18 b. 
  
Kommittén uppdrar åt ordförande och Urban att sammankalla en ny 
arbetsgrupp för att ta fram en policy. Gruppen tar tillsammans fram en 
tidsplan för arbetet.  
 
Förslag på medlemmar har inkommit. Torbjörn meddelar att Marie Ahlqvist 
har accepterat förfrågan om att delta i gruppen. Urban kommer undersöka 
om av honom föreslagen person vill delta i gruppen.  

 
§ 18 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen och kommittéer 

a) Förelåg protokollsutdrag från Centralstyrelsen angående hantering av SKKs 
disciplinära ärenden. 
 
Kommittén noterar informationen och lägger därefter protokollsutdraget 
till handlingarna. 
 

b) Förelåg protokollsutdrag från Centralstyrelsen angående policy för 
likabehandling. 
 
Kommittén lägger till uppdraget som ett nytt projekt, se § 17 b. 
 

c) Förelåg protokollsutdrag från Centralstyrelsen angående fråga om en ny 
disciplinär påföljd för föreningar. 
 
Kommittén noterar informationen och lägger därefter protokollsutdraget 
till handlingarna. 
 

d) Förelåg protokollsutdrag från Centralstyrelsen angående avtalsanslutning av 
rasklubb för biewer terrier. 
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att ta kontakt med rasklubben för att 
påbörja arbetet med en avtalsanslutning.  
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e) Förelåg protokollsutdrag från Jakthundskommittén angående 

specialklubbstillhörighet för rasen erdélyi kopó.  
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att skicka förfrågan om rasansvar till 
Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar.  

 
§ 19 Till kommittén för kännedom 

Inga inkomna ärenden.  
 
§ 20 Datum för nästkommande sammanträde 

Kommittén sammanträder åter den 13 april, 9 maj, 17 augusti, 12 oktober, 30 
november 2023 och 8 februari 2024. 
 

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

 Kommittén finner att inga ärenden faller under denna punkt. 
 
§ 22 Information från mötet - till vem, om vad och varför  
 Kommittén finner att inga ärenden faller under denna punkt. 
 
§ 23 Sammanträdets avslutande 
 Kommitténs ordförande Ove Johansson tackar samtliga ledamöter och avslutar 

sammanträdet. 
  
 
Vid protokollet  
 
 
___________________ 
Ida Lundqvist 
 
Justeras  
 
 
___________________ ___________________ 
Ove Johansson, ordförande  Torbjörn Håkansson 
 
 
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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       Bilaga 1 
 
§ 17 Projekt 

a)  Pågående projekt  
 
Jag noterar att uppdraget om visselblåsarpolicyn inte har hanterats av 
Föreningskommittén. Något underlag har inte lämnats ut till kommitténs medlemmar 
för synpunkter eller annan granskning, det finns inte heller något dokumenterat beslut 
om att kommittén lämnat över det till Centralstyrelsen, varför Föreningskommittén 
inte kan anses ha hanterad ärendet. 
 
Torbjörn Håkansson 


