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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
torsdag 2018-05-24 på SKKs kansli i Rotebro. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Ove Johansson, Roffa Asplund, Johanna Berglund, Göran Hallberger och Jonas Öhrn 

Adjungerade: 

Agneta Lönn och Helena Nyberg 

Anmält frånvaro: 

Maria Weinehall 

Protokoll: 

Fredrik Bruno 
 
§ 36 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Ove Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens 
sammanträde.  
 

§ 37 Val av justeringsperson 
Göran Hallberger utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

  
§ 38 Fastställande av dagordning 

Kommittén fastställer dagordningen utan ändringar. 
 

§ 39 Föregående protokoll 
Kommittén går igenom föregående protokoll.  
 
Roffa Asplund rapporterar enligt uppdrag från föregående sammanträde namn 
på lämplig person för utbildning i konflikthantering. 
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att ta kontakt för att boka ett datum för 
föreläsning.  
 
Protokollet läggs därefter till handlingarna. 

  
§ 40 Ekonomisk rapport 
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Förelåg ekonomisk rapport till och med april 2018. 
 
Kommittén tar del av rapporten och lägger den därefter till handlingarna.  

 
§ 41 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Rapporterar om efterspelet till ett årsmöte i en av organisationens 
rasklubbar där en namninsamling för att åstadkomma extra årsmöte i syfte 
att avhålla nya val gjorts mycket nära inpå ordinarie årsmöte. Situationen 
hanteras i nuläget av den aktuella specialklubben. 
 
Rapporterar vidare om den utbildning i föreningsteknik i Skellefteå som 
kommittén arrangerat och om ordförandeskap vid årsmöte i en 
specialklubb. 
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Göran Hallberger 
Rapporterar om diskussioner förda med företrädare för en specialklubb och 
en av dess medlemmar, som tidigare varit föremål för kommitténs 
uppmärksamhet. Situationen i klubben har nu vänt till det bättre. 
 
Roffa Asplund 
Rapporterar om situationen i en rasklubb där konflikter uppkommit på 
grund av att uppfödare av rasen har olika åsikter i avelsfrågor. 
 

c) Chefsjuristens rapport 
Agneta Lönn delar ut SKKs nya avtalsbroschyr till kommitténs ledamöter.  
 

d) Sekreterarens rapport 
Sekreteraren rapporterar om en mycket stökig årsmötesperiod som nu är 
över vilket inneburit en minskad mängd rådgivande samtal.  
 
Sammanfattningsvis har perioden inneburit problem på högre nivå i SKKs 
organisation än vad som tidigare varit fallet. Många specialklubbar 
rapporterar problem och två av organisationens länsklubbar förmådde inte 
slutföra sina årsmöten innan mars månads utgång, vilket är den tid som 
stadgarna anger. 
 

e) Övriga rapporter 
 
Helena Nyberg 
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Rapporterar att länsklubbarnas medlemssiffror pekar nedåt med knappa 5 
% jämfört med samma period förra året. Ett värvningsutskick är gjort till 
23 000 personer med förhoppning om ett antal nya medlemmar. 
 
Rapporterar vidare om arbetet med GDPR inom organisationen som bland 
annat innehållit webbinarium och telefonsupport. Även frågeforumet på 
SKK.se kommer att uppdateras med frågeställningar av intresse för 
organisationens klubbar. 

 
§ 42 FK/VU 

a) Förelåg beslut fattat av FK/VU rörande tillsättande av ordförande i en 
rasklubb inom en specialklubb. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 
 

§ 43 Stadgefrågor 
a) Förelåg stadgar för Svenska miniature american shepherdklubben för 

fastställande.  
 
Kommittén beslutar att fastställa stadgarna med vissa mindre justeringar.  
 

b) Förelåg fråga rörande protokollföring av reservation mot beslut och då 
huruvida namnet på reservanten måste föras till protokollet. 
 
Kommittén diskuterar frågan och konstaterar att reservantens namn tydligt 
ska tillföras protokollet men önskar därvid göra nedan förtydligande: 
 
Organisationens klubbar är fria att stryka personnamn i de protokoll som 
publiceras på hemsidor eller liknande. Protokollet i original får dock inte 
redigeras och ska enligt SKKs typstadgar hållas tillgängligt för medlemmar. 
Minimikravet är därvid att medlem efter begäran ska beredas tillfälle att ta 
del av protokollet i klubbstuga eller motsvarande. 
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att förtydliga befintlig text i 
Föreningspaketet. 
 

§ 44 Ärenden gällande specialklubb 
a) Förelåg skrivelse från medlem i rasklubb inom specialklubb som sagt upp 

sitt medlemskap och därefter nekats återinträde i rasklubben med 
uppmaning om att återkomma nästkommande år. Den aktuella 
medlemmen begär i sin skrivelse omprövning av det beslut som fattats av 
ras- respektive specialklubb. 
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Den aktuella klubbens stadgar saknar den text som finns i SKKs nuvarande 
typstadgar angående beviljande av medlemskap (jmf. SKKs typstadgar för 
rasklubb § 3 st. 1). 
 
Då beviljandet av medlemskap förefaller vara oreglerat i klubbens stadgar 
anser kommittén att dessa ska tolkas mot bakgrund av SKKs nu gällande 
typstadgar. Av dessa följer att styrelsen beviljar medlemskap och därmed 
motsatsvis kan besluta att neka medlemskap. Beslutet kan inom ett år 
omprövas av SKKs Centralstyrelse, det är nu fråga om sådan omprövning. 
 
Kommittén har tagit del av medlemmens skrivelse och ett utlåtande från 
specialklubben och finner ingen anledning att ifrågasätta den bedömning 
som ras- respektive specialklubb gjort.  
 
Kommittén beslutar mot bakgrund av ovan att lämna begäran om 
omprövning utan åtgärd.  

 
b) Förelåg skrivelse från medlem i en av organisationens specialklubbar 

angående bristande etiska och organisatoriska frågor och administrativa 
rutiner i klubben. 

 
Kommittén uppdrar åt Jonas Öhrn att diskutera skrivelsens innehåll med 
styrelsen i den aktuella klubben. 
 

§ 45 Ärenden gällande verksamhetsklubbar 
a) Förelåg skrivelse från tidigare styrelseledamot i en verksamhetsklubb som 

lämnat sitt uppdrag med hänvisning till styrelsens arbetssätt.  
 
Kommittén tar del av skrivelsen och lägger den till handlingarna. 
 

b) Förelåg förslag om anordnande av en konferens för organisationens 
verksamhetsklubbar.  
 
Kommittén har under våren noterat en stigande oro och vissa 
föreningstekniska bekymmer inom SKKs verksamhetsklubbar. Kommitténs 
bedömning är att klubbarna skulle dra nytta av en gemensam helg med 
utbildning, information och diskussioner om såväl föreningsarbete som 
förutsättningarna för klubbarnas praktiska verksamhet.  
 
Mott bakgrund av ovan beslutar kommittén att tillfråga SKKs Prov- och 
tävlingskommitté om intresse för att helgen den 20-21 oktober gemensamt 
anordna en konferens för verksamhetsklubbarna. 
 

§ 46 Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar 
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a) Lista över stegindelning och rapporter från kontaktpersonerna 

 
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
rasklubb. 
 
1 Mastino Napolitanoklubben, MNK Vilande - 
2 Ras- och avelsföreningen för Cane 

Corso 
Steg II Jonas Öhrn 

3 Rasklubben för Portugisisk 
Vattenhund, RPV 

Steg II Roffa Asplund 

4 Svenska Barbetklubben, SBBK Steg I Göran Hallberger 
5 Svenska Blodhundklubben, SvBK Steg II Göran Hallberger 
6 Svenska Dogo Argentino Klubben, 

DAK 
Vilande - 

7 Svenska Dogo Canarioklubben Steg I Jonas Öhrn 
8 Svenska Kooikerhondjeklubben, 

Skooi 
Steg III Ove Johansson 

9 Svenska Kromfohrländerklubben, 
SKLK 

Steg II Göran Hallberger 

10 Svenska Lagotto 
Romagnoloklubben, SLRK 

Steg III Jonas Öhrn 

11 Svenska Lancashire Heeler 
Klubben, SLHK 

Steg II Johanna Berglund 

12 Svenska Landseerklubben, SvLK Steg II Johanna Berglund 
13 Svenska Miniature American 

Shepherdklubben, SMASK 
Steg I Roffa Asplund 

14 Svenska Perro de Agua Español 
Klubben, SPDAEK 

Steg II Göran Hallberger 

14 Svenska Shar Pei Klubben, SVSpK Steg II Ove Johansson 
15 Svenska Working Kelpie Klubben – 

Rasklubb för Australian Stock Dog, 
SWKK 

Steg III Roffa Asplund 

    
§ 47 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 

a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson 
  

I Maria Weinehalls frånvaro för kommittén diskussioner rörande respektive 
avtalsansluten verksamhetsklubb. 
 
1 Svenska Nose workklubben Maria Weinehall 
2 Svenska Kroppsvallarklubben Maria Weinehall 
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b) Förelåg ärende rörande avtalsansluten verksamhetsklubb som tidigare (se 

FK 1-2018, § 11b) ombetts redogöra för eventuell jävsproblematik i 
styrelsen. 
 
Kommittén konstaterar att klubben varken begärt anstånd eller inkommit 
med något svar på sin tidigare begäran. 
  
Kommittén beslutar att kalla representanter för den aktuella klubben till 
möte på SKKs kansli måndagen den 18 juni. För kommitténs räkning deltar 
ordförande, Maria Weinehall, Jonas Öhrn, sekreteraren och SKKs VD. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 

§ 48 Raser utan klubbtillhörighet 
a) Förelåg lista över raser som saknar klubbtillhörighet. 

 
Kommittén tar del av listan och beslutar att Cão fila de São Miguel kan 
avföras från densamma (se nedan p. e).  
 
Listan läggs därefter till handlingarna. 
 

b) Förelåg ny ras i SKKs stambok – Biewer. 
 
Eftersom rasen tillhör grupp 3 beslutar kommittén att tillfråga Svenska 
Terrierklubben om övertagande av rasansvaret. 
 

c) Förelåg ansökan om inträde i SKK-organisationen från Svenska treeing 
walker coonhoundklubben. 
 
Kommittén konstaterar att de alternativ som står till buds är 
avtalsanslutning eller att finna hemvist för rasen inom befintlig 
specialklubb. Då rasen är numerärt liten anser kommittén att det senare 
alternativet är att föredra. 
 
Kommittén för ingående diskussioner om rasen och dess 
användningsområde och konstaterar därvid att ytterligare information 
behövs för att kunna avgöra vilken specialklubb som kan anses vara lämplig.  
 
Frågan om lämplig specialklubb för rasen har tidigare varit föremål för 
kommitténs handläggning varvid SKKs Jakthundskommitté rekommenderat 
en specialklubb som en majoritet av ägarna till rasen motsatt sig (se FK 4-
2017 § 63 b och FK 1-2017 § 12 b).  
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Kommittén beslutar mot bakgrund av ovan att från den sökande klubben 
begära in en detaljerad redogörelse för rasens avsedda användning i Sverige 
och klubbens avsikter med sitt avelsarbete. 
 

d) Förelåg ansökan från Svenska Porcelaineklubben om att anslutas till SKK 
såsom avtalsansluten rasklubb.  
 
Kommittén har tidigare erbjudit klubben avtalsanslutning i steg 1 efter dess 
första ordinarie årsmöte (se FK 4-2017 § 61 b).  
 
Kommittén diskuterar rasen och konstaterar att den bör gå att placera 
inom någon av organisationens befintliga specialklubbar. För att kunna 
identifiera vilken klubb som ska tillfrågas beslutar kommittén att från den 
sökande klubben begära in en detaljerad redogörelse för rasens användning 
i Sverige och klubbens avsikter med sitt avelsarbete. 
 
Kommittén önskar slutligen försäkra den sökande klubben om att för det 
fall någon lämplig specialklubb inte kan identifieras kommer klubben 
anslutas till SKK genom avtal. 
 

e) Förelåg skrivelse positivt svar från Svenska Bergs- och Herdehundsklubben 
rörande kommitténs förfrågan om övertagande av rasansvar för Cão fila de 
São Miguel (se FK 5-2017 § 80 b). 
 
Kommittén beslutar att delegera rasansvaret för Cão fila de São Miguel till 
Svenska Bergs- och Herdehundklubben. 
 

§ 49 Projekt och uppdrag 
a) Pågående projekt och uppdrag 

Utbildning i föreningsteknik 
SKKs distansutbildning i grundläggande föreningsteknik är klar och kursstart 
är planerad till hösten.  
 
Som en följd av detta beslutar kommittén att de fysiska utbildningar som 
ambulerat runt i Sverige i fortsättningen ska genomföras som 
fördjupningsutbildningar i föreningsteknik. 
 
Konferens för avtalsanslutna klubbar 
Kommittén diskuterar möjligheterna att istället för att anordna konferens 
för avtalsanslutna rasklubbar lägga fokus på en konferens för 
organisationens verksamhetsklubbar.  
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Med anledning av detta beslutar kommittén tillfråga SKKs Centralstyrelse 
om möjligheterna att ge de avtalsanslutna rasklubbarna tillträde till redan 
befintlig specialklubbskonferens. 
 
Utbildning av årsmötesordförande 
Kommittén diskuterar formerna för den utbildning som genomfördes i 
januari 2018 och beslutar att nästa utbildning ska hållas i januari 2020 och 
att kommitténs inbjudan krävs för deltagande. 
 
Utbildning av SKKs föreningskonsulenter 
Kommittén uppdrar åt FK/VU att utse de personer som ska utbildas till 
föreningskonsulenter samt att förbereda och genomföra utbildning för 
dessa. 
 
Kommitténs deltagande vid SKKs Länsklubbskonferens 
Kommittén beslutar att Jonas Öhrn och sekreteraren närvarar för dess 
räkning. 
 
IT-stöd för föreningsarbete 
Johanna Berglund rapporterar om projektets fortlöpande och förevisar 
därvid två system för distansmöteslösningar; VoteIT och Board effect. 
 
Kommittén beslutar att SKK ska ansöka om medlemskap i föreningen VoteIT 
i syfte att kunna påverka systemets utveckling.  
 

b) Nya projekt och uppdrag 
Revision av SKKs typstadgar 
Kommittén beslutar att initiera ett nytt projekt för genomgripande översyn 
av SKKs typstadgar och framtagande av en kommentar till dessa. 
Sekreteraren utses till ansvarig för projektet. 
 

§ 50 Protokollsutdrag från CS och kommittéer 
a) Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS rörande SKKs lojalitetsregler och dess 

relation till EU:s konkurrenslagstiftning. 
 
Kommittén tar del av protokollsutdraget, konstaterar att man avvaktar 
ytterligare uppdrag, och lägger det därefter till handlingarna. 
 

b) Förelåg protokollsutdrag från SKK/UK rörande distansutbildningen i 
föreningsteknik. 
 
Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till 
handlingarna. 
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§ 51 Datum för nästkommande sammanträde 

 Kommittén sammanträder åter onsdagen den 15 augusti. 
 

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

 Kommittén finner att inget ärende faller under denna punkt. 
 
§ 53 Sammanträdets avslutande 
 Ove Johansson tackar kommittén för dagens möte och avslutar därefter 

sammanträdet. 
 
 
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
Justeras  
 
 
Ove Johansson, ordförande  
 
 
Justeras  
 
 
Göran Hallberger 
 
 
 
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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