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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
torsdagen den 23 maj 2019 på SKKs kansli 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Ove Johansson (ordf.), Roffa Asplund och Jonas Öhrn  

Adjungerade: 

Jerker Olin, Katarina Swahn, Agneta Lönn och Helena Nyberg 

Anmält frånvaro: 

Moa Källström och Maria Weinehall 

Protokoll: 

Fredrik Bruno 
 
§ 38 Sammanträdet öppnas 

Ove Johanssons hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde. 
 

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

  
§ 40 Fastställande av dagordning 

Kommittén fastställer dagordningen utan ändringar. 
 

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

  
§ 42 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport till och med mars 2019. 
 
Kommittén konstaterar att man ännu inte blivit delgiven sin budget för 2019 
och lägger därefter rapporten med godkännande till handlingarna.  

 
§ 43 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
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Ove Johansson rapporterar om en länsklubb som haft extra årsmöte med 
anledning av avgångar i styrelsen. Valberedningen hade inte lämnat något 
förslag till styrelse inför mötet men valen kunde trots det genomföras utan 
problem. 
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Roffa Asplund 
Rapporterar om två rasklubbar inom specialklubb som haft problem med 
trakasserier under våren. 
 
Jonas Öhrn 
Rapporterar om ordförandeskap vid extra årsmöte i rasklubb samt om 
problem med en rasklubb inom specialklubb där det kan bli aktuellt med 
förvaltningsåtgärder från specialklubben. 
 

c) Chefsjuristens rapport 
Agneta Lönn rapporterar att SKKs överlåtelseavtal nu finns i ny upplaga. 
 

d) Sekreterarens rapport 
Sekreteraren rapporterar om en specialklubb som har stora problem med 
vissa förtroendevaldas beteende och uttalanden gentemot kollegor och 
andra medlemmar.  
 
Rapporterar vidare om ett webverktyg för föreningsarbete, Reduca, som vid 
en första demonstration ser intressant ut för SKK-organisationen. 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att undersöka verktyget vidare.  
 

e) Övriga rapporter 
 
Katarina Swahn 
Rapporterar från Svenska Brukshundklubbens kongress som avhölls den 
gångna helgen. Det förslag som låg om ny valordning vid kongressen gick 
igenom med 2/3 majoritet och blir föremål för skriftlig omröstning till 
hösten. Kongressen valde även en ny förbundsordförande – Piia Nora. 
 
Helena Nyberg 
Rapporterar om medlemstalen i SKKs länsklubbar som fallit med 2,9 % 
jämfört med samma period 2018, det är glädjande nog den lägsta 
minskningen sedan 2016. 
 
Vad avser tidningen Hundsport så har 18 500 personer valt att få 
utställningsbilagan och 11 300 valt jakthundsbilagan. En nyhet är att det går 
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att prenumerera på enbart Hundsport Jakthund, några hundra personer har 
tecknat sådan prenumeration.  
 
Rapporterar vidare om de medlemsvärvningskampanjer som för närvarande 
pågår och planeras inom den närmaste framtiden. 
 
Jerker Olin 
Rapporterar från Vinthundsfullmäktige där han föredragit VoteIT för 
delegaterna. Intresset var mycket stort och renderade många frågor från 
mötesdeltagarna. 

 
§ 44 FK/VU 

a) Förelåg VU:s beslut att remittera av kommittén framarbetat avtal för 
delegering av rasansvar till organisationens specialklubbar. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 
 

b) Förelåg VU:s beslut att bevilja specialklubb dispens för att avhålla årsmöte 
senare än stadgarna föreskriver. 
 
Kommittén godkänner beslutet 
 

§ 45 Stadgefrågor 
a) Förelåg skrivelse med förslag om ändring av reglerna för telefonårsmöte.  

 
En av organisationens rasklubbar har inkommit med motion till 
Kennelfullmäktige (KF) angående formerna för telefonårsmöte. Då klubben 
inte har rätt att motionera till KF ska skrivelsen istället handläggas av 
Föreningskommittén. 
 
Kommittén beslutar att det aktuella regelverket ska genomgå en 
grundläggande förändring inför kommande årsmötessäsong och att de 
förslag som rasklubben motionerat om kommer att beaktas. 
 

b) Förelåg stadgar för Svenska Tibetansk spaniel för fastställande. 
 
Kommittén beslutar att fastställa stadgarna. 
 

c) Förelåg stadgar för Svenska Bergs- och herdehundklubben för fastställande 
 
Stadgeändringen innebär att klubben byter namn till Svenska Moloss- och 
Herdehundklubben från den 1 januari 2020. 
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Kommittén beslutar att fastställa stadgarna. 
 

§ 46 Kennelfullmäktige 
a) Förelåg tre motioner till Kennelfullmäktige och förslag till svar från 

kommittén. 
 

Kommittén går igenom motionerna och svarsförslagen och godkänner efter 
vissa justeringar de senare som därmed skickas till SKKs Centralstyrelse. 

 
§ 47 Ärenden gällande specialklubb 

a) Förelåg skrivelse från hedersmedlem i specialklubb rörande återkallande av 
hedersmedlemskap. 
 
I den aktuella specialklubben har en motion lämnats in om återkallande av 
hedermedlemskap. Styrelsen har inte besvarat motionen utan lämnat till 
årsmötet att fatta beslut i frågan. 
 
Kommittén konstaterar att återkallande av hedersmedlemskap ska ske 
enligt samma villkor som utseende av hedersmedlem – det vill säga efter 
förslag från styrelsen och beslut av årsmötet. Mot bakgrund av detta har 
beslutet fattats på ett felaktigt sätt med hänsyn till klubbens stadgar och 
kan därför inte anses vara gällande. 
 
Det ska därtill föreligga synnerliga skäl för att återkalla ett 
hedersmedlemskap. 
 

b) Förelåg begäran om kommitténs närvaro vid specialklubbs fullmäktigemöte. 
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att närvara på mötet. 
 

c) Förelåg ärende rörande rasklubb som i dagsläget befinner sig utanför 
organisationen. 
 
Kommittén tar del av de senaste händelserna i ärendet och konstaterar att 
relationen mellan rasklubben och dess tidigare specialklubb förefaller ha 
förbättrats väsentligt. 
 
Kommittén beslutar kalla de aktuella klubbarna till ett möte på SKKs kansli 
den 21 augusti, ordförande och sekreteraren deltar för kommitténs räkning. 

 
§ 48 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 

a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson 
  

1 Svenska Noseworkklubben Maria Weinehall 
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2 Svenska Kroppsvallarklubben Maria Weinehall 
   

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

 
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 Ove Johansson 
5 Svenska Blodhundklubben, SvBK Steg II Maria Weinehall 
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 Roffa Asplund 
10 Svenska Lagotto Romagnoloklubben, 

SLRK 
Steg III Jonas Öhrn 

11 Svenska Lancashire Heeler Klubben, 
SLHK 

Steg II Maria Weinehall 

12 Svenska Landseerklubben, SvLK Steg II Ove Johansson 
13 Svenska Miniature American 

Shepherdklubben, SMASK 
Steg I Roffa Asplund 

14 Svenska Perro de Agua Español 
Klubben, SPDAEK 

Steg II Jonas Öhrn 

15 Svenska Porcelaineklubben Steg I Maria Weinehall 
16 Svenska Shar Pei Klubben, SVSpK Steg II Ove Johansson 
    

b) Förelåg ansökan från Svenska Bergs- och Herdehundklubben om 
övertagande av rasansvar för mastino napolitano. 
 
Kommittén beslutar att begära underlag från specialklubben där följande 
framkommer: 
 
• Hur många aktiva uppfödare finns det idag? 
• Hur många ägare/uppfödare har önskat att rasen ska ingå i SBHK? 
• Vad är specialklubbens plan för rasen efter eventuell delegering av 

rasansvaret? 
 

§ 50 Raser utan klubbtillhörighet 
a) Förelåg lista över raser som saknar klubbtillhörighet. 
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Kommittén går igenom listan och lägger den därefter till handlingarna. 
 

b) Förelåg information om ny ras i SKKs stambok – Canadian Eskimo dog. 
 
Kommittén beslutar tillfråga Svenska Polarhundklubben om övertagande av 
rasansvaret. 
 

§ 51 Projekt och uppdrag 
a) Pågående projekt och uppdrag 

Kommittén går igenom listan över befintliga projekt med diskussioner och 
avrapportering från projektansvariga. 
 
Översyn av specialklubbsorganisationen 
Projektet har lämnat rapport till SKKs Centralstyrelse. Kommittén beslutar 
mot bakgrund av detta att avsluta projektet. 
 
Digital arkivering av kommitténs interna dokument 
Kommittén beslutar avsluta projektet då det numer får anses ingå i 
sekreterarens arbetsbeskrivning. 
 
Revidering av SKKs typstadgar 
Kommittén beslutar avsluta projektet då det numer får anses ingå i 
sekreterarens arbetsbeskrivning. 
 
Föreningspaketet 
Kommittén beslutar att döpa om projektet till ”förslag till föreningspaketet” 
och att samtliga kommittéledamöter är ansvariga för projektet. 
  

b) Nya projekt eller uppdrag 
 
Pensionärsrabatt 
Förelåg förslag om att utreda en ny medlemskategori för pensionärer.  
 
Kommittén tar del av underlaget och konstaterar initiativet är lovvärt men 
att det eventuellt kan vara mer effektivt att driva i kampanjform än genom 
nya medlemskategorier i stadgarna. 
 

§ 52 Protokollsutdrag från CS och kommittéer 
a) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse kommitténs beslut om 

protokollskopior. 
 
Kommittén tar del av informationen och lägger därefter protokollsutdraget 
till handlingarna. 
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b) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse rörande eventuellt 
införande av stödmedlemskap. 

 
Kommittén har lämnat ett förslag till Centralstyrelsen vilket återremitterats. 
Mot bakgrund av detta beslutar kommittén att inte lämnat något nytt 
förslag. Kommittén beslutar vidare att föreslå Centralstyrelsen att 
undersöka möjligheterna att driva frågan i kampanjform istället för genom 
nya medlemskategorier i stadgarna. 
 
För det fall förutsättningarna förändras eller Centralstyrelsen inte hittar 
lämplig kampanjform önskar kommittén återremittering av frågan igen. 
  

c) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse rörande prispengar inom 
organisationen. 
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att ta fram ett förslag till policy. 
 

d) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse rörande justering av SKKs 
stadgar. 
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att lämna förslag till Centralstyrelsen i 
enlighet med begäran. 
 

§ 53 Datum för nästkommande sammanträde 
Kommittén sammanträder åter den 22 augusti på SKKs kansli. 
 

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

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

sammanträdet. 
 
 
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
Justeras  
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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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