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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
torsdag 2018-08-15 på SKKs kansli i Rotebro. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Ove Johansson, Roffa Asplund, Johanna Berglund (från § 59 b), Göran Hallberger, 
Maria Weinehall (från § 59 b) och Jonas Öhrn 

Adjungerade: 

Agneta Lönn 

Anmält frånvaro: 

Helena Nyberg 

Protokoll: 

Fredrik Bruno 
 
§ 54 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Ove Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens 
sammanträde.  
 

§ 55 Val av justeringsperson 
Jonas Öhrn utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

  
§ 56 Fastställande av dagordning 

Kommittén fastställer dagordningen utan ändringar. 
 

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

  
§ 58 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport till och med juli 2018. 
 
Kommittén tar del av rapporten. Ordförande berättar att Centralstyrelsen 
beslutat att tillskjuta ytterligare medel till kommittén med tanke på de extra 
utbildningsinsatser som ska genomföras under hösten.  
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Rapporten läggs därefter till handlingarna.  

 
§ 59 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Ove Johansson rapporterar om en förhållandevis lugn sommar med enstaka 
frågor från klubbföreträdare.  
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Roffa Asplund 
Rapporterar om en fråga som dykt upp rörande förtroendevalda som 
uttalar sig på Facebook till förmån för ett politiskt parti.  
 
Kommittén diskuterar saken ingående och konstaterar att ett engagemang 
inom SKK-organisationen inte får begränsa personers rätt att uttrycka 
politiska åsikter i sociala medier. Däremot ska organisationens 
förtroendevalda iaktta försiktighet vad gäller att uttrycka personliga åsikter 
i sammanhang där de kan uppfattas som klubbens. 
 
Jonas Öhrn 
Rapporterar om ett årsmöte i en rasklubb där man röstat för att upphäva 
samtliga tidigare årsmötesbeslut. Den överordnade specialklubben har 
begärt att rasklubben förtydligar beslutet med avseende på vilka 
årsmötesbeslut som upphävts och vilka som alltjämt måste vara gällande. 
 
Rapporterar vidare om situationen i en av organisationens mindre 
specialklubbar där en medlem tidigare inkommit med skrivelse till 
kommittén angående föreningsteknik. Kommittén diskuterar situationen för 
organisationens små specialklubbar och för en diskussion om möjligheterna 
att skapa större enheter inom organisationen.  
 

c) Chefsjuristens rapport 
Rapporterar om att den juridiska avdelningen håller på att ta fram ett 
rättsfallsregister som när det är klart kommer att publiceras på SKK.se. 
Juridiska avdelningen arbetar för närvarande även med revision av SKKs 
överlåtelseavtal. 
 

d) Sekreterarens rapport 
Rapporterar om en lugn sensommar med relativt få föreningstekniska 
frågor, vilket är normalt för säsongen. 
 

e) Övriga rapporter 
 
Helena Nyberg 
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Rapporterar att länsklubbarnas medlemsantal minskat med knappa 5 % 
jämfört med samma period förra året.  
 

§ 60 FK/VU 
a) Förelåg uttalande från FK/VU rörande förutsättningarna för relationen 

mellan en specialklubb och en klubb utanför organisationen. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 
 

b) Förelåg beslut fattat av FK/VU om tillsättande av ordförande i en rasklubb 
inom specialklubb som tidigare varit föremål för kommitténs förvaltning. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 
 

c) Förelåg förfrågan från FK/VU till Svenska Stövarklubben angående 
övertagande av ansvar för Treeing Walker Coonhound. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 
 

d) Förelåg beslut fattat av FK/VU om att begära in ekonomisk redovisning för 
ett tidigare distrikt inom en specialklubb. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 
 

§ 61 Stadgefrågor 
a) Förelåg stadgar för Svenska Wachtelhundklubben för fastställande.  

 
Kommittén beslutar att fastställa stadgarna. 
 

b) Förelåg fråga om införande av ett stödjande medlemskap i SKK. 
 
Kommittén diskuterar frågan mycket ingående och konstaterar att 
möjligheten är värd att undersöka. Kommittén uppdrar åt ordförande och 
sekreteraren att utreda möjligheterna mer detaljerat. 
 

§ 62 Ärenden gällande specialklubb 
a) Förelåg skrivelse från medlem i avtalsansluten klubb rörande den 

demokratiska process som föranlett klubbens förestående anslutning till en 
befintlig specialklubb. 
 
Kommittén tar del av skrivelsen, för en diskussion kring hur den aktuella 
processen gått till och beslutar därefter att lägga skrivelsen till handlingarna 
utan vidare åtgärd. 
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§ 63 Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar 

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 

    
b) Förelåg fråga från Svenska Lancashire Heelerklubben om stegförflyttning till 

nivå 4.  
 
Kommittén konstaterar att en förflyttning till steg 4 skulle innebära att 
klubben får specialklubbsstatus, vilket inte är möjligt för en klubb av den nu 
aktuella storleken.  
 
Vad avser förflyttning till steg 3 beslutar kommittén att bordlägga frågan till 
nästkommande sammanträde i avvaktan på klubbens genomförande av 
officiell utställning den 25 augusti. 
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Kommittén diskuterar vidare det generella problemet med att de 
avtalsanslutna ras- och verksamhetsklubbarna i dagsläget är uteslutna ur 
den demokratiska beslutsprocessen inom SKK då de inte tillerkänns rösträtt 
vid kennelfullmäktige. Med anledning av detta beslutar kommittén att 
tillsätta en grupp för översyn av specialklubbsorganisationen (se nedan § 66 
b). 
 

c) Förelåg skrivelse från en avtalsansluten rasklubb rörande formerna för 
tillgängliggörande av styrelsemötesprotokoll.  
 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att i föreningspaketet redogöra för de 
olika aspekterna av protokollens tillgängliggörande. 
 

 
§ 64 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 

a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson 
  

1 Svenska Nose workklubben Maria Weinehall 
2 Svenska Kroppsvallarklubben Maria Weinehall 

 
b) Förelåg ärende rörande avtalsansluten verksamhetsklubb som tidigare (se 

FK 1-2018, § 11b) ombetts redogöra för eventuell jävsproblematik i 
styrelsen. 
 
Kommittén beslutar att kalla företrädare för klubben till möte lämplig dag i 
oktober. 
 

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

 
Kommittén tar del av listan och beslutar att avföra treeing walker 
coonhound från densamma (se nedan p. c).  
 
Listan läggs därefter till handlingarna. 
 

b) Förelåg svar från Svenska Porcelaineklubben på kommitténs frågor från 
föregående sammanträde (se FK 3-2018 § 48 d).  
 
Kommittén beslutar att välkomna klubben som avtalsansluten rasklubb steg 
I och uppdrar åt sekreteraren att ta fram avtal för anslutning till SKK. 
 

c) Förelåg positivt svar på förfrågan om övertagande av rasansvar för treeing 
walker coonhound från Svenska Stövarklubben. 
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Kommittén beslutar att delegera ansvaret för rasen till Svenska 
Stövarklubben. 
 

§ 66 Projekt och uppdrag 
a) Pågående projekt och uppdrag 

 
Framtagande av standardavtal för delegering av rasansvar 
Kommittén beslutar att Agneta Lönn tillförs som ansvarig för projektet 
tillsammans med sekreteraren. 
 

b) Nya projekt och uppdrag 
 
Stödjande medlemskap i SKK 
Kommittén uppdrar åt ordförande och sekreteraren att närmare utreda 
förutsättningarna för införande av ett stödjande medlemskap i SKK. 
 
Översyn av specialklubbsorganisationen 
Kommittén beslutar att initiera ett projekt för översyn av 
specialklubbsorganisationen och utser Jonas Öhrn och sekreteraren till 
ansvariga för projektet. 
 

§ 67 Datum för nästkommande sammanträde 
 Kommittén sammanträder åter torsdagen den 18 oktober. 
 

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

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

sammanträdet. 
 
 
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
Justeras  
 
 
Ove Johansson, ordförande  
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Justeras  
 
 
Jonas Öhrn 
 
 
 
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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