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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
torsdagen den 10 oktober 2019 på SKKs kansli 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade: 

Jerker Olin, Sophie Lindgren, Agneta Lönn och Helena Nyberg 

Anmält frånvaro: 

Maria Weinehall och Katarina Swahn 

Protokoll: 

Fredrik Bruno 
 
§ 74 Sammanträdet öppnas 

Ove Johanssons hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde. 
 

§ 75 Val av justeringsperson 
Moa Källström utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

  
§ 76 Fastställande av dagordning 

Kommittén fastställer dagordningen utan ändringar. 
 

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

  
§ 78 Ekonomisk rapport 

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

 
§ 79 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Ove Johansson rapporterar att han vid Kennelfullmäktige har blivit omvald 
till SKKs Centralstyrelse för en period om fyra år. Rapporterar vidare om ett 

SKK/FK nr 5-2019 
10 oktober 2019 
§ 74-91 



  
SKK/FK nr 5-2019 

10 oktober 2019 
Sida 2/8 

 
 

 
något oroligt fullmäktigemöte med mycket ryktesspridning innan och under 
helgen.  
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Roffa Asplund 
Rapporterar om problem med såväl ras- som lokalklubbar inom 
specialklubb. Särskilt problematiskt blir det när man söker rådgivning från 
flera olika personer för att få ”rätt” svar på sin fråga. 
 
Rapporterar vidare att man inom SBK för diskussioner om att ta fram en 
mindre handbok i föreningskunskap som ska kunna delas ut till klubbarna. 
 
Moa Källström 
Informerar om kontakt med Svenska Brukshundklubben som uttryckt 
intresse för att använda VoteIT vid sin kongress 2020. 
 
Jonas Öhrn 
Rapporterar om en förfrågan till kommittén om anordnandet av en 
specialklubbskonferens för ”arbetslösa” hundar. Bakgrunden är att de 
klubbar som ansvarar för raser som inte har arbetsprov känner att de 
saknar ett naturligt forum i organisationen. 
 

c) Chefsjuristens rapport 
Agneta Lönn rapporterar om regionträffar med SKKs kennelkonsulenter. 
 

d) Sekreterarens rapport 
Sekreteraren rapporterar om den workshop som kommittén ansvarade för 
under Kennelfullmäktige. Rapporterar även om den konferens för 
verksamhetsklubbar som hölls på SKKs kansli den 6 oktober. 
 

e) Övriga rapporter 
 
Jerker Olin 
Rapporterar om VoteIT och många diskussioner i kommitténs arbetsgrupp.  
 
Helena Nyberg 
Rapporterar om minskad minskning av medlemsantalet i länsklubbarna som 
sjunkit med endast 0,2 % jämfört med samma period förra året.  

 
§ 80 FK/VU 

a) Förelåg VU:s beslut att fastställa stadgar för Specialklubb för kontinentala 
fågelhundar. 
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Kommittén godkänner beslutet. 
 

§ 81 Stadgefrågor 
a) Förelåg stadgar för Svenska Pudelklubben för fastställande. 

 
Kommittén beslutar att fastställa stadgarna. 
 

b) Förelåg ärende rörande huruvida SKKs medlemsorganisationer bör ha 
identiska stadgar. 
 
Kommittén diskuterar frågan och beslutar att vid kommande revision av 
typstadgarna minska utrymmet för anpassningar i respektive klubb 
framförallt vad avser formalia och tidsgränser för föreningsarbetet. 
 

§ 82 Ärenden gällande specialklubb 
a) Förelåg ansökan från specialklubb om att genomföra skriftlig omröstning via 

VoteIT. 
 
Kommittén konstaterar att ansökan återkallats och inte längre är aktuell 
varför den läggs till handlingarna.  
 

b) Förelåg offert för IT-system för styrelsearbete som ska testas i en av 
organisationens specialklubbar. 
 
Kommittén beslutar att köpa in ett antal testlicenser för utvärdering av den 
aktuella specialklubben. 
 

c) Förelåg begäran om ordförandeskap vid fullmäktigemöte i specialklubb i 
juni 2020. 
 
Föreningskommittén uppdrar åt sitt verkställande utskott att föreslå 
klubben lämplig mötesordförande. 
 

d) Förelåg fråga från specialklubb rörande utländska medlemmars 
demokratiska rättigheter. 
 
Kommittén beslutar att fråga SKKs Centralstyrelse om klubbar med 
delegerat rasansvar bör ha olika regler för rösträtt beroende på i vilket land 
en medlem är folkbokförd. 
 

e) Förelåg skrivelse från medlem med klagomål mot specialklubb angående 
artikel publicerad i klubbens tidning. 
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Kommittén tar del av skrivelsen med bilagor och konstaterar att det rör sig 
om en intern angelägenhet för specialklubben och att det saknas skäl att 
ifrågasätta klubbens beslut i ärendet. 
 

f) Förelåg förfrågan från specialklubb om vägledning för hantering av problem 
i rasklubb. 
 
Kommittén beslutar att kalla specialklubben och den aktuella rasklubben till 
möte på SKKs kansli under november månad.  

 
§ 83 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 

a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson 
 
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
rasklubb. 

 
1 Svenska Noseworkklubben Maria Weinehall 
2 Svenska Kroppsvallarklubben Maria Weinehall 
   

b) Förelåg ansökan från Svenska Nose Workklubben ang. ändrad status till 
verksamhetsklubb. 
 
Kommittén tar del av ansökan och beslutar att arbeta med inriktningen att 
klubben ska få status som verksamhetsklubb från den 1 januari 2022 
förutsatt att: 
 
• Regelrevideringen fungerat tillfredsställande från såväl SNWK:s som 

SKKs sida, 
• styrelsen efter årsmöte 2020 och 2021 genomgår utbildning i 

föreningskunskap, samt att 
• den lokala organisationen dessförinnan tydliggörs och struktureras. 
 

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

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

corso 
Ja Jonas Öhrn 

3 Rasklubben för Portugisisk 
Vattenhund, RPV 

Ja Roffa Asplund 
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4 Svenska Barbetklubben, SBBK Nej Ove Johansson 
5 Svenska Blodhundklubben, SvBK Ja Maria Weinehall 
6 Svenska Dogo Argentino Klubben, DAK Vilande - 
7 Svenska Dogo Canarioklubben Nej Jonas Öhrn 
8 Svenska Kooikerhondjeklubben, Skooi Ja Ove Johansson 
9 Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK Ja Roffa Asplund 
10 Svenska Lagotto Romagnoloklubben, 

SLRK 
Ja Jonas Öhrn 

11 Svenska Lancashire Heeler Klubben, 
SLHK 

Ja Maria Weinehall 

12 Svenska Landseerklubben, SvLK Ja Ove Johansson 
13 Svenska Miniature American 

Shepherdklubben, SMASK 
Nej Roffa Asplund 

14 Svenska Perro de Agua Español 
Klubben, SPDAEK 

Ja Jonas Öhrn 

15 Svenska Porcelaineklubben Nej Maria Weinehall 
16 Svenska Shar Pei Klubben, SVSpK Ja Ove Johansson 
    

b) Förelåg ärende rörande avskaffande av stegsystem till förmån för ett 
system med delegerat rasansvar. 
 
Kommittén beslutar enligt tabellen i punkt a. 
 

c) Förelåg ansökan om att avtalsansluta rasklubb för vostotjnoevropejskaja 
ovtjarka till Svenska Kennelklubben. 
 
Kommittén beslutar att ansluta klubben via avtal samt att fastställa 
klubbens stadgar med vissa i bilaga angivna ändringar.  
 
Kommittén erbjuder sig även att tillhandahålla årsmötesordförande vid 
klubbens kommande årsmöte. 
 

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

 
Kommittén går igenom listan, konstaterar att vostotjnoevropejskaja 
ovtjarka kan avföras och lägger därefter listan till handlingarna. 
 

b) Förelåg information om en ny ras i SKKs stambok – jakutskaja laika.  
 
Kommittén beslutar inhämta yttrande från Jakthundskommittén angående 
lämplig specialklubb för rasen. 
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c) Förelåg svar från Svenska Bergs- och Herdehundklubben angående 

övertagande av rasansvar för mastino napolitano (se FK 3-2019 § 49 b). 
 
Kommittén beslutar att delegera rasansvaret för Mastino Napolitano till 
Svenska Bergs- och Herdehundklubben. 
 

d) Förelåg förslag till ändring av listan över raser utan klubbtillhörighet. 
 
Kommittén beslutar att avskaffa listan för att istället göra en ingående årlig 
genomgång av SKKs registreringsstatistik. 
 

§ 86 Projekt och uppdrag 
a) Pågående projekt 

 
Utbildning i föreningsteknik 
Kommittén beslutar byta namn på projektet till utbildning i 
föreningskunskap. Kommittén beslutar vidare att en utbildning i 
grundläggande föreningskunskap som ska genomföras i SKKs lokaler i 
Rotebro under maj månad varje år. Samtliga SKKs medlemmar är välkomna 
i mån av plats och utbildningen ska vara kostnadsfri för deltagarna. 
 
Utbildning för årsmötesordförande 
Kommittén beslutar att utbildningen ska genomföras den 12 januari och 
fastställer listan över personer som ska bjudas in. 
 
Konferens för verksamhetsklubb 
Kommittén beslutar att nästa konferens ska hållas under 2022. 
 
VoteIT 
Kommittén utser en projektgrupp bestående av Moa Källström, Maria 
Weinehall, Jerker Olin och sekreteraren.  
 
Kommittén uppdrar åt gruppen att ta fram en detaljerad projektplan och en 
översiktlig presentation till kommande möte i Centralstyrelsen. 
 

b) Nya projekt 
Förelåg skrivelse från medlem med förslag på förbättringar i SKKs GDPR-
arbete. 
 
Kommittén uppdrar åt Agneta Lönn att sammanställa underlaget till en 
kortare version som kan skickas ut i kommitténs kommande nyhetsbrev. 
 

§ 87 Protokollsutdrag från CS och kommittéer 
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a) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Utbildningskommitté rörande namnbyte 

på distansutbildning i föreningsteknik till distansutbildning i 
föreningskunskap. 
 
Kommittén noterar informationen och lägger protokollsutdraget till 
handlingarna. 

 
§ 88 Till kommittén för kännedom  

a) Förelåg för kommitténs kännedom tilläggsyrkande från Kennelfullmäktige 
rörande beslut om utredning av specialklubbsorganisationen. 
 
Kommittén noterar informationen. 

 
§ 89 Datum för nästkommande sammanträde 

Kommittén sammanträder åter den 21 november på SKKs kansli. 
 

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

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

sammanträdet. 
 
 
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
Justeras  
 
 
Ove Johansson, ordförande 
 
 
Justeras  
 
 
Moa Källström 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
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kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
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