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SKK/FK nr 2-2020
6 mars 2020
§ 18-33
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
fredagen den 6 mars 2020 på Bomans Hotell i Trosa
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Ove Johansson (ordf.), Roffa Asplund, Moa Källström, Eva Löwenstein och Jonas Öhrn
(via telefon)
Adjungerade:
Agneta Lönn och Helena Nyberg
Anmält frånvaro:
Urban Nilsson och Katarina Swahn
Protokoll:
Fredrik Bruno
§ 18

Sammanträdet öppnas
Ove Johanssons hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde.

§ 19

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

§ 20

Fastställande av dagordning
Kommittén fastställer dagordningen.

§ 21

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

§ 22

Ekonomisk rapport
Förelåg ekonomisk rapport till och med januari 2020.
Kommittén lägger, med godkännande, rapporten till handlingarna.

§ 23

Rapporter
a) Ordförandes rapport
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Ove Johansson rapporterar att han i dagsläget känner stor oro för
organisationen i stort, i synnerhet situationen i några av de större läns- och
specialklubbarna inför deras års- och fullmäktigemöten. I allmänhet
upplever ordförande att innevarande årsmötessäsong präglas av mycket
misstänksamhet inom organisationens klubbar.
Redogör vidare för de besparingar som ska genomföras i SKKs verksamhet
och som även kommer att omfatta kommittéorganisationen. Kommittén
diskuterar skälen för besparingarna och möjligheter för att kunna minska
sina kostnader, framförallt för kommittémöten.
Kommittén beslutar att genomföra åtminstone ett av årets möten helt på
distans samt att distansmöten ska vara normen för kommitténs projekt.
b) Ledamöternas rapporter
Moa Källström
Rapporterar att hon träffat Svenska Brukshundklubbens (SBK)
förbundsstyrelse och presenterat VoteIT som mötesstöd. Mötet var trevligt
med bra diskussioner som landade i att SBK inte kommer att använda
VoteIT vid kongressen i maj då förberedelsetiden bedömdes som för kort.
Jonas Öhrn
Rapporterar om frågor från en av organisationens rasklubbar. Rapporterar
vidare om en specialklubb som blivit kontaktad av en rasklubb inom en av
organisationens andra specialklubbar som eventuellt önskar byta
specialklubbstillhörighet.
Kommittén konstaterar att en sådan process endast är möjlig om det råder
samsyn mellan samtliga inblandade klubbar.
Roffa Asplund
Rapporterar om samtal med en tidigare medlem i en av organisationens
specialklubbar som nekats medlemskap av den aktuella klubben.
Rapporterar vidare om en person som kandiderat till ordförande i två olika
klubbar utan att meddela sin kandidatur i respektive klubb. Personen ifråga
var även tjänsteman i en samarbetsorganisation.
Kommittén diskuterar de problem som kan uppstå om någon innehar
ordförandeskapet i flera klubbar och konstaterar därvid att personen ifråga
måste vara öppen med sina övriga uppdrag i nomineringen till nya.
Situationen kräver även ett särskilt gott omdöme avseende den tid flera
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sådana ansvarsfyllda åtaganden kräver, samt en förståelse för de eventuella
jävssituationer som potentiellt kan uppstå.
Rapporterar vidare om en fråga rörande rösträtt vid årsmöte för styrelsens
ledamöter och årsmötets ordförande.
Kommittén konstaterar att mötets ordförande har rösträtt om denne är
medlem i klubben samt att styrelseledamöter har rösträtt i frågor där de
inte är i jäv, exempelvis frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Det är dock
alltid upp till styrelsen om den vill utnyttja sin rösträtt.
c) Sekreterarens rapport
Rapporterar om oro inför fullmäktigemöte i en av organisationens större
specialklubbar samt om många frågor och mycket oro i samband med
årsmötessäsongen.
d) Chefsjuristens rapport
Rapporterar att SKK har fått en ny ekonomichef – Ted Gabrielsson.
Rapporterar vidare från Jordbruksverkets dialoggrupp, de nya föreskrifterna
till djurskyddslagen kan eventuellt träda ikraft redan i början av sommaren.
Vid mötet diskuterades även kastration och de långsiktiga effekterna av
sådan på hundar.
e) Övriga rapporter
Helena Nyberg
Rapporterar om ökande medlemsantal i såväl läns- som specialklubbarna.
SKKs kansli administrerar för närvarande medlemskap för 109 klubbar och
har ett mål på 125 klubbar innan KF 2021. Medlemsvård får en mer
framskjuten betydelse under kommande verksamhetsperiod.
Rapporterar även om viss omorganisation på kansliet då DjurID flyttats till
registreringsavdelningen från medlemsavdelningen som nu bytt namn till
medlemsservice. Samverkan och stöd är avdelningens nya mål.
Redogör därefter för de åtgärder som för närvarande vidtas för att vårda
befintliga medlemmar och värva nya.
§ 24

Stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer
a) Ny version av SKKs policy för sociala medier
Kommittén beslutar att fastställa policyn efter vissa justeringar.
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b) Arbetsordning för distansårsmöte
Förelåg förslag till justering av arbetsordning för distansårsmöte.
Kommittén för diskussioner till mötestypen och konstaterar att efterfrågan
blir allt större inom organisationen. Mot den bakgrunden anser kommittén
att det är viktigt med dels ett tydligt regelverk, och dels information till
medlemmarna om hur mötet går till.
Mot bakgrund av ovanstående uppdrar kommittén till sekreteraren att ta
fram ett förslag till regler för distansårsmöten och ett förslag till lathund för
mötenas genomförande.
§ 25

SKKs Föreningskonsulenter
a) Förelåg ärende rörande rasklubb inom specialklubb som är föremål för
insatser från SKKs föreningskonsulenter.
Kommittén tar del av information om ärendet från SKKs
föreningskonsulenter.
b) Förelåg rapport från sekreteraren i ärende avseende specialklubbs
hantering av klagomål mot en av sina rasklubbar som hanteras av SKKs
Föreningskonsulenter.
Kommittén diskuterar situationen i rasklubben och konstaterar att
årsmöteshandlingarna innehåller anmärkningsvärda utredningar och förslag
till beslut från styrelsen rörande klubbens ekonomi.
Kommitténs sekreterare och ordförande har under det gångna året
mottagit ett stort antal klagomål mot rasklubbens styrelse såväl som
specialklubbens hantering av situationen i rasklubben.
De uppgifter som kommit till kommitténs kännedom om händelserna i
rasklubben är mycket besvärande, liksom specialklubbens uteblivna
uppföljning av klagomålen från rasklubbens medlemmar.
I syfte att ge ägare av och uppfödare till hundrasen en stabilare situation
inom SKK-organisationen uppmanar Föreningskommittén specialklubbens
styrelse att snarast återta ansvaret för den aktuella rasen. När
specialklubben återtagit ansvaret för rasen har kommittén för avsikt att
följa upp dess vidare förvaltning.

§ 26

Ärenden gällande specialklubb
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a) Förelåg skrivelse från rasklubb rörande specialklubbs hantering av ärenden
från rasklubben.
Kommittén uppdrar åt ordförande att ta kontakt med ordförande i den
aktuella specialklubben för att diskutera innehållet i skrivelsen.
b) Förelåg fråga från specialklubb rörande kommitténs rekommendationer om
tillgängliggörande av protokoll enligt § 11 st. 2 i SKKs typstadgar.
Den aktuella specialklubben har aviserat att man avser ge sina
medlemsorganisationer rekommendationer om att öka tillgängligheten till
protokoll från styrelsemöten, exempelvis genom publicering på öppet på
hemsida eller via inloggning. Specialklubben har inför ett eventuellt beslut
begärt Föreningskommitténs syn på frågan.
Kommittén diskuterar ingående frågan och de rekommendationer som
lämnats i Föreningspaketet. Bakgrunden till dessa rekommendationer är att
medlemmarna vid årsmötet väljer den styrelse och de revisorer som
medlemmarna har förtroende för. Styrelsen för vid sina sammanträden
protokoll över de beslut som fattas, dessa beslut ska sedan granskas av
föreningens revisorer genom protokollen och eventuella bilagor till dessa,
exempelvis mötets dagordning och beslutsunderlag.
Inom SKK har det på vissa håll uppstått en föreningskultur där medlemmar
ikläder sig rollen som revisorer vilket leder till att styrelsen får lägga mycket
tid på att besvara frågor om protokollens innehåll. En sådan ordning är inte
önskvärd och var inte avsikten med typstadgarnas bestämmelse om att
medlemmar har rätt att ta del av protokoll. Den ställer även mycket höga
krav på sekreterarens kompetens, krav som ibland kan framstå som
orimliga i ideell verksamhet.
Föreningskommittén vill härvid poängtera att transparens mellan styrelse
och medlemmar är central för en förenings verksamhet, då särskilt för
styrelsens fortsatta förtroende hos medlemmarna. En styrelse får därför
aldrig underlåta att informera sina medlemmar om de beslut som fattas vid
styrelsemöten och som berör den enskilda medlemmen eller samtliga
medlemmar.
Kommittén avråder den nu aktuella specialklubben från att uppmana sina
medlemsorganisationer till ökad tillgänglighet till fullständiga protokoll från
styrelsemöten.
Kommittén uppmanar istället specialklubben att hjälpa sina
medlemsorganisationer att hitta mer ändamålsenliga sätt att förmedla
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information från styrelsen till medlemmarna. I detta arbete erbjuder sig
kommittén att vara behjälplig om specialklubben så önskar.
§ 27

Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar
a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson:
1 Svenska Noseworkklubben
2 Svenska Kroppsvallarklubben

§ 28

Moa Källström
Eva Löwenstein

Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar
a) Förelåg lista över avtalsanslutna rasklubbar.
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten
rasklubb.
Kommittén beslutar vidare om nya kontaktpersoner för klubbarna enligt
nedan lista:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Klubb
Ras- och avelsföreningen för Cane
corso
Rasklubben för Portugisisk
Vattenhund, RPVH
Svenska Barbetklubben, SBBK
Svenska Blodhundklubben, SvBK
Svenska Dogo Argentino Klubben, DAK
Svenska Dogo Canarioklubben
Svenska Kooikerhondjeklubben, Skooi
Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK
Svenska Lagotto Romagnoloklubben,
SLRK
Svenska Lancashire Heeler Klubben,
SLHK
Svenska Landseerklubben, SvLK
Svenska Miniature American
Shepherdklubben, SMASK
Svenska Perro de Agua Español
Klubben, SPDAEK
Svenska Porcelaineklubben
Svenska Shar Pei Klubben, SVSpK
Svenska VEO rasklubben

Rasansvar Kontaktperson
Ja
Roffa Asplund
Ja

Ove Johansson

Nej
Ja
Vilande
Nej
Ja
Ja
Ja

Jonas Öhrn
Moa Källström
Eva Löwenstein
Urban Nilsson
Jonas Öhrn
Roffa Asplund

Ja

Moa Källström

Ja
Nej

Eva Löwenstein
Ove Johansson

Ja

Urban Nilsson

Nej
Ja
Nej

Jonas Öhrn
Roffa Asplund
Urban Nilsson

b) Förelåg ansökan om delegering av rasansvar från Svenska
Porcelaineklubben.
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Kommittén beslutar att delegera ansvaret för rasen porcelaine till Svenska
Porcelaineklubben.
c) Förelåg ansökan om distansårsmöte från Svenska Barbetklubben.
Kommittén beslutar att bevilja ansökan.
§ 29

Projekt
a) Pågående projekt och uppdrag
Konferens för verksamhetsklubbar
Kommittén diskuterar formerna för konferensen och vad den bör avhandla
för att komma klubbarna till så stor nytta som möjligt. Kommittén noterar
att intresset för regelfrågor var betydligt större än intresset för
föreningsfrågor vid föregående konferens. Eventuellt skulle konferensen
kunna arrangeras vart femte år inför stundande regelrevidering medan
utbildning i föreningskunskap erbjuds klubbarna i annan ordning.
Kommittén beslutar tillfråga SKKs Prov- och tävlingskommitté om eventuellt
övertagande av ansvaret för konferensen mot bakgrund av de
förutsättningar som anges ovan.
Utbildning för föreningskonsulenter
Kommittén beslutar att tillfråga SKKs marknadsavdelning om vägar att
informera SKKs klubbar om att SKK nu har ett antal utbildade
föreningskonsulenter.
Kommittén beslutar vidare att nästa utbildningstillfälle för
föreningskonsulenterna ska vara under hösten 2020.
Övriga projekt
Kommittén beslutar vidare fastställa projektplaner för kommitténs övriga
projekt enligt förslag från projektansvariga. Dessa kommer att
kommuniceras med berörda parter av respektive ansvarig.

§ 30

Till kommittén för kännedom
a) Förelåg utvärdering av distansutbildningen i föreningskunskap.
Kommittén tar del av utvärderingen, konstaterar att den är mycket positiv
och önskar rikta ett särskilt tack till handledarna för utbildningen.
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b) Förelåg korrespondens mellan SKKs VD och Svenska
Hundkapplöpningssportens Centralförbund angående eventuell framtida
anslutning av förbundet till SKK.
Kommittén noterar informationen.
§ 31

Datum för nästkommande sammanträde
Kommittén sammanträder åter den 14 maj på SKKs kansli.

§ 32

Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat
Kommittén beslutar att beslutet i § 25 b inte får offentliggöras innan
protokollet är justerat.

§ 33

Sammanträdets avslutande
Kommitténs ordförande Ove Johansson tackar kommittén och avslutar
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
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.

