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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
torsdagen den 14 maj 2020 via videokonferens 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade: 

Agneta Lönn (§§ 38 e samt 40 a och b), Helena Nyberg (§§ 38 e samt 40 a och b) och 
Katarina Swahn 

Anmält frånvaro: 
Eva Löwenstein 

Protokoll: 

Fredrik Bruno 

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

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

§ 35 Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa dagordningen utan ändringar. 

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

§ 37 Ekonomisk rapport
Förelåg ekonomisk rapport till och med januari 2020. 

Kommittén lägger, med godkännande, rapporten till handlingarna. 

§ 38 Rapporter
a) Ordförandes rapport
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Ove Johansson rapporterar om en svår tid ur föreningshänseende med 
många frågor om inställda årsmöten och ekonomisk påverkan på klubbars 
verksamhet. 
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Moa Källström 
Rapporterar om ett årsmöte utanför organisationen som genomförts helt 
på distans och de lärdomar som gick att dra därav. 
 
Jonas Öhrn 
Rapporterar om vissa positiva effekter av fördröjda årsmöten i klubbar som 
haft en orolig situation inför det planerade mötet. 
 
Roffa Asplund 
Rapporterar om problem i en rasklubb inom specialklubb som inom den 
närmaste framtiden ska genomföra ett förenklat årsmöte via webben. 
 

c) Sekreterarens rapport 
Rapporterar om de distansmöten som för närvarande genomförs i 
organisationen. Totalt har SKKs medlemsorganisationer bokat 45 möten 
varav 21 är genomförda. Den genomsnittliga deltagargraden vid förenklade 
årsmöten är 23 % av medlemmarna. 
 

d) Övriga rapporter 
 
Helena Nyberg 
Rapporterar fortsatt uppgång vad avser medlemssiffrorna för länsklubbarna 
jämfört med förra året.  
 
Det pågår omfattande medlemsrekrytering där representanter för SKK 
bland annat ringer upp medlemmar som valt att inte förnya sina 
medlemskap.  
 
Katarina Swahn 
Rapporterar om planeringen av SBKs kongress som är avsedd att hållas i 
slutet av oktober. Rapporterar vidare allmänt om klubbarna i SBK-
organisationen. 
 

§ 39 FK/VU och sekreterarens dispensbeslut 
a) Förelåg VU:s beslut att fastställa stadgar för Svenska Terrierklubben. 

 
Kommittén godkänner beslutet. 
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b) Förelåg en sammanställning av de dispenser som VU beslutat om i syfte att 

möjliggöra införande av det förenklade årsmötet och fullmäktigemötet på 
distans.  
 
Kommittén tar del av sammanställningen och godkänner beslutet. 
 

c) Förelåg VU:s beslut att meddela dispens för att möjliggöra fullmaktsröstning 
vid fullmäktigemöte i en av organisationens specialklubbar. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 
 

d) Förelåg VU:s tolkning av årsmötesbeslut i en verksamhetsklubb som avhållit 
förenklat årsmöte via webben. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 
 

e) Förelåg av sekreteraren beslutad dispens avseende tidpunkt för Svenska 
Landseerklubbens årsmöte. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 
 

f) Förelåg av sekreteraren beslutad dispens avseende tidpunkt för Svenska 
Älghundklubbens fullmäktigemöte. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 
 

g) Förelåg av sekreteraren beslutad dispens avseende tidpunkt för Svenska 
Irländsk Setterklubbens årsmöte. 
 
Kommittén godkänner beslutet. 
 

§ 40 Stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer 
a) Förelåg fråga om eventuell justering av regelverken för de distansmöten 

som SKK i dagsläget erbjuder sina medlemsorganisationer (förenklat 
årsmöte via webben och fullmäktigemöte på distans). 
 
Kommittén diskuterar de aktuella regelverken och beslutar om mindre 
justeringar som förs in i de arbetsordningar som finns på SKK.se. 
 

b) Förelåg fråga om hanteringen av de årsmöten som återstår att genomföra 
inom organisationen under 2020. 
 
Kommittén diskuterar frågan mycket ingående och fattar beslut som 
redovisas i särskild bilaga till protokollet, samt i nyhetsbrev till 
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medlemsorganisationerna och på SKK.se. I korthet innebär beslutet 
följande: 
 
• Föreningskommittén anser att nu gällande restriktioner från 

myndigheter innebär att det saknas förutsättningar att genomföra 
fysiska årsmöten med godtagbara demokratiska förutsättningar. 
 

• Klubbar som samlar färre än 3 000 medlemmar meddelas generell 
dispens att skjuta sina möten till 2021 och då avhandla två 
verksamhetsår. Dispensen gäller förutsatt att klubbens revisorer inte 
har några anmärkningar på styrelsens förvaltning. 
 

• Klubbar som samlar fler än 3 000 medlemmar ska genomföra sina års- 
och fullmäktigemöten under 2020. 
 

• Klubbar som vill eller ska genomföra sina års- och fullmäktigemöten är 
inte längre bundna till SKK:s mötestyper utan kan själva besluta om 
formerna för mötet. 

 
c) Förelåg begäran om förhandsbesked avseende fastställande av stadgar för 

Svenska Irländsk Setterklubben.  
 
Klubben önskar införa en ny valordning där kandidater till valbara poster 
ska nomineras före mötet och vara kända inför årsmötet. 
 
Kommittén har tidigare beslutat att införa en liknande reglering i sitt förslag 
till nya typstadgar som beräknas vara klart efter sommaren. 
 
Mot bakgrund av ovan beslutar kommittén att lämna positivt 
förhandsbesked till förändringen och emotser stadgetext att fastställa efter 
klubbens årsmöte. 
 

d) Förelåg begäran om fastställande av stadgar för Svenska 
Sennenhundklubben. 
 
Kommittén tar del av stadgedokumentet och beslutar att begära en ny 
version från klubben där de ändringar som ska fastställas är tydligt 
markerade.  

 
§ 41 Ärenden gällande specialklubb 

a) Förelåg ärende rörande rasklubb inom specialklubb där kommittén tidigare 
uppmanat specialklubben att återta rasansvaret från rasklubben.  
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Specialklubben har efter kommitténs uppmaning återtagit rasansvaret och 
begärt att rasklubben ska förklaras vilande. 
 
Kommittén diskuterar ingående tillvägagångssättet för vilandeförklaring och 
konstaterar därvid att det i dagsläget inte är möjligt för en överordnad 
klubb att vilandeförklara en underordnad klubb med verksam styrelse utan 
ett föregående årsmötesbeslut i den underordnade klubben. En sådan 
ordning skulle inte heller vara önskvärd med hänsyn till hur SKK-
organisationen är uppbyggd. 
 
Kommittén konstaterar att regelverken för hur situationer liknande den nu 
aktuella ska hanteras i organisationen i dagsläget är otydliga och 
svårnavigerade och att ett förtydligande är önskvärt. 
 
Vad avser den nu aktuella situationen anser kommittén att det långsiktiga 
målet måste vara att åstadkomma en situation där rasklubben och 
specialklubben kan återförenas.  
 
Kommittén beslutar mot bakgrund av ovan att föreslå för klubbarna att 
specialklubben behåller ansvaret för den nu aktuella rasen, medan SKK 
ansluter rasklubben via avtal för att arbeta med klubbens hantering av 
ekonomi och föreningsformalia. 
 

b) Förelåg begäran om ogiltigförklaring av specialklubbs förenklade årsmöte 
på distans.  
 
Kommittén konstaterar att mötet genomförts med 90 deltagare och att 
endast en av dessa inkommit med klagomål. Sekreteraren har utifrån 
klagomålet försökt felsöka mötet i efterhand utan att upptäcka några 
brister. 
 
Mot bakgrund av ovan beslutar kommittén att lägga klagomålet till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 

§ 42 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 
a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktperson: 
 

1 Svenska Noseworkklubben Moa Källström 
2 Svenska Kroppsvallarklubben Eva Löwenstein 
   

 
b) Förelåg ansökan från Svenska Nose Work Klubben gällande att arrangera ett 

fullvärdigt digitalt årsmöte i mötesstödet VoteIT. 
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Kommittén diskuterar de krav ett sådant möte ställer på klubbens styrelse 
och mötesfunktionärer och beslutar därefter att bifalla ansökan.  

 
§ 43 Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar 

a) Förelåg lista över avtalsanslutna rasklubbar. 
 
Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
rasklubb. 
 
 Klubb Rasansvar Kontaktperson 
1 Ras- och avelsföreningen för Cane 

corso 
Ja Roffa Asplund 

2 Rasklubben för Portugisisk 
Vattenhund, RPVH 

Ja Ove Johansson 

3 Svenska Barbetklubben, SBBK Nej Jonas Öhrn 
4 Svenska Blodhundklubben, SvBK Ja Moa Källström 
5 Svenska Dogo Argentino Klubben, DAK Vilande - 
6 Svenska Dogo Canarioklubben Nej Eva Löwenstein 
7 Svenska Kooikerhondjeklubben, Skooi Ja Urban Nilsson 
8 Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK Ja Jonas Öhrn 
9 Svenska Lagotto Romagnoloklubben, 

SLRK 
Ja Roffa Asplund 

10 Svenska Lancashire Heeler Klubben, 
SLHK 

Ja Moa Källström 

11 Svenska Landseerklubben, SvLK Ja Eva Löwenstein 
12 Svenska Miniature American 

Shepherdklubben, SMASK 
Nej Ove Johansson 

13 Svenska Perro de Agua Español 
Klubben, SPDAEK 

Ja Urban Nilsson 

14 Svenska Porcelaineklubben Nej Jonas Öhrn 
15 Svenska Shar Pei Klubben, SVSpK Ja Roffa Asplund 
16 Svenska VEO rasklubben Nej Urban Nilsson 
    

§ 44 Raser utan klubbtillhörighet 
a) Förelåg ansökan om övertagande av rasansvar för dogo argentino från 

Svenska Molosser- och Herdehundklubben. 
 
Kommittén beslutar att delegera ansvaret för dogo argentino i enlighet med 
ansökan.  
 
Beslutet innebär även att den vilande rasklubb som finns för rasen och som 
i dagsläget förvaltas av kommittén överförs till Svenska Molosser- och 
Herdehundklubben. 
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b) Förelåg svar från SKKs Jakthundskommitté avseende lämplig specialklubb 

för rasen jakutskaja lajka.  
 
Jakthundskommittén har i sitt svar förespråkat Svenska Polarhundklubben 
som den bäst lämpade specialklubben.  
 
Med anledning av ovan beslutar kommittén att tillfråga Svenska 
Polarhundklubben om övertagande av ansvaret för rasen. 

 
§ 45 Projekt 

a) Pågående projekt och uppdrag 
Arbetet med kommitténs projekt har blivit kraftigt försenat med anledning 
av situationen i samhället.  
 
Kommittén beslutar att ett arbetsmöte för projekten ska hållas innan nästa 
ordinarie kommittémöte. 
 

§ 46 Protokollsutdrag från CS och kommittéer 
a) Förelåg protokollsutdrag fån SKKs Centralstyrelse med dispens avseende 

tidpunkten för Svenska Brukshundklubbens kongress. 
 
Kommittén noterar informationen. 
 

b) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Prov- och tävlingskommitté angående 
konferens för verksamhetsklubbar. 
 
PtK har meddelat att man från och med nästa regelrevideringsperiod 
övertar ansvaret för att anordna konferens för SKKs verksamhetsklubbar. 
 
Kommittén noterar informationen. 

 
§ 47 Till kommittén för kännedom 

a) Förelåg skrivelse från Svenska Nose Work Klubben ang. Nose Work och 
specialsök. 
 
Kommittén noterar informationen. 

 
b) Förelåg skrivelse till valberedningen i specialklubb ang. valberedningens 

förslag. 
 
Kommittén noterar informationen. 
 

c) Förelåg protokollsutdrag från rasklubb angående skyldigheten att besvara 
frågor från icke-medlemmar. 
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Kommittén noterar informationen. 

 
§ 48 Datum för nästkommande sammanträde 

Kommittén sammanträder åter den 20 augusti via videokonferens. 
 

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

 Kommittén finner att inga beslut faller under denna punkt. 
 
§ 50 Sammanträdets avslutande 
 Kommitténs ordförande Ove Johansson tackar kommittén och avslutar 

sammanträdet. 
  
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
Justeras  
 
 
Ove Johansson, ordförande 
 
 
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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