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Justeringar i boken Föreningsteknik 
 

s.11 SKKs praxis 

 
SKKs praxis för digitala protokoll och tillhandahållande av digitala protokollskopior, 
Nedan följer ett utdrag från föreningspaketet/Kommunikation/p.3 att tillgängliggöra 
protokoll: Kommunikation | Svenska Kennelklubben (skk.se) 
 
SKKs Föreningskommitté beslutade vid sitt sammanträde den 28 mars 2019 (FK 2-
2019) att typstadgarnas § 11 st. 2 inte innebär någon skyldighet för SKKs 
medlemsorganisationer att tillhandahålla digitala protokollskopior. För det fall en 
klubb inte tillhandahåller digitala protokollskopior ska den information som är av 
intresse för medlemmarna delges genom en styrelserapport från respektive möte (se 
exempel här). 
 
Om klubben väljer att tillhandahålla digitala protokollskopior bör det ske på ett sätt 
som gör att endast klubbens medlemmar kan ta del av dem, exempelvis på en 
lösenordskyddad del av hemsidan eller via e-postutskick. Protokollet bör vara i PDF/A-
format. 
 
Publicering på hemsida 
Föreningskommittén avråder SKKs medlemsorganisationer från att publicera 
styrelseprotokoll öppet på klubbens hemsida. Dels innebär dataskyddslagstiftningen 
att personuppgifter ska behandlas enligt vissa särskilda regler (läs mer under avsnittet 
GDPR – Dataskyddsförordningen), vilket ställer mycket höga krav på såväl 
utformningen av protokollet som klubbens arbete med dataskyddsfrågor. Dessutom 
kan sådan publicering ge helt utomstående personer tillgång till information om 
klubbens ekonomi och vem eller vilka som tecknar klubbens firma, uppgifter som kan 
missbrukas. 
 

s. 50 Information till valberedningen 

Sista meningen ska lyda: För att fullfölja uppdraget ska dock valberedningen ha tillgång 
till följande uppgifter: Styrelsens sammansättning, ledamöternas mandattid, antalet 
sammanträden under senaste verksamhetsår, ledamöternas närvarofrekvens och 
styrelseprotokoll. 
 

https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/Kommunikation/#protokoll
https://www.skk.se/contentassets/9e99e4677f70422397ebf2662f2a408b/styrelserapport.pdf
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s. 54 Fyllnadsval 

Andra stycket utgår och ersätts av följande uttalande från SKKs föreningskommitté 
protokoll 5-2020 § 76 c:  
Beslutet om SKK/FK nr 5-2020 1 oktober 2020 Sida 6/10 ansvarsfrihet ska dock aldrig 
förväxlas med en misstroendeomröstning mot en eller flera av styrelsens ledamöter. 
För sådant beslut krävs, förutom att det föreligger synnerligen goda skäl för beslutet, 
att ärendet förts upp på dagordningen i enlighet med vad stadgarna kräver. Det 
innebär att anmälan om sådant ärende ska ske i enlighet med stadgarnas krav för att 
föra ärenden till beslut vid års- eller fullmäktigemötet. Vad avser SKKs typstadgar 
återfinns dessa krav i § 7 mom. 7 för specialklubb och § 7 mom. 5 för rasklubb. Det 
uttalande kommittén nu gör ska ersätta den tidigare praxis kring frågan som funnits 
inom SKK-organisationen. 
Val av revisorer. Sista meningen utgår, det går bra att välja en juridisk person som 
revisor.  

S. 56 näst sista stycket 

Ett alternativ är att väcka talan civilrättsligt.  


