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PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens fullmäktige den 3-4 
oktober 2015 på Clarion Hotel Sign, Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1 Kennelfullmäktiges öppnande 
 
Svenska Kennelklubbens ordförande, Nils Erik Åhmansson, öppnade Kennelfullmäktige 
och hälsade alla närvarande välkomna. 
 
Parentation 
En av SKKs hedersledamöter, Anders Cederström, avled den 21 mars 2015. Han var 93 
år vid sin bortgång. Anders var allroundkunnig om hund och hundsport vilket var 
allmänt omvittnat. Han var bidragande till att drevern blev populär i Sverige. Kennel 
Pålamalmen var hans kännetecken och drever/pointer/beagle fanns i uppfödningen. 
 
Anders var ordförande i dåvarande Östra Kennelklubben, ledamot i CS och hade även 
olika centrala uppdrag. 
 
Anders var även intresserad av tennis, som han gärna spelade med sin kompis, Janne 
Lundqvist, och vi delade även intresset för travhästar. Hästarna med prefixet Riksten 
var kända genom många årtionden. 
 
Den som kommer att skriva historien om dalmatinerns popularitet i vårt land kommer 
inte att komma förbi Anne-Marie Hammarlund och hennes kunskaper. Anne-Marie 
kämpade mycket för uppfödarnas ställning i SKK. Hon var under många år en mycket 
uppskattad ledamot i Uppfödare och Kennelkonsulentkommittén. Hennes intresse 
kring hundars utfodring är omtalad. Hon hade ett eget recept för hundmat som kallas 
för Hammarlunds blandning. Anne-Marie är innehavare av Hamiltonplaketten. Anne-
Marie avled i augusti 2014 
 
En annan uppfödare och utställningsdomare, Cecilia Holmstedt, avled strax efter förra 
KF 2013. Cecilia importerade de första japanska spetsarna till vårt land och var en 
uppskattad utställningsdomare och var flitig i lydnadsringen. Under många år arbetade 
hon som kennelkonsulent. 
 
Kenneth Edh-. Dec 2014. Säger man ord som Stora Stockholm, Stockholm Hundmässa, 
Hund XX så tror jag de flesta kommer att tänka på Kenneth Edh och hans förnämliga 
arbete i stora ringen under mer än 30 år. Han delade generöst med sig av detaljerade 
kunskaper om våra hundrasers ursprung. Många av hans kreationer i stora ringen 
kommer att gå till historien. Kenneth var en mycket uppskattade allrounddomare, som 
dömde över hela världen, han förmedlade både till blivande som auktoriserade 
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domare mycket av sina kunskaper i ett oändligt antal föreläsningar och artiklar. Under 
de senare åren i sitt liv var han en uppskattad medarbetare på SKK och inte minst inom 
Svenska Kynologiska Akademin. 
 
En annan uppskattad medarbetare på SKKs kansli, avled i januari 2014, Kjell Bräster. 
Kjell som hade sina rötter i Spaniel och Retrieverklubben och var under många år 
förtroendevald inom SKK tävlingskommitté med specialområdet jakt och jakthundar. 
Sedan mitten av 90-talet var han anställd som avdelningschef på SKKs tävlings- och 
utbildningsavdelning. Han var med och formade avdelningens arbete och då inte minst 
alla de regelverk som omger denna SKKs enskilt största verksamhetsområde. Kjells 
kunskaper inom jakt, jakthundar och jaktprov vann mycket stor respekt ända upp i 
regeringskorridorerna. 
 
Ulla-Britt Schwang, som avled i somras. Hon arbetade under 21 år i SKKs 
Disciplinnämnd. Hon skrev SKKs första bok i juridik för uppfödare. Tidvis var hon också 
sekreterare i DN. Hon var en stor hundvän och hade vorsteh som sin ras. 
 
Den sista jag vill nämna är Kerstin Eckhardt (april -14). Kerstin är kanske inte känd av 
så många men de av er som tar sig tid att besöka SKKs museum kommer att få 
möjlighet att ta del av Kerstins olika konstformer t.ex. batikalster och andra målningar, 
som finns skänkta till SKKs museum. 
 
Det finns säkert fler personer inom organisationen som har lämnat oss som vi inte 
namnger här men som vi givetvis också skänker en varm tanke. 
 
Nils Erik fortsatte sedan med en reflektion över sin tid som ordförande i Svenska 
Kennelklubben. 
 
Han tackade för gåvorna han fått vid fredagens mottagning. Han var både rörd och 
tacksam både för gåvorna och de fina ord som sas. 
 
Sin bana började han i Skånska Taxklubben och dömde både drevprov och viltspårprov. 
Han var också ledamot i Skånska Kennelklubben under flera år. Totalt 45 år inom 
organisationen. 
 
Via Disciplinnämnden kom Nils Erik till Centralstyrelsen. Han blev invald i CS 1991 och 
blev vald till ordförande 1993. 
 
Till att börja med vara det en ganska hätsk stämning, särskilt vid officiella 
sammanhang som KF och liknande. Det kändes onödigt då vi alla är medlemmar i 
samma organisation som verkar för rashunden i Sverige. Vi ska bli en ännu viktigare 
och starkare röst i samhället för det är viktigt det vi sysslar med. 
 
Nils Erik hade många funderingar på hur man kunde ändra den rådande situationen till 
det bättre. CS bildade kommittéer för att kunna ta till sig kunskap inom olika områden. 
Öppenhet/transparens var och är en viktig ingrediens, vilket har medverkat till en 
bättre klart bättre stämning inom organisationen. 
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Inom kommittéerna har det varit viktigt med en viss rotation. Det är inte bra att växa 
fast i sin kommitté. Kansliet bidrar med sekreterarhjälp och tillsammans med duktiga 
kommittéledamöter får vi ett bra arbete inom kommittéerna.  
 
Det har inte alltid varit en dans på rosor. Ekonomin har satt stopp ibland. Lite trist just 
nu med vikande medlemssiffror.  
 
Vi har byggt hus och sålt hus (Möllan). Det är inte meningen at SKKs VD, ska vara en 
byggherre och jaga hyresgäster. SKKs VD ska arbeta med hundverksamhet. 
 
Milstolpar 
Vid den första allmänna domarkonferensen i Södertälje höll veterinär Berit Wallin 
Håkansson ett föredrag exteriöra överdrifter. Det gjorde ett djupt intryck på Nils Erik, 
detta får inte bli ett bloss i natten tänkte han då. Sedan hände inget förrän vid nästa 
konferens. Ulf hade tänkt till och vi hade börjat få konturer på något som har lett fram 
till det vi har idag, dvs. SRD och hade inte vi gjort det hade våra myndigheter gjort det. 
 
Nils Erik är en stor beundrare av SBK som testat mentalitet under lång tid, varför ska vi 
bara testa brukshundar? Detta har lett till att SKK bildat Kommittén för hundars 
mentalitet och skapat BPH som är vetenskapligt utformat för alla hundar. Det är ett 
redskap för alla uppfödare och blir bättre år för år. Ett utmärkt sätt att följa 
utvecklingen rasvis. 
 
För mig personligen har det varit väldigt viktigt att komma in till riksdag, regering och 
myndigheter än vi kunnat tidigare. Vi är idag en remissinstans för allt som rör hund. Vi 
har ännu inte fått tillträde till den nye landsbygdsminstern men jag hoppas att min 
efterträdare får tillfälle att tala om SKK. Vi är den största folkrörelsen i Sverige. Vi ska 
ha den plats vi förtjänar. 
 
Internationellt – vi är mångåriga medlemmar i FCI. Det finns länder som står utanför, 
bl.a. England. Vi tog kontakt för ett bilateralt möte med engelska kennelklubben och 
det visade sig att de samtidigt tänkt samma tanke. Dessa tankar har nu resulterat i ett 
mer än femtonårigt nära samarbete med engelsmännen. Vi träffas en eller två gånger 
år, för att diskutera gemensamma frågor.  
 
Jag har fått vara med att skapa Svenska Kynologiska Akademin. Jag hade dåligt 
samvete för att vi inte kunde ta tillvara vårt kulturella arv som vi borde göra. Det fanns 
ingen tid. Det fanns inget offentligt forum för bibliotek och museum. Vi har idag konst 
från 1600-talet och framåt. 7 500 titlar i biblioteket. Välkomna på besök. 
 
 
 
Vad har hänt inom SKK sedan KF 2013? 
SKK är fortfarande inne i en period med vikande medlemssiffror och förhållandevis 
låga valpregistreringssiffror. En liknande bild fanns på 90-talet som ersattes av en 
kraftig uppgång i början på 2000-talet. Tyvärr är det en naturlig cyklisk förändring som 
går tillbaka till sent 50-tal. Det enda som hjälper är tålamod, långsiktighet, aldrig 
glömma vår kärnuppgift och ha sunda finanser. 
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Vår utställnings- och provverksamhet visar inte på samma utveckling utan är mycket 
stabil över tiden. Det som å andra sidan är tvärtom mot medlemsutvecklingen är viljan 
att tävla med sin hund inom både gamla som nya hundsporter, t.ex. agility, rallylydnad, 
freestyle m.fl. Detta framgår väldigt tydligt på sidan 26 i verksamhetsbetsberättelser.  
Sedan vi sågs 2013 har vi fått flera nya verksamhetsklubbar. 
 
Vi fyllde 125 år 2014. Vi valde att inte göra något extravagant utan istället i ett antal 
artiklar i Hundsport beskriva den utveckling som skett de senaste 25 åren. Denna 
sammantagna beskrivning är också ett bra underlag för den diskussion som kommer 
att hållas kring organisationsfrågor och den förra utredningen som avslutades 1994. 
 
IT-utvecklingen är ständigt på tapeten, både vad avser utveckling av nya tjänster och 
anpassning av befintliga system till den allt snabbare nya tekniken. Livslängden för ny 
teknik tenderar att bli allt kortare. Som ni ser i budgetförslaget så gör CS ytterligare 
ekonomiska satsningar inom denna sektor till gagn för verksamheten, medlemmar och 
klubbar. Vi har även tagit till oss It-tekniken i vår utbildningsverksamhet samtidigt som 
vi behöver behålla den tryckta skriften. Jag är glad över att vi sedan förra KF kunnat 
färdigställa de två grundböckerna för landets uppfödare i hundavel och 
hunduppfödning. Detsamma gäller att vi har kunnat fortsätta ge ut Hundsport Special 
till landets uppfödare och då inte minst med ekonomiskt stöd från våra länsklubbar. 
Våra webbplatser har i allt större utsträckning anpassats till att vi använder läsplattor 
eller mobiltelefoner för att söka efter information. Kring IT kan man tala hur länge som 
helst!! 
 
På det politiska området är det främst två saker som kan lyftas fram;  
 

1. Rovdjurspolitiken där vi aldrig verkar komma i mål med en allmänt erkänd och 
accepterad förvaltningsmodell. De utredningar och arbetsgrupper som under 
de senaste 10-20 åren har varit involverade i denna fråga börjar nu bli pinsamt 
lång.  

 
2. Djurskyddsfrågorna. Djurskyddsutredningen la fram sina förslag i början av 

2011. Sedan dess har det inom lagstiftningsområdet i stort sett inte hänt 
någonting. Men verkligheten fortsätter och vi har sett ett mycket varierat 
arbete från våra tillsynsmyndigheter/länsstyrelsen. Ett antal länsstyrelser och 
SKK kan uppvisa ett förnämligt samarbete medan andra länsstyrelser bedriver 
det som närmast kan beskrivas som häxjakt se bara på länsstyrelsen i Skåne. Till 
SKK och SJV kom på sensommaren ett öppet brev undertecknat av idag bortåt 
600 veterinärer som krävde mer kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med 
problemet hos de kortnosade raserna. Detta brev har självklart följts av 
debattartiklar i media och diskussioner i riksdagen. Även om vi jobbat med 
dessa frågor både i rasklubbar och genom SRD tillsammans med våra 
exteriördomare, framtagande av bättre material, DVD-filmen kring andning så 
visar denna uppvaktning på vikten att vi aldrig får glömma att arbete med våra 
hundars hälsa. 
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När vi tittar in i framtiden så ser vi att regeringen har aviserat att man kommer 
att presentera en proposition 2016 kring en ny djurskyddslag. Att denna nya 
lagstiftning kommer att påverka SKKs verksamhet är självklart dock fortfarande 
svårt att bedöma hur mycket och i vilken riktning m.m. Det är många aspekter 
som att den t.ex. har legat på regeringskansliet i flera år. Regeringen saknar 
idag majoritet i riksdagen och vissa av förslagen i djurskyddsutredningen skulle i 
stort sett förbjuda den djurhållningen framöver som idag är tillåten. Tänker då 
inte på hund utan t.ex. pälsdjursuppfödningen. Men helt klart är att arbetet 
kring djurskyddsfrågor inkl. lagstiftningen kommer vara högt uppe på 
kommande års dagordning. 

 
Internationellt 
Som framgår av en av motionerna och styrelsens motionssvar så finns det många 
frågor kring hur SKKs internationella relationer ska vara organiserade. Kritiken mot FCI 
och inte minst mot den kultur som där etablerats är massiv och här behövs rejäla 
förändringar om Sverige ska fortsätta vara medlem i denna organisation. SKK hade så 
sent som för 1½ vecka sedan möte med de nordiska kennelklubbarna och där det 
överenskoms om ett gemensamt nordiskt agerande under kommande år. Redan nu 
önskar CS informera om att skulle SKK hamna i en situation där CS finner det bäst att 
lämna FCI bör SKK göra det i grupp och inte ensamma. CS kommer tillbaka till den 
diskussionen under KF-förhandlingarna. 
 
Andra mera konkreta exempel på internationell samverkan är att våra särskilda 
domaranvisningar från 2014 är gemensamma i Norden i Breed Specific Instructions. Ett 
flertal andra länder både i Europa som andra delar av världen som kopierar modellen. 
Under 2014 etablerades som organisation International Partnership for Dogs med säte 
i Sverige. Idag är världens ledande kennelklubbar anslutna till organisationen och även 
veterinära organisationer som jobbar med våra hundrasers hälsa vilket innebär att SKK 
har en bra kontaktyta både i Europa som Nordamerika. Arbetet är i begynnelsefasen 
men SKK har bl.a. arrangerat Dog Health Workshop i Dortmund. Den första 
genomfördes som många kommer ihåg i Stockholm 2012. 
 
SKKs bilaterala samtal med ledningen för några av Europas större verksamma 
kennelklubbar har fortsatt och då inte minst med de som är medlemmar i FCI. Tyvärr 
har SKK ännu inte hunnit etablera samma förtroendefulla samarbete med KC som vi 
haft under de senaste decennierna med de nu nyvalda företrädarna.  
 
Arbetet inom Svenska Kynologiska Akademin fortsätter vilket är glädjande. Akademin 
vill gärna lyfta fram hunden i den offentliga konsten som är så mycket mera än de 
fantasifulla rondellhundarna som kan ses ute i trafiken. Där har Märta Ericson gjort en 
fantastisk insats och Marina Reuterswärd har lagt ner många timmar på det praktiska 
arbetet i museet.  
 
Renee Willes arbete med den fina museiboken som på ett föredömligt sätt ger oss 
kunskap om våra konstföremåls bakgrund och historia. Har ni inte haft möjlighet att 
besöka museet så är det väl värt att sätta av lite tid för ett sådant besök. 
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Att leda SKK innebär att man aldrig blir klar och även om jag nu lämnar ordförande-
skapet så skulle jag vilja lyfta fram några frågor som måste få stort utrymme i arbetet 
under kommande år: 
Vända utvecklingen på medlem och valpregistrering  
Djurskydd och våra hundrasers hälsa  
De internationella relationerna och  
IT-stödet. 
 
Jag vill tacka mina kollegor i CS, alla förtroendevalda i CS-kommittéer, Arbetsgrupper 
och FCI-representanter. Alla auktoriserade domare, ringsekreterare, kennel-
konsulenter, certifierade utställningsarrangörer, m.fl. Alla förtroendevalda inom SKKs 
drygt 1000 klubbar och de tiotusentals funktionärer som finns i alla led inom SKK-
organisationen. Jag vill tacka för det starka engagemang som finns hos våra uppfödare 
och våra nästan 300 000 medlemmar och dess familjer för att var och en på sitt sätt är 
en ambassadör för hunden och hundägandet.  
 
Sist men inte minst SKKs tjänstemän och i andra delar inom SKK. 
 
 
 
 
§ 2 Justering av röstlängd 
 
Upprop gjordes och justering av röstlängden verkställdes. Röstlängden upptog 138 
fullmäktige med 168 röster varav 30 fullmakter. 
 
 
 
§ 3 Val av Kennelfullmäktiges ordförande och vice ordförande enligt § 5,  
 fastställande av arbets- och beslutsordning för Kennelfullmäktige 2015 
 
Valberedningens ordförande, Lars O Törnkvist, föreslår Karin Sejnell som ordförande 
och Sture Engström som vice ordförande för Kennelfullmäktige. 
 
KF beslutade att till ordförande respektive vice ordförande för Kennelfullmäktige välja 
Karin Sejnell och Sture Engström. 
 
KF beslutade att bevilja närvaro för övriga än delegater enligt § 7 moment 6. 
 
KFs ordförande föredrog förslag till arbets- och beslutsordning för mötet. 
 
KF beslutade fastställa förslaget till arbets- och beslutsordning. 
 
 
 
§ 4 Centralstyrelsens anmälan om protokollföring vid mötet 
 
Centralstyrelsen anmälde att Annika Klang utsetts att föra protokollet. 
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§ 5 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera 
 protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare 
 
Valberedningens ordförande, Lars O Törnkvist, föreslår, Bengt Pettersson, 
Wästmanlands Kennelklubb och Arne Jonsson, Svenska Brukshundklubben till justerare 
samt rösträknare. 
 
KF beslutade att välja Bengt Pettersson, Västmanlands Kennelklubb och Arne Jonsson, 
Svenska Brukshundklubben till justerare samt rösträknare. 
 
 
 
§ 6 Fråga om KFs delegater har blivit stadgeenligt kallade 
 
KF fann att sammanträdet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
 
 
§ 7 Val av tre personer som ska förbereda val av valberedning enligt punkt 19 
 
Rolf Weiffert, Svenska Brukshundklubben, föreslår Kenneth Eliasson, Svenska 
Terrierklubben, Staffan Thorman, Svenska Brukshundklubben och Ove Johanson, 
Blekinge Läns Kennelklubb. 
 
KF beslutade att välja Kenneth Eliasson (sammankallande) Staffan Thorman och Ove 
Johansson och att förbereda val av valberedning på 2015 års KF. 
 
 
 
§ 8 SKKs verksamhetsberättelse samt årsredovisningar med balans- och 
 resultaträkning samt revisorernas berättelse för de två gångna 
 verksamhetsåren 
 
Centralstyrelsens årsredovisning över verksamhet och förvaltning under 2013 och 
2014 behandlades. 
 
KF beslutade att godkänna årsredovisningarna samt revisorernas berättelse. 
 
 
 
§ 9 Ajournering av sammanträdet 
 
KF beslutade att ajournera sammanträdet kl. 10.30 för paus och återuppta 
förhandlingarna kl. 11.00. 
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§ 10 Sammanträdet återupptas 
 
KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptas. 
 
Röstlängden justerades till 169 röster. 
 
 
 
§ 11 Fastställande av balans- och resultaträkningar från 2013 och 2014 samt 
 beslut om enligt dessa uppkomna vinster och förluster 
 
Ulf Uddman lämnade en redovisning av balans- och resultaträkningar för 2013 och 
2014. 
 
Centralstyrelsen föreslår att Kennelfullmäktige fastställer CS förslag till disposition av 
2013 och 2014 års uppkomna vinst och förlust. 
 
KF beslutade att fastställa CS förslag. 
 
 
 
§ 12 Rapport om förvaltade stiftelser samt om SKKs närstående bolag inklusive 
 årsredovisningar 
 
Årsredovisningar för åren 2013 och 2014 presenterades för Stiftelsen SKKs Donatorers 
fond, Stiftelsen SKKs Forskningsfond, Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens 
fond, AB Fritidsrörelsernas Hus och Föreningsdistribution i Spånga AB. 
 
KF beslutade att godkänna årsredovisningarna. 
 
 
 
§ 13 Centralstyrelsens redovisning av de uppdrag föregående Kennelfullmäktige 
 gett Centralstyrelsen 
 
Ulf Uddman lämnade en redovisning över de uppdrag som CS fick vid KF 2013. 
 
Mats Stenmark, Centralstyrelsen, lämnade en redovisning över förslag till förändrad 
inriktning på exteriördomarkonferenser. 
 
Annica Uppström, Centralstyrelsen, lämnade en redovisning över förslag till regler för 
längd på fodervärdsavtal. 
 
Thomas Uneholt, Centralstyrelse, lämnade en slutrapport över den framtida 
utställningsverksamheten. 
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Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben yrkar bifall till CS förslag om förslag till regler 
för längd på fodervärdsavtal. 
 
Ann-Christine Johansson, Västra Kennelklubben, yrkar på ett tillägg att hanar kan 
användas vid högre ålder än tikar t.ex. obegränsad ålder p.g.a. av sjukdomar m.m. 
 
Annica Uppström, yrkar bifall till CS förslag. 
 
Barbro Teglöf, Svenska Pudelklubben, ifrågasätter varför fodervärdsavtal ska finnas. 
 
KF beslutade att godkänna CS förslag att fodervärdsavtal kan gälla till hane/tik har fyllt 
sju år. Avtalet kan dock gälla i högst fem år. 
 
KF beslutade att godkänna CS redovisningen av utförda uppdrag. 
 
 
 
§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för Centralstyrelsen 
 
KF beslutade bevilja Centralstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för åren 2013 och 2014. 
 
 
 
§ 15 Disciplinnämndens verksamhetsberättelse för de gångna två åren samt 
 förslag till ändring av Disciplinnämndens arbetsordning 
 
Verksamhetsrapport för SKKs Disciplinnämnd från 2013 års KF till årets KF 
presenterades av Kerstin Widmark, ordförande i Disciplinnämnden. 
 
Förslag på lydelse av sjunde stycket under rubriken Utredningsarbete i 
arbetsordningen: 
 
Disciplinnämndens ordförande kan för ett visst ärende uppdra åt annan ledamot eller 
suppleant att vara referent i ärendet. Referenten svarar i samråd med ordföranden för 
förberedelser av ärendet samt upprättar förslag till beslut i ärendet. 
 
KF beslutade att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
 
KF beslutade att godkänna förslag till förändring av Disciplinnämndens arbetsordning. 
 
 
 
§ 16 Beslut om Centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för de kommande 
 två verksamhetsåren 
 
Pekka Olson föredrog CS förslag till verksamhetsplan för de kommande två 
verksamhetsåren. 
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Rolf Weiffert, Svenska Brukshundklubben, önskade försäkra sig om att även om KF 
beslutar om bifall till verksamhetsplanen att den kan justeras beroende på vad som 
beslutas vid respektive motion. 
 
Pekka Olson, CS, svarade att verksamhetsplanen kommer att justeras beroende på de 
beslut som KF vid respektive motion. 
 
KF beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2016 och 2017. 
 
 
 
§ 17 Beslut om Centralstyrelsens förslag till rambudget för de kommande två 
 verksamhetsåren 
 
Ulf Uddman föredrog CS förslag till rambudget för de kommande två verksamhetsåren. 
 
KF beslutade att godkänna rambudgeten för 2016 och 2017. 
 
 
 
§ 18 Beslut om delegeringsordning för Centralstyrelsen 
 
 
Centralstyrelsen, CS, föreslår att delegeringen, som fastställdes av KF 1997 att gälla tills 
vidare, ska löpa oförändrat under kommande verksamhetsperiod.  
 
CS ska vid betydande förändringar gentemot fastställd budgetram och 
verksamhetsplan överlämna ändringsförslagen till KF för beslut genom skriftlig 
omröstning.  
 
CS ska fortlöpande under pågående verksamhetsperiod hålla KF-delegaterna 
informerade om verksamheten. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 19 Val av ordförande, andre vice ordförande, övriga ledamöter och suppleanter 
 i Centralstyrelsen enligt § 9 moment 1 samt beslut om suppleanters 
 tjänstgöringsordning 
 
Valberedningens ordförande, Lars O Törnkvist, tillsammans med Barbro Olsson, 
lämnade en redogörelse över hur valberedningens arbete bedrivits under perioden. 
 
Valberedningen önskade att klarare riktlinjer för valberedningens arbete utarbetas. 
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Val av ordförande 
Valberedningen föreslår Pekka Olson som ordförande. 
 
KF beslutade att välja Pekka Olson till ordförande till 2017 års KF. 
 
Val av 2:e vice ordförande 
Valberedningen föreslår Britt-Marie Dornell till 2:e vice ordförande. 
 
Ann-Chatrine Edoff, Västra Kennelklubben, föreslår Göran Bodegård. 
 
Catharina Linde Forsberg, Svenska Beagleklubben, stöder förslaget på Britt-Marie 
Dornell. 
 
Ingemar Tykesson, Svenska Vorstehklubben, stöder förslaget på Britt-Marie Dornell. 
 
KF beslutade efter omröstning med slutna röstsedlar att välja Britt-Marie Dornell (106 
röster) till 2:e vice ordförande till KF 2019. Göran Bodegård fick 62 röster. 1 röst var 
ogiltig. 
 
Tommy Winberg, Studiefrämjandet, gav en information om organisationen under det 
att rösträkningen genomfördes. 
 
 
 
§ 20 Ajournering av sammanträdet 
 
KF beslutade att ajournera sammanträdet för paus kl. 13.00 och återuppta 
förhandlingarna kl. 14.00. 
 
 
 
§ 21 Sammanträdet återupptas 
 
KFs ordförande förklarade ajournering för avslutad och sammanträdet återupptas. 
 
 
 
§ 22 Val av ordförande, andre vice ordförande, övriga ledamöter och suppleanter 
 i Centralstyrelsen enligt § 9 moment 1 samt beslut om suppleanters 
 tjänstgöringsordning - forts 
 
Val av ordinarie ledamöter 
Valberedningen föreslår Bengt Pettersson, Maritha Östlund-Holmsten, Freddy 
Kjellström till ordinarie ledamöter på fyra år samt Thomas Uneholt fyllnadsval på två 
år. 
 
Bo Edoff, Västra Kennelklubben, föreslår Eva Lejdbrandt. 
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Jörgen Oinonen, Svenska Vinthundklubben, föreslår Per-Inge Johansson. 
 
Louice Hagman, Svenska Dalmatinerklubben, föreslår Eva Lejdbrandt. 
 
Peter Fugelstad, Stockholms Kennelklubb, stöder förslaget på Thomas Uneholt. 
 
Bo Edoff, Västra Kennelklubben, önskade få klarhet i om SKKs stadgar säger att 
delegaterna måste skriva fyra namn på sina röstsedlar. 
 
Ulf Uddman läste ur SKKs stadgar § 7 moment 5 där det står att .”Röstning ska ske med 
slutna sedlar om någon delegat så yrkar. Röstsedeln ska innehålla det antal namn som 
ska väljas”. 
 
Jan Stääv, Specialklubben för Bearded Collie, försäkrade sig om att felstavade namn 
inte leder till att rösten blir ogiltig.  
 
Presidiet svarade att ingen röst blir ogiltig för att ett personnamn är felstavat. 
 
KF beslutade efter omröstning med slutna röstsedlar att välja Thomas Uneholt (156 
röster), Bengt Pettersson (148 röster), Maritha Östlund-Holmsten (116 röster) till 
ordinarie ledamöter till KF 2019 samt Eva Lejdbrandt (106 röster) fyllnadsval fram till 
KF 2017. Freddy Kjellström fick 61 röster och Per-Inge Johansson fick 85 röster. 
 
Eva Lejdbrandt, ordförande i Utbildningskommittén, informerade om digitala 
utbildningar under det att rösträkningen genomfördes. 
 
Maritha Östlund-Holmsten, ordförande i Kommittén för hundars mentalitet, 
informerade om Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund. 
 
Val av suppleanter 
Då valberedningen har fått ett sent återbud på ett av förslagen till suppleanterna har 
valberedningen tre förslag till fyra platser. 
 
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben föreslår Patrik Cederlöf. 
 
Valberedningen föreslår sedan Freddy Kjellström, Patrik Cederlöf, Agneta Ståhle och 
Brigitta Bernhed för en tid av två år. 
 
Gunnar Pettersson, Svenska Stövarklubben, stöder förslaget på Freddy Kjellström. 
 
Kjell Andersson, Svenska Dreverklubben stöder förslag på Freddy Kjellström. 
 
KF beslutade efter försöksvotering att välja Freddy Kjellström, Patrik Cederlöf, Agneta 
Ståhle och Birgitta Bernhed som suppleanter för en period av två år. Suppleanterna 
tjänstgör i den ordning som de är uppräknade. 
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§ 23 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
 
Valberedningen föreslår revisionsfirman BDO och Susanne Thell till ordinarie revisorer 
samt revisionsfirman BDO och Eva Bergzén till revisorssuppleanter. 
 
KF beslutade att välja revisionsfirman BDO och Susanne Thell till ordinarie revisorer till 
KF 2017. 
 
KF beslutade att välja revisionsfirman BDO och Eva Bergzén till revisorssuppleanter till 
KF 2017. 
 
 
 
§ 24 Val av ordförande och övriga ledamöter i Disciplinnämnden 
 
Valberedning föreslår omval av Kerstin Widmark till ordförande. 
 
KF beslutade att som ordförande i Disciplinnämnden välja Kerstin Widmark till KF 
2017. 
 
Valberedningen föreslår omval av Bengt-Olov Horn, nyval av Robert Dalman, Lina 
Abrahamsson och Berndt Klingeborn för en period av två år. 
 
KF beslutade att till ordinarie ledamöter i Disciplinnämnden välja Bengt-Olof Horn, 
Robert Dalman, Lina Abrahamsson och Berndt Klingeborn till KF 2017. 
 
Valberedningen föreslår omval av Anders Ekholm och Eva Liljekvist-Borg samt nyval av 
Ulla Björnehammar som suppleanter. 
 
KF beslutade att till suppleanter i Disciplinnämnden välja Anders Ekholm, Eva Liljekvist 
Borg och Ulla Björnehammar till KF 2017. 
 
 
 
§ 25 Val av ledamöter och ordförande i Valberedningen enligt § 11 
 
KF beslutade bordlägga punkten till nästkommande dag. 
 
 
 
§ 26 Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-18 
 
KF beslutade förklara samtliga val omedelbart justerade. 
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§ 27 Beslut om avgift för ungdomsmedlem i specialklubb 
 
Den del av Sveriges Hundungdoms medlemsavgift som tillfaller specialklubbarna 
höjdes 2013 till 50 kr. 
 
CS föreslår KF att bifalla förslaget. 
 
KF beslutade att bifalla förslaget. 
 
 
 
§ 28 Anmälan om utmärkelser och belöningar 
 
Anmälde CS nedanstående mottagare av utmärkelser: 
 
Hamiltonplaketten 
Eva Granlund Sjöström, Kungsäter 
Igro’c, welsh corgi pembroke 
 
Anja Ejerstad, Arbrå 
Steadwyn, collie 
 
Inger Mogren, Rottneros 
Trientalis, borderterrier 
 
Carina Olsson, Segmon 
Skogsråa’s, tax 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson, Önnestad 
Swedsam’s, samojedhund 
 
Helena Strömbert, Mjölby 
Faraoland, basenji 
 
Åke och Solvej Andersson, Storvreta 
Tuthammarens, drever 
 
Ingemar o Britt-Marie Olofsson,  
Kärråsens, petit basset griffon vendéen 
 
Berith Eliasson, Enköping 
Cachas, mellanpudel 
 
Annica Gustavsson, Väse 
Furlongs, irländsk varghund 
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Michael Vikström, Töreboda 
Twyborn, whippet 
 
Förtjänsttecken 
Titti Wickström Falun 
Jan-Ingvar Andersson Färlöv 
Seija Wahlström Sjuntorp 
Bibbi Lundberg Vara 
Bengt Pettersson Kolsva 
Viktoria Engström Mjölby 
Pia Molin  Linghem 
Carina Nilsson Aneby 
Eva Andersson Frändefors 
Fredrik Nilsson Sjöbo 
Jonas Öhrn  Höör 
Lars O Törnkvist Strömsund 
Elisabeth Turtle Vänersborg 
Barbro Börjesson Långsele 
Ulla Barvefjord Väddö 
Kerstin Eklund Hägersten 
Göran Hallberger Svenljunga 
Willy Gustafsson Sollebrunn 
Göran Johansson Rejmyre 
Maija-Leena Eloranta Vänge 
Cilla Hamfelt  Almunge 
Ken Lundahl  Båstad 
Katarina Björn Ljugarn 
 
Guldmedalj 
Anders Eriksson Umeå 
Göran Bodegård  Stockholm 
Per-Inge Johansson Sköldinge 
Carl Gunnar Stafberg Björklinge 
Ulla-Britt Schwang Stockholm 
 
Hedersledamot 
CS föreslår KF att utnämna Nils Erik Åhmansson till hedersledamot i SKK. 
 
KF beslutade enhälligt att utse Nils Erik Åhmansson till hedersledamot i SKK. 
 
Patriotiska Sällskapets utmärkelse 
KF informerades om att sju personer på SKKs kansli har tilldelats Patriotiska Sällskapets 
hedersgåva för lång och uppskattad arbetsinsats: Susanne Karlström, Annie Forsberg, 
Marie Bergquist, Carina Jägrén, Inger Wigzell, Petra Waleij och Monika Jansson. 
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§ 29 Nya Grundregler för Svenska Kennelklubben 
 
SKK/CS har under 2014-2015 arbetat med en översyn av SKKs olika regelverk. 
 
Bakgrunden till översynen har redovisats vid specialklubbskonferensen i Stockholm i 
februari 2015 och vid länsklubbskonferensen i Gävle i september 2014. Den kan kort 
sammanfattas med att gällande regelverk har blivit alltmer omfattande och svårt för 
den enskilde medlemmen att få överblick över och kännedom om. 
 
SKK har under årens lopp lagt till den ena regeln efter den andra, oftast välmotiverat, 
men sammantaget är regelverket, enligt CS uppfattning, alltför omfattande och 
svåröverskådligt. Ett flertal särbestämmelser inom främst rasers hälsa (hälsoprogram) 
har inte utvärderats regelbundet sedan de infördes. 
 
CS skickade ett utkast till nya grundregler på remiss till samtliga klubbar våren 2015. 
Totalt besvarades remissen av 51 av 77 klubbar. I bilaga 23:1 b redovisas de klubbar 
som besvarat respektive avstått för att besvara remissen. 
 
Av de inkomna svaren ställde sig 47 av 51 bakom CS förslag till nya grundregler. I 
möjligaste mån har CS beaktat de synpunkter som kom på marginella justerar i text 
eller placering av respektive regel. I bilaga 23:1 a finns det slutliga förslaget på nya 
grundregler för medlemmar i SKK. Dessa kommer senare att kompletteras med 
exempel på tolkningar och ytterligare information på enskilda regler. CS avsikt är att 
använda internettekniken för att göra regelverket känt och att kontinuerligt uppdatera 
tolkningar oh exemplifieringar till hjälp för medlemmar i de enskilda fallen. 
 
CS föreslår att fastställa nya grundregler för medlemmar i SKK att gälla från och med 
2016. 
 
Ulf Uddman informerade om att i bilaga 23:1b ska även Nordskånska Kennelklubben 
läggas till de klubbar som svarat på remissen. 
 
Anders Dahlstedt, Svenska Brukshundklubben, yrkar att på KF 2017, lämnar en 
redogörelse för utfallet av de nya grundreglerna med avseende på belastningen hos 
DN samt CS framgångar att stävja förtal mot enskilda medlemmar. 
 
CS tillstyrker Svenska Brukshundklubbens yrkande. 
 
KF beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
 
§ 30 Generell översyn av särbestämmelse vid valpregistrering under 2016-2020 
 
I remissen som redovisades i bilaga 23:1 ställdes även frågor kring nuvarande 
särbestämmelser vid valpregistrering. 
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Nuvarande särbestämmelser som finns i SKKs registreringsregler sid 19-53 omfattar 
drygt 30 sidor. Vid en genomgång av reglerna har SKK/CS noterat att ett flertal 
särbestämmelser är omoderna och i behov av revidering eller att tas bort. Framför allt 
behövs en utvärdering för att se om behovet av att ha kvar särbestämmelserna 
fortfarande finns. 
 
Samtliga klubbar har i sina remissvar sagt ja till att CS ska få i uppdrag att i samråd med 
berörd klubb göra en utvärdering och översyn av rasernas särbestämmelser under 
perioden 2016-2020. 
 
CS föreslår KF att CS får detta uppdrag. 
 
KF beslutade i enlighet med förslaget 
 
 
 
§ 31 Disciplinära åtgärder – Tillträdesförbud/tävlingsförbud 
 
Tillträdesförbud 
Vid KF 2011 beslutades att Centralstyrelsen, CS, fick rätt att utfärda temporärt 
tillträdesförbud under högst ett (1) år för medlem eller inte medlem till utställning, 
prov eller tävling eller annat klubbarrangemang anordnat av SKKs eller annan 
medlemsorganisation. Denna rätt har CS använt vid tre tillfällen mellan 2012-2014: 
 
CS menar att begränsning upp till ett år är olämplig, inte minst mot personer som inte 
är medlemmar i SKK och därmed inte kan bli föremål för prövning av SKKs 
disciplinnämnd. 
 
Rätt för CS att besluta om tävlingsförbud för enskild medlem 
Till KF 2015 lägger CS fram ett förslag till en förändring av nuvarande Grundregel 1:3. I 
det nya förslaget blir det 1:2. Förslaget innebär att förtal mot enskild medlem på t.ex. 
de sociala media inte ska omfattas av SKKs Grundregler utan istället enbart avse 
förbud mot förtal av funktionär inom SKK. 
 
CS har genom åren anmält medlemmar till Disciplinnämnden för överträdelser av SKKs 
regelverk. De har oftast haft formen av starka moraliska och/eller etiska aspekter. Vid 
denna typ av anmälningar har inte CS vunnit gehör hos Disciplinnämnden för att SKKs 
regelverk i dessa delar är mer generellt skrivna och hänvisar till ett omdöme och en 
moral som den absoluta majoriteten av SKKs medlemmar delar. 
 
CS föreslår att CS ges en viss begränsad rätt att tilldela enskild medlem tävlingsförbud. 
Detta med anledning av att överträdelser mot SKKs regelverk som är mer generellt 
skrivna och som har sin grund i etik, moral och omdöme ibland krockar med den 
långtgående yttranderätten vi har i vårt land eller är svårare att leda i bevis bortom allt 
rimligt tvivel. 
 
CS är väl medveten om att stadgarna och gällande praxis har satt upp en skarp gräns 
mellan CS och Disciplinnämndens ansvarsområde. Men utvecklingen inom inte minst 
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de sociala medierna gör att CS menar att SKK måste pröva nya vägar. Införandet av 
nuvarande Grundregel 1:3 som förbjuder förtal medlemmar emellan har inte haft den 
effekt som CS avsåg. Den har bara ökat mängden ärenden och inte minst omfattningen 
av dessa ärenden i Disciplinnämnden. 
 
CS har sedan drygt femton år tillbaka haft rätten att stänga av enskilda hundar som på 
ett eller annat sätt uppträtt otillbörligt vid ett arrangemang inom SKK-organisationen. 
Årligen prövas mellan 40-90 fall som gett SKK, berörda klubbar och medlemmar 
tillgång till en rutin där man kan agera på en inträffad händelse snabbt och 
genomgripande. 
 
Erfarenheterna från CS rätt att stänga av enskilda hundar är positiva och CS tror att en 
möjlighet för CS att kunna använda tävlingsförbud mot enskild medlem på ett mycket 
snabbare sätt ska kunna minska denna typ av påhopp, förtal m.m. 
 
 
 
Av ovanstående skäl föreslår CS att rätten att utfärda tillträdesförbud justeras vad 
avser maximal tidslängd samt att CS även ges en viss rätt att ge enskild medlem 
tävlingsförbud. 
 
CS föreslår KF att tillträdesförbud som utfärdas inte behöver tidsbegränsas till ett år 
utan kan gälla tillsvidare. 
 
CS föreslår KF att CS ges rätt att besluta om tävlingsförbud enligt stadgarna § 14 
moment 1 för enskild medlem upp till ett år som genom sitt agerande skadat eller 
motverkat SKK eller dess medlemsorganisationer. Medlem ska ha möjlighet att få 
beslutet omprövat om nya fakta presenteras i likhet med hur gällande praxis i 
Disciplinnämnden fungerar. 
 
KF beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
 
§ 32 Förändrade regler vid inbjudan av utländska exteriördomare 
 
Frågan om bristande kompetens hos exteriördomare från vissa länder har diskuterats 
åtskilliga gånger inom SKK.  
 
Idag så kan man i vissa länder, företrädesvis mindre, snabbutbilda sig och få både 
grupp och allrounderauktorisation på mycket kort tid. Andra länder som t.ex. Serbien 
har idag mer än 800 domare varav en stor del har grupp- eller allrounderkompetens. 
Förvånansvärt många bor i andra länder, inklusive Sverige, sedan lång tid tillbaka. 
 
FCIs regel säger att en person ska utbilda sig i det land där man är skriven. Genom 
möjligheten till dubbla medborgarskap så kringgås denna regel t.ex. i Serbien. 
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Inom CS har frågeställningen ovan diskuterats ett flertal gånger och CS föreslår KF att 
SKK upprättar en positiv lista över länder som läns- och specialklubbar fritt kan bjuda in 
domare ifrån då deras nuvarande domarutbildning håller en erforderlig kvalitetsnivå. 
SKKs Domarkommitté (DK) bör ges uppdraget att lista vilka dessa länder är. 
 
För domare från länder som inte är listade ska klubben först få ett godkännande från 
SKK innan man har rätt att bjuda in denna domare. SKKs kontroll av dessa domare bör 
ske genom inhämtande av CV och på annat sätt hämta kunskap om vederbörandes 
kompetens. Detta ansvar borde också kunna ligga på SKK/DK. 
 
SKK/CS kan stoppa enskilda domare från listade länder om det kommer till SKKs 
kännedom om personens bristande uppträdande eller kompetens. I huvudsak torde 
detta ansvar ligga på SKKs Utställningskommitté (UtstK). 
 
Med ovanstående så får vi en hantering som liknar den som de flesta andra länder har 
nämligen att kennelklubbarna kontrollerar vilka som bjuds in. Klubbarna kommer 
fortsättningsvis ha stor möjlighet att kunna göra sina domarlistor. Antalet listade 
länder torde uppgå till minst 30 st. från vilka vi redan idag i huvudsak engagerar 
utländska domare. SKK pekar inte ut länder som man inte får bjuda in domare från 
utan att domare från dessa länder ska undersökas mer noggrant. 
 
CS har beslutat att denna förändring av hur inbjudan av utländska exteriördomare ska 
hanteras ska beslutas av KF. 
 
CS föreslår KF att föreslagna principer och rutiner ska börja att gälla från och med den 
1 januari 2016. Domarinbjudningar som skickats före detta datum påverkas inte och 
inte heller där domare tackat ja. 
 
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, yrkar att beslutet ska gälla från den 
1 januari 2017. 
 
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, stöder Västra Kennelklubbens förslag. 
 
CS tillstyrker Västra Kennelklubbens och Sydskånska Kennelklubbens förslag. 
 
KF beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
 
§ 33 Ajournering av sammanträdet 
 
KF beslutade ajournera sammanträdet kl. 16.05 till den 4 oktober kl. 09.00. 
 
 
 
§ 34 Sammanträdet återupptas 
 
KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptogs. 
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Röstlängden justerades till 170 röster. 
 
§ 35 Val av ledamöter och ordförande i Valberedningen enligt § 11 – bordlagd 
 punkt 
 
Kenneth Eliasson, valberedningsgruppen, föredrog förslag till valberedning. Till 
valberedningens ordförande föreslogs Barbro Olsson. Barbro Olsson är vald t.o.m. 
2017. 
 
KF beslutade välja Barbro Olsson till ordförande i valberedningen till KF 2017. 
 
Valberedningsgruppen föreslår Christina Bjerstedt Ohlsson, Jan Erik Ek och Ann-
Chaterine Edoff. 
 
KF beslutade välja Christina Bjerstedt Ohlsson och Jan Erik Ek till KF 2019. Ann-
Chaterine Edoff valdes till ledamot i valberedningen till 2017, fyllnadsval. 
 
Ett tack riktades till avgående ledamöter Lars O Törnkvist, Monica Moberg-Falk och 
Gertrud Hagström. 
 
 
 
§ 36 Revidering av SKKs policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och 
 jakt 
 
SKK Jakthundskommitté har sett ett behov av att revidera den policy för jakthundar 
som KF fastställde 2009. Detta utifrån den utveckling av jakten och 
jakthundsanvändningen som skett. 
Det finns ett behov av att på ett övergripande och lättillgängligt sätt kommunicera 
SKKs syn på hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt utifrån de förhållanden 
som gäller idag. 
Jakthundskommitténs förslag till reviderad policy presenterades på seminariet med 
jakthundsklubbarna på Öster Malma i april 2015 och har sedan remissbehandlats av 
jakthundsklubbarna. 
 
10 av 19 jakthundsklubbar har besvarat remissen. Fyra klubbar tillstyrkte förslaget i sin 
helhet. Sex klubbar lämnade förslag på justeringar. SKK Jakthundskommitté har utifrån 
inkomna synpunkter i remissvaren gjort vissa justeringar av policyn och beslutade den 
12 augusti att föreslå CS att lämna förslaget till reviderad policy för hundanvändning 
vid jaktprov, jaktträning och jakt vidare till KF för fastställande. 
 
CS föreslår KF att fastställa SKKs policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning 
och jakt och att den ersätter SKKs policy avseende hund och hundanvändning vid jakt 
och jaktprov som fastställdes av KF 2009 § 38. 
 
Lars Ramberg, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, yrkar att sista meningen i SKKs 
policy bör ändras och förtydligas enligt följande: ”Jaktprov på levande vilt alltid ska 
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bedrivas på ett sådant sätt att både jaktetik och djurskydd prioriteras. Det primära 
syftet med alla jaktprov är att dessa ska vara till ledning för avelsarbetet.” 
 
CS tillstyrker SSRKs tilläggsyrkande. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 37 Översyn av regler för svanskuperade/amputerade hundar 
 
Vid Centralstyrelsens slutliga genomgång av utställningsgruppens rapport den 13 
augusti diskuterades de negativa effekterna som ibland kan uppkomma av det 
kategoriska utställningsförbudet som finns för svanskuperade/amputerade hundar. 
 
När beslutet infördes av KF 2007 var det i allra högsta befogat för att kunna stoppa det 
fusk som fanns med förfalskade veterinärintyg. 
 
Sedan 2007 har utvecklingen i Europa gått åt att allt fler länder har 
svanskuperingsförbud.  CS ser det som lämpligt att få göra en översyn av reglerna för 
hundar som är svanskuperade/amputerade av veterinärmedicinska skäl inför 
regelrevideringen 2017. 
 
Då beslutet är ett KF-beslut så äger endast KF rätten att ändra beslutet. 
 
CS önskar få mandat att ändra utställningsreglerna för hundar som är 
svanskuperade/amputerade av veterinärmediska skäl.  
 
KF beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
 
§ 38 Motion från Sveriges Hundungdom gällande åldersgräns på Sveriges 
 Hundungdoms delegater på KF 
 
Sveriges Hundungdom, SHU, yrkar i motion till Kennelfullmäktige att SHU ska kunna 
välja delegat till Kennelfullmäktige oavsett delegatens ålder. 
 
CS föreslår KF att bifalla motionen vad gäller ändrad åldersgräns, dock enbart för de 
delegater som SHU har rätt att utse. 
 
Malin Broman, Sveriges Hundungdom, yrkar bifall till motionen. 
 
Rolf Weiffert, Svenska Brukshundklubben, yrkar bifall till motionen. 
 
KF beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet var enhälligt. 
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§ 39 Förslag från Centralstyrelsen på tillägg i SKKs stadgar 
 
Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse yrkar om ändring av Stadgar för Svenska 
Kennelklubben. 
 
För följande paragrafer 3 
  4 moment 1-8 
  7 moment 1, sidan 1 
  9 moment 3 
  14 moment 1 -4 
 
I övrigt att CS får uppdraget att göra de redaktionella kompletteringar som krävs i 
stadgetexten bl.a. med anledning av införandet av begreppet verksamhetsklubb. 
 
KF beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet var enhälligt. 
 
 
 
§ 40 Motion från Svenska Spets och Urhundklubben angående översyn av SKK-
 organisationen 
 
Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) yrkar i motion till Kennelfullmäktige, 
antagen på klubbens fullmäktige, att en utredning tillsätts för att se över SKKs hela 
organisation. 
 
CS föreslår KF att bifalla motionen och att KF ger CS i uppdrag att tillsätta en 
utredningsgrupp gällande organisationsöversyn. CS bör därvid ges i uppdrag att 
utarbeta direktiv och arbetsformer till utredningsgruppen som ska avlämna rapport 
från sitt arbete vid 2017 års KF. 
  
Jonas Öhrn, Svenska Spets- och Urhundklubben, yrkar bifall till motionen samt att 
översynen även ska inkludera SKKs kansli. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 41 Motion från Västra Kennelklubben angående översyn av SKKs organisation 
 
Västra Kennelklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige, att det tillsätts en grupp 
med avsikt att se över SKK-organisationen för att anpassa denna till framtida 
människors krav.  
 
CS föreslår KF att bifalla motionen och att KF ger CS i uppdrag att tillsätta en 
utredningsgrupp gällande organisationsöversyn. CS bör därvid ges i uppdrag att 
utarbeta direktiv och arbetsformer till utredningsgruppen som ska avlämna rapport 
från sitt arbete vid 2017 års KF. 
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Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, yrkar bifall till motionen. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 42 Motion från Svenska Brukshundklubben angående rekrytering av 
 förtroendevalda 
 
Svenska Brukshundklubben (SBK) yrkar i motion till Kennelfullmäktige, att en utredning 
tillsätts för att se över SKKs hela organisation i syfte att hantera problem med att hitta 
det stora antal personer som vill engagera sig i föreningsfrågor som krävs med 
nuvarande organisationsform.  
 
CS föreslår KF att bifalla motionen och att KF ger CS i uppdrag att tillsätta en 
utredningsgrupp gällande organisationsöversyn. CS bör därvid ges i uppdrag att 
utarbeta direktiv och arbetsformer till utredningsgruppen som ska avlämna rapport 
från sitt arbete vid 2017 års KF. 
 
Anders Dahlstedt, Svenska Brukshundklubben, yrkar bifall till CS förslag. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 43 Motion från Wästmanlands Kennelklubb angående medlemskap på tävling 
 
Motionären har återtagit motionen. 
 
 
 
§ 44 Motion från Wästmanlands Kennelklubb om medlemskap för utbildning 
 
Wästmanlands Kennelklubb föreslår att i de allmänna tävlingsformer vilka samtliga 
klubbar inom SKK-organisationen får arrangera (i dagsläget Agility, Lydnadsprov, 
Rallylydnad, Freestyle/HTM), ska medlemskap i klubb inom SKK-organisationen vara 
tillräckligt för att få delta vid huvudmannens utbildning av funktionärer. Vidare att 
auktorisation då ska kunna erhållas efter godkänd utbildning på samma sätt som 
medlem i den utbildande klubben. 
 
 
SKK/CS får efter hörande av SKKs Prov och tävlingskommitté (SKK/PtK) avge följande 
yttrande: 
 
CS kan konstatera att i upprättade avtal mellan SKK och den klubb som har 
huvudmannaskap för tävlingsform som samtliga klubbar inom organisationen får 
arrangera, finns punkt avseende deltagande vid utbildning samt auktorisation. Av 
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avtalen för agility, lydnadsprov respektive rallylydnad framgår att person med 
medlemskap inom SKK-organisationen men utanför huvudmannen ska ges likvärdig 
möjlighet att kunna utbilda sig och få nödvändig auktorisation eller motsvarande.  
  
CS ser i avseendet instruktörer, domare och andra funktionärer, detta som en 
betydande del av huvudmannens möjlighet att vidmakthålla kvalitetssäkring av 
tävlingsformen. 
 
CS kan även se alternativa möjligheter för utbildning av funktionärer, men att detta då 
ska ske med tydligt bistånd av den klubb som innehar huvudmannaskap för det 
aktuella regelverket och enligt för detta fastställd utbildningsplan. Det är då även 
huvudmannen som ansvarar för auktorisation eller motsvarande. 
 
Bengt Pettersson, CS, informerade om att i gällande avtal mellan SBK och SKK finns en 
paragraf för lösning av tvister, tolkningar m.m.  
 
CS föreslår KF att bifalla motionen. 
 
Bengt Pettersson, Wästmanlands Kennelklubb, hävdar att det är en rättvisefråga och 
yrkar bifall till motionen. 
 
Staffan Thorman, Svenska Brukshundklubben, uttrycker att frågan ska lösas i enlighet 
med gällande avtal. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 45 Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående minskande 
 av arbetsbelastningen i Disciplinnämnden (DN) och Uppfödar- och 
 Kennelkonsulent-kommittén (UKK) 
 
Svenska Spets- och Urhundklubben, SSUK, yrkar i motion att KF beslutar om att låta CS 
utarbeta en plan och strategi för att avgiftsbelägga anmälningar till DN och UKK. 
 
CS anser att motionärens förslag är vällovligt då förslagets andemening är att minska 
antalet ärenden för kommittén. I UKKs delegeringsordning under rubriken Ansvars-
område kan man läsa ”Kommittén ansvarar för bedömningen av att enskilda parningar 
står i överensstämmelse med SKKs regelverk.” Ärenden gällande parningar som inte är 
i överensstämmelse med SKKs regelverk synliggörs automatiskt vid valp-registrering. 
Detta är en övervägande majoritet av de ärenden UKK har på sitt bord. 
 
I samma delegeringsordning står också att en av kommitténs arbetsuppgifter är att 
”Ge råd och anvisningar i enskilda uppfödarfrågor”. Antalet ärenden av den art pendlar 
mellan ca 50-60 per år. Dessa ärenden består oftast av att en part anser att den andra 
inte följt SKKs regelverk eller att man anser att det förekommit oegentligheter. 
Anmälande part är i majoritet köpare eller fodervärd - i juridisk mening alltså den 
svagare parten.   
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CS anser att avgiftsbelägga anmälan till UKK inte kommer att mer än marginellt minska 
antalet ärenden i kommittén. Det kommer antagligen inte heller gagna UKKs syfte att 
ge råd i enskilda uppfödarfrågor i och med att avgiften antagligen kommer avskräcka 
en del från att uppmärksamma UKK på eventuella regelöverträdelser hur goda skäl till 
anmälan det än finns. CS anser också att i en medlemsorganisation som Svenska 
Kennelklubben är det en rättighet att protestera mot händelser som anses vara 
orättfärdiga. Denna rättighet ska också vara lättillgänglig.  
 
I SKKs stadgar står "Fråga om disciplinär åtgärd tas upp av Disciplinnämnden efter 
skriftlig anmälan från SKKs Centralstyrelse eller från styrelse för länsklubb, special-
klubb, Sveriges Hundungdom eller från enskild medlem." Med den skrivningen ställer 
sig CS frågande till om det måste till en stadgeändring utifall en anmälan skulle 
avgiftsbeläggas.   
 
Disciplinnämnden har utifrån den funktion nämnden har inga synpunkter på den 
aktuella motionen. 
 
CS föreslår KF att avslå motionen. 
 
Jonas Öhrn, Svenska Spets- och Urhundklubben, yrkar bifall till motionen. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 46 Motion från Svenska Brukshundklubben angående arvodering till 
 Disciplinnämnden 
 
Svenska Brukshundklubben yrkar i motion att SKK/CS får i uppdrag att utreda 
arvodering till Disciplinnämnden (DN) så att den harmonierar med den arbetstid som 
avsätts för att kunna förbereda korrekta beslut för Svenska Kennelklubbens 
medlemmar. 
 
CS vill framhålla att alla centralt verksamma förtroendevalda behöver lägga ner mycket 
tid och engagemang både från CS och till dess kommittéers ledamöter. Besluten kan i 
likhet med motionärens åsikt få stora konsekvenser för både berörda medlemmar och 
klubbar. 
 
Ökningen av mängden ärenden till DN har främst skett sedan SKK införde Grundregel 
1:3 som avser förtal mellan medlemmar. Under årens lopp har den interna kontroll 
som SKKs kansli och kennelkonsulenter utför även det inneburit att nämnden årligen 
fått ytterligare drygt 50 ärenden från denna interna kontroll. 
 
CS föreslår, som framgår av förslaget till nya grundregler, en förändring och delvis en 
förenkling av SKKs Grundregler. Förhoppningen är att regelverket ska bli tydligare och 
enklare att följa under devisen ”det ska vara lätt att göra rätt”. Vidare föreslår CS att 
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Grundregel 1:3 förändras och endast omfattar förtal av förtroendevald och/eller 
funktionär. 
 
CS föreslår KF att ovannämnda förändring av SKKs regelverk först bör utvärderas innan 
man ser över om arvoderingen ska höjas för DNs ledamöter. 
 
CS föreslår KF att motionen avslås. 
 
Anders Dahlstedt, Svenska Brukshundklubben, yrkar bifall till CS svar. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 47 Motion från Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser angående 
 specialklubbars förtur i Disciplinnämnden 
 
Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser yrkar i motion att klubbar ska få förtur 
gentemot vanliga medlemmar då anmälan till SKK/DN sker och det förutom vanlig post 
skickas i en fil. 
 
Som framgår av andra förslag till KF 2015 från Centralstyrelsen så föreslås förändringar 
av SKKs grundregler och en utökad rätt för CS att besluta i frågor som tangerar 
disciplinnämndens ansvarsområde. Båda dessa förslag har som syfte att minska 
ärendemängden till SKK/DN. 
 
Av inkomna ärenden till SKK/DN kommer drygt hälften via SKK/CS egenkontroll. De 
utgör i huvudsak olika överträdelser från medlemmar av SKKs regelverk. En stor del av 
övriga anmälningar avser brott mot grundregel 1:3, förtalsregeln, som SKK/CS föreslår 
ska få en annan hantering. 
 
SKK/DN avgör i huvudsak alla ärenden vid sitt nästkommande sammanträde när 
ärendet är färdigberett, d.v.s. när båda parter har förklarat att inga ytterligare inlagor 
kommer att redovisas och att anmälan är så kallad färdig för beslut. Tyvärr måste 
SKK/DNs ordförande eller dennes ersättare ibland meddela parterna att inga 
ytterligare inlagor kan skickas in i ärendet då SKKs interna beredning annars riskerar att 
bli alltför utdragen. Vidare avvaktar SKK/DN alltid i ett ärende om det är förenat med 
rättslig prövning i domstol. 
 
CS ser därför små möjligheter att kunna vinna tid innan SKK/DN kan fatta beslut utan 
att man som allmän rekommendation inte själv förlänger SKKs interna beredningstid 
genom att komma med nya inlagor i ett ärende som klubben anmält. 
 
Vad gäller att komplettera utskick från SKK/DN att även göra det per e-post så 
tillstyrker CS denna komplettering. 
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
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Ann Bonnevier, Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser, är nöjd med CS svar och 
yrkar därmed bifall till CS svar. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
§ 48 Motion från Specialklubben för Bearded Collie angående internationell 
 tillhörighet 
 
Specialklubben för Bearded Collie yrkar i motion att SKK/CS får i uppdrag av KF att 
utreda möjligheten att på sikt lämna FCI och tillsammans med länder med samma 
grundsyn som vi, bilda en ny internationell organisation. I uppdraget ingår att utröna 
om Storbritannien helt eller delvis kan ansluta sig till en sådan organisation. 
 
I likhet med motionären anser CS att det finns för många exempel på missbruk av FCIs 
regelverk av enskilda kennelklubbar som skapar de resultat motionären bland annat 
ger exempel på. SKK och andra länders kennelklubbar har motionerat och krävt 
förändringar och fortsätter med detta. Tyvärr kan CS konstatera att i vissa kulturer så 
blir den första reaktionen från det landets kennelklubb – hur kan vi kringgå denna nya 
regel? istället för att förändra sitt eget regelverk och beteende. I samband med FCIs 
Europasektions årsmöte 2014 så skrev SKK en motion med följande ståndpunkt ”… the 
FCI General Committee to take steps against member countries which through their 
actions act contrary not only to the FCI regulations, but also to the spirit in which they 
are written…”. 
 
CS konstaterar dock att den senaste månadens utveckling kring hur FCIs 
generalförsamling och styrelse fattar beslut inte pekar i en positiv riktning. Detta gäller 
inte minst hur Norsk Kennel Klub utsatts för hot om sanktioner när de framfört kritik 
mot beslut som fattats av FCI. SKK menar att FCIs styrelse på ett oacceptabelt sätt 
inskränker rätten för ett lands kennelklubb att som i det aktuella fallet starkt kritisera 
valet av Kina som värd för World Dog Show 2019. Enligt CS uppfattning gör detta att 
FCI i sitt konkreta handlande har en felaktig färdriktning. 
 
SKK och ytterligare ett antal kennelklubbar, inklusive The Kennel Club, England, bildade 
2014 International Partnership for Dogs (IPFD). Organisationen driver bl.a. 
webbplatsen DogWellNet.com. Organisationen har som målsättning att skapa en 
plattform för erfarenhetsutbyte om hundar och hundars hälsa. IPFDs arbetar dock inte 
med frågor som rör stamböcker, rasstandarder, regler för utställning, prov och tävling, 
vilket är frågor som FCI har starkt fokus på och som också är viktiga för SKK. 
 
Nils Erik Åhmansson och Ulf Uddman lämnade en ingående redovisning av 
konsekvenserna om SKK väljer att lämna FCI som medlemsorganisation. 
 
CS föreslår KF att bifalla motionen och att uppdraget inkluderas i den 
organisationsöversyn som CS avser genomföra och rapportera till KF 2017.  
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CS begär därutöver mandat att kunna förändra SKKs medlemsstatus i FCI och/eller 
kunna lämna FCI som medlemsorganisation om utvecklingen så är lämplig för att 
främja SKK och dess syften som organisation. 
 
Jahn Stääv, Specialklubben för Bearded Collie, yrkar bifall till motionen. 
 
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, önskar få mer information om vad 
som gått fel inom FCI-organisationen. Varför har problemet inte uppmärksammats 
tidigare? 
 
Ulf Uddman svarade att SKK drivit stadgefrågor inom FCI tidigare. Vid FCIs 
generalförsamling i Mexico City 2007 drevs en paragraf igenom som tillät mindre 
länder att bli medlemmar. Det blev en brytpunkt för den utveckling vi ser idag. 
 
Rolf Weiffert, Svenska Brukshundklubben, yrkar bifall till CS förslag. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 49 Ajournering av sammanträdet 
 
KF beslutade ajournera sammanträdet kl. 10.30 för paus till kl. 11.00. 
 
 
 
§ 50 Sammanträdet återupptas 
 
KFs ordförande avslutade ajournering och sammanträdet återupptogs. 
 
 
 
§ 51 Justering av röstlängd 
 
Röstlängden justerades till 169 röster. 
 
 
 
§ 52 Motion från Stockholms Kennelklubb angående SKKs värdegrund 
 
Stockholms Kennelklubb, STOKK, yrkar att en motion som det beslutades om på 
klubbens årsmöte, exklusive dess att-sats, skulle föras vidare till KF. STOKK anser till 
skillnad från den ursprungliga motionen att CS bör få mandat att utarbeta formen för 
hur ett värdegrundsarbete bäst ska bedrivas inom organisationen och inte genom en 
oberoende grupp med vana att arbeta med företags- och organisationsutveckling. 
 
CS delar den oro som framförs i motionen om ett allt sämre klimat inom SKK-
organisationen och då inte minst utvecklingen inom sociala media. SKK är samtidigt en 



29 
 

organisation med bortåt 300 000 medlemmar med mycket skilda uppfattningar, 
prioriteringar och intressen men det som förenar oss är vårt hundintresse. 
 
Med anledning av att personliga påhopp, förtal och liknande har fortsatt att öka 
föreslår CS en justering i SKKs regelverk. Vidare föreslår CS att CS ges utökade 
möjligheter att agera mot medlemmar, som genom sitt agerande väcker stor olust och 
är fördömande. Åtgärderna har sin grund i att CS önskar finna nya vägar för att bryta 
den negativa utveckling som skett och sker i umgänget medlemmar emellan. 
 
Till skillnad från motionären anser CS att det på central nivå är högt i tak och ett öppet 
samtalsklimat. Korta beslutsvägar inom CS och dess kommittéer med långtgående 
delegeringar av rutinärenden innebär att beslut kan fattas mycket snabbt. Vad gäller 
ärenden till KF är de i tid reglerade i SKKs stadgar. Avsikten med den generella 
regelöversynen är att det ska bli lättare för medlemmarna att göra rätt. 
 
CS använder med stor framgång mentorskap inom vissa funktionärskategorier och 
även stöd till de avtalsanslutna klubbarna. CS skulle välkomna om detta kunde 
utvidgas, inte minst som stöd för de drygt 1 000 nya uppfödare som startar sin bana. 
 
CS avser att tillsätta en organisationsutredning efter årets fullmäktige för att göra en 
förutsättningslös utredning av SKKs organisation och verksamhet. 
 
Utifrån resultatet från en utredning som KF 2017 kan ställa sig bakom kan ett lämpligt 
nästa steg bli att arbeta fram ett mer samlat dokument rörande SKKs värdegrund. 
 
CS föreslår KF att motionen i detta läge avslås. 
 
Anders Gryhed, Stockholms Kennelklubb, uttryckte ogillande över hur STOKKs motion 
blivit redovisad i en artikel i Hundsport samt yrkar bifall till motionen. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 53 Centralstyrelsen – förslag att tillsätta en organisationsutredning 
 
Till KF 2015 har tio motioner som på olika sätt aktualiserar olika organisationsfrågor 
inkommit. Som framgår har CS i huvudsak föreslagit att motionerna ska bifallas. 
 
Den senaste stora organisationsöversynen gjordes 1992-1994 efter ett beslut vid KF 
1991. Översynen gjordes av Verksamhetskommittén som presenterade sitt 
slutbetänkande 1995. Rapporten och de beslut som antogs vid Kennelfullmäktige 1995 
kommer att finnas tillgänglig på skk.se. 
 
Kommitténs förslag kan idag återfinnas på olika sätt i den verksamhet och redovisning 
av verksamheten som sker idag. 
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Under de nu 20 år som gått sedan SKKs organisation mer genomgripande diskuterades 
har ett flertal betydande förändringar skett, bara för att ge några exempel: 
 

- Internet har kommit att revolutionera vårt sätt att sprida information, vilket är 
båda positivt och negativt 

- SKKs e-tjänster som avelsdata och hunddata har gjort att alla medlemmar 
mycket enkelt har fått tillgång till SKKs stambok 

- Utvecklandet av olika e-tjänster hos SKK, t.ex. webbanmälan till utställningar 
har inneburit att betydande rationaliseringar kunnat göras 

- Resandet med hund till och från Europa är idag en mycket enkel sak att 
arrangera 

- Etablering av företag inom hundtjänstsektorn har avsevärt ökat och fått en stor 
efterfrågan hos landets hundägare 

- Deltagandet i hundsporter har ökat drastiskt, t.ex. har starter i agility 
tiofaldigats sedan 1994. Nya hundsporter har etablerats i vårt land. De flesta 
inom ramen för SKK-organisationen. 

- Kampen om tiden för förtroendeuppdrag har inte minskat snarare tvärtom 
 
Samtidigt finns det faktorer som i stort är desamma nu, 20 år senare, som när 
betänkandet presenterades: 
 

- Antalet hundar i Sverige är detsamma, även antalet rashundar registrerade i 
SKK. SKK registrerade 50 700 hundar 1995 och 51 100 2014. Antalet årligen 
registrerade raser har dock ökat med en tredjedel från 225 till över 300 olika 
registrerade raser. 

- Medlemsantalet är i princip detsamma, 291 500 medlemmar 1994 och 283 300 
2014. 

- Deltagande på utställningar och prov, exklusive bruksprov, har fortsatt varit i en 
stigande trend 

- Viljan att veterinärundersöka hundar och inte minst avelsdjur är oförändrat hög 
- Deltagande i olika kursverksamheter är fortsatt högt 
 
I de motioner som lämnats in till KF 2015 finns ett antal förändrade 
omvärldsfaktorer som CS föreslår ska bli föremål för en mer grundlig analys. Till 
dessa önskar CS själv lägga till följande: 
 
- Ökningen av antalet raser och deras klubbtillhörighet och hur det delegerade 

rasansvaret samt klubbverksamheten ska fungera 
- SKKs egenkontroll har förändrats och fördjupats. Våra myndigheters 

djurskyddskontroll har förändrats med en tydligt förstärkt roll för 
länsstyrelserna. Djurskyddskontrollen verkar efter många turer fram och 
tillbaka fått en mer fast långsiktig organisationsmodell 

- Inom EU pågår en process kring en förändrad djurskyddslagstiftning. Den 
svenska djurskyddsutredningens förslag finns fortfarande kvar som möjliga 
förslag och kommer påverka förutsättningarna för svensk djurhållning och 
hundsport 
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- Trenden i samhället är att ideellt arbete får lägre prioritet med konsekvenser 
för rekryteringen av förtroendevalda och funktionärer inom SKK-
organisationen. 

- SKKs uppdrag från länsklubbarna i det s.k. Länsklubbsuppdraget bör ses över 
om det är fortsatt den mest ändamålsenliga lösningen för samverkan mellan 
SKK och länsklubbarna. 

- Göra en översyn av hur nomineringar av personer som ska väljas på 
Kennelfullmäktige sker för att underlätta arbetet för valberedning och klubbar.  
 

CS föreslår KF att CS får i uppdrag att genomföra en förutsättningslös översyn av 
SKKs organisation. Detta för att på bästa sätt kunna tillmötesgå de krav som 
medlemmarna/klubbarna uttryckt i de inkomna motionerna till årets KF. 
 
I arbetet ska både klubbar och enskilda medlemmars synpunkter och önskemål 
inhämtas. 
 
CS ska till KF 2017 presentera översynen och föreslå eventuella förändringar av 
SKKs organisation, regelverk eller praxis. 

 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 54 Motion från Svenska Taxklubben 
 
Svenska Taxklubben har i motion yrkat på att Svenska Kennelklubben vid 
importregistrering registrerar den färg eller hårlag som står i originalstamtavlan 
(exportstamtavlan) och inte den som importören anger på blanketten för inregistrering 
i SKK. 
 
SKKs princip vid registrering av hundar är att registrera den färg som hundägaren, 
d.v.s. den person som skriver under registreringsansökan både vid valpregistrering och 
vid registrering av importerad hund, anger. I de flesta fall överensstämmer färgen 
(efter översättning) på importstamtavlan med de svenska färgbeteckningarna, men 
hunden registreras efter den färg som ägaren anger i sin ansökan. Om detta är en färg 
som inte är godkänd i Sverige anges X i stamtavlan. Det är inte möjligt för SKK att ange 
alla förekommande färger på härstamnings-hundarna, då dessa ofta förekommer som 
förkortningar och med olika länders namn på färgerna.  
 
Det är inte heller alltid möjligt att utgå ifrån att den färg som angivits i 
exportstamtavlan är korrekt eftersom det finns många faktorer som spelar in när 
uppfödaren anger färg på sina valpar. Se exempel nedan 

• Okunniga/oerfarna uppfödare anger fel färg i exportlandet  
• Svårigheter att se vilken färg unga valpar har.  
• Endast en färg eller ett mönster kan anges trots att alla tänkbara kombinationer 

kan förekomma.  
• Översättningsfel i originalstamtavlan eller andra färgbeteckningar i 

ursprungslandet. 
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Vidare behöver en extra uppmärksamhet ske rörande merle-genen som benämns olika 
i olika raser. Detsamma kan gälla andra färggener som kan resultera i skadliga defekter 
på valpar. 
 
CS har tidigare besvarat liknande frågeställningar från klubben och påtalar nu att det 
inte är lämpligt att fatta dylika beslut gällande registreringsregler på ett 
Kennelfullmäktige. Ansvaret för regelverk har, av CS, delegerats till adekvat kommitté. 
SvTK har ställt sitt yrkande att gälla registreringsregler för samtliga raser och ett 
bifallande av motionen skulle få outredda oöverblickbara konsekvenser för långt fler 
raser än för tax.  
 
CS föreslår KF att avslå motionen.  
 
Agneta Ståhle, Svenska Taxklubben, yrkar bifall till motionen. 
 
CS yrkar avslag på motionen men tar till sig frågan och kommer att arbete med den. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 55 Motion från Svenska Brukshundklubben om registrering av 
 kompetensbeteckning inom provformen SBK Bruksprov 
 
Svenska Brukshundklubben (SBK) föreslår att de idag och sedan lång tid inofficiella 
kompetensbeteckningar som finns inom Svenska Brukshundklubbens bruksprov ska få 
officiell status samt registreras i SKKs register.  
 
Att beteckningen då ska bygga på de inofficiella kompetensbeteckningar som anges i 
nuvarande Regler för Bruksprov, punkt 19. 
 
SKK/CS får efter hörande av SKKs Prov och tävlingskommitté (SKK/PtK) avge följande 
yttrande: 
 
CS har av de senaste årens verksamhetssiffror för SBK kunnat konstatera att 
deltagandet vid bruksprov fortsatt har sjunkit.  
 
CS har även noterat att SBK riktat arbetar för att stimulera intresset för samt 
deltagande vid bruksprov, i vilket CS bedömer att ett införande av beteckning enligt 
motionen sannolikt kan vara bidragande. CS vill dock klargöra att ett sådant införande 
då följer samma rutin som övriga beteckningar, innebärande att en högre merit 
ersätter den lägre i samma grupp. Därtill att det generellt inte sker retroaktiv 
registrering. 
 
CS kan även se att ett införande av officiell kompetensbeteckning kynologiskt tydligare 
synliggör enskilda individers bruksarbetsmeriter.    
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Deltagande vid bruksprov är öppet för samtliga raser, med undantag för 
skyddshundsgruppen där endast hund av ras för vilken SBK har rasansvar får delta.  
 
CS föreslår KF att bifalla motionen. 
 
Det Innefattar att officiell kompetensbeteckning inom bruksprov införs från 2017-01-
01, i samband med kommande låsningsperiod för samtliga raser och enligt 
motionärens förslag, samt att detta sker enligt samma rutin som råder för 
beteckningar inom andra prov-/tävlingsformer. 
 
Ingrid Bahlenberg, Svenska Brukshundklubben, yrkar bifall till motionen. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 56 Motion från Västra Kennelklubben angående att SKK ska godkänna och 
 publicera alla officiella titlar som erövras i FCI-länder 
 
Motionären gör tre olika yrkanden. 

1. att SKK ska godkänna och publicera alla officiella titlar som erövras i FCI-länder 
2. att om platsbrist skulle vara ett hinder, hundägaren får välja vilka titlar som ska 

finnas med 
3. att alla titlar ska finnas med på registreringsbevisen och att de ska kunna 

tillföras efterhand de erövras 
 
Angående yrkande 1 anför CS: 
I FCI Show Regulations står angående championat: “The confirmed titles of 
International and National Champion and the official titles obtained at FCI World and 
Section Shows (World Winner, World Junior Winner, World Veteran Winner, Section 
Winner, Section Junior Winner, Section Veteran Winner) can be published in the 
catalogue. The publication of other titles in the catalogue is left to the discretion of the 
country organizing the show.” 
 
Inom NKU finns en överenskommelse som återfinns i SKKs utställnings- och 
championatregler om att ”i katalogen ska det endast skrivas in internationella och 
nationella championattitlar, FCIs världs- och sektionsvinnartitlar samt vinnartitlar inom 
NKU.” 
 
Det innebär att SKK godkänner och publicerar alla nationella championat från FCI-
länder samt från länder som FCI har samarbete med som till exempel Storbritannien 
och USA. Det som inte registreras i Sverige är alla de olika vinnartitlar som 
förekommer, om dom inte är FCIs världs- och sektionsvinnartitlar eller vinnartitlar 
inom NKU. SKK registrerar inte heller junior- och veteranchampionat. Orsaken till detta 
är att floran av olika vinnartitlar skulle bli ogenomtränglig och att det kynologiska 
värdet kan ifrågasättas. Junior- och veteranchampionat förekommer inte inom Norden 
och kvalificerar inte för deltagande i championklass enligt FCI Show Regulations. 
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Angående yrkande 2 anför CS: 
I SKKs befintliga hundregister är det möjligt att registrera sex titelkoder per hund. 
Titelregistret består av runt 1 500 olika titelkoder, många av dem kombinationskoder 
som då innehåller flera titlar på varje kod. Detta för att möjliggöra att fler än sex titlar 
ska kunna påföras en hund. 
 
Redan i dag har hundägare möjlighet att framföra önskemål till SKK kansli om vilka 
titlar som ska ligga i hundregistret. Det är dock omöjligt att tillgodose önskemål om alla 
titlar, det tillåter inte SKKs nuvarande resurser.  
 
För att ytterligare tillfredsställa hundägares önskemål om större frihet i att välja vilka 
titlar som ska visas, kan det finnas en möjlighet till det genom att se över möjligheten 
att införa en avgiftsbelagd tjänst för detta. 
 
Angående yrkande 3 anför CS: 
Om en hundägare vill få ut ett nytt registreringsbevis som innehåller de titlar som 
hunden har uppnått kan en ny dubblett på registreringsbeviset beställas från SKK mot 
avgift. 
 
CS föreslår KF att motionens yrkande nummer 1 avslås. 
 
CS föreslår KF att motionens yrkande nummer 2 och 3 därmed är besvarade. 
 
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, önskar ett tilläggsyrkande på 
yrkande 1 som innebär att CS ska verka för att få en enhetlighet inom NKU. På yrkande 
nr 2 och 3 önskar motionären att CS tar fram en prislista för att tillmötesgå yrkandet. 
 
CS tillstyrker Västra Kennelklubbens tilläggsyrkanden. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 57 Motion från Västra Kennelklubben angående hälsoundersökningar som 
 utförts i andra FCI-länder av där godkända veterinärer 
 
Västra Kennelklubben har i motionen yrkat ”att SKK accepterar och registrerar 
hälsoundersökningar som utförts i andra FCI-länder av där godkända veterinärer och 
veterinärinstitut”. 
 
Motionären anför att utbyte över nationsgränserna är viktigt ur ett hälsoperspektiv 
samt att statistiken för svenska avelsdjur är missvisande då resultat för utländska 
avelsdjur inte registreras.  
 
SKK/AK beredde motionen och stödjer motionärens konstaterande att användning av 
utländska avelsdjur är viktigt och i många raser nödvändigt för att undvika en allt för 
snäv avelsbas. AK konstaterar vidare att det är önskvärt att så många resultat som 
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möjligt för utländska avelshundar kan nyttjas av svenska uppfödare för att underlätta 
avelsutbytet.  
 
I ett internationellt perspektiv skiljer sig dock så väl intygens utformning och innehåll 
som de krav man ställer på undersökande veterinärs kompetens. Intyg kan sakna 
nödvändiga uppgifter eller vara skrivna på språk som SKKs personal inte behärskar. I en 
del länder har man exempelvis inte för vana att kontrollera ID-nummer vid 
undersökning, vilket innebär att det är oklart vilken individ som undersökts. Skalan 
och/eller de kriterier som används vid undersökningen kan skilja sig åt. De olika 
vidareutbildningar som erbjuds inom veterinärkåren skiljer sig även de mellan länder, 
vilket kan göra det omöjligt att avgöra om undersökande veterinär har en kompetens 
som är jämförbar med den vi kräver för motsvarande undersökning i Sverige. 
 
I de fall där det intyget bedöms uppfylla kraven på utformning, innehåll och veterinär 
kompetens registrerar SKK redan idag hälsoresultat från andra FCI-länder. 
 
För undersökningar avseende HD och/eller ED begränsas de uppgifter som förs in i 
databasen till svenska resultat samt godkända resultat för utländska hundar som 
använts i avel i Sverige. Begränsningen är av särskild vikt i raser för vilka HD- och/eller 
ED-index skattas.  SKK har i dagsläget ingen möjlighet att säkerställa att samtliga 
resultat för en kull/ett avelsdjurs avkommor rapporteras in. En frivillig inrapportering 
av utländska resultat skulle därmed kunna medföra missvisande index till följd av ett 
selekterat urval av resultat. Vid en eventuell framtida samkörning av de nordiska 
databaserna eller rutinmässigt utbyte av data länderna emellan, med möjlighet att 
registrera alla röntgenresultat från de nordiska länderna, skulle det bli möjligt att 
inkludera samtliga nordiska HD- och ED-resultat i indexberäkningarna. 
 
CS vill dock samtidigt poängtera att SKK accepterar enskilda utländska hälsoresultat vid 
registrering av en valpkull även om detta resultat inte formellt registreras i SKK 
databas. Detta gäller i synnerhet när kravet på ett visst hälsoresultat enbart är känd 
status. För raser där det t.ex. krävs HD-grad A/B eller ögonresultat är kraven dock 
högre vad gäller kvalitet på de utländska undersökningsresultaten. 
 
Sammantaget menar CS att registrering av samtliga hälsoresultat från FCI-länder skulle 
innebära en avsevärt förhöjd risk att kvaliteten i uppgifterna sjunker. Därmed skulle de 
resultat som förs in i SKKs databas inte bli jämförbara och uppgifterna skulle i många 
fall vara direkt missvisande.  
 
CS föreslår KF att avslå motionen. CS ser det dock som angeläget att arbeta för ett 
rutinmässigt utbyte av data kennelklubbar emellan. 
 
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, är nöjd med CS svar som innebär att 
CS kommer att titta vidare på frågan. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
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§ 58 Motion från Stövarklubben gällande reducerad valpregistreringsavgift 
 för de hotade svenska hundraserna 
 
Svenska Stövarklubben, SvStK, har i motion yrkat att Kennelfullmäktige 2015 ska 
besluta ”att ingen eller låg avgift ska tillämpas när det gäller valpregistrering av de 
hotade svenska hundraserna”. 
 
Frågan gällande olika former av stöttning till och lättnader för svenska stövare och 
andra svenska raser med små populationer har tidigare behandlats av SKKs 
avelskommitté. Kommittén har uttalat att man planerar för att ta ett långsiktigt 
helhetsgrepp gällande just de svenska stövarna och konstaterar att den föreslagna 
åtgärden som utgör SvStKs yrkande, väl kan rymmas i ett sådant projekt.  
Vid beredning av den inkomna motionen har AK svårt att se en tydlig definition av 
begreppet ”hotade raser”. Kommittén är medveten om att det råder en kontinuerlig 
minskning av stövarjakten och därmed av behovet och efterfrågan av de traditionella 
stövarna men kan inte se att en minskad registreringsavgift för ”hotade raser” skulle 
vara en positiv åtgärd som vänder den nedåtgående trenden på lång sikt.  
 
CS föreslår KF att avslå motionen med hänvisning till att möjligheten till den lägre 
registreringsavgiften redan kan tillämpas för numerärt små raser med få årliga 
registreringar, raser med snäv avelsbas, raser där populationen är under uppbyggnad 
samt i övrigt där parningen kan ha betydelse för rasens population och då parningen 
förordats av avelsansvariga för rasen. Beslut om denna möjlighet togs vid KF 1991.  
 
Gunnar Pettersson, Svenska Stövarklubben, lämnade ett tilläggsyrkande till motionen 
som lyder: fri registreringsavgift för svenska raser som registrerar under 50 valpar 
årligen. 
 
Kjell Andersson, Svenska Dreverklubben, lämnade en förklarande information kring de 
svenska rasers nuvarande situation i Sverige. 
 
Gunnar Pettersson, Svenska Stövarklubben, vidhåller sina yrkanden. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 59 Motion från Svenska Terrierklubben angående registrering av 5-leds 
 stamtavlor för importerade hundar 
 
Svenska Terrierklubben, SvTek, har i motion yrkat att Kennelfullmäktige 2015 ska ge 
SKK i uppdrag att utarbeta en tidsplan för den IT-utveckling som krävs för att realisera 
5-leds stamtavlor. 
 
Motionären har angivit att Norge och Finland stambokför åtta generationer i 
stamtavlorna vid registrering.  
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AK beredde motionen och konstaterade att motionären framför en synpunkt som 
skulle bidra till ökad informationsgrad inom svensk hundavel.  Kommittén noterar att 
det projekt som SvTek yrkar på, finns i SKKs befintliga projektplan men att det inte 
finns någon tidsangivelse då SKKs kansli arbetar efter en projektmodell som inte tillåter 
långsiktig tidsbestämd planering. 
 
Till KF 2013 motionerade SvTek om att SKK ”framåtriktat, så långt möjligt, ser till att 
fullständiga 5 generationers stamtavlor stambokförs när importerade hundar/sperma 
registreras.” CS, och även AK, stödde då motionärens yrkande men konstaterade att 
det varken fanns IT-resurser eller personal för att genomföra förslaget. CS 
konstaterade även att en förändring likt den föreslagna skulle generera en betydande 
merkostnad samt en stor ökad arbetsinsats per registrering. Det bifallna förslaget från 
CS var således att ”avslå motionen men att ta upp förslaget när det finns ekonomiska, 
personella och IT-stöd att ställa till förfogande för denna rutinförändring”. 
 
CS delar motionärens mening om att utarbeta en tidplan och anser att frågan bör 
prioriteras inom den befintliga projektplanen. Sannolikt kommer möjligheten att 
kunna registrera sin valpkull online att bidra till att en del personella resurser frigörs 
för andra uppgifter, t.ex. de som beskrivits i motionen ovan.  
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 
Annika Andersson, Svenska Terrierklubben, yrkar bifall till CS förslag. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 60 Motion från Svenska Taxklubben angående championattitlar på våra 
 championatdiplom 
 
Motionären har återtagit motionen. 
 
 
 
§ 61 Motion från Värmlands Kennelklubb angående att anmälningsavgift till 
 utställning ska betalas tillbaka för sjuk eller skadad hund mot 
 uppvisande av veterinärintyg. 
 
Värmlands Kennelklubb yrkar på att utställningsreglerna ändras så att 
anmälningsavgiften för sjuk eller skadad hund ska betalas tillbaka mot uppvisande av 
veterinärintyg. 
 
Utställningsreglerna som gäller från 2011 är anpassade till FCI Show Regulations och är 
i stora delar harmoniserade inom Norden. Detta för att underlätta för utställare att 
veta vilka regler som gäller i det land där dom deltar. En av de förändringar som 
genomfördes 2011 efter omfattande förhandlingar inom NKU och remissbehandling 
inom SKK-organisationen, var att man tog bort rätten till återbetalning av 
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anmälningsavgiften mot uppvisande av giltigt veterinärintyg för en hund som blivit sjuk 
eller skadad. Ett av huvudargumenten för borttagandet var att undvika hanteringen av 
tvivelaktiga veterinärintyg som många arrangörer och funktionärer omtalade. 
 
En av grundpelarna i SKKs hela utställnings-, prov- och tävlingsverksamhet med hund 
är att hundens välfärd alltid har högsta prioritet samt att deltagande hund inte får vara 
sjuk eller skadad. Det är alltid hundägarens fullständiga ansvar att följa dessa 
grundpelare i de allmänna reglerna för utställning-, prov- och tävling. Det är aldrig 
godtagbart att låta en hund som är sjuk eller skadad delta, oavsett om 
anmälningsavgift återbetalas eller inte. 
 
Det är av stor vikt att hålla samman den överenskommelse om harmoniserade 
utställningsregler inom Norden som nu har gällt och fungerat mycket bra sen 2011. Att 
gå tillbaka till återbetalning av anmälningsavgiften för sjuk eller skadad hund är 
därmed inte en framåtsträvande väg att gå. 
 
CS föreslår KF att avslå motionen. 
 
Lise-Lott Hall, Värmlands Kennelklubb, yrkar bifall till motionen. 
 
Jahn Stääv, Specialklubben för Bearded Collie, yrkar bifall till CS förslag. 
 
Ewa Löwenstein, Hälsinglands Kennelklubb, föreslog att respektive klubb kan ta egna 
beslut i frågan. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 62 Motion från Nordskånska Kennelklubben beträffande 
 ringsekreterarregister 
 
Motionären yrkar om att det ska upprättas ett register över ringsekreterare som 
löpande uppdateras och som administreras av Svenska Kennelklubben för att säkra 
kvalitén på våra utställningar. 
SKK har idag ett centralt funktionärsregister som upptar bland annat personer som är 
auktoriserade ringsekreterare. Det registret innehåller personuppgifter, adress, telefon 
och e-postadress. Det finns även möjlighet att registrera uppgifter om upp till fem 
språk. 
 
Adressuppgifterna i registret uppdateras en gång i månaden via Bisnode. Rörande e-
postadresser så finns det tyvärr ingen möjlighet att uppdatera dem automatiskt utan 
där är det helt upp till den berörda funktionären att lämna aktuella uppgifter. 
I de fall en ringsekreterare begär avauktorisation, blir aktivt avauktoriserad via beslut i 
SKKs Utställningskommitté eller utesluten ur SKK efter beslut i SKK Disciplinnämnd 
uppdateras registret manuellt. 
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Det finns en brist i registrets hantering av avliden person där den uppdateringen tyvärr 
inte överförs per automatik från personregistret till funktionärsregistret. För att 
hantera detta har en manuell rutin utvecklats som löst detta problem. 
Registret innehåller inte några uppgifter om genomförda tjänstgöringar. Det skulle bli 
en alltför stor kostnad för att fortlöpande registrera över 5 000 ringsekreterar-
tjänstgöringar per år. Här ligger ansvaret på den berörda ringsekreteraren att hålla sig 
uppdaterad och följa de regler som finns för att behålla sin auktorisation aktiv. 
Möjligen kan en framtida utveckling av ”mina sidor” användas för att på ett effektivt 
sätt dokumentera genomförda tjänstgöringar. 
 
Det är i dagsläget inte ekonomiskt försvarbart att införa en manuell registrering av 
ringsekreterartjänstgöringar i förhållande till vinsten av att ha tillgång till denna 
uppgift. 
 
SKK har planer på att publicera delar av funktionärsregistret på skk.se. Det skulle i 
första hand röra sig om ringsekreterare, certifierade utställningsarrangörer (CUA) och 
kennelkonsulenter. Detta skulle göras sökbart på olika sätt. Vid en sådan publicering 
skulle det också finnas möjlighet att komplettera ringsekreterarregistret med uppgifter 
om vilka språk som ringsekreteraren kan tjänstgöra på. Det finns en färdig förstudie 
angående detta men tyvärr har projektet ännu inte genomförts på grund av att annan 
IT-utveckling prioriterats. 
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 
Christina Bjerstedt Ohlsson, Nordskånska Kennelklubben, yrkar bifall till CS förslag. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 63 Motion från Norra Älvsborgs Kennelklubb angående Hundsport Special 
 
Motionären har återtagit motionen. 
 
 
 
§ 64 Motion från Småland-Ölands Kennelklubb angående reportage i 
 Hundsport 
 
Småland-Ölands Kennelklubb yrkar i motion att länsklubbarnas tidning, Hundsport, 
inte ska ha reportage om hundar som inte följer SKKs Grundregler. Med andra ord 
”blandrashundar” ska inte få reklam i länsklubbarnas tidning. 
 
Tidningens innehåll har haft en inriktning att i betydande omfattning spegla 
länsklubbarnas utställningsverksamhet. CS kan dock samtidigt konstatera att det finns 
ett tydligt önskemål från läsekretsen att tidningen ska spegla hundverksamheten i 
Sverige ur ett bredare perspektiv. 
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I den aktuella artikeln som handlade om Sveriges första vårdhund som använts i 
barnhospice-verksamhet så menar CS att det är ett exempel på ett nytt område som 
bör redovisas i Hundsport, oavsett om den aktuella hunden har en stamtavla eller inte 
från SKK.  
 
Den andra artikeln var en presentation av en känd TV-person som under våren 2015 
hade en egen tv-serie och en berättelse om hennes hund och hundägande. 
 
CS menar dock samtidigt att artiklar i Hundsport till den absolut största delen ska 
spegla rashundar och att undantag kan ske som redovisas i exemplen ovan. 
 
CS menar att arbetet med att stödja aveln av rashundar ska ske genom t.ex. det 
mycket aktiva marknadsstöd som SKKs uppfödare får genom SKKs valpförmedlingssajt 
köpahund.se 
 
CS föreslår KF att motionen avslås. 
 
Lotta Hallberg, Småland-Ölands Kennelklubb, yrkar bifall till motionen. 
 
KF beslutade att bifalla motionen. 
 
 
 
§ 65 Motion från Småland-Ölands Kennelklubb angående annonsering i 
 Hundsport 
 
Småland-Ölands Kennelklubb yrkar i motion att uppfödare som medvetet ägnar sig åt 
avel av hundar med diskvalificerade fel eller inte följer de rasspecifika 
avelsstrategierna, RAS, inte ska få annonsera i Hundsport. 
 
För tidningen Hundsport gäller att alla medlemmar i SKK har rätt att annonsera i 
tidningen med undantag från medlemmar som av SKKs disciplinnämnd tilldelats en 
disciplinär åtgärd. 
 
På motsvarande sätt kan valpkullar som har registrerats av SKK och fått en stamtavla 
utfärdad av SKK kunna marknadsföras genom SKKs olika kanaler. 
 
Det är CS uppfattning att medlemmarna i SKK och valpkullar som registreras av SKK ska 
som huvudregel kunna använda de möjligheter till marknadsföring som SKK erbjudet 
landets uppfödare. 
 
CS vill även åter igen understryka att RAS inte är ett regelverk utan en beskrivning 
fastlagd i de överväganden om färdriktning som ras- och specialklubben har för 
utvecklingen av klubbens ras/er. 
 
Med anledning av motionen och tidigare inkomna synpunkter från medlemmar 
föreslår CS att direktiven till Hundsports annonsförsäljning kompletteras med att SKK 
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inte accepterar annonser med text eller bild som påtagligt inte står i överenskommelse 
med rasens standard eller RAS. 
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 
Lotta Hallberg, Småland-Ölands Kennelklubb, yrkar bifall till motionen. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 66 Motion från Svenska Terrierklubben angående debiteringsnorm 
 
Svenska Terrierklubben yrkar i motion att KF ger SKK i uppdrag att utarbeta en mer 
rättvis debitering med hänsyn till lokal- och rasklubbarnas verksamhet och storlek. 
 
Då motionen är oklar om vad som exakt avses har SKK/CS fått ett muntligt besked från 
Terrierklubben att det är SKKs klubbförsäkring som frågeställningen avser. 
 
SKK har i samarbete med Länsförsäkringar Stockholm tagit fram en klubbförsäkring 
som täcker de behov som den helt dominerande andelen av klubbarna har behov av. 
Kostnaden är idag 600 kr/år. Strax över 400 klubbar har anslutit sig till denna kollektiva 
klubbförsäkring. Försäkringsvillkoren är sådana att varje juridisk enhet räknas som en 
specialklubb/försäkringstagare, vilket har gällt sedan 1998. 
 
Premiekostnaden har kunnat hållas på en låg nivå på grund av ett minimalt behov av 
administration både från SKKs som Länsförsäkringars sida. 
 
Försäkringen innebär att klubbar vid en skada i huvudsak kan överlåta all hantering av 
skaderegleringen till Länsförsäkringar och SKK. 
 
Försäkringen betalas idag av de klubbar som har anslutit sig, vilket är frivilligt för 
respektive klubb. Om en omfördelning av premien skulle ske kommer detta leda till 
betydligt mer administration från SKKs sida samtidigt som premien kommer att öka för 
de större klubbarna. 
 
CS föreslår KF att motionen avslås. 
 
Kenneth Eliasson, Svenska Terrierklubben, yrkar bifall till CS förslag. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 67 Sammanträdet avslutas 
 
Svenska Kennelklubbens nyvalde ordförande, Pekka Olson, tackade KFs ordförande och 
vice ordförande för ett bra arbete.  
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Pekka Olson, ser fram emot en spännande mandatperiod med en hel del utmaningar 
framöver med bl.a. en stor organisationsutredning och hur relationen med FCI kommer 
att gestalta sig.  
 
Ett gott råd på vägen är att då och då använda ”delete-knappen” på datorn när det 
gäller sociala medier! 
 
Pekka Olson avslutade sammanträdet och tackade delegaterna för ett givande och 
konstruktivt sammanträde. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Karin Sejnell 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Arne Jonsson    Bengt Pettersson 
 


