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§ 1 - 28 
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 17 
februari 2010, på SKKs kansli, Rinkeby. 
 
 
Närvarande: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl Gunnar Stafberg, Ionie Oskarson, Göran Bodegård, 
Britt-Marie Dornell Per-Inge Johansson, Mats Stenmark, Jahn Stääv, Annica Uppström 
 
Suppleanter: 
Curt-Christer Gustafsson, Marie Nylander, Bengt Pettersson, Henrik Barnekow 
 
Adjungerade: 
Ulf Uddman, Åke Hedhammar (från § 13), Yvonne Larsdotter  
Curt Blixt, Per Arvelius. Kent Svartberg och Sophia Trenkle-Nyberg under § 23 
 
 
 
 
Vid protokollet: Annika Klang 
 
 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas 
 
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet 
öppnat.  
 
§ 2 Val av justeringspersoner 
 
Per-Inge Johansson och Mats Stenmark utsågs att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 
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§ 3 Föregående protokoll nr 7/2009 
 
  § 165 Föregående protokoll nr 6/2009 
  § 157 Bordlagd fråga från CS nr 5/2009 § 123 Tidningen Hundsport – 
  allmän diskussion 
  Länsklubbarna har utsett Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Jan Erikson och Olle 
  Billström att vara länsklubbarnas representanter i diskussionerna kring 
  Länsklubbsuppdraget. 
 
  CS noterade informationen. 
 
  § 166 Protokoll SKK/AK nr 4/2009 
  Britt-Mari Dornell påpekade att AKs sammanträde inte var ett  
  telefonsammanträde utan ett regelrätt sammanträde. 
 
  CS noterade informationen. 
 
  §173) Protokoll SKK/UtstK nr 4/2009 – övrigt 
  Två brev har skickats till CS med överklagande gällande att Södra  
  Norrbottens Kennelklubb inte får internationell status på sin utställning 
  2010 och 2011, ett från Majvor Näsman och ett från ordföranden i berörd 
  klubb. 
 
  Mot bakgrund av tillgängliga handlingar som rör 2009 års utställning 
  beslutade CS att fastställa tidigare beslut. 
 
  § 186 Information från  
  b) CS ledamöter 
  Bengt Pettersson påpekade att han inte deltagit som utbildare av doping-
  provtagare utan som observatör. 
 
  CS noterade informationen. 
   
  § 188 b) Information från CS ledamöter – Göran Bodegård,  
    ”okynneskastrering av hundar” 
  Göran Bodegårds avsikt med sitt brev var aktualisera att vasektomi  
  (sädesledaren skärs av) ska ses gynnsamt alternativ till kastrering för  
  hanhund. Göran Bodegård önskar att SKK tar initiativ till och ställer sig 
  bakom detta nytänkande. 
 
  CS förde en lång diskussion i frågan och beslutade att lägga brevet till 
  handlingarna utan åtgärd. 
 
  § 188c) Information från verkst. Dir. 
 Polisanmälan av misstänkt dataintrång enligt BrB 9 c § 
  Polismyndigheten i Stockholms län har informerat SKK att förunder- 
  sökningen kring SKKs anmälan om dataintrång läggs ned då brott inte kan 
  styrkas. Kommer det fram nya uppgifter så öppnas utredningen igen. 
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  CS noterade informationen. 
 
 Tjänstehundsutredningen 
  Utredningen har fått förlängd tidsram med tre månader till den 31 mars 
  2010. 
 
  CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 4 Protokoll SKK/AK nr 5/2009 
 
Protokoll fört vidsammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 11 
november 2009. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 5 Protokoll SKK/DK nr 5/2009 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 3 
november 2009. 
 
§ 156 Ansökan om resebidrag 
DK föreslår CS en höjning av resestipendium för exteriördomare från nuvarande 5 000 
kr till max 10 000 kr. 
 
CS beslutade att inte höja resestipendiet med hänvisning till den budget som KF 
beslutat 2009. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 
 
§ 6 Protokoll SKK/DN 16 oktober 2009 
 
För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Disciplinnämnd den 16 oktober 2009 samt beslut. 
 
§ 2 Ärende 96/2009, uttolkning av grundreglerna 
DN har gått igenom UKKs förslag till uttolkning av grundreglerna. DN har uttalat att 
allmänna råd – anvisningar från SKKs kommittéer om hur grundreglerna kan tolkas, 
kan accepteras av nämnden. Tanken är att kommittéernas uttolkning av grundreglerna 
ska kunna vara till hjälp för medlemmarna och för SKKs kommittéer. 
 
Disciplinnämnden föreslår vidare att anvisningarna ska användas i det praktiska arbetet 
och hos kommittéerna, men bör inte var tillgängliga för medlemmarna. 
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CS diskuterade DN:s beslut och uppdrog till Ulf Uddman att åter ta upp frågan om 
möjligheten för medlemmar att kunna få ta del av anvisningarna. 
 
 
§ 7 Protokoll SKK/FK, Remiss – ändringar i stadgar för SKK, Länsklubb och 
 lokal kennelklubb vid Länsklubbsfullmäktige och Kennelfullmäktige 2009 
 
För information fanns remiss och remissvar avseende ändringar i stadgar för SKK, 
Länsklubb och lokal kennelklubb. Jahn Stääv, påpekade att svarsfrekvensen varit 
mycket låg bland klubbarna. 
 
CS noterade informationen. 
 
Övrigt 
Per-Inge Johansson informerade om att en verksamhetsklubb bildats, Svenska 
Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar. Klubben har fått en interrimstyrelse och 
en valberedning och ska anta stadgar. Tillförordnad ordförande är Henrik Barnekow. 
 
För att kunna starta sin verksamhet behöver klubben få ett ekonomiskt bidrag. Per-Inge 
Johansson äskar 25 000 kr i startbidrag för klubben. 
 
CS beslutade i enlighet med äskandet. 
 
 
§ 8 Protokoll SKK/JhK nr 5/2009 
 
Protokoll fört vid Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 24 november 2009. 
 
§ 74 Bordlagda ärenden/ledamöters uppdrag 
Svenska Jägareförbundet (SJF) har genomfört ett första test av att arrangera en St. 
Hubertustävling, som är en inofficiell tävling. En diskussion har förts med domare, 
provdeltagare m.fl. om det föreslagna regelverket. 
 
För att få döma på en St Hubertustävling måste en domare ha auktorisation från någon 
av SKKs specialklubbar för stående fågelhundar och/eller med auktorisation som 
spanieldomare från Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK). Aktuell domare ska 
även genomgå en särskild utbildning i SJF:s regi. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 75 JhK delegationsordning för 2010-2011 
Jakthundskommittén önskar göra justeringar i delegationsordningen enligt nedan: 
 
Tillägg under rubriken ”Ansvarig för följande regelverk”: Prov för drivande 
vildsvinshundar samt Hägntest för vildsvinshundar. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Tillägg under rubriken ”Prioriterade områden”: Följa utvecklingen gällande grytprov 
och grytjakt med att noga följa situationen med den alltmer ökande förekomsten och 
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utbredningen av mårdhunden, samt under punktsatsen ”bevaka etiska krav”… 
omformuleras till att; i samråd med SJF och Svenska Yrkesjägareföreningen (SYF) 
bevaka att etiska krav i samband med hundars medverkan vid jakt och jaktprov 
upprätthålls. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
§ 80 Överklagande av Jhks beslut – Hans Djärv 
 
Hans Djärv har överklagat Jhks beslut om att tilldela hunden S JCH Loffe 0-pris vid 
prov i Kalix 2008-10-04-05, då hundens drevtid överstigit provbestämmelsernas 120 
minuters totala drevtid. 
 
Svenska Stövarklubbens styrelse har inkommit med två inlagor i ärendet. I likhet med 
Svenska Stövarklubben finner CS att protesten vare sig lämnats in av behörig klagande 
eller i rätt tid. Till följd av detta skulle ärendet ha avvisats av Jakthundskommittén. 
 
CS bifaller därför Svenska Stövarklubbens överklagande av Jakthundskommitténs 
beslut och fastställer Svenska Stövarklubbens beslut. 
 
Vidare konstaterar Jakthundskommittén att de i sitt protokoll borde ha antecknat att 
Göran Johansson inte deltog i beslutet. 
 
Vad avser sakfrågan, nämligen drevtidens längd, konstaterar CS att det tycks råda 
oklarheter om hur domare ska agera när en hund uppnått full drevtid. Till följd av detta 
uppdrar CS till Stövarklubben att skriftligen tolka jaktprovsbestämmelserna så att de 
rådande oklarheterna blir klarlagda. Stövarklubben ska särskilt ta hänsyn till 
djurskyddsaspekten. Stövarklubben ska efter genomgång av regelverket redovisa 
resultatet till SKKs Jakthundskommitté senast den 1 juni 2010. 
 
Punkten är omedelbart justerad. 
 
Övrigt 
Jakthundskommitténs VU har fattat beslut om att föreslå CS att utnämna Rolf Näslund, 
Alnö, som SKKs representant i FCIs Spanielkommitté. 
 
CS beslutade i enlighet med JhK/VUs förslag. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 9 Protokoll SKK/KHM nr 1/2009 
 
Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet 
den 5 november 2009. 
 
§ 6 KHMs uppdrag, delegeringsordningen 
KHM begär hos CS beslutsrätt för de områden som rör mentalitet. Det skulle t.ex. 
innebära att ansvaret för regelverk gällande Mentalbeskrivning Hund (MH), Mentaltest 
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(MT), framtida regelverk kring den nya beteende och personlighetsbeskrivning för hund 
(BPH). 
 
Kommittén har även diskuterat egenskapsvärden från jaktprov och vallhundsprov samt 
de behov av utvärderingar som kan finnas och KHMs ansvar för dessa kontra 
Jakthundskommittén och Prov- och Tävlingskommittén. 
 
CS diskuterade kommitténs förslag och beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Sekreterare i KHM 
Nina Karlsdotter har fått ett tillfälligt uppdrag som sekreterare i KHM efter Helena 
Rosenberg, vars nuvarande arbete inte ger utrymme för ytterligare arbetsuppgifter. 
 
CS noterade informationen. 
 
Göran Bodegårds fundering kring KHM tas upp under § 23. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 10 Protokoll SKK/UK nr 3/2009 
 
Protokoll fört vid sammanträde med SKKs Utbildningskommitté den 25 september 
2009. 
 
§ 46 Studiefrämjandet 
Med anledning av att SKK/UK upphör har UK lämnat över frågan om en fortsättning av 
projektet ”SKKs Uppfödarutbildning på distans” till SKKs Centralstyrelse. Det är UK:s 
förhoppning att SKK/CS jobbar i den påbörjade riktningen och poängterar vikten av att 
en kursplan för distansutbildning alltid ägs av SKK. 
 
CS diskuterade frågan och uppdrog till UKK att hantera denna fråga. 
 
§ 47 SKKs valpinstruktör 
UK har vid möte den 25 september 2009 konstaterat att efterfrågan på denna utbildning 
inte är lika stor nu som den var för ett par år sedan. Detta står klart efter det att UK har 
skickat ut ett brev till alla klubbar. 
 
CS diskuterade mycket ingående anledningen till det bristande intresset och fann bl.a. 
att det inte finns några signaler på att hundägare måste stå i kö för att få plats på en 
valpkurs, det finns fler aktörer på marknaden som erbjuder kurser etc. etc. 
 
Vid CS möte nr 7/2009, § 188 tillsattes en grupp som aktivt ska följ de trender som 
finns inom de nya ”hundtjänstyrkena”.  
 
För att få en bättre dagslägesbeskrivning föreslog Ulf Uddman att SKK skickar ut en 
enkät till 500 nyblivna valpköpare för att få en bild över om och hur de har gått på kurs 
med sin nya valp. 
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Djurbranschens Yrkesnämnd (DYN) ska ta upp en diskussion med Jordbruksverket om 
vilken utbildning som är lämplig för att få driva hundpensionat och hunddagis och andra 
hundtjänstyrken där det krävs tillstånd.  
 
Tillsammans med andra yrkesnämnder för den ”gröna sektorn” tittar DYN på att 
utveckla en Internetsajt för gymnasieungdomar där man kan söka information om olika 
utbildningar och förutsättningar för olika yrken som har med hund och andra djur att 
göra. 
 
Ulf Uddman föreslår att CS tar upp frågan igen vid sitt möte den 8-9 september. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
§ 49 UK: s uppdragsförteckning (§ 31 Protokollsutdrag från sammanträde med 
 SKKs Centralstyrelse 5 februari) 
 
UK har av CS fått i uppdrag att tillsammans med AK utarbeta och starta upp regionala 
uppfödarutbildningar i ämnet ”Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar”. 
 
CS beslutade att bordlägga ärendet till CS möte den 8-9 september. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 11 Protokoll SKK/UKK nr 5/2009 
 
Protokoll fört vid sammanträde med SKKs Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté 
den 18 november 2009. 
 
§ 92 Ärenden från kennelkonsulentsekretariatet 
Kennelkonsulenterna Agnes och Klas Bergkvist önskar på egen begäran att 
avauktoriseras som kennelkonsulenter. 
 
CS beklagade beslutet men tackade Agnes och Klas Bergkvist för det arbete de lagt ned 
som kennelkonsulenter genom åren. 
 
§ 93 Information från sekreteraren 
Den 1 september 2009 upphörde Svenska Hunduppfödareföreningen (SHF). SHF har 
drivit Ammacentralen. UKK har fått frågan om att ta ansvaret för Ammacentralen. UKK 
är beredd att ta på sig ansvaret om CS tillstyrker detta. 
 
CS beslutade att tillstyrka UKKs önskemål. 
 

a) Bilaga till köpeavtal – smålandsstövare 
Svenska Smålandsstövarföreningen önskar få ett tillägg till SKKs köpeavtal. 
Tillägget ska bara gälla hundar som ingår i rasvårdsprojektet. 
 
CS diskuterade önskemålet och beslutade att godkänna bilagan till SKKs 
köpeavtal under förutsättning att Svenska Stövarklubben inte har några 
invändningar. 
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b) Brev från Göran Bodegård angående ekonomiska överlevnadsbetingelser för 
svensk hunduppfödning – förslag till utredningsuppdrag för UKK 
Göran Bodegård önskar att CS ger UKK i uppdrag att göra en utredning som 
fokuserar på ekonomiska konsekvensanalyser av de obligatorier som finns för 
hunduppfödning i Sverige idag med de kvalitativa målsättningar som SKK har. 

 
Efter en ingående diskussion i frågan beslutade CS att lägga brevet till handlingarna 
utan åtgärd. 
 
 
§ 12 Protokoll SKK/UtstK nr 5/2009 
 
Protokoll fört vid sammanträde med SKKs Utställningskommitté den 18 september 
2009. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 13 Protokoll SKK/UtstK nr 6/2009 
 
Protokoll fört vid sammanträde med SKKs Utställningskommitté den 18 november 
2009. 
 
Gemensamma Nordiska Utställningsbestämmelser 
Bestämmelserna fastställdes i Köpenhamn vid NKU:s möte den 13 januari. På 
Specialklubbskonferensen den 31 januari redovisades bestämmelserna för alla 
närvarande klubbar. 
 
CS beslutade att fastställa bestämmelserna enligt ovan. 
 
CS beslutade vidare att My Dog som har utställning mellan den 6-9 januari 2011 
arbetar efter nu gällande regler. Detta gäller även de specialklubbar som har utställning i 
samband med My Dog. De nya reglerna träder därmed ikraft 2011-01-10. 
 
§ 12 Planering/införande av NKU:s Utställningsbestämmelser 
 (SKK/UtstK nr 1/2010, 2010-01-19) 

 
UtstK presenterade den fastställda utbildningsplanen för implementering av de 
nya gemensamma nordiska utställningsbestämmelserna. 
 
UtstK önskar få extra medel, för att kunna genomföra den fastställda 
utbildningsplanen. 
 
CS beslutade att UtstK får 100 000 kronor för att kunna genomföra den 
fastställda utbildningsplanen. 
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Övrigt 
 
Byte av utställningsplats 
Uppsala Läns Kennelklubb har ansökt om att få flytta utställningsplats 2011 enligt 
följande: 28-29 maj 2011 från Gimo Herrgård till Österbybruks Herrgårdspark, 10-11 
september 2010 från Gimo Herrgård till Gimo. 
 
UtstK/VU har tillstyrkt ändringen. 
 
CS beslutade fastställa ändringen för 2010 och noterade ändringen för 2011. 
 
Inte önskvärda trender inom utställningsverksamheten 
Nils Erik Åhmansson tog på förekommen anledning upp utvecklingen av inte önskvärda 
trender inom utställningsverksamheten som har sin utgångspunkt i överdrifter eller rent 
estetiska orsaker och som varken kan anses gynna den enskilda hunden och dess 
välbefinnande, aveln eller vad som är grunden för exteriörbedömning. 
 
Det exemplifierades med morrhår som rakas bort, överdriven pälsmängd, oönskad 
hårväxt på nakenhundar m.m. 
 
CS diskuterade frågan mycket ingående med utgångspunkt i utställningsbestämmelserna 
punkt 7 som reglerar att deltagande hund ”den får inte heller vara påverkad på 
otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan 
påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom”. I de 
kommande gemensamma nordiska utställningsreglerna framgår vidare att hundens 
välfärd alltid har högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen. 
 
CS är av den uppfattningen att denna typ av korrigeringar som exemplifieras ovan inte 
kan anses förenligt med SKKs utställningsbestämmelser eller gynna den enskilda 
hunden. 
 
CS beslutade att skriva till samtliga exteriördomare och be dem observera denna typ av 
estetiska korrigeringar och ange det i kritiken. 
 
CS uppdrog till Ulf Uddman att skicka ut information till läns- och specialklubbar om 
CS ställningstagande. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 14 Minnesanteckningar SKKs Arbetsgrupp för Freestyle 2009-11-04 
 
För information fanns minnesanteckningar från SKKs Arbetsgrupp för Freestyle den 4 
november 2009. 
 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 15 Minnesanteckningar SKKs Arbetsgrupp för Freestyle 2009-12-21 
 
För information fanns minnesanteckningar från SKKs Arbetsgrupp för Freestyle den 21 
december 2009. 
 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 16 Ärenden från ras- och specialklubbar 
 
a) Ansökan om bidrag för jubileumsskrift – Svenska Stövarklubben 
 Svenska Stövarklubben firar 100 år 2012 och ansöker om 75 000 kr i bidrag för 
 att ge ut en jubileumsskrift. Den totala kostnaden beräknas till 150 000 kr 
 exklusive distributionskostnader. 
 
CS diskuterade ansökan och beslutade att ge ett bidrag om 10 000 kr. 
 
 
b) Brev från Sydskånska Kennelklubben ang. CS protokoll nr 5/2009, § 127 
 Jan Erikson, ordförande i Sydskånska Kennelklubben, önskar svar på hur ett 
 förslag som inte länsklubbarna känt till tagits som ett förslag från länsklubbarna 
 och lett till ett beslut i CS?  
  

Ulf Uddman lämnade en redogörelse för hur förslaget kommit upp. Det började 
med en diskussion inom UtstK kring kvalitetssäkring av Svensk Vinnar-
utställning. Kommittén gav två företrädare för två länsklubbar, som arrangerat 
svensk vinnare, i uppdrag att ta fram ett underlag för att underlätta och 
kvalitetssäkra titeln Svensk Vinnare. 

 
UtstK presenterade förslaget för CS. Som en konsekvens av förslaget och därmed 
ökade kostnader för SKK beslutade CS att godta förslaget samtidigt som 
finansieringen skulle ske genom en höjning av stambokföringsavgiften. 

 
I och med beslutet på KF 2009 konstaterade CS att förslaget återtagits och inte 
heller verkställts då det skulle träda ikraft först 2012. 

 
 CS beslutade åter att lägga frågan till handlingarna. 
 
 
§ 17 Ärende från medlemmar och privatpersoner 
 
Jahn Stääv lämnade mötet. 
 
a) Överklagan – kennelnamn 
 Eva Gilljam har överklagat SKKs beslut att hon inte får använda sitt efternamn 
 som kennelnamn. I gällande kennelnamnsregler finns inget som säger att man inte 
 får använda efternamn som kennelnamn, dock SKK har sedan länge en praxis som 
 säger att det är olämpligt att använda efternamn som kennelnamn bl.a. med 
 hänsyn till förväxlingsrisken. 



 11

 
 CS diskuterade ärendet och beslutade att tillstyrka Eva Gilljams överklagan. 
 
Jahn Stääv återkom till mötet. 
 
b) Anmälan av norsk utställare vid Boxerklubbens utställning 16 augusti 2009 
 Ulf Uddman informerade om ärendet som rör en norsk utställare som blivit 
 anmäld för att ha misshandlat sin hund. SKK/UtstK har strukit hundens resultat på 
 utställningen och överlämnat frågan om disciplinär prövning till Norsk Kennel 
 Klub.  
 
 Norsk Kennel Klub har gett utställaren en skarp tillrättavisning. 
 
 CS har att ta ställning om utställaren ska få någon ytterligare disciplinär åtgärd. 
 
 CS diskuterade ärendet och beslutade att utställaren får utställningsförbud i 
 Sverige mellan den 1 mars 2010 och den 28 februari 2011 med hänvisning till 
 punkt 17 i Utställnings- och championatbestämmelserna. 
 
 
§ 18 Svenskt Friluftsliv – information från valberedningen 
 
Ulf Uddman har meddelat valberedningen i Svenskt Friluftsliv att han inte står för 
omval till nästa mandatperiod. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 19 Statliga myndigheter 
 

a) Finansdepartementet – Mervärdeskatt för den ideella sektorn m.m. (Ds 
 2009:58) 

 För information fanns remiss angående mervärdesskatt för den ideella sektorn, 
 m.m. Remissvar kommer att samordnas med Svenskt Friluftsliv. 
 
 CS noterade informationen. 
 

b) Jordbruksverket – Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet 
med hund och katt 
SKK har getts möjlighet att svara på ovanstående remiss. SKK har tagit del av 
förändringarna av föreskrifterna och har inget att invända. I och med 
jordbruksverkets förändring av föreskrifterna har SKK sagt upp avtalet med 
Ann-Sofie Lagerstedt, SLU, som varit ansvarig för AI-verksamheten inom SKK-
organisationen. 
 
CS noterade informationen. 
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c) Jordbruksverket - Angående föreskrifter och allmänna råd för hållande av 

hund och katt 
För information fanns yttrande angående föreskrifter och allmänna råd för 
hållande av hund. 
Jordbruksverket har sagt ja till att SKK gör en uttolkning av de allmänna 
föreskrifterna. 
 
CS noterade informationen. 
 

d)  Jordbruksdepartementet – Remiss: Utredningen (Jo 2009:02) översyn av 
djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll 
För information fanns remiss Utredningen (Jo 2009:02) översyn av 
djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll. 
 
Ulf Uddman föreslog att han tillsammans med SKK/AK och SKK/UKK får i 
uppdrag att besvara remissen. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 
 
§ 20 internationella frågor: 
 

a) FCI General Assembly- Minutes of the meeting held on October 5-6 2009, 
Bratislava 
För information fanns protokoll från FCIs generalförsamlings möte den 5-6 
oktober 2009. 
 
CS noterade informationen. 
 
 

b) Minutes of the meeting of the FCI Europe Section general committee on 
November 18, 2009, Munich 
För information fanns protokoll från FCIs Europasektions generalförsamlings 
möte den 18 november 2009, i München. 
 
CS noterade informationen. 

 
c) Information från möte med The Kennel Club, 7 januari 2010 

Ulf Uddman informerade kort om mötet med The Kennel Club (KC). Det är 
fortsatt en intensiv debatt kring hundars hälsa. 
Verksamhetsutvecklingen är positiv i England liksom i Sverige. 
SKK informerade KC om den nybildade kommittén för hundars mentalitet, 
vilket väckte stort intresse hos KC. 

 
 CS noterade informationen. 
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§ 21 Nordiska frågor 
 

a) Protokoll från NKU/AU den 13 januari 
För information fanns protokoll från NKU/AU den 13 januari i Köpenhamn. 
 
CS noterade informationen. 

 
b) Protokoll från möte med NKU/VD den 13 januari 

För information fanns protokoll från möte med NKU/VD den 13 januari. 
 
CS noterade informationen. 

 
 
§ 22 Specialklubbskonferens 
 
Ulf Uddman föreslog CS att hålla en specialklubbskonferens i början av 2011.  
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. Datum bestäms vid nästa möte den 27 april. 
 
 
§ 23 Presentation av Bas-MH samt för slag till fortsatta studier 
 
Curt Blixt, Kenth Svartberg, Per Arvelius och Sophia Trenkle-Nyberg hälsades 
välkomna till mötet. 
 
Ionie Oskarson presenterade arbetsgruppen och gav en bakgrund till deras arbete. 
 
Kenth Svartberg presenterade i korthet projektet som syftar till att skapa ytterligare en 
metod för att beskriva hundars mentalitet, hitintills kallad ”BasMH”. En skriftlig 
slutrapport har lämnats samt en ansökan till SKK/CS om medel för fortsatt arbete inom 
projektet. Ansökan innehåller bland annat plan för provverksamhet och 
tillförlitlighetstest.  
 
Kenth Svartberg redogjorde för det arbete som gruppen hittills bedrivit, bland annat 
genomgång av litteratur, analyser av tidigare insamlad data och praktiska tester. Den 
testprototyp som tagits fram förväntas genom adekvata testsituationer/testretningar och 
beteendebeskrivningar testa grundläggande personlighet och relevanta 
beteendeegenskaper med genetisk bas hos hundar av skilda typer och med olika 
funktioner. Testet ska vara hanterbart för ett fåtal personer och inte vara för krävande 
avseende tid och belastning. Kenth Svartberg redogjorde vidare för hur man arbetat för 
att de mätningar som görs i testet ska komma att visa höga arvbarheter och hur en 
framtida kvalitetssäkring av testet skulle kunna genomföras. Parallellt med eventuell 
fortsättning av projektet måste många praktiska frågor lösas och informationsmaterial 
m.m. produceras. Avslutningsvis tog projektgruppen upp namnfrågan för det nya testet. 
Hittills har namnet BasMH använts men annat namn är önskvärt.  
 
KHM har diskuterat namnfrågan och beslutade att föreslå SKK/CS att testet ska heta 
Beteende- och Personlighetstest, BP-test. KHM beslutade vidare att uppdra åt Helena 
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Rosenberg att stämma av namnförslaget med projektgruppen och ge dem möjlighet att 
komma med synpunkter före CS möte den 17 februari. 
 
KHM har beslutat att tillstyrka fortsatt projekt och föreslår SKK/CS att bevilja ansökta 
medel.  
 
CS diskuterade med arbetsgruppen och bl.a. påpekade vikten av att ha en kontinuerlig 
dialog med organisationens ras- och specialklubbar som är experter på sina respektive 
raser. Det är också viktigt att få in ett brett spektra av raser. Kenth Svartberg 
informerade om att varje ras ska mätas med sig själv och att man kommer att filma alla 
hundar som genomgår en beskrivning.  
 
CS tackade arbetsgruppen för en utomordentlig presentation och en givande diskussion 
om och kring projektet. 
 
Arbetsgruppen lämnade mötet. 
 
CS diskuterade ingående den presentation av arbetet som projektgruppen redovisat och 
Åke Hedhammar uttryckte att genom tillstyrka att projektet fortsätter blir det ett led i 
arbetet med hundars hälsa som SKK redan påbörjat. 
 
CS beslutade att tillstyrka en fortsättning på projektet. CS beslutade vidare att 
tillstyrka att en ekonomisk ram om 1 miljon kronor som avsätts från fonden hundars 
hälsa.  
 
Namnfrågan diskuterades och CS beslutade på förslag från KHMs ordförande att 
projektet ska kallas Beteende- och Personlighetsbeskrivning för Hund (BPH). 
 
CS uppdrog till VD att utarbeta de nödvändiga administrativa föreskrifter som 
arbetsgruppen ska arbeta efter. 
 
CS uppdrog till KHM att formulera syfte och målsättning för projektet samt att under 
projektets gång hålla alla klubbar informerade om hur arbetet fortskrider. CS önskar få 
en redovisning av projektets utfall till efter sommaren 2011 för ställningstagande kring 
fortsättningen av arbetet med hundars mentalitet. 
 
 
§ 24 Information från 
 

a) CS ledamöter 
 

Mats Stenmark 
 
FCI Show Committee 
En kort redogörelse lämnades från mötet i Polen där man bl.a. haft en diskussion 
kring gemensamma utställningsbestämmelser i linje med det beslut som NKU-
länderna precis har beslutat. Tyvärr möttes förslaget av ett mycket stort motstånd 
och inget beslut togs om fortsatta diskussioner. 
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Carl Gunnar Stafberg 
 
FCI Judges Committee 
En kort redogörelse lämnades från mötet där man bl.a. diskuterat förslag till 
domarutbildning inom FCI. Det förslag som nu presenterades var mycket förenklat i 
jämförelse med tidigare. Det nya förslaget ska skickas till FCIs styrelse för vidare 
hantering. 
 
Jahn Stääv 
 
Brevförslag 
SKK/FK kommer att formulera ett brev med innebörden att den som på ett eller 
annat sätt har uppträtt på ett olämpligt gentemot någon annan t.ex. på Internet ska få 
information om att SKKs fått kännedom om detta och man uppmanar personen att 
t.ex. ta bort något som är kränkande från sin webbplats eller blogg etc. Hänvisning 
ska också göras till SKKs Grundregel 1:3. 
 
CS noterade informationen. 
 
Göran Bodegård 
 
SRD-arbetet 
Arbetsgruppen har lämnat en lägesrapport samt en planering för arbetet under 2010. 
 
SRD-gruppen hade för avsikt att till i april 2010 kunna presentera ett reviderat SRD-
dokument. Den genomgång som för närvarande pågår samt diskussioner med 
enskilda personer och vid specialklubbskonferensen den 30-31 januari har lett fram 
till att bedömningen att den pågående revisionen bör förlängas och att det nuvarande 
dokumentet bör användas fortsättningsvis under 2010 till dess revisionen kunnat 
genomföras på basen av nytt material i de fem grundpelarna för listningen av raser. 
 
Grundpelarna är allrounddomargruppens genomgång 2006, veterinärmedicinska 
data från 2007, den kontinuerliga dialogen med rasklubbarna, den generella 
domarkonferensen 2007 och domarnas detaljutvärderingar från 2009. 
 
Den grundläggande målsättningen med SRD är att öka domares medvetenhet om 
risker med typmässiga överdrifter som kan utvecklas till osundhet och ohälsa.  
 
Målsättningen är att förebygga negativa utvecklingar i aveln med rashundar genom 
att inte prioritera ”övertypade” hundar. Placeringen av de 47 raserna på SRD-listan 
motiverades med rasens ”belastning” i grundpelare 1-4. Revideringen ska alltså 
väga samman grundpelare 1-5 som också innehåller det nya material som kommit 
till. 
 
CS har tidigare tagit ett beslut att det reviderade dokument som ska tas fram och 
låsas inte aktualiseras förrän i samband med den generella domarkonferensen i 
november 2012. SRD-gruppen anser därför att det är klokt att revideringen 
genomförs noggrant och att också vänta in det material som inte är tillgängligt ännu.  
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Då kan revideringen av dokumentet vara klart under hösten 2010. SRD gruppen 
föreslår att den nuvarande versionen används i oförändrat skick fram till hösten. 
 
För närvarande arbetar SRD-gruppen med 
Att gå igenom och bearbeta samtliga domarutvärderingar = 1 645 st. = 9 870 frågor 
Att gå igenom information från länsklubbarna och ringsekreterarföreningen 
Att utarbeta en ny version av utvärderingsblanketten 
Att utarbeta textrevideringar efter förslag från klubbar och internt inom gruppen 
Att utarbeta undervisningsmaterial rörande ”andningsbesvär” i form av en DVD. 
 
CS tackade för en utmärkt redogörelse och beslutade att tillmötesgå SRD-gruppens 
önskemål om att lämna sin rapport till CS möte i september. 
 
b) Verkst. Dir 

 
Ansökan om bidragsberättigad domarkonferens 2010 
SKKs Arbetsgrupp för Freestyle (AF) har hos SKK/PTK ansökt om at få hålla 
en bidragsberättigad domarkonferens under 2010. 
 
SKK/PTK tillstyrker AFs ansökan under förutsättning att SKK/CS beviljar 
SKK/PTK utökat konferensbidrag för 2010. 
 
CS beslutade att tillstyrka PTKs ansökan om utökat konferensbidrag för 2010, 
att användas till en konferens för freestyledomare. Bidraget kan fås efter 
genomförd och redovisad konferens med 75 % av kostnaderna, dock högst 
75 000 kr. 
 
Delegeringsordning för SKKs Standardkommitté 
StandK har önskemål om att göra justeringar i delegeringsordningen enligt 
nedan: 
 
Kommitténs arbetsuppgifter: 
Rätt att besluta om förändringar i grupplacering av svensk ras. 
 
Detta innebär att det är CS som måste fatta beslut om grupplacering av raser 
som inte är erkända av FCI. Det torde inte inom överskådlig tid vara aktuellt att 
flytta någon svensk ras till annan grupp. Förslag att ingen ändring sker. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Angelägna frågeställningar framförda av kommitténs ordförande: 
Granskning av SRD-rasernas domarkompendier i samråd med DK 
Översyn av rasernas namn som i transkribering kan vara svåruttalade och i 
sådana fall, där det är möjligt, översätta dem till svenska. 
 
Detta är tidigare beslutat i SKK/CS. 
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Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2009: 
Översättningen av standarder ska i möjligaste mån överensstämma med 
budskap i ursprungstexten, dock ska svenskt ordval övervägas för att inte 
förstärka risker för misstolkning avseende exteriöra överdrifter eller mentalitet. 
Svensk djurskyddslagsstiftning måste beaktas. 
 
Detta stämmer överens vad gäller avsikten med tidigare fastställd 
delegeringsordning. 
 
Övriga anvisningar: 
Den första meningen i avsnittet stryks då det inte är aktuellt längre. 
 
CS noterade informationen. 
 
Kommittén önskar att lämna förslag till budget inför varje verksamhetsår som 
inte är tidsbundet. 
 
Ulf Uddman påpekade att detta inte är möjligt eftersom det måste finnas en 
deadline för kommittéerna för att kansliet ska kunna göra ett budgetunderlag till 
Kennelfullmäktige. 
 
Kommittén önskar lägga till två meningar. Vid remissförfarande är den 
maximala remisstiden tre månader. Där svar inte kommit in inom tiden, 
fastställer kommittén berörd standard vid nästa ordinarie möte. 
 
Detta är en principfråga där CS och KF har uttryckt starkt önskemål om minst 
tre månaders remisstid.  
Det finns dock fall där det enbart skett några marginella justeringar som borde 
kunna verkställas snabbare än tre (3) månader.  
 
CS beslutade att texten bör justeras till att remisstiden är tre månader. 
 
Société Centrale Canine  
För information fanns kopia av brev till FCI från franska kennelklubben där man 
ber om undantag för ett antal franska nationella raser att kunna få den nya titeln 
”International Show Champion”. 
 
CS noterade informationen. 
 
Kallelse till Representantskapsmöte 
En inbjudan har kommit från Sveriges Hundungdom (SHU) att delta på deras 
årsmöte den 18-19 september 2010. 
 
CS beslutade att Jahn Stääv deltar den 18 september. 
 
IT-Plan 2010-2011 
Ulf Uddman presenterade den tänkta IT-planen för 2010 och 2011. Planen 
innehåller en lång kölista som det är synnerligen angeläget att kunna slutföra 
under 2010-2011. Därefter behövs en ”time-out” för att se över hela IT-strategin 
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och bemanning då SKK under en lång rad av år varit fullt inriktade på att 
leverera nytt IT-stöd och inte gjort en ordentlig genomlysning av formen för 
drift och underhåll, intern/extern drift m.m. 

 
Vid möte med länsklubbsordförande den 30 januari fick Ulf Uddman ett positivt 
besked om att få använda 1 miljon kronor ur länsklubbarnas IT-fond under 2010. 
Detta för att satsa på att uppdatera programkoden, att ta fram en del 
länsklubbsspecifika önskemål i programmet ”Katalog för PC” samt 
webbanmälan.  
 
SKKs egen IT-fond uppgår för närvarande till ca 4,3 miljoner kronor och Ulf 
Uddman önskar få mandat att använda en betydande del av dessa medel för att 
kunna öka konsultinsatserna under 2010-2011 på framför allt alla 
webbapplikationer. Vidare finns en avsikt att köpa in standardlösningar t.ex. 
forskningsadministra-tion, diariesystem samt att kunna använda ny extern 
kompetens för en IT-utveckling för prov/tävlingsverksamheten. 
 
CS diskuterade IT-planen och beslutade att tillstyrka det framlagda förslaget. 
VD uppdrogs att göra en formell förfrågan till samtliga länsklubbar om att 
använda länsklubbarnas IT-fond, som uppgår till 1 miljon kronor. 
 
Likviditet 
Likviditeten är god. 
 
Dansk Kennel Klub 
Danmark står inför ett rasförbud som omfattar ca 14 raser. Det nya lagförslaget 
väntas träda ikraft den 1 juli 2010. Lagen innebär bl.a. att det blir ett 
kastreringstvång för de drabbade raserna.  
 
Dansk Kennel Klubb stöder lagförslaget. SKK är sedan länge av den åsikten att 
inget kan lösas genom förbud av vissa raser. 
 
Till dags dato har något som liknar förslaget i Danmark inte ”spillt över” till 
Sverige. 
 
CS noterade informationen. 
 
Avtalsansluten rasklubb 
SKK/AK står efter ett antal möten och diskussioner med Svenska Mastino 
Napoletanoklubben inför beslut att föreslå att rasen inte längre ska registreras i 
SKK från den 1 januari 2011 och inte längre tillåtas delta på SKKs utställningar 
prov och tävlingar. Slutligt beslut tas vid CS möte den 27 april. 
 
CS noterade informationen. 
 
Tackbrev 
Tackbrev har kommit från Per-Erik Sundgrens familj vid hans bortgång. 
Tackbrev har också kommit från Carl-Johan Adlercreutz i samband med att han 
blivit Honnörsdomare. 
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CS noterade informationen. 
 
 
§ 25 Revidering av SKKs firmateckning 
 
Ulf Uddman redovisade förslag till revidering av firmateckning för SKK. 
 
CS beslutade att Svenska Kennelklubbens firma även innefattande Svenska 
Kennelklubbens Donatorers fond, Stiftelsen Svenska Kennelklubbens forskningsfond, 
Stiftelsen Bertil Lagerblads forskningsfond och Stiftelsen Ulla Segerström och Bertil 
Sted-Grens fond skulle tecknas av CS ordförande Nils Erik Åhmansson, vice 
ordförande Carl Gunnar Stafberg samt VD Ulf Uddman, två i förening. 
 
CS beslutade också att bemyndiga endera av ordföranden Nils Erik Åhmansson, VD 
Ulf Uddman, adm.chef Jerry Mankowski att i förening med endera Marie Bergquist, 
Anna Hansson eller Iréne Göth teckna klubbens firma vad gäller uttag eller överföringar 
från bank- eller postgirokonton, rekvisition av nödvändiga check- och postgiro-
blanketter, redovisning av mervärdeskatt och reklamskatt samt fullmakter för indrivning 
av kundfordringar. 
 
Vidare bemyndigades ordföranden Nils Erik Åhmansson, VD Ulf Uddman, adm.chefen 
Jerry Mankowski, Marie Bergquist, Anna Hansson, Iréne Göth tillträde till klubbens 
samtliga hyrda bankfack, samt Rolf Ekvall och Ralf Ekholm till bankfack nummer 1884 
innehållande datamedia. 
 
Dessutom bemyndigades endera VD Ulf Uddman eller adm.chef Jerry Mankowski att 
var för sig att för Svenska Kennelklubbens räkning teckna avtal av administrativ 
karaktär såsom leasingavtal, hyresavtal etc. 
 
CS beslutade godkänna det framlagda förslaget. 
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
 
§ 26 Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
 offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska 
 publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär 
 
CS beslutade att § 17 a) och b) faller under denna punkt. 
 
 
§ 27 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde blir den 27 april 2010. 
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§ 28 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Nils Erik Åhmansson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Per-Inge Johansson   Mats Stenmark 
 
 


