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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2013-11-
14-15. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Nils Erik Åhmansson, (ordf), Mats Stenmark, Pekka Olson, Britt-Marie Dornell, Per-Inge 
Johansson (§ 145-170), Annica Uppström, Bengt Pettersson, Bo Skalin 

Suppleanter: 

Maritha Östlund-Holmsten, Thomas Uneholt, Freddy Kjellström, Eva Lejdbrandt 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist 
 

Anmält förhinder:  

Göran Bodegård, Yvonne Larsdotter 

Protokoll 

Annika Klang 
 

§ 145 Sammanträdet öppnas 

 
Nils Erik Åhmansson, hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade 
sammanträdet för öppnat. Då detta är det första sammanträdet efter 
Kennelfullmäktige gav ledamöterna en kort presentation av sig själva. 
 
Då Göran Bodegård har anmält förhinder träder Maritha Östlund-Holmsten in som 
ordinarie ledamot. 
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§ 146 Val av justerare 
 
Britt-Marie Dornell och Pekka Olson utsågs att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. 
 
 
§ 147 CS arbete under 2014 och 2015 
 
Ordförande föreslog en ändring i dagordningen. Mötet började med det som är 
ramverket för CS arbete under den kommande mandatperioden. 
 
Ulf Uddman gick igenom och informerade om följande dokument som rör 
Centralstyrelsen och dess arbete; 

a) Arbetsordning för Centralstyrelsen:  
En justering gjordes i punkt 9 som rör Anmälan till SKKs Disciplinnämnd (DN) 
samt beslut om tillträdesförbud. Texten ska vara lika i arbetsordning och i 
kommittéernas delegeringsordningar. Punkt som bordläggs till senare under 
mötet är datum för CS sammanträden under 2014-2015. 

b) Ordförande i CS kommittéer och arbetsgrupper 2014-01-01 – 2015-12-31: 
Smärre justeringar gjordes vad gäller namn i vissa kommittéer. Ulf Uddman 
informerade om att Freestyle- och Hunden i Centrum kommittéerna läggs ner. 

c) Delegeringsordningar: 
Alla kommittéers delegeringsordningar gicks igenom och smärre justeringar 
gjordes. Alla ledamöter är ännu inte klara. En reviderad budget redovisades 
med anledning av att SKKs Utbildningskommitté återuppstått. Vid CS möte i 
februari 2014 kommer en ny reviderad budget att redovisas för att beakta 
kommittéernas sammansättning och resekostnader. Delegeringsordningarna 
kommer att publiceras på skk.se. 

d) Ersättningsregler för CS/kommittéledamöter: 
Detta dokument kommer eventuellt att ersättas av den ”lathund för 
kommittéledamöter” som tagits fram av kansliet och som i princip avhandlar 
samma ämne. 

e) Instruktion för VD: 
Ett tillägg har gjorts sedan förra mandatperioden; VD äger rätt att besluta om 
bidrag av de ändamålsbestämda fonderna, IT-fond, personalutvecklingsfond 
och Landslagsfond. 

f) Bidragsregler för Landslagsfonden: 
Reglerna är oförändrade. Dock kommer en uppstramning av tillämpning att ske, 
särskilt när det gäller landslagens återrapportering av tävlingsresultat. 

g) Placeringspolicy: 
CS antog en ny placeringspolicy. Det förändringar som gjorts är att SKK 
tillsvidare placerar sina tillgångar med liten risk. 

h) Attestinstruktion – SKK: 
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Oförändrad. 

i) Revidering av SKKs firmateckning: 
Är justerad vad gäller personnamn. 

j) SKKs kanslis arkivplan: 
Justering när det gäller hur länge digitala röntgenbilder som ska sparas i fem år 

k) Uppdrag från Kennelfullmäktige och Länsklubbsfullmäktige 2013: 
Uppdragen är fördelade på respektive kommitté och ska i juni 2015 redovisas 
till CS inför kommande KF. 

l) Uppdrag från Verksamhetsplanen som inte fördelats på SKKs kommittéer:  
Listan redovisades som information för CS. 

 
Efter genomgång av ovanstående punkter beslutade CS följande: 
Sekreteraren distribuerar SKKs miljöpolicy till ledamöterna 
VD får i uppdrag att utse arbets- och projektgrupper där det behövs 
Presidiet får i uppdrag att besluta om ytterligare ledamöter i kommittéerna. 
 
 
§ 148 Föregående protokoll nr 5-2013 
 
 § 101 Registrering av Försvarsmakten/Polisens tjänstehundar (FM, RPS) 
 Ulf Uddman informerade om att det ännu inte finns något beslut i ärendet så 
 det är fortfarande en öppen fråga. 
 
 CS noterade informationen. 
 
 § 129 Skrivelser från läns- och specialklubbar 
 c) Svenska Brukshundklubben – gällande tankningsavgift från SKK Hunddata 
 Ulf Uddman informerade om att frågan är löst och att det finns ett avtalsförslag 
 som är skickat till Svenska Brukshundklubben för undertecknande. 
 
 CS noterade tacksamt informationen. 
 
 § 133 Internationella frågor 
 Anti-gay lagar Ryssland 
 Ulf Uddman informerade om att frågan diskuterats på FCIs senaste 
 styrelsemöte och beslutet är att Världsutställningen 2016 ska hållas i Moskva, 
 enligt tidigare beslut. 
  
 CS följer FCIs styrelses beslut och slår fast att var och en tar sina egna beslut när 
 det gäller sin egen personliga säkerhet vid resor utomlands. 
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 Norsk Kennel Klub – FCI European Dog Show i Norge 2015 
 Ulf Uddman informerade om att ett brev skickats till NKK med information om 
 att SKK inte kan tillmötesgå de krav som ställs för att de fem förbjudna raserna 
 ska få tävla på Europautställningen. 
 
 CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 149 Föregående protokoll nr 6-2013 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 150 Protokoll SKK/DK nr 4-2013 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 19 
september 2013. 
 
§ 146 Protokoll/Protokollsutdrag/Information 
§ 74 Protokoll SKK/DK nr 2-2013 – Allrounddomarskap 
 
DK har i uppdrag av SKK/CS att vid tillfälle återkomma med förslag på personer som 
kan vara lämpliga för att genomgå utbildning som kan leda till auktorisation som 
allrounddomare. 
 
DK beslutade vid sitt möte att bordlägga frågan till nästa möte. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollsutdrag SKK/DK nr 5-2013 – 5 november 
§ xx Arbetsgruppen – Nya allrounddomare 
DK har till CS föreslagit personer som DK anser vara lämpliga att ingå i en utbildning till 
eventuell auktorisation som allrounddomare. 
 
CS diskuterade förslagen mycket ingående.  
 
Med anledning av den diskussion som förts beslutade CS att återremittera frågan till 
DK och ta upp det för behandling vid nästa möte.  
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Protokollsutdrag SKK/DK nr 5-2013 – 5 november 
§ xx Domarfrågor - Återauktorisation 
DK föreslår CS att återauktorisera . Men för att återfå sin auktorisation på 
tax bör han göra en aspiranttjänstgöring med minst 50 hundar oberoende av storlek 
och hårlag. Aspiranttjänstgöringen ska genomföras för en svensk domare som haft sin 
auktorisation på rasen i minst fem år och dömt rasen minst fem gånger.  
har även ansökt om återauktorisation som ringsekreterare. 
 
CS har även fått en hemställan från  om att bli återauktoriserad som 
domare och ringsekreterare. 
 
CS diskuterade ärendet och beslutade i enlighet med DKs förslag. 
 
Övrigt 
Svenska Domarföreningen meddelar i brev att de ställer sig positiva till ett framtida 
samarbete i frågorna kring kvalitetssäkringen av domarinbjudningar. 
 
CS noterade informationen med tillfredsställelse. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 151 Protokoll SKK/SRD-K nr 4-2013 
 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för Särskilda 
Domaranvisningar den 19 september 2013. 
 
Lägesrapport angående harmoniseringsarbetet av NKU-BSI 
Arbetsgruppen består av Astrid Indrebø, Kristin Prestrud, Kari Järvinen, Arja Koskelo, 
Kirsi Sainio, Åke Hedhammar och Göran Bodegård. 
 
Danmark som tidigare meddelat att de inte var intresserade av att delta i arbetet nu 
har ändrat sig och har intagit en mer gynnsam inställning till möjligt samarbete. 
 
Det finns en samsyn rörande de listade raserna (39 st.) och för närvarande är 
dokumentets rasspecifika texter under utarbetande tillsammans med respektive 
rasklubb. 
 
Utkastet som finns på engelska har nyligen presenterats för NKUs vetenskapliga 
kommitté. Dokumentet kommer att översättas till respektive lands språk.  
 
Nytt är några appendix som fördjupar informationen kring SRD-BSIs tillkomst och 
utveckling, information kring bedömning av hundars andningsbesvär, 
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ögonproblematiken samt eventuell listning av raserna i undergrupperna brachycephala 
raser, chondrodystrofa samt molossoida raser. De specifikt veterinärmedicinska 
delarna av dessa kommer att ses över av berörda experter. 
 
Vid NKUs möte den 8 oktober ställde sig länderna bakom arbetsgruppens förslag till ett 
gemensamt skandinaviskt BSI. Nästa steg är att respektive lands styrelse formellt 
beslutar att godkänna förslaget. Preliminärt träder det ikraft enligt följande: 
 
Sverige, Norge Island 1 januari 2014 
Finland  1 januari 2015 
 
CS tackade för ett väl genomarbetat förslag och beslutade att NKU-BSI ska gälla fr.o.m. 
den 1 januari 2014 att vara låst i ca fem år framåt. 
 
Lägesrapport rörande problematiken kring chinese crested dog 
SRD-K har tillsammans med SKK/DK har ett ingående möte med rasklubben kring 
oklarheterna rörande presentation i relation till standardavvikande kroppsbehåring. 
 
SRD-K önskar CS uppdrag att tillsammans med DK att genomföra ett antal punkter som 
framkom under mötet. 
 
CS har tagit del av del lägesrapporten och har förståelse för angelägenheten i att 
belägga undersöka och reda ut oklara punkter när det gäller rasen. 
 
CS beslutade att tillstyrka förslaget dock inom befintlig budget. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 152 Protokoll SKK/AG Standard nr 2-2013 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för 
standardfrågor den 2 juli 2013. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 153 Protokoll SKK/UtstK nr 4-2013 
 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 24 
september 2013. 
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§ 85 Policyfrågor/regelfrågor 
Införande av Svensk Veteranvinnare 
 
UtstK föreslår CS att införa titeln Svensk Veteranvinnare med början vid Svensk 
Vinnarutställning 2014. Hänvisning görs också till att våra grannländer, Danmark, 
Norge och Finland har detta på sina vinnarutställningar. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
§ xx Protokollsutdrag SKK/UtstK nr 5-2013, 2013-11-07 –  
 
Utställningskommittén (UtstK) har handlagt ett ärende gällande hundar av raserna 
petit brabançon och griffon belge. Hundarna har anmälts till och visats på ett antal 
utställningar under 2013 på felaktiga grunder då personen som anmält och visat 
hundarna inte äger dem. Personen som anmält hundarna till utställningarna samt visat 
dem är inte längre medlem i SKK-organisationen. Personen har utträtt ur SKK-
organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd (DN) vilket innebar 
att ärendet inte kunde prövas i sak. DN har beslutat att personen inte får antas som 
medlem i SKK-organisationen utan att DN tillstyrker. Personen har ansökt om 
återinträde i organisationen vilket Disciplinnämnden avstyrkt.  
 
UtstK har fått bevis på att personen visat hundar på ett antal utställningar under 2013 
och även under 2012 i strid mot de allmänna reglerna för prov, tävling och utställning, 
inledningen stycke 8: 
--- Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av 
nordisk kennelklubb eller FCI avstängs från rätt att delta på utställning, prov eller 
tävling, eller som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, får 
inte delta på prov eller tävling. Sådan person får heller inte ställa ut eller visa hund 
eller delta med avels- eller uppfödargrupp på utställning. Detta gäller även person 
som valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs 
Disciplinnämnd, innebärande att SKKs Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak --- 
 
UtstK har annullerat erhållna priser för aktuella hundar, petit brabançon S62866/2008, 
Tupelo Total Eclipse of The Heart och griffon belge SE23678/2013 Ru-Paul’s Hello Kitty. 
 
UtstK föreslår Centralstyrelsen att utfärda tillträdesförbud för  på 
arrangemang inom SKK-organisationen mot bakgrund av den information som 
lämnats. 
 
CS har tagit del av befintliga handlingar i ärendet och förde en lång diskussion med 
handlingarna som utgångspunkt. 
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CS beslutade att tilldela  tillträdesförbud på arrangemang inom 
SKK-organisationen från och med den 14 november 2013 och 12 månader framåt. 
 
CS beslutade vidare att även informera de nordiska kennelklubbarna. 
 
Punkten är omedelbart justerad. 
 
Övrigt 
 
Södermanlands Kennelklubb – utställning 2014 
Södermanlands Kennelklubb har efter framställan fått tillstånd att flytta grupp 2 till 
fredagen den 7 mars 2014. Detta för att få bättre utrymme i utställningshallen. 
 
Klubben ansöker nu om att också få flytta grupp 10 till fredagen den 7 mars för att få 
en jämnare fördelning av antalet hundar under utställningens tre dagar. Berörda 
domare och specialklubbar är tillfrågade och har gett sitt medgivande. 
 
CS konstaterar att ansökan om att få göra en förändring i gruppfördelningen kommit in 
sent. CS konstaterar också att det går att se ett visst mönster i klubbens agerande då 
även domarlistor ofta är mycket sena. 
 
CS diskuterade framställan och beslutade att tillstyrka densamma. Klubben uppmanas 
dock framöver att respektera gällande regelverk. 
 
Punkten är omedelbart justerad. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 154 Protokoll SKK/JhK nr 3-2013 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
20 augusti 2013. 
 
SKK/JhK VU 
VU-beslut fattat av SKKs Jakthundskommitté 2013-10-22 
JhK har avslagit en begäran från Svenska Beagleklubben om att få registrera titeln 
Nordisk Mästare vid drevprov för rasen. 
 
JhK har avslagit ansökan, bl.a. med hänvisning till tidigare beslut av CS av vilka titlar 
som ska registreras samt att det finns praktiska och tekniska svårigheter vid en 
utökning av antalet titlar. JhK har lämnat över frågeställning till CS. 
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Svenska Beagleklubben har överklagat JhKs beslut med hänvisning till det beslut som 
tagits vid NKU/AUs möte den 20 mars 2012. ”Ett önskemål har framlagts om att NKU-
länderna ska registrera titeln Nordisk Mästare för raserna drever, beagle och stövare. 
Beslut: NKU/AU beslutade att öppna för registrering av de titlar som motsvarar Nordisk 
Vinnare på utställning.” 
 
CS beslutade tillstyrka Svenska Beagleklubben överklagande och införa titeln Nordisk 
Mästare för beagle. 
 
CS beslutade vidare att informera Svenska Dreverklubben och Svenska Stövarklubben 
om beslutet. 
 
Punkten är omedelbart justerad. 
 
Övrigt 
 
Avrapportering av samarbetet mellan Svenska Älghundklubben (SÄK) och Svenska 
Jämthundklubben 
Nils Erik Åhmansson informerade om bakgrunden till de problem som finns inom 
specialklubben och dess rasklubbar sedan något år tillbaka.  
 
SKK har ställt krav på klubben att med jämna mellanrum rapportera till SKK om hur 
arbetet utvecklas. 
 
Jämthundklubbens ordförande har i en skrivelse uttryckt sitt missnöje med samarbetet 
och hur specialklubben tolkar vissa jaktprovsregler, i detta fall bl.a. med användning av 
bil vid jaktprov och dess konsekvenser. 
 
CS diskuterade frågan och beslutade att i dagsläget inte ta ställning i sakfrågan utan 
avvakta det möte som Ulf Uddman kommer att ha den 22 november med SÄKs 
ordförande. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 155 Protokoll SKK/AK nr 4-2013 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 11 
september 2013. 
 
§ 117 SKKs Utvecklingsfond 
Ansökan från Svenska Perro de Agua Español om anslag till projekt gällande 
vingelsjuka. 
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Åke Hedhammar har informerat AK om att framsteg gjorts i ett forskningsprojekt vid 
SLU och att dessa kan vara av betydelse för AKs handläggning av ärendet. 
 
Under AKs bordläggning av ärendet har gåtan fått en lösning varför AK föreslår CS att 
ansökan beviljas och att medel betalas ut för nedlagda kostnader enligt gällande 
statuter. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Ansökan från SBK/Dobermannklubben om anslag till projekt gällande dilaterad 
kadiomyopati (DCM). 
 
Klubben ansöker om medel för hjärtundersökning av 40 avelsdjur (125 000 kr) och 
obduktion av fem avelsdjur (25 000 kr). 
 
AK föreslår CS att avslå klubbens ansökan i avseende på bidrag till 
screeningundersökningar av avelsdjur, men att bifalla klubbens ansökan om 25 000 kr 
till obduktion av avelsdjur som plötsligt dör. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
§ 105 Fråga om hund importerad till Sverige ska vara registrerad i SKK för att 
 avläsning av röntgenbilder ska ske 
Generellt gäller att röntgenavläsningar ska göras i det land där ägaren är bosatt. 
Problem uppstår med de hundar som importerats till Sverige, men som inte 
omregistrerats i SKK. 
 
AK har beslutat att för att officiell avläsning av SKK ska hunden vara registrerad i SKK 
och ägaren bosatt i Sverige. 
 
CS noterade informationen. 
 
Övrigt 
 
Rapport om förekomst av mitralisinsufficiens hos 70 asymtomatiska norfolkterrier 
För information fanns ovanstående rapport sammanställd av leg vet, med dr, 
specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, Anna Bodegård-Westling. 
Projektet har fått medel från SKKs forskningsfond. 
 
CS tackade för rapporten. 
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Application for recognition of a new breed by the FCI 
Norsk Kennel Klub har på uppdrag av NKU och med The Kennel Club’s medgivande 
lämnat en ansökan till FCI om att erkänna lancashire heeler som ny ras. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 156 Protokoll SKK/KHM nr 4-2013 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars 
Mentalitet den 4 september 2013. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 157 Protokoll SKK/UKK nr 5-2013 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 9 oktober. 
 
§ 100 Information från Kennelkonsulentsekretariatet 
Ny konsulent 
UKK har auktoriserat Monika Värnberg, Västerbottens län, som ny kennelkonsulent på 
rekommendation av Ingrid Grundström. 
 
CS noterade informationen och önskade Monika Värnberg lycka till i det viktiga 
arbetet. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 158 Protokoll SKK/FK nr 4-2013 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
21 augusti 2013. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 159 Protokoll SKK/Disciplinnämnden 
 
För kännedom fanns protokoll från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd den 13 
september 2013. 
 
CS noterade informationen. 
 
Disciplinärende 89/2013 
För information fanns kopia på brev i ärendet som rör ett olämpligt ordval i 
handläggningen av ovanstående ärende. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet lades till handlingarna. 
 
 
§ 160 Protokoll Länsklubbsfullmäktige 
 
För information fanns protokoll från Länsklubbsfullmäktige 2013. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 161 CS arbete under 2014 och 2015 – delvis bordlagd punkt 
 
Datum för sammanträden under 2014: 
13 februari 
9 april 
11-12 juni 
20 augusti 
5-6 november 
 
Datum för sammanträden under 2015: 
 
6 februari 
 
Övriga datum för CS sammanträden beslutas vid nästa möte. 
 
CS beslutade vidare att arrangera en specialklubbskonferens den 7-8 februari 2015 
samt att Kennelfullmäktige hålls den 2-4 oktober samma år. 
 
 
§ 162 Agility 
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Ulf informerade om att den nyvalda arbetsgruppen haft ett uppstartsmöte och CS har 
tagit del av minnesanteckningar från mötet. 
 
Från mötet finns det några punkter som arbetsgruppen behöver CS godkännande för. 
 
1) Arbetsgruppen övergår formellt i en interrimsstyrelse med målsättning med att ta 
fram nödvändiga underlag till ett första årsmöte den 5 april 2014. 
 
CS beslutade att godkänna förändringen. 
 
2) Svenska Agilityklubben, under bildande, öppnar förslagsvis för medlemskap 18 
november enligt de priser och kategorier som visas nedan 
 
Fullbetalande medlem 150 kr 
Familjemedlem 100 kr 
Ungdomsmedlem 250 kr Avser medlemskap i Sveriges Hundungdom 
   och Svenska Agilityklubben. 50 kr går till SAgiK 
Utlandsmedlem 150 kr 
Funktionärsmedlem      0 kr Har inte rösträtt på årsmöte. 
   Avser domare och tävlingsledare som inte 
   löser annat medlemskap 
 
CS godkände förslaget. 
 
3) Huvudmannaskapet för verksamheten föreslås att successivt överflyttas till den nya 
klubben, som avtalsregleras. Dock att allt ska vara klart senast den 31 december 2014. 
 
CS godkände förslaget. 
 
4) Det överskott som blir från den avgift till Svenska Agilityklubben som införs från och 
med den 1 januari 2014, på 10 kr respektive 15 kr för lag och medlemsintäkter minus 
de kostnader som SKK övertar från SBK för agilityverksamheten, överförs i början av 
2015 som startbidrag till Svenska Agilityklubben. Nettot kan uppskattas till ca 500 000 
kronor. 
 
CS godkände förslaget. 
 
6) Att diplom för agility klass 1 och 2 införs fr.o.m. 1 januari 2015 baserat på officiellt 
registrerade agilityresultat från och med den 1 januari 2014 enligt de principer som 
gäller för lydnadsdiplom. 
 
CS godkände förslaget. 
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7) Att domännamnet www.svenskaagilityklubben.se överlämnas till den nya klubben 
när den har bildats. Webbplatsen öppnades den 25 oktober och hade redan första 
helgen mer än 2 000 unika besökare som hade tittat på ca 12 000 sidor dvs. det finns 
ett stor efterfrågan på information. 
 
CS godkände förslaget. 
 
Punkten är omedelbart justerad. 
 
 
§ 163 Skrivelser från läns- och specialklubb 
 

a) Sydskånska Kennelklubben 
För information fanns en skrivelse från Jan Erikson, ordförande i Sydskånska 
Kennelklubben. Jan Erikson har kommenterat sitt förslag och det beslut som 
Länsklubbsfullmäktige biföll gällande Länsklubbsfonden och storleken på de belopp 
som utbetalas till respektive länsklubb. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Västra Kennelklubben – Skäll inte på hunden 
Västra Kennelklubbens ordförande, Liz-Beth Carlsson Liljeqvist, meddelar att klubben 
är mycket intresserade av att fortsätta med det arrangemanget som genomfördes i 
våras. 
 
Klubben önskar att genomföra en drive-in utställning med tyngdpunkt delvis på hälsa, 
vikt och sundhet i samband med det fortsatta arrangemanget. 
 
CS ställer sig positiv till initiativet men påpekar att drive-in utställningar numera inte är 
tillåtet. CS föreslår att klubben har en aktivitet t.ex. ”lär känna din hund”, med ett 
formulär som fylls i och där hälsoaspekten tydligt kommer fram.  
 
 
§ 164 Skrivelser från medlemmar och privatpersoner 
 

a) Skrivelse från  
 har i brev till CS uttryckt sitt missnöje över hur hon tycker hon blivit 

bemött av sin uppfödare, SKK/DN och SKK/CS. 
 
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet som gäller att  när 
hon skulle hämta sin utsedda valp hos uppfödaren fått erbjudande om en helt annan 
valp. 
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CS anser att DN har dömt enligt gällande regelverk. Den situation som uppstått i det 
här ärendet omfattas inte i regelverket. 
 
CS beklagar det som hänt och uttryckte att uppfödaren har uppträtt mycket olämpligt 
då uppfödaren gett sken av att  skulle få köpa en viss valp. 
 
Ärendet lades till handlingarna. 
 
 
§ 165 Nordiska frågor: 
 

a) Snabbrapport NKU/AU, 8 oktober 2013 
 
Ulf Uddman lämnade en sammanfattning av mötet. CS har att ta beslut om de tre 
första punkterna i rapporten. 
 

1. NKU-BSI 
NKU ställde sig bakom BSI-arbetsgruppens förslag till ett gemensamt 
skandinaviskt BSI (Breed Specific Breeding Instructions). Se även § 150. 
 
CS noterade informationen. 
 

2. Agility 
DKK fick i uppdrag att kalla NKU:s agilitykommitté till ett möte senast den sista 
februari 2014. Kommittén ska ge NKU/AU förslag på nya reviderade regler för 
NM i Agility. Om inte något förslag kommer in så tar NKU/AU över och kommer 
att basera sitt förslag på det utkast som SKK lagt fram. 
 
CS godkände förslaget. 
 
NKU/AU diskuterade om kravet ska tas bort på att tävlande hund ska ha 
stambok och istället öppna NM för agility för alla hundar oavsett om hunden 
har stamtavla eller bara en tävlingslicens från respektive land. Samtliga länder 
fick i uppdrag att ta hem frågan till respektive styrelse. 
 
CS diskuterade frågan och beslutade att bordlägga den till ett senare tillfälle. 

 
3. Nordiska utställningsregler 

Nuvarande regler har med mindre justeringar gällt sedan 2011. NKU/AU 
beslutade att under 2014 tillsätta en arbetsgrupp för att börja titta på 
eventuella justeringar i nuvarande regelverk så att respektive land i god tid 
hinner ordna med sina interna förändringar. 
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CS beslutade att Bo Skalin, UtstKs ordförande, blir SKKs representant i 
arbetsgruppen. 

 
4. NKU/VD 

NKU/VD kommer att ha ett möte dagen innan (18/2) nästa NKU/AU möte för 
att bl.a. arbeta fram en verksamhetsplan för NKU-arbetet de närmast 
kommande åren. Vidare ska en översyn ske av mötesfrekvensen samt om våra 
möten kan ske digitalt eller i samband med andra arrangemang eller möten. 
 

5. Nordiska mästerskapsregler för Freestyle och HTM godkändes. 
 

6. NKK informerade om att de planerar att öppna stamboken för norsk 
lundehund. 
 

7. NKU/VD protokollet godkändes och VD-gruppen fick i uppdrag att planera ett 
gemensamt AU/VK möte under 2014/2015. 
 

8. FKK rapporterade att de numera hanterar tjeckiska importer av bolognese på 
samma sätt som t.ex. SKK. 
 

9. FKK rapporterade att de inte lyckats förändra de inhemska 
vaccinationsreglerna, vilket innebär att denna del i de gemensamma 
utställningsreglerna även fortsättningsvis kommer att skilja sig från övriga. 
 

10. SKK framförde åter sin önskan till DKK att de bör öppna sin databas för 
medlemmarna i de övriga nordiska klubbarna. SKK framförde ett tack till NKK 
för att de nu öppnat sin databas för t.ex. medlemmar i SKK. 
 
SKK-FKK meddelade att de kommer att se över om det på ett enklare sätt går 
att delge varandra elektronisk information om hunduppgifter. 
 

11. DKK rapporterade att anmälningssiffran till Herning är ca 8 500 och FKK hade 
redan vid 1:a anmälningstidens utgång ca 16 000 anmälda till sin 3-
dagarsutställning i Helsingfors och beräknar att det totalt kommer att bli ca 
25 000 startande hundar. 
 

12. NKK:s nya VD Trine Christensen Hage önskar besöka SKK så fort som möjligt 
efter att hon tillträder sin tjänst den 1 december. NKK har även anställt en ny 
ekonomichef. 
 

13. Island är intresserat av att få studera SKKs Katalog för PC och även ta del av de 
reviderade grundreglerna. De var också mycket nöjda med hur den digitala 
avläsningen av deras röntgenbilder fungerar sedan samarbetet med SKK 
startat. 
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14. Ulf framförde till FKK att SKK önskar göra ett studiebesök för att titta på deras 
online-lösning av valpregistreringen 

 
CS noterade informationen  
 
 
§ 166 Internationella frågor 
 

a) Minutes of the General Assembly of the FCI European Section 
För information fanns protokoll från FCIs Europasektions fullmäktige den 2 september 
2013. 
 
Mötet diskuterade bl.a. hur EU-lagstiftningen stämde överens med FCIs statuter. 
 

b) FCI Europe Section – Quarterly Monitoring Report – July 2013 
För information fanns kvartalsrapport från FCIs Europasektion rörande frågor inom EU 
parlamentet. 
 
Ulf Uddman uppmärksammade CS på att EUs regler säger att det är bara veterinärer 
som får utfärda hundpass. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Rapport från FCIs styrelsemöte 29-30 oktober ang. The International 
Partnership for Dogs – DogWellNet.com 

Ulf Uddman informerade om Brenda Bonnett och han föredragit projektet för FCIs 
styrelse. 
 
FCIs styrelse har efter redovisningen beslutat att skicka ut förslaget på remiss till övriga 
FCI-medlemmar med sista svarsdag 1 februari 2014.  
 
Ett tiotal av de större kennelklubbarna i Europa är intresserade av att delta i projektet. 
Det som ligger närmast i projektet är att ta fram stadgar och att arbeta vidare på och 
utveckla webbplattformen. 
 
I början av nästa år planerar Nils Erik Åhmansson och Ulf Uddman att besöka de större 
kennelklubbarna som är intresserade av att delta i projektet. 
 
Ulf Uddman önskar CS mandat att använda ett rambelopp om upp till 250 000 kr ur 
Utvecklingsfonden för att tillsammans med bl.a. Brenda Bonnett och övriga berörda 
utveckla webbplattformen. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
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Övrigt 
 
EU-kommissionen 
Den 28 oktober hölls ett möte i Bryssel, arrangerad av EU-kommissionen och ca 500 
personer deltog från EU-länderna. Jörgen Hindse, ordförande i Dansk Kennel Klub och 
FCIs Europasektion, presenterade FCI-organisationen. 
 
CS noterade informationen. 
 
Ungerska Kennelklubben 
Ungerska Kennelklubben får inte utfärda stamböcker sedan några veckor tillbaka p.g.a. 
av stämningshot från ungerska regeringen, anledningen är osäker. Till dags dato finns 
är inte frågan löst och ingen uppdaterad information finns att få.  
 
CS noterade Informationen. 
 
 
§ 167 Delårsbokslut 2013-09-30 
 
Ulf Uddman informerade om delårsbokslutet 30 september 2013. 
 
På totalnivå håller SKK väl både resultat och omsättning. 
 
De stora förändringarna som skett i prognosen för helår sett mot budget och 
föregående år är bl.a. 
 

- Valpregistreringarna fortsätter att minska med ca 4 % för 2013.  
- Koncentrerat insatserna på marknadsavdelningen till kampanjarbete Skäll inte 

på hunden samt utvecklingen av länsklubbarnas webbsidor.  
- Ökat den kalkylerade procentsatsen för sociala kostnader, inkl 

pensionskostnader 
- Högre sponsorersättning p.g.a. det nya Agria-avtalet 

 
För Länsklubbsuppdraget finns det några saker att lyfta fram: 

- Medlemsnedgången som haft i några år, slår igenom med full effekt. Det 
betyder lägre medlemsintäkter 

- Nytt tryckeriavtal som börjar gälla fr.o.m. Hundsport nr 10/2013 minskar 
kostnaderna. Fortsatt tufft med den kommersiella annonsförsäljningen.  

 
 
§ 168 SKK Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund 
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Svenska Kennelklubben (SKK) har i samråd med Djurskyddet Sverige, Svenska 
Fåravelsförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund samt de special- och avtalsanslutna 
klubbar inom SKK som bedriver vallhundsträning: Svenska Vallhundsklubben, Svenska 
Gårds- och Vallhundsklubben, Svenska Working Kelpie Klubben, Specialklubben för 
Bearded Collie och Intresseföreningen Kroppsvallarna, tagit fram denna policy för 
djurhantering vid vallningsträning med hund. Syftet med policyn är att eftersträva att 
all vallningsträning med hund genomförs på ett korrekt sätt utifrån 
djurskyddsaspekten för de vallade djuren. 
 
CS beslutade att godkänna den föreslagna policyn. 
 
 
§ 169 Information från 
 

a) CS ledamöter 
 
Per-Inge Johansson 
 
Ny verksamhetsklubb 
En ny verksamhetsklubb är under bildande, Kroppsvallarna. Prov- och 
Tävlingskommittén kommer att assistera när det gäller att klubbens regelverk. 
 
CS noterade informationen. 
 
Kurs i föreningsteknik 
60 funktionärer kommer att delta i en utbildning för ordförande, sekreterare och 
kassörer i Värnamo 16 november. 
 
Besök på länsstyrelse  
Göteborg är sista anhalten för att ha genomfört besök på Sveriges länsstyrelser. Dock 
är Stockholm undantaget då de inte önskar något samarbete med SKK. 
 
Övriga länsstyrelser har insett fördelen med det arbete som SKK gör, de har också 
börjat tala med varandra över länsgränserna, vilket är mycket positivt. 
 
Per-Inge Johansson anser nu att uppdraget är slutfört och överlämnar resultatet och 
det fortsatta arbetet till SKK/UKK. 
 
CS tackade för väl utfört arbete! 
 
 
§ 170 Sammanträdet ajourneras 
 
Ordförande ajournerade möte till den 15 november kl. 09.00. 
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§ 171 Sammanträdet återupptas 
 
Ordförande avslutade ajourneringen och sammanträdet återupptogs. 
 
 
§ 172 Information från 
 

CS ledamöter (forts) 
 
Britt-Marie Dornell 
 
Kastration 
Det är viktigt att verka för att information om SKKs policyuttalande avseende 
kastration sprids såväl inom som utom organisationen. 
 
AK har uppmärksammat att en av SKKs sponsorer gör reklam för kastration till nya 
hundägare, vilket AK inte ser som positivt. 
 
CS beslutade uppdra till VD att kontakta berörd sponsor och be om att den specifika 
informationen tas bort.  
 
CS beslutade vidare att kontakta Statens Jordbruksverk och landsbygdsministern och 
uppmärksamma dem på att kastration av hanhundar runt 1-års ålder har blivit allt 
vanligare. 
 
Dom i Göta Hovrätt 
Dom har fallit i Göra Hovrätt i ett fall där en valpköpare gått till civilrätt rörande HD där 
valpköparen fick rätt mot uppfödaren. SKK var på plats med expertvittne. 
 
AK önskar framöver att AK och juridiska avdelningen i ett tidigare skede samarbetar 
när liknande fall är aktuella. 
 
CS diskuterade även kring gällande konsumentköplag och köplagstiftning.  
 
Mot bakgrund av utfallet i ovanstående ärende beslutade CS att uppdra till VD att söka 
samarbete i andra organisationer t.ex. hästsporten för att undersöka om en samverkan 
för att få tillstånd en ändring i gällande lagstiftning eller motsvarande. 
 
Oredovisat uppdrag från Utställningskommittén 
UtstK har haft ett uppdrag att undersöka om det finns möjlighet för specialklubbarna 
att ha kortare framförhållning för att ansöka om utställning än det som praktiseras nu. 
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Mats Stenmark informerade om att frågan ligger inom det fortsatta arbetet med 
projektet ”Att arrangera utställning”. Specialklubbarna kommer att få möjlighet att 
använda detta i nästa steg i utvecklingen, vilket kommer att underlätta 
ansökningsprocessen. 
 
CS noterade informationen. 
 
Bo Skalin 
 
Utställning 
Vissa specialklubbar vill kunna ställa ut sina hundar på två utställningar samma dag.  
 
SKKs förhållningssätt är hittills att inte tillåta detta ur djurskyddssynpunkt. 
 
CS diskuterade frågan och beslutade att uppdra till UtstK att bereda frågan, titta på ett 
eventuellt dispensförfarande ett restriktivt regelverk med tydliga gränsdragningar. 
 
Annica Uppström 
 
Regionträffar för kennelkonsulenter 
Annica Uppström informerade om de positiva regionträffar för SKKs kennelkonsulenter 
som genomförts under hösten. 
 
Eva Lejdbrandt 
 
Vaccinationsprogram för hund 
På Irland och i England har en debatt väckts om att hundägare vaccinerar sina hundar 
för mycket. 
 
Åke Hedhammar informerade om att den praxis som används i Sverige vid vaccinering 
är mycket bra och inga andra åtgärder än de som redan finns behöver vidtas. 
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Bengt Pettersson 
 
Dopingkommittén 
Det internationella draghundsportsförbundet (IFSS) har godkänt läkemedlet Losec för 
draghundar att användas vid långa tävlingar. 
 
I Sverige är det inte tillåtet. Dopingkommittén kommer att förbereda en debattartikel i 
ämnet. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) VD 
 
Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) 
Svenska Kynologiska Akademin har tidigare godkänt ett belopp för att klubben ska 
kunna återskapa sitt arkiv som till stora delar gått förlorat. 
 
Klubben har nu färdigställt materialet som SKK enligt överenskommelse fått en kopia 
på. Materialet kommer att finnas tillgängligt i SKKs bibliotek. 
  
Stockholm Hundmässa 
Totalt är det ca 7 100 anmälda hundar till årets utställning, då inkluderar det övriga 
tävlingar som arrangeras på mässan. Det kommer att finnas ca 1 100 hundar på 
rasklubbstorget. 
 
Årets Polishund, en tysk schäferhund, kommer från Malmö och årets 
narkotikasökhund, en engelsk springer spaniel, kommer från Stockholm. Båda 
hundarna har med sina insatser gjort stor nytta i och för samhället. 
 
Momsdirektiv 
SKKs revisorer har fått i uppdrag att skriva en artikel i Hundsport Special angående nya 
momsdirektiv för ideella organisationer. Kansliet har erfarenhet av att länsklubbarna 
runt om i Sverige får olika besked om de ska betala skatt på utbetalade arvoden eller 
inte.  
 
SKK samarbetar med Svenskt Friluftsliv för att få SKKs verksamhet momsfri även 
framöver.  
 
Dog Health Workshop 
Tyska Kennelklubben (VDH) har nu övertagit rollen som arrangör för nästa Dog Health 
Workshop. Enligt planeringen kommer konferensen att hållas den 14-15 februari 2015 
i Dortmund. 
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Sunne Game Fair 
SKK har fått inbjudan att delta i Sunne Game Fair den 8-10 augusti 2014. Det beskrivs 
som en jaktmässa som också vänder sig till familjer. Arrangören är intresserad av ett 
samarbete med SKK. 
 
CS diskuterade inbjudan och påpekade att Värmlands Kennelklubb har sin utställning 
två veckor före jaktmässan och det är också samma helg som Finska Kennelklubben 
arrangerar världsutställningen. 
 
CS beslutade preliminärt att tacka nej till deltagande men uppdrog till Freddy 
Kjellström att ta reda på mer fakta kring evenemanget. 
 

 
Diskussionsämnen: 
 
a) Dubbelbestraffning (artikel från Info Torg samt en kommande kommentar artikel i 
Hundsport). Detta med anledning av CS beslut i protokoll nr 5-2013 § 124 
CS diskuterade konsekvenserna av det domslut som presenterades i somras. CS har att 
pröva förtroendefrågan för funktionärer som auktoriserats av CS. 
 
Förbudet om dubbelbestraffning finner CS inte berör en persons förtroende men att 
prövning måste ske individuellt och inte så statiskt som hittills skett. 
 
CS anser att om DN dömer en medlem till disciplinstraff så påverkas inte 
förtroendeuppdraget om en person är vald vid ett årsmöte. 
 
CS anser att om en person är vald av en styrelse till en förtroendepost så får styrelsen 
göra en prövning om DNs beslut påverkar förtroendet eller inte. 
 
CS anser att SKKs tävlingar, som t.ex. årets utställningshund och årets uppfödare inte 
berörs av de personer som är antingen ägare eller uppfödare. 
 
CS beslutade att tävlingen ”Årets Uppfödare” ska ändra namn till något mer passande 
som speglar vad tävlingen egentligen står för. CS uppdrog till Utställningskommittén 
att föreslå ett nytt namn. 
 
 
b) Hur kan vi underlätta för uppfödare att hitta regler och restriktioner för respektive 
ras? (Annica Uppström) 
 
CS diskuterade om det är för svårt att vara medlem i Svenska Kennelklubben. UKK tar i 
sina bedömningar hänsyn till lagstiftningen som är går att tolka på olika sätt och vi ser 
att våra myndigheter inte alltid får rätt när deras beslut i djurskyddsärenden prövas 
rättsligt. 
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Det finns tre grupper som hamnar på UKKs bord 

- Personer som gör fel av okunnighet 
- Personer med stor erfarenhet som gör fel av rent slarv 
- Personer som medvetet försöker kringgå gällande regler 

 
Som exempel nämnde Annica Uppström att ett stort problem är de s.k. 
tjuvparningarna. Av 45 anmälda tjuvparningar är det 28 st. tikar som varit under 18 
månader. 
 
De som inte följer SKKs grundregler får ett brev med information om att ett fel begåtts. 
UKK har för avsikt att se över formuleringar i informationsbreven och försöka hitta en 
lämplig avvägning i formuleringen för de olika grupperna. 
 
UKK uppmanades att försöka formulera sina protokoll än mer tydligare. CS har 
förståelse för att det inte är en enkel uppgift men det är till gagn för medlemmarna. 
 
UKK fick ett KF-uppdrag att se över grundregel 4:5  
4:5 att vid överlåtelse av hund med bibehållen avelsrätt alltid upprätta avtal med 

innehåll fastställt av SKK som bl.a. innebär att längsta giltighetstid för 
fodervärdsavtal för tik är till dess tiken lämnat högst två valpkullar. Giltighetstiden 
begränsas till dess tiken uppnått fem års ålder. Fodervärdsavtal får inte tecknas för 
tik som fyllt fem år. 

 Giltighetstiden för fodervärdsavtal för hanhund är till dess att hanen lämnat högst 
sex valpkullar. Giltighetstiden begränsas till dess hanen uppnått sju års ålder. 
Fodervärdsavtal får inte tecknas för hane som fyllt sju år. 

 Äganderätt samt övriga rättigheter övergår utan ersättning till fodervärden så snart 
villkoren enligt denna punkt är uppfylld. 

 
CS diskuterade även om CS ska ha ett s.k. ”nådeinstitut”. CS anser att frågan bör 
diskuteras av Föreningskommittén och DN. 
 
c) SKKs förhållningsätt till och bemötande av organisationens medlemmar (Göran 
Bodegård). 
Då Göran Bodegård inte kunde närvara vid sammanträdet beslutade CS bordlägga 
frågan till ett senare möte. 
 
d) SKK 125 år – hur ska SKK uppmärksamma detta? 
Nils Erik Åhmansson informerade om att det kommer en artikelserie i Hundsport om 
de senaste 25 åren i SKKs historia. 
 
En rad förslag radades upp: 

1. Stockholm Hundmässa med tema SKK 125 år: 
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a. Använd B-hallen för att visa bredden i vår verksamhet, olika 

hundsporter 
b. Bjuda in Nordiska företrädare 
c. Visa upp våra svenska raser 
d. Prova-på aktiviteter 
e. Breeders Corner 

2. Öppet hus – Svenska Kynologiska Akademin visar upp museet och biblioteket, 
preliminärt datum, lördagen den 14 juni 

3. Mobil/vandrande konstutställning som visar upp delar av museet och 
biblioteket 

 
 
§ 173 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 nyhetsbrev 
 
CS beslutade att § 147, 150 och 153 inte får offentliggöras innan protokollet är 
justerat. 
 
 
§ 174 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls den 13 februari 2014. 
 
 
§ 175 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
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Justeras: 
 
 
 
Nils Erik Åhmansson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Britt-Marie Dornell   Pekka Olson 
 




