
SKK / CS nr 1-2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 6 februari på 

SKKs kansli, Rinkeby. 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl Gunnar Stafberg, Ionie Oskarson, Göran 

Bodegård, Per-Inge Johansson, Britt-Marie Dornell, Bo Skalin, Lars West, Mats Stenmark 

Suppleanter: Bengt Pettersson, Ann Carlström, Annica Uppström 

Adjungerade: Ulf Uddman, Åke Hedhammar (från § 15), Pia Wahlström (§ 15), Sveriges 

Hundungdom (§ 17) 

Anmält förhinder: Ulla Björnehammar, Yvonne Larsdotter 

Vid protokollet: Annika Klang 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet öppnat.  

§ 2 Val av justeringspersoner 

Ionie Oskarson och Carl Gunnar Stafberg utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Innan mötet fortsatte informerade Ulf Uddman om några organisatoriska förändringar som fr.o.m. 

den 1 januari 2008 införts på kansliet. Förändringen innebär att kansliets ledningsgrupp har utbytts 

mot en chefsgrupp bestående av sju personer. Dessa personer deltar inte på CS möten utan Ulf 

Uddman kommer att hålla en särskild information för dessa personer i anslutning till CS möten 

samt att chefsgruppen har möten med jämna mellanrum. 

CS noterade informationen. 

§ 3 Föregående protokoll CS nr 6/2007  

§ 147 Föregående protokoll CS nr 5/2007 

§ 110 Protokoll SKK/DK nr 3/2007 

§ 68 Domarfrågor/övriga inkomna skrivelser 

Moa Persson har tillkallat advokat som har begärt att få ut de handlingar som ligger till grund för 

CS beslut i protokoll nr 5 och 6. * 

CS beslutade att uppdra åt VD att skicka handlingarna till advokaten vilka tidigare skickats till Moa 

Persson. 

§ 132 CS arbete fram till KF 2009, e) val av CS kommittéer och arbetsgrupper 

Ulf Uddman informerade att Marina Bengtsson fortsatt kommer att vara SKKs representant i FCIs 

kommission för brittiska stående fågelhundar. 

Nytt aktiebolag 

Ulf Uddman informerade att det nya bolaget för IAHAIO-kongressen 2010 nu är klart. Bolaget har 

fått namnet ”People and Animals - For Life 2010 AB”. 

 

§153 Protokoll SKK/UtstK nr 4/2007 

Norra Norrbottens Kennelklubb – ändrad status på utställning 2010 

Ulf Uddman, Mats Stenmark, Per-Inge Johansson samt tre representanter från Norra Norrbottens 



Kennelklubb har vid ett möte diskuterat de problem som funnits vid klubbens senaste utställningar. 

Mötet enades om att en utvärdering ska göras efter 2008 års utställning och om inga synpunkter 

framförs på hur utställningen sköttes så kan klubben åter få internationell status på utställningen 

2010. 

CS diskuterade frågan och beslutade att fastställa mötets överenskommelse. 

 

§ 154 Ärenden från Läns- och Specialklubbar 

h) Brev till Svenska Vallhundklubben angående bristande resultatredovisning av provverksamhet 

Ulf Uddman informerade om att Svenska Vallhundklubben har börjat leverera in tävlingsresultat 

resultat till SKK. Klubbens nästa styrelsemöte är i mitten av februari varför SKK ännu inte fått 

något svar på det brev som skickades i november 2007. 

CS noterade informationen. 

 

§ 156 Nordiska frågor 

Snabbinfo från NKU/AU mötet 26 september 

Ulf Uddman informerade att skrivningen i protokoll nr 6/2007 angående vilka villkor som ska gälla 

för utländska hundar att erövra nationella championat blev missvisande. För World Dog Show 

gäller: för de raser som SKK kräver jakt- eller bruksmerit för att erhålla SUCH, gäller att hund som 

har ett WCC (working class certificate) och är nationell champion samt över 24 månader erhåller 

titeln SUCH om hunden erhåller ett certifikat på World Dog Show eller på Circuiten. 

Ulf Uddman föreslår att han får i uppdrag att ta fram ett förslag för utländska hundar/utlandsägda 

hundar där SKK accepterar ett nationellt WCC för att vara berättigade att erhålla svenskt 

utställningschampionat om hunden erhåller ett certifikat i Sverige. 

CS beslutade i enlighet med förslaget 

 

Övrigt 

Dansk Kennel Klub har fått en ny VD i Jens Glavind. 

Finska Kennelklubben har fått en ny VD i Olli Rahi. 

 

§ 159 Solna Tingsrätt – tredskodom 

Ulf Uddman informerade om att den dom som Solna Tingsrätt meddelade i höstas har överklagats 

av motparten. Huvudförhandling skulle ha hållits i februari 2008 men då motparten är sjuk har ny 

huvudförhandling skjutits fram i tiden, sannolikt till hösten 2008. 

 

§ 164 Uppföljning av den generella domarkonferensen 

Arbetsgruppen har haft ett uppföljningsmöte angående det fortsatta uppdraget:  

Information till berörda klubbar kommer att skickas ut inom kort.  

Under året kommer arbete ske med att färdigställa den lista av raser som ska uppmärksammas 

speciellt vid utställningsbedömning avseende exteriöra överdrifter. 

Listan ska ge underlag till nya domaranvisningar 

Avelskommittén får i uppdrag att göra konsekvensanalyser för RAS utifrån denna lista samt att 

Standardkommittén får i uppdrag att kontrollera innehållet i standardtexterna. 

Domarkommittén få i uppdrag att se över domarutbildningen vid konferenserna som ska hållas 

under 2008, 2009 och 2010 och att införliva de synpunkter som kom fram vid konferensen i 

november 2007 i utbildningen 

Dokumentationsprotokollet från konferensen är klart inom en månad. 

Kontinuerlig kontakt ska hållas med Sveriges Veterinärförbund.  

CS noterade informationen. 

 



§ 166 Information från 

b) CS ledamöter 

Per-Inge Johansson 

Specialklubbskonferens 

Ett önskemål har framförts om att länsklubbarnas ordförandemöte i januari 2009 delvis ska hållas 

tillsammans med specialklubbskonferensen. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

c) verkst. Dir 

Semesterstängning av SKKs kansli 

Ulf Uddman vill återigen stryka under att kansliet är stängt under veckorna 29-30 och inget annat. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 4 Protokoll SKK/AK nr 5/2007 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 31 oktober 2007. 

a) Fransk Bulldogg Klubb – dispens från registrering av svansbeteckning 

Fransk Bulldogg har till AK lämnat in en dispensförfrågan angående registrering av 

svansbeteckning. 

AK har behandlat frågan vid sitt möte den 19 och 20 januari 2008 och då även inbegripit raserna 

engelsk bulldog och bostonterrier. AK föreslår CS att kravet på svansbeteckning för engelsk 

bulldogg, fransk bulldogg och bostonterrier slopas. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

Beslutet är omedelbart justerat. 

b) Ansökan om medel ur Forsknings- och utvecklingsfonden – basenji 

Maria Winberg, frilansare, med filmutbildning från Stockholms Filmskola och Dramatiska Institutets 

kurs i projektutveckling för dokumentär söker bidrag att kunna genomföra en filmning i Afrika. 

Filmen ska dokumentera när några uppfödare från Sverige och USA ska försöka köpa några 

basenjivalpar till Sverige för att på så sätt bredda avelsbasen i bägge länderna. 

AK föreslår CS att inte bidra med medel ur forskningsfonden. 

CS diskuterade ansökan och anser att den har ett kynologiskt värde och beslutade att lämna bidrag 

med 9 000 kronor. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5 SKK/DN protokoll, beslut samt sammanställning av beslut 

För information fanns protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd 

den 30 november 2007 samt beslut och sammanställning av beslut. 

§ 6 Rapport från SKKs Domarkommitté 

SKKs Domarkommitté är vilande fram till hösten 2008. DKs sekreterare rapporterar de beslut som 

den utsedda arbetsgruppen har tagit mellan CS möten. 

Honnörsdomare 

CS förde en principdiskussion kring titeln Honnörsdomare. Två domare har föreslagits till 

honnörsdomare utan att de själva har ansökt om detta. CS anser inte att detta är rätt väg att gå, 

utan begäran ska komma från domaren själv. 

Mot bakgrund av diskussionen beslutade CS att avauktorisera Erna Jungefelt och Bernt Fasth som 



domare med ett varmt och stort tack för deras insatser genom en lång rad av år. 

CS beslutade att bifalla önskemål från Arne Thorn och Anders Cederström att få bli 

honnörsdomare. Båda domarna ges ett varmt tack för en lång och gedigen domargärning inom 

organisationen. 

Auktorisationer 

DK/VU har beslutat tillstyrka  

Eva Erikssons ansökan om att bli Gruppallrounder för Grupp 1 

Lars Adeheimers ansökan om att bli Gruppallrounder för Grupp 9 

Domarkonferenser 2010 

DK/VU har beslutat tillstyrka följande domarkonferenser 

27-28 februari Svenska Isländsk Fårhundklubben och Svenska Lapphundklubben 

5-7 mars Klubben för Kontinentala Fågelhundar och Svenska Vorstehklubben 

26-28 mars Svenska Polarhundkubben 

16-17 oktober Svenska Gårds- och Vallhundklubben 

23-24 oktober Svenska Schnauzer- och Pinscherklubben 

Preparandkurs 2010 

DK/VU har beslutat att utlysa en preparandkurs den 9 -14 maj 2010. 

CS noterade informationen. 

CS uppdrog åt DK/VU att bereda ansökan om återauktorisation som domare Birgitta Svarstad 

skickat in.  

CS uppdrog också till DK/VU att göra en sammanställning av domare som inte dömt de senaste 2-3 

åren. 

Övrigt 

Med anledning av en skrivelse daterad den 17 oktober 2007 i vilken påtalats att en domare vid 

utställningen i Norrköping den 18-19 augusti 2007 dömt raser för vilka denne enbart innehar 

”provisional” domarstatus hos AKC diskuterade DK igen problematiken med ”provisional judges” 

från USA. 

DK/VU 2008-01-14 beslutade att föreslå CS att fastställa DKs tidigare beslut: DK 2/2004 § 42; ”På 

förekommen anledning diskuterade DK förhållandet då domare innehar någon form av 

auktorisation i American Kennel Club. Finner DK att för att åta sig domaruppdrag vid utställning i 

Sverige ska statut ”Approved regular judge” vara uppfylld enligt AKC krav för aktuella raser.” 

CS beslutade konfirmera att denna tolkning fortfarande gäller. 

§ 7 Protokoll SKK/FK nr 5/2007 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 23 och 24 

november 2007. 

§ 141 Utvärdera SKKs verksamhet ur medlems- och hundägarperspektiv avseende 

organisationsform, informationsspridning, tidningar m.m. 



Föreningskommittén äskar 250 000 kr för att kunna genomföra en undersökning hos 2 000 – 3 000 

medlemmar i läns- och specialklubbar med frågor om hur de ser på organisationen och 

verksamhetsformen. Ett externt företag anlitas för uppdraget. 

CS beslutade i enlighet med Föreningskommitténs förslag. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 8 Protokoll SKK/JhK nr 4/2007 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 18 oktober 

2007. 

 

§ 53 Ansökan om bidrag för utvärdering av nya metoder för eftersök vid jakt och trafikolyckor 

Lars West, ordförande i Jakthundskommittén, informerade att Svenska Jägareförbundet har ansökt 

om anslag från ”Forskningstjugan” avseende ett projekt för utvärdering av nya träningsmetoder för 

framgångsrikare eftersök vid jakt och trafikolyckor. 

JhK anser att ovanstående är ett efterfrågat och angeläget projekt. Utbildning av eftersöksekipage 

ställer höga etiska krav på träningsmetoder. Bra eftersöksekipage har ett stort värde för samhället 

i samband med jakt och trafikolyckor. JhK önskar att CS skjuter till medel till nämnda forskning. 

CS beslutade att bidra med 150 000 kronor mellan 2008 och 2010 ur Bertil Lagerblads 

forskningsfond. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 9 Protokoll SKK/PTK nr 4/2007 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och Tävlingskommitté den 26 

oktober 2007. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 10 Protokoll SKK/UKK nr 6/2007 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 

Kennelkonsulentkommitté den 8 november 2007. 

§ 109 Uppfödarärenden 

En utesluten medlem har tillsammans med en person som inte är medlem i SKK annonserat ut 

schäfervalpar. I annonsen anges att valparna är registrerade. Den person som begärt registrering 

av kullen har vid kennelkonsulentbesök informerat att varken valparna eller tiken har varit hos 

henne. 

Den person som begärt registrering av kullen har UKK anmält till SKKs Disciplinnämnd för brott 

mot SKKs grundregler. 

Personen ifråga har överklagat UKKs beslut till CS. 

Mot bakgrund av tillgängliga handlingarna i ärendet beslutade CS att avslå överklagandet. 

§ 11 Protokoll SKK/UtsK nr 5/2007 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 7 

november 2007. 

§ 114 Inkomna skrivelser 

a) Deltagande i utställning – felaktiga födelsedatum på valpar under fyra (4) månader 

Svenska Newfoundlandshundklubben har skickat in ett antal skrivelser angående valpar som 



anmälts till klubbens utställning i Timrå/Sundsvall 2007-10-06 och deltagit i valpklass, där ägaren 

lämnat fel födelsedatum för valparna. 

UtstK önskar att CS tar ställning till om ärendet ska vidarefordras till Disciplinnämnden då valparna 

deltagit på utställning i strid mot gällande utställningsbestämmelser. 

Mot bakgrund av tillgängliga handlingar i ärendet beslutade CS att anmäla ägaren till 

Disciplinnämnden. 

Övrigt 

Svenska Spets- och Urhundklubben överklagar beslut om att inte få flytta utställningsdatum för en 

av sina rasklubbar. 

Japanska Spetsklubben har med kort varsel fått information om att Japan ska sända en delegation 

till Sverige i samband med världsutställningen och då titta på de svenska japanska spetsarna. 

Klubben önskar då flytta datumet för specialen så att den går av stapeln i samband med 

Världsutställningen. 

CS diskuterade frågan och uttryckte att man är mycket ovillig till att ändra Utställningskommitténs 

beslut men att man i detta fall kan tänka sig att göra ett undantag med anledning av de fakta som 

framkommit.  

CS beslutade att bifalla överklagan. 

Mats Stenmark och Bo Skalin reserverade sig mot beslutet. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna 

§ 12 Ärenden från Läns- och specialklubbar 

a) Svenska Älghundklubben – registrering av svensk vit älghund Lady 

Svenska Älghundklubben har i brev till CS överklagat SKKs Avelskommittés beslut om att 

godkänna hunden Lady som svensk vit älghund. 

Hunden är belagd med tillfällig avelsspärr till dess att CS tagit beslut om hur ärendet slutligen ska 

behandlas. 

CS diskuterade ärendet med utgångspunkt från de handlingar som finns tillgängliga. 

CS beslutade att avelsspärren ska hävas med hänvisning till att hundägaren följt de anvisningar 

han erhållit och att felet som begåtts har berott på felaktig information från Svenska 

Älghundklubben till SKK. 

CS uppmanar Svenska Älghundklubben att se över sina rutiner när det gäller intypning av hundar 

samt hur man informerar SKK. 

§ 13 Ärenden från medlemmar/privatpersoner 

a) Brev från Åke Cronander angående vidareutbildning 

Åke Cronander önskar att CS gör en överprövning av Svenska Terrierklubbens och SKKs 

domarkommittés avslag på ansökt vidareutbildning inom terrierraserna. 

Tre rasklubbar inom Svenska Terrierklubben har tillstyrkt utbildning men Svenska Terrierklubben 

har avslagit ansökan. SKKs Domarkommitté har följt specialklubbens beslut. 

CS diskuterade ärendet och beslutade att Åke Cronander bereds tillfälle att vidareutbilda sig inom 

terrierraserna. Carl Gunnar Stafberg, ordförande i domarkommittén, får i uppdrag att ha ett samtal 

med Åke Cronander om den kritik som framförts av specialklubben. 

Specialklubben uppmanas också att enbart framföra sakskäl i sina yttranden till domarkommittén 

angående de personer som söker utbildning eller vidareutbildning på specialklubbens raser. 



b) Överlåtelse av svenskt kennelnamn till annat land 

Linda Giller och Dagfinn Pedersen i Norge önskar överta det svenska kennelnamnet ”Guldkronans” 

till Norge. Ägaren till det svenska namnet är avliden och inga kvarvarande släktingar motsätter sig 

övertagandet. 

CS beslutade att tillstyrka överlåtandet. 

c) Protest mot kennelnamn – Kenth Johansson, Monica Broman 

Kenth Johansson och Monica Broman protesterar mot kennelnamnet ”Glädjelyckans” som de tycker 

är för likt deras eget ”Glädjeyrans”. 

CS diskuterade protesten och beslutade att avslå den med hänvisning till att det inte kan anses 

vara renommésnyltning. 

d) XX – dispens ögonärende 

Punkten bordläggs tills att Åke Hedhammar kommer till dagens möte. 

 

 

§ 14 Internationella frågor 

a) Minutes of the FCI General Committee Meeting, May 20, 2007, Acapulco 

För information fanns protokoll från FCIs styrelsemöte den 20 maj 2007 i Acapulco. 

b) Minutes of the FCI General Committee Meeting May 22, 2007, Acapulco 

För information fanns protokoll från FCIs styrelsemöte den 22 maj 2007 i Acapulco. 

c) Minutes of the FCI Europe Section Committee Meeting, November 14, Munich,  

För information fanns protokoll från FCIs Europasektions styrelsemöte den 14 november 2007 i 

München. 

d) Minutes of the meeting between The Kennel Club and Svenska Kennelklubben, October 31, 

2007, London 

För information fanns minnesanteckningar från möte mellan The Kennel Club och Svenska 

Kennelklubben den 31 oktober 2007 i London. 

e) Canadian Kennel Club 

Den kanadensiska kennelklubben har i brev vädjat om stöd från kennelklubbar världen över för sitt 

agerande med FCI. 

CS har tagit del av brevet och lägger det till handlingarna utan åtgärd. 

§ 15 WDS 2008 

Under denna punkt deltar även Pia Wahlström, projektsamordnare för World Dog Show. 

a) Allmän information 

Ulf Uddman och Pia Wahlström visade en ingående och detaljrik power point presentation över hela 

projektet och var de olika delarna befinner sig i dagsläget. 

b) Dispensansökan för deltagande på WDS med kuperad hund – Maureen Osborn 

Maureen Osborn söker dispens för att ställa ut sin hund på WDS. Hunden är köpt från Finland och 

kuperad i USA. 

CS beslutade att tillstyrka dispensen. 



c) Dispensansökan för deltagande på WDS med kuperad hund – Marvin Garrett 

Marvin Garret söker dispens för att ställa ut sin hund på WDS. Hunden är köpt i Danmark och 

kuperad i USA. 

CS beslutade att tillstyrka dispensen. 

d) Dispens för exteriördomare att tjänstgöra som ringsekreterare 

Ulf Uddman har ställt frågan till presidiet om att ge dispens för exteriördomare att tjänstgöra som 

ringsekretare på WDS och Circuiten då det för några klubbar har visat sig svårt att få tag på 

auktoriserade ringsekreterare. 

Presidiet har ställt sig positiv till en dispens. 

CS beslutade tillstyrka en dispens att gälla för World Dog Show 2008 och Circuitutställningarna. 

e) Förslag till sjukvård vid WDS 2008 

Bengt Pettersson informerade om förslag till hur humansjukvården ska hanteras under 

utställningsdagarna. 

CS beslutade att Bengt Pettersson fortsätter arbetet. 

f) Sveriges Hundungdom (SHU) 

SHU kommer att delta på World Dog Show och arrangera Junior Handling tävlingen. 

CS noterade informationen. 

§ 16 Bedömning av kuperade hundar visavi standardtext 

Renée Sporre-Willes har lämnat en skrivelse i frågan till CS med hur domare bör värdera kuperad 

svans och/eller öron hos schnauzer- och pinscherraserna där nya formuleringar finns i standarden. 

Problematikens praktiska vidd motiverar att saken delegeras till SKKs Domarkommitté och SKKs 

Standardkommitté för förslag till formulering av anvisningar till domare. I väntan på att dessa 

anvisningar blir klara bör domare bedöma svans och öron i enlighet med standardens formuleringar 

som inkluderar att ”varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till 

graden av avvikelsen.” 

CS beslutade i enlighet med framlagt förslag. 

§ 17 Sveriges Hundungdom (SHU) 

Sveriges Hundungdom i form av Maria Ivarsson (ordförande), Jenny Stenberg, Johan Andersson 

och Moa Källström välkomnades till CS möte. 

SHU har begärt företräde för att diskutera några angelägna frågor. 

a) Junior Handling 

SHU är beredda att ta huvudmannaskapet för Junior Handling med omedelbar verkan och ställer 

frågan om CS har förtroende för SHU i denna fråga. 

CS har fullt förtroende för SHU när det gäller detta och beslutade att SHU från och med dagens 

möte har huvudmannaskapet för Junior Handling. 

b) Freestyle 

SHU är beredda att fortsätta arbetet med Freestyle fram till 2009 och då ta ett beslut om hur och 

om man ska gå vidare med det. 

Ett regelverk för NordM i Freestyle måste snarast tas fram. Ulf Uddman och SHU samarbetar om 

regelverket till NordM. 



Med hänvisning till beskedet att Sveriges Hundungdoms resurser inte räcker till mer än att 

arrangera Junior Handlertävlingen får Ulf Uddman i uppdrag att undersöka om det finns intresse 

hos någon annan klubb att ta på sig ett arrangörsansvar för freestyletävlingen på WDS. 

Övriga frågor 

Föreningskommittén är SHUs fadder precis som för övriga ras- och specialklubbar inom 

organisationen. 

SHU uttryckte att det är hos dem man fostrar nästa generation av funktionärer som ska sitta med i 

styrelser och arbeta för hundens bästa. De tycker därför att ett öppet och konstruktivt samarbete 

med CS är en viktig ingrediens i deras arbete. 

SHU inbjöd CS att övervara representantskapet i september i år. 

SHU har önskemål om att få delta i något av CS möten under året. CS bjöd därför in SHU att 

närvara vid sitt möte den 3 september i höst. 

§ 18 Dispens ögonärende 

Då Åke Hedhammar anlänt till mötet togs den bordlagda frågan upp igen. 

En uppfödare har i brev till CS överklagat Nationella Dopingkommissions beslut att rekommendera 

att inte använda en hund i avel p.g.a. en ögonåkomma. 

Nationella dopingkommissionen har i sitt beslut uttryckt att frågan om en hund ska användas i avel 

eller inte baseras på hundens underliggande sjukdom och inte på en eventuell behandling 

föranledd av en sjukdom. En förändrad medicinering utgör i detta fall inte grund för ett ändrat 

ställningstagande. 

Baserat på tillgängliga handlingar i ärendet beslutade CS att avslå överklagandet. 

§ 19 Statliga myndigheter 

a) Miljödepartementet – Betänkande SOU 1007:89, Rovdjuren och deras förvaltning 

Svenska Kennelklubben har blivit inbjuden att lämna synpunkter på ovanstående remiss senaste 

den 2 juni 2008. SKK har även bett sina läns- och specialklubbar att komma in med yttrande i 

frågan senast den 29 februari. 

b) Jordbruksdepartementet – Bättre djurskydd – mindre krångel, SOU 2007:86 

Svenska Kennelklubben har beretts tillfälle att lämna remissvar i ovanstående fråga och har 

uttryckt man till fullo tillstyrker utredningens förslag. Remissvaret finns att läsa på SKKs 

webbplats. 

c) Jordbruksverket – Inbjudan att komma med synpunkter inför arbetet med två regeringsuppdrag 

Svenska Kennelklubben har beretts tillfälle att inkomna med synpunkter inför ovanstående 

uppdrag. SKK anser att sällskapsdjur och delar av hästhållningen ska hanteras separat från 

djurhållning inom lantbruket. 

SKK har dessutom i brev 2007-10-12 till Karin Åhl lämnat visst underlag som ett led i att få 

Svenska Kennelklubbens kennelkonsulentverksamhet officiellt erkänd som ett fungerande 

egenkontrollprogram.  

d) Jordbruksdepartementet – redovisning av regeringsuppdrag i fråga om förvaltning av vildsvin 

.m.m. 

Svenska Kennelklubben har beretts tillfälle att inkomna med synpunkter på ovanstående remiss 

senast den 17 mars. 



§ 20 Information från 

 

a) CS-ledamöter 

Ann Carlström 

Utbildning valpinstruktörer 

Ann Carlström informerade att materialet till utbildning av valpinstruktörer nu är klart och finns i 

en särskild utbildningspärm. 

Göran Bodegård 

Dansk/svensk gårdshund 

Göran Bodegård visade ett exemplar av den broschyr som tagits fram i samband ansökan om att få 

rasen officiellt erkänd av FCI. 

AKC/Eukanuba (invitational) National Championship 2007 

Göran Bodegård informerade om utställningskonceptet och lämnade även en skriftlig redovisning 

av hela evenemanget. Frågan är om och i så fall på vilket sätt SKK ska engagera sig i denna 

tävling. 

CS beslutade att ta upp frågan vid sitt nästa möte i april. 

Britt-Marie Dornell 

Mastino Napoletano 

Britt-Marie Dornell informerade om möte med Mastino Napoletano klubben bl.a. med anledning av 

att klubben begärt utträde ur hälso- program alternativt att få generell dispens från grundreglerna 

avseende HD. Klubben ser stora svårigheter att hitta tillräckligt antal avelsdjur som uppfyller 

grundreglerna.  

CS uttalade att dispens från grundreglerna endast kan komma ifråga om mycket tungt vägande 

skäl finns.  

Mats Stenmark 

Länsklubbsordförandemöte i januari 2008 

Mats Stenmark redogjorde för mötet och en sammanställning av de frågor som behöver bearbetas 

av SKKs kommittéer. 

Anmälningsförfarande vid anmälan av utställning 

Förslag som innebär att Länsklubbarna söker utställning till 2011 senast i januari 2008 till UtstK 

som skickar en preliminär lista i juni månad. Efter remisstid lämnar UtstK ett förslag till CS 

novembermöte för fastställande. 

CS beslutade överlämna ärendet till Utställningskommittén för handläggning. 

 

MyDOG 2010 

Västra KK ansöker om internationell status på bägge utställningarna 2010 med hänvisning till 

skrivning i CS protokoll från december 2007 ” stora inomhusarrangemang behöver ha internationell 

status p.g.a. de kostnader som är förknippade med detta”. 

I grundansökan har dock ansökts om nationell och internationell utställning. 

CS beslutade ta upp frågan igen vid sitt möte den 16 april. 



Gotlands KK 2010 

Önskemål om att flytta dubbelutställningen då denna upplevs ligga alltför nära (2 veckor efter) 3-

dagarsutställningen i Jönköping samt en vecka efter världsutställningen i Köpenhamn. Om flytt inte 

medges önskar man ställa in dubbelutställningen. 

CS beslutade att ta upp frågan igen vid sitt möte den 16 april. 

Blankett 

Länsklubbarna uttryckte önskemål om att ha en speciell blankett för att anmäla missförhållande 

hos funktionär. Klubbarna uppmanades dock att direkt kontakta t.ex. domaren för att höra hans 

syn på saken. 

CS beslutade att överlämna frågan till Utställningskommittén för handläggning. 

Protester direkt till kommittéer 

Länsklubbarna upplever att utställare i allt större utsträckning vänder sig direkt till SKK/kommittéer 

i stället för att på plats lämna en formell protest för bestyrelsen att besvara. Klubbarna anser att 

sådana ärenden inte ska behandlas av SKKs kommittéer. 

CS beslutade att överlämna frågan till Utställnings- respektive Domarkommittén för handläggning. 

Feed-back 

Skrivelser skickas till SKK/DK angående domares uppförande/dubbelbokningar mm. Vad händer 

därefter? 

CS beslutade att överlämna frågan till Domarkommittén för handläggning. 

Felaktig information 

Utbredd kritik mot Info-avdelningen som svarar självsäkert direkt på frågor som även strider mot 

bestämmelser t.ex. att klubbar ska skicka inteckningskort i efterhand mm. Ärende som skickats till 

reg@skk har hamnat på Info-avdelningen som ”kastat” ärendet. 

CS beslutade att lämna ärendet till SKKs VD för vidare handläggning. 

Reservdomare 

Ska återbetalning av anmälningsavgift göras vid domarbyte om man namngett reservdomare i 

utställnings-PM? Om inte, så bör detta tydliggöras i Utställningsbestämmelserna pkt 20.c. 

CS beslutade överlämna ärendet till Utställningskommittén för handläggning. 

Veterinärintyg för återbetalning 

Uppgavs att fusk med veterinärintyg förekommer. Intyg som är äldre än anmälan förekommer. 

Likaså saknas ibland stämpel och namnuppgift på utfärdande veterinär. 

CS beslutade överlämna ärendet till Utställningskommittén för handläggning. 

Återbetalningsskyldighet 

STOKK´s motion till KF 2007 diskuterades och fick stort gehör. Det innebär i korthet att det ska 

anmälas vid ringen om domarbytet är så sent att detta inte har varit möjligt att meddelas i förväg 

för att gillas, samt att återbetalning inte ska ske då arrangören inte kan ställas till svars (force 

majeure). Motionen återkommer.  

CS noterade informationen. 

 

Dubbelkontroll av utgående skrivelser 

Framfördes att alla utgående skrivelser från kanslipersonal bör läsas av antingen 



kommittéledamöter, VU eller ordförande som ett kvitto på delaktighet. 

CS noterade önskemålet. 

BIS-Veteran vid finaltävlingar 

Länsklubbarna anser att BIS-Veteran ska tas bort från söndagens finaltävlingar. ”Årets Veteran” 

utses inte längre och det finns inget krav i reglementet att BIS-Veteran ska utses. Förslag att det 

ska behandlas lika som Uppfödar- och Avelsgrupp alltså ”lördagens bästa…” respektive ”söndagens 

bästa…”. Alltför ofta får ekipaget, efter övernattning m.m. endast ett fåtal minuter i rampljuset för 

att kanske bli placerad tvåa.  

CS beslutade överlämna ärendet till Utställningskommittén för handläggning. 

SKK/DKs sammansättning 

Återigen framfördes önskemålet att DK bör innehålla en ledamot från arrangörshåll, som inte är 

domare. 

CS beslutade att ta upp ärendet vid sitt möte den 2-3 september. 

Dubbelutställning fredag-lördag 

Gruppen anser att regeln att länsklubbsutställning ska ge utrymme för eventuella 

specialklubbsutställningar under endera dagen under helgen bör ändras. Att, som i Hallands fall, 

tvingas ställa ut 3000 hundar på fredagen till förmån för ett fåtal på söndagen, känns besvärande. 

Problem att anskaffa funktionärer, utställare måste ta ledigt på fredagen m.m. 

Gruppen föreslår att länsklubbens utställningar arrangeras lördag-söndag samt att plats görs för 

eventuellt intresserade specialklubbar samma dag. 

CS beslutade överlämna ärendet till Utställningskommittén för handläggning. 

b) verkst dir. 

 

Matti Oravas Minnesfond 

Ulf Uddman presenterade ett förslag på stadgar för ovanstående fond. Fonden är bildad för att 

hedra Matti Orava, som var flerfaldig svensk mästare i skydd och tävlade i många nordiska 

mästerskap och var ett föredöme som tävlingsmänniska. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

Domarauktorisation 

En domare som varit auktoriserad i annat nordiskt land men blivit avauktoriserad i detta land har 

tidigare ansökt om att få bli auktoriserad i Sverige då domaren flyttat hit. CS har beslutat att inte 

tillstyrka detta. 

Mejlkorrespondens har under en längre tid förekommit mellan FCI, domarens advokat och SKK. 

CS kan inte se att ärendet längre berör SKK då domaren enligt de handlingar som finns tillgängliga 

numera är bosatt i ett annat land. 

CS beslutade lämna handlingarna utan åtgärd. 

Proposed arrangement on judges between The Kennel Club and the Nordic Kennel Union 

Ett förslag om utbyte mellan de nordiska kennelklubbarna och The Kennel Club (KC) när det gäller 

domare har tagits fram av KC. Förslaget ska diskuteras vid nästa möte i NKU. 

Föreningstekniska riktlinjer 

Svenska Vinthundklubben har sammanställt ett dokument rörande föreningsetiska regler. 

CS beslutade att lämna över dokumentet till SKK/FK för vidare handläggning. 



Tackbrev 

SKK har fått tackbrev från Hans Majestät Konungen rörande boken Svenska Hundraser som 

skickades till julen 2007. 

Rikspolisstyrelsen 

Ulf Uddman är kallad till rikspolisstyrelsen för att samtala kring de nya föreskrifterna för den nya 

tillsynslagen för hundar. 

Verksamheten 2007 

Verksamheten för 2007 visar mycket positiva siffror över lag. 

Vikarierande mediachef 

Under Lena Heimléns sjukfrånvaro kommer Ulf Uddman att vara tillförordnad mediachef. 

SKKs marknadsavdelning 

Marknadsavdelningen kommer från och med nu främst vara koncentrerade på att hantera de 

dokument, skyltar, informationsmaterial och övrigt som ska tas fram till WDS. 

Registreringsstatistik 

En lista med olika registreringsuppgifter för 2007 presenterades, bland annat ”Top 2007”, raser 

som har haft störst ökning respektive minskning i antalet registreringar etc. 

Likviditet 

Likviditeten är mycket god. 

§ 21 Överläggningsärende 

SKKs webbplats för valphänvisning 

Utifrån ett förslag som tagits fram kommer SKK/AK och SKK/UKK att ha en gemensam diskussion 

för att ta fram ett slutgiltigt remissunderlag som ska skickas ut till klubbarna. Kommittéerna vill ha 

CS mandat att fortsätta med arbetet. 

SKKs valphänvisning ska ha två funktioner, dels att vara en hjälp för uppfödare i försäljningen av 

valpar och dels att hjälpa blivande valpköpare. Den kan komma att uppfattas som en konkurrent 

mot väl fungerande webbplatser för valphänvisning i enskilda klubbar då SKKs valphänvisning inte 

kan ta hänsyn till alla de aspekter som finns inom varje rasklubbs egen valphänvisning. SKKs 

valphänvisning kommer dock endast att hänvisa uppfödare som följer grundreglerna eller gällande 

registrerings-bestämmelser.  

Ett mål är att SKKs valphänvisning ska bli det självklara valet för alla valpköpare i konkurrens med 

kommersiella webbplatser som ex blocket och eniro.  

CS beslutade i enlighet med kommittéernas önskemål. 

§ 22 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 

innan protokollet är justerat. 

CS beslutade att ingen paragraf faller under den punkten. 

§ 23 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde blir den 16 april 2008. 

§ 24 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 



Vid protokollet: 

Annika Klang 

 

Justeras: 

Nils Erik Åhmansson, Ordförande 

Ionie Oskarson 

Carl Gunnar Stafberg 

 

 


