
SKK / CS nr 2-2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 16 april på 

SKKs kansli, Rinkeby. 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl Gunnar Stafberg, Ionie Oskarson (från § 27), 

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

Suppleanter: Bengt Pettersson, Annica Uppström (från § 27), Ulla Björnehammar 

Adjungerade:Ulf Uddman, Åke Hedhammar (från § 27), Yvonne Larsdotter, Kjell Bräster § 50 

Anmält förhinder: Ann Carlström 

Vid protokollet: Annika Klang 

§ 25 Sammanträdet öppnas 

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

§ 26 Val av justeringspersoner 

Göran Bodegård och Per-Inge Johansson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 27 Föregående protokoll CS nr 1/2008 

§ 3 Föregående protokoll CS nr 6/2007 

§ 154 Ärenden från Läns- och specialklubbar 

h)Brev till Svenska Vallhundklubben angående bristande resultatredovisning av 

provverksamhet. Ulf Uddman informerade att SKK ännu inte fått något svar på ovanstående 

brev. CS noterade informationen. 

§ 6 Rapport från SKKs Domarkommitté – honnörsdomare 

DK/VU har efter nytt beslut tilldelat Erna Jungefeldt titeln honnörsdomare och begär att CS 

fastställer beslutet med hänvisning till den skrivning som finns i gällande regelverk "… av SKK 

erbjudas en domare som på grund av sviktande hälsa inte förväntas kunna fullfölja vidare 

domaruppdrag i rasbedömning." 

CS diskuterade ingående DKs förnyade begäran och beslutade att fastställa DK/VUs begäran. CS 

önskar påpeka för berörda klubbar möjligheten att bjuda in honnörsdomare till t.ex. 

domarkonferenser etc. för att kunna ta del av deras erfarenheter och råd i olika sammanhang. 

Arne Thorn, nyutnämnd honnörsdomare har ställt en fråga om det är möjligt för en honnörsdomare 

att delta/döma jaktprov. 

CS beslutade att frågan lämnas över till SKKs Jakthundskommitté för utredning. 

Ansökan om återauktorisation 

DK/VU har behandlat ett ärende om återauktorisation men beslutat att inte föreslå en 

återauktorisation med anledning av arten av förseelsen. DK/VU var inte enig i sitt beslut. 

CS diskuterade ärendet och påpekade att det under avstängningstiden inträffat incidenter som 

gjort att förtroendet inte fullt ut har återupprättats. 

CS beslutade att inte återauktorisera personen ifråga i enlighet med DK/VUs beslut. CS beslutade 

vidare att personen är välkommen återkomma   med en ny ansökan om två år för förnyad prövning 

av CS. För att CS ska ta upp ansökan till förnyad prövning ska inga nya incidenter uppstå som kan 

äventyra ett eventuellt återupprättat förtroende. 



§ 16 Bedömning av kuperade hundar visavi standardtext 

Ulf Uddman informerade att NKU rekommenderar att tillämpningen i Norden bör vara den möjlighet 

till en femårig övergångsperiod som FCI möjliggör vid väsentliga förändringar i standarden och att 

efter fem år bör kuperade hundar i dessa raser ges "kan inte prisbelönas" alternativt "inte  tillåtas 

delta". Ett förslag lämnades om att SKKs Standardkommitté kan korrespondera med Tyska 

Kennelkubben (VDH) i frågan för berörda raser. I väntan på FCIs beslut hanteras frågan enligt 

NKUs rekommendation. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

§ 20 AKC/Eukanuba (Invitational) National Championship 2008 

Göran Bodegård redogjorde för de olika tävlingarna. CS diskuterade SKKs engagemang i 

tävlingarna. Ulf Uddman föreslog att ett brev skickas ut till specialklubbarna med information om 

vad de olika tävlingarna innebär. Göran Bodegård blir kontaktperson för klubbarna. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

Förslag att SKK tar på sig att nominera en hund till Eukanuba World Challenge med utgångspunkt 

från listan över årets utställningshund per den 31 augusti 2008. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

Förslag att SKK sätter in en annons i Hundsport om både om AKC/Eukanuba National 

Championship 2008 och Eukanuba World Challenge. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 

Mats Stenmark 

MyDOG 2010. Västra Kennelklubben har till Utställningskommittén lämnat önskemål om att få 

tidigare beviljade utställningar en nationell den 7, 9 januari och en internationell 8, 10 januari 2010 

i Göteborg ändrade till två internationella i enlighet med den ursprungliga 

ansökan. Utställningskommittén har beslutat godkänna Västra Kennelklubbens begäran och 

föreslår CS att fastställa förslaget. 

CS beslutade att fastställa Utställningskommitténs förslag. 

Gotlands Kennelkubb 

Gotlands Kennelklubb önskar utvärdera 2008 års utställningar för att kunna ta ett definitivt beslut 

angående klubbens utställningar 2010. 

CS beslutade i enlighet med klubbens önskemål. 

Felaktig information 

Ulf Uddman informerade om de samtal han haft med SKKs Informationsavdelning som inte känner 

igen sig i det som beskrivs. Inga ärenden kastas utan vidarebefordras till respektive avdelning när 

så krävs. Den kritik som funnits mot att medlemmar har kunnat byta in sina gamla inteckningskort 

i kansliets reception har skett med utgångspunkt i att ge medlemmarna bra service. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 28 Protokoll SKK/AK nr 1/2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 19-20 januari 

2008. 

 

§ 26 Ansökningar Forsknings- och Utvecklingsfond 

Sirkku Sirenbo för projektet "Små raser, utredning av English Toy Terriers situation globalt" 

AK föreslår CS avslå ansökan med motiveringen att projektet vid bedömning inte kan ges 



företräde. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

Golden Retrieverklubben och Stefan Marklund (SLU) för projektet "Identifiering av genetisk orsak 

till progressiv retinal atrofi inom den svenska golden retrieverpopulationen" 

AK föreslår CS att bifalla ansökan med ett belopp om 75 000 kr. Slutrapport ska lämnas till SKK 

senast 2010-01-01.  

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 

Älghundklubben och Stefan Marklund (SLU) för projektet "Identifiering av genetiska orsaker till 

progressiv retinal atrofi inom älghundsraserna". 

AK föreslår CS att bifalla ansökan med ett belopp om 75 000 kr. Slutrapport ska lämnas till SKK 

senast 2010-01-01. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 

Svenska Grand Danois klubben och Jens Häggström (SLU) för projektet "Dilaterad Kartiomyopati 

hos grand danois" 

AK föreslår CS att bifalla ansökan med ett belopp om 75 000 kr. Slutrapport ska lämnas till SKK 

senast 2010-01-01. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

Göran Bodegård har till CS lämnat synpunkter på genomförandet av SKKs avelspolicy samt 

inriktningen på SKKs forskningsfonder. 

CS beslutade att underlaget lämnas till AK för diskussion och att det tas upp igen vid CS möte den 

2 -3 september. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 29 SKK/DN protokoll och beslut 

För information fanns protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd 

den 8 februari 2008 samt beslut. 

CS noterade informationen. 

§ 30 Rapport från Domarkommittén 

Brev från Robert Paust - domarauktorisation 

Robert Paust skriver i brev att han inte känner sig rättvist behandlad när det gäller sin 

domarauktorisation. 

Robert Paust uttrycker att SKKs Domarkommitté stoppat hans möjligheter att döma i Sverige på 

grund av att han har status som "provisional judge" och inte "approved judge" för vissa raser i 

Amerikanska Kennelklubben. Han hävdar också att andra amerikanska domare som varit 

"provisional judge" blivit inbjudna att döma i Sverige. 

CS diskuterade frågan igen och Göran Bodegård förklarade att en person som är "provisional 

judge" kan ses som en avancerad domaraspirant. Det måste anses som ett misstag att en domare 

som inte haft rätt auktorisation d.v.s. approved judge blivit inbjuden. 

På AKCs webbplats går det att läsa om en domare är provisional eller approved för respektive ras. 

CS fann inte att något nytt har framkommit som kan ändra det beslut som togs vid CS möte den 6 

februari 2008. 

CS beslutade informera läns- och specialklubbar om hur man på AKCs webbplats kan se vilka 

auktorisationer en domare har samt att man enbart ska bjuda in amerikanska domare som har 



ordet "approved" efter respektive ras för sina officiella utställningar. 

CS beslutade vidare att frågan tas till NKUs septembermöte för information och diskussion. 

 

Cape Town Kennel Club – kostnader i samband med domarbyte 

Cape Town Kennel Club skriver i brev om att de fått fördyrade omkostnader p.g.a. CS beslut att 

stänga av en domare med kort varsel och att klubben då måste hitta en ersättare. 

Ulf Uddman informerade att CS inte har några tidsaspekter när man tar beslut om att stänga av en 

domare. Dock har CS sedan en tid beslutat att beslut ska träda i kraft efter 1 månad för att hinna 

informera berörda parter. 

CS uppdrog till Ulf Uddman att besvara brevet. 

 

Avbokning av domaruppdrag 

Carl Gunnar Stafberg, ordförande i SKKs Domarkommitté redogjorde för en händelse där en 

domare lämnat återbud till en utställning via e-post i november 2007. I februari 2008 när 

arrangören kontaktar domaren med PM till utställningen förstår domaren att mailet där han lämnat 

återbud till utställningen inte kommit fram. Arrangören ordnade själv med en ersättare. Domaren 

ifråga informerade omedelbart SKK/DK när han upptäckte att hans e-postmeddelande inte nått 

klubben. 

Ryktesspridningen kring händelsen har varit omfattande. DK har tagit del av den korrespondens 

som förevarit och har inget ytterligare att anföra i ärendet. 

CS uppmanar de domare som använder e-post i korrespondens med utställningsarrangörer att 

alltid begära "svarskvitto" för att vara säkra på att meddelandet mottagits av kontaktpersonen. 

Beslutet är omedelbart justerat. 

DKs rapport för februari 

DK/VU har beslutat tillstyrka en domarkonferens för Svenska Grand Danois Klubben att hållas 

2009-10-24--25. 

DK har skickat ut en påminnelse till alla specialklubbar om att de som önskar arrangera 

domarkonferenser under 2011 måste lämna sin ansökan senast den 1 juli 2008. 

DK/VU informerar att domare som under FCIs jurisdiktion får döma en ras vid Internationell 

CACIB-utställning även är godkänd att döma denna ras vid nationella utställningar i Sverige. 

DKs rapport för mars 

DK/VU har beslutat att i enlighet med tidigare tillämpad praxis inte utesluta examinator för en ras 

ur listan över godkända examinatorer såvida inte väl grundande skäl finns. 

CS noterade informationen. 

§ 31 Protokoll SKK/FK nr 1/2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 5 mars 2008. 

§ 5 Rapporter 

Annica Uppström pekade på en olycklig formulering i protokollet med att försöka slå samman 

SPHKs officiella rasklubb för samojed och Samojedringen. Annica Uppström informerade att det 

handlar om Samojedringen upphörande och inget annat. 

Per-Inge Johansson, ordförande i Föreningskommittén, tar upp och justerar detta vid kommitténs 

nästa möte. 



Brev från Svenska Bassetklubben – tolkning av stadgar 

Per-Inge Johansson informerade att klubben råkat ut för att personer som deltagit vid drevprov 

och inte varit medlemmar. Personerna har i efterhand blivit uppmanade att betala in 

medlemsavgiften för att få tillgodoräkna sig gjorda starter. 

Flera av klubbens lokalavdelningar har agerat på liknande sätt. SBaK:s CS har annullerat ett antal 

starter efter upptäckten. Dessa personer kommer dock att erbjudas nya starter under kommande 

provsäsong på klubbens bekostnad. 

Klubben har upprättat ett åtgärdsprogram för att liknande situationer inte ska uppstå i framtiden. 

Den korrespondens som varit med FK och en av SBaKs avdelningar har gällt tolkningen om vilket 

medlemskap som krävs inom avdelningarna respektive rasklubbarna för att delta vid utställning, 

prov eller tävling. 

Per-Inge Johansson informerade att SKKs Föreningskommitté accepterat Svenska Bassetklubbens 

förslag och att SBaKs brev därmed kan anses besvarat. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 32 Protokoll SKK/UKK nr 1/2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och 

Kennelkonsulentkommitté den 19 januari 2008. 

§ 5 Övriga frågor 

Företaget Moving Floor AB är ett företag som utvecklat en självrengörande valplåda. UKK har i ett 

protokollsutdrag uttalat att valplådan utgör brott mot SKKs grundregel 3:6. I brev begär företaget 

en överprövning av UKKs beslut. 

Ionie Oskarson, ordförande i UKK, informerade om UKKs diskussioner där man bl.a. ansett risken 

för en mekaniserad uppfödning vara stor samt att lådan inte gynnar valparnas socialisering. 

CS diskuterade frågan och konstaterade att valplådan inte innebär ett brott mot SKKs grundregel 

3:6 men att ytan i den aktuella lådan endast uppfyller minimimått för hundar där tiken väger 

mindre än fem kilo allt enligt Jordbruksverkets regler. 

§ 9 Information från ordföranden 

UKKs delegeringsordning 

UKK framförde önskemål om att ta mer aktiv del av informationen från FCI Breeding Commission i 

form av gällande dagordning och den personliga rapport som skrivs efter varje möte. 

UKKs uppdrag 

CS har gett UKK i uppdrag att öka medvetenheten hos allmänheten om vikten av renrasiga hundar. 

UKK anser att uppdraget nu är utfört genom arbetet med hänvisningssajten. 

CS uttryckte att UKK tolkat sitt uppdrag korrekt. 

§ 10 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

Annica Uppström informerade att Jämtland-Härjedalens Kennelklubb var intresserad av att veta 

varför Kerstin och Egon Bjärtå begärt att bli avauktoriserade som kennelkonsulenter, vilket betyder 

att länet nu helt står utan kennelkonsulenter. 

Ulf Uddman informerade att paret Bjärtå av personliga skäl inte kan vara kvar och att UKK är 

medvetet om att länet inte har egna kennelkonsulenter. Tills nya konsulenter utses används 

konsulenter i omkringliggande län. 

CS beslutade att avauktorisera Kerstin och Egon Bjärtå som kennelkonsulenter och tackade för det 

arbete de lagt ner under sina verksamma år. 



Protokollet godkändes och lades till handlingarna 

§ 33 Protokoll SKK/UtstK nr 1/2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 13 februari 

2008. 

Ändringar i utställningsprogrammet för 2009 och 2010. Se § 27. 

§ 13 Rapport från UtstK arbetsgrupper 

f) ”Lathund” för Svensk Vinnarutställning 

Bo Skalin, ordförande i SKKs Utställningskommitté, presenterade ett förslag till dokument att gälla 

för länsklubb som arrangerar Svensk Vinnarutställning. 

UtstK föreslår CS att länsklubbar ska få dela ut titeln Juniorvinnare och att titelvinnaren ska få en 

särskild ”pin” och att dessa ska tillhandahållas av SKKs Distributionsservice. 

 

Ulf Uddman föreslog att de merkostnader som Svensk Vinnarutställning orsakar kansliet 

kompenseras genom att stambokföringsavgiften för Svensk Vinnarutställning höjs. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

Förslag framfördes på att få dela ut titeln Junior vinnare på Svensk Vinnarutställning.  

CS beslutade att avslå förslaget. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 34 SKKs grundregler 

Förslag till redaktionella ändringar (AK, DN, FK, UKK) 

Ulf Uddman gick igenom förslaget till nya Grundregler som AK, FK och UKK redigerat. 

CS diskuterade särskilt grundregel 3:3 med anledning av Jordbrukets nya föreskrifter i kap 2 § 16 

som reglerar att en tik får paras tidigast när de är 18 månader. 

AK har lämnat följande förslag: ”Att tidigast para en hund vid den ålder då hunden uppvisar en 

vuxen individs fysiska mognad och beteende. Att inte para en tik vid för hög ålder. Här bör 

rasspecifika hänsyn tas”. 

Jordbruksverkets förslag:”Att inte para en tik förrän tidigast i andra löpet, dock inte tidigare än vid 

18 månaders ålder”. 

CS beslutade att i detta läge följa AKs förslag, samt att respektive specialklubb bör ange när det är 

lämpligt för en tik att ha sin första kull. 

CS beslutade vidare att med anledning av att Disciplinnämnden och även indirekt UKK har att 

döma enskilda uppfödare om de har begått brott eller inte mot SKKs grundregler så finns det ett 

starkt behov av att CS gör en tolkning av vissa av SKKs grundregler som stöd till DN och UKK. 

CS uppdrog till berörda kommittéer at ta fram tolkningsanvisningar för de grundregler där så 

krävs. 

SKKs nya Grundregler kommer att gälla från den 1 januari 2009 under förutsättning att DN, som 

ännu inte lämnat sina slutliga kommentarer, godkänner förslaget. Presidiet kommer därmed att ta 

det slutliga beslutet om att godkänna de nya Grundreglerna. 

 



Jordbruksverkets föreskrifter för hund och katt 

För information fanns Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund 

och katt. 

CS noterade informationen. 

§ 35 Ärenden från Läns- och Specialklubbar 

SSRK – begäran om att utställningscertifikat för samtliga retrieverraser endast ska kunna utdelas i 

jaktklass. 

Frågan bordläggs till efter lunch då företrädare för klubben kommer att närvara vid mötet. 

 

Svenska Stövarklubben – begäran om avveckling av obligatorisk HD-avläsning inom stövarraserna 

Britt-Marie Dornell, ordförande i SKKs Avelskommitté, redogjorde för bakgrunden till Svenska 

Stövarklubbens begäran. Enligt AK finns det inget stöd i Stövarklubbens utredning för klubbens 

begäran om att avveckla HD-avläsning inom stövarraserna. 

Det är viktigt att påpeka att klubben har ett delegerat rasansvar och inte ett övergripande 

rasansvar. 

Per-Inge Johansson informerade att specialklubbens rasföreningar kommer att gå till 2008 års 

årsmöte med en begäran om att bli rasklubbar istället för som nu rasföreningar. 

CS beslutade avslå överklagandet och uppdrog till AK att besvara Svenska   Stövarklubbens brev. 

 

Brev från Svenska Wachtelhundklubben – rasdata 

SKK har fått en förfrågan från Svenska Wachtelhundklubben om att få exportera rasdata till ett 

tyskt företag. 

CS beslutade att inte tillmötesgå förfrågan med anledning av att företaget har en kommersiell 

inriktning på sin verksamhet. 

§ 36 Ärenden från medlemmar/privatpersoner 

Överklagan på protest av kennelnamn Jessica Strömberg 

Jessica Strömberg överklagar beslut om att inte godkänna hennes kennelnamn ”Biggles”. 

CS beslutade efter diskussion att avslå överklagandet. 

 

Återtagande av kennelnamn – Susanne Hassler 

Susanne Hassler önskar överta kennelnamnet ”Noorliden” som hennes mamma fick registrerat 

1971. Mamman är död sedan länge liksom styvfadern som fick överta kennelnamnet när mamman 

dog. 

CS beslutade att bifalla Susanne Hasslers begäran. 

 

Överklagan av AK-beslut – Tommy & Anne Eisgård 

Ulf Uddman informerade att hunden Red Tails Seven Seas o Rhye är HD-röntgad vid två tillfällen 

med resultat ”C” i Sverige 2005. Hunden har därefter exporterats till Holland och är omröntgad 

med resultat ”B”. Uppfödarna har ansökt om dispens för att använda hunden i avel i Sverige, vilket 

AK har avslagit. 

CS beslutade att avslå överklagandet med hänvisning till att inga nya fakta i ärendet har 

framkommit som skulle ändra redan taget beslut. 

§ 37 Ärenden från Läns- och Specialklubbar 

SSRK – begäran om att utställningscertifikat för samtliga retrieverraser endast ska kunna utdelas i 

jaktklass. 



Det bordlagda ärendet togs åter upp då Owe Rindstrand, ordförande i Golden Retrieverklubben, 

Anita Ohlson, informationsansvarig i klubben samt Hans Richter, ordförande i SSRK anlände till 

mötet. 

Owe Rindstrand och Anita Ohlson informerade växelvis om ärendet. Bakgrunden är en motion om 

att certifikat på utställning ska delas ut i jaktklass. Motionen lades av en avdelning inom SSRK. 

Goldenklubben anser att detta är en rasklubbsfråga och att det inte är acceptabelt att bli påtvingad 

ett beslut i en sådan här fråga, som de inte anser är förankrad i medlemsleden. 

Motionen gäller bara retriever, trots att SSRK är en klubb för både spaniel och retriever. 

Goldenklubben anser att motionen var bristfällig. Ingen utredning har gjorts om konsekvenserna 

för jaktprovs- eller utställningsverksamheten. 

Goldenklubben motionerar till SSRKs fullmäktige 2008 om att beslutet ska rivas upp. 

Klubbens representanter informerade också om vad de anser blir konsekvensen av beslutet bl.a. 

att avelsstrukturen blir påverkad, motioner och motmotioner avlöser varandra på SSRKs och 

rasklubbarnas års- och fullmäktigemöten. Det gör att klubben tvingas till kortsiktiga lösningar då 

det är omöjligt att veta vilken inriktning som ska komma att gälla. Allt sammantaget orsakar detta 

motsättningar och konflikter i samtliga retrieverrasklubbar både bland dem som är positiva och de 

som är negativa till motionen. 

Motionären motiverar sitt förslag med att ”genom att dela ut certifikat i jaktklass ökar möjligheten 

att bevara retrieverns rasspecifika egenskaper som jakthund även i framtiden”. 

I dagsläget startar ca 1 % av populationen på jaktprov. Ca 60 % av starterna är prisbelönta, 

övriga får 0-pris. För att behålla nuvarande avelsstruktur och rasens inavelsgrad, måste antalet 

starttillfällen på jaktprov mångdubblas för att urvalet av avelsdjur ska bli tillräckligt stort. 

Det finns ingen utredning som ger klubben vägledning i hur man på bästa sätt ska bevara rasens 

jaktliga egenskaper. Klubben har lagt upp en strategi om hur man vill att klubbens verksamhet ska 

fungera, man vill inte riskera en delning av klubben och man vill arbeta långsiktigt.  

Hans Richter, ordförande i SSRK, informerade om hur SSRK centralt hanterat ärendet och att man 

nu håller på med en utvärdering av hela händelseförloppet. I dagsläget finns ingen samstämmighet 

för motionen inom rasklubbarna. Hans Richter informerade också att man i Storbritannien har 

separata championat för jakt och utställning utan krav på erhållna meriter i båda disciplinerna och 

att man har ett intresse för både jakt och träning av sina hundar. 

Ulf Uddman informerade att eftersom SSRK tidigare motionerat till KF 2001 i en liknande fråga 

måste den fortsatt hanteras där.  

CS tackade för informationen från Svenska Golden Retrieverklubben och SSRK varefter de lämnade 

mötet. 

CS diskuterade ärendet och beslutade att avvakta utgången av SSRKs fullmäktigemöte 2008. 

Utställnings- och Championatbestämmelserna är låsta till och med 2011 varför det inte går att göra 

några ändringar innan nästa revideringstillfälle. 

CS beslutade föreslå KF 2009 att alla tidigare beslut som enbart berör en ras/rasgrupp bör 

upphävas på så sätt att CS i samråd med berörd specialklubb tar beslut i rasspecifika frågor. 

§ 38 NKU 

Snabbrapport från möte den 12 mars i Helsingfors 

Utställningar 

Arbetsgruppen som arbetar med förslag till gemensamma utställningsregler i Norden har påbörjat 

sitt arbete. 



 

Förslag till motion till FCIs Europasektion i höst rörande championatregler. På denna punkt önskade 

CS att en remiss går ut till SKKs specialklubbar med hänsyn till att reglerna kan skilja sig mycket 

från land till land när det gäller vilka meriter som krävs för olika championat. 

CS beslutade att uppdra till Ulf Uddman att utforma remissen. 

 

Bedömning av ”kuperingsraser” där standarden numera föreskrifter naturlig svans. NKU/AU 

rekommenderar att tillämpningen i Norden bör vara den möjlighet till en femårig övergångsperiod 

som FCI möjliggör vid väsentliga förändringar i standarden och att efter fem år bör kuperade 

hundar i dessa raser ges ”kan inte prisbelönas” alternativt ”inte tillåtas delta”. 

 

Utställningsstoppet för lancashire heeler i Danmark är hävt efter SKKs framställan. 

Domare  

Ansvarig kennelklubb ska vara det land där domaren bor i. Till nästa AU-möte genomförs 

förändringen. 

SKK, NKK och FKK har accepterat ett förslag som innebär ett utökat samarbete med utbyte av 

domare länderna emellan. 

Tävling 

NKU godkänner reglerna för Freestyle. SKK arrangerar första NordM i Freestyle. Förslag på MyDog 

2009. DKK önskar att NKU tittade vidare på eventuella regler för ”heeling with dog”. DKK fick i 

uppdrag att ta fram ett regelverk till nästa möte. 

 

NordM för lydnadshundar genomförs den 22-23 november, Vanda, Finland.  

NKU godkände regelrevidering för NordM Agility. Vissa språkliga justeringar gjordes i den engelska 

versionen. 

 

När fusk upptäcks vid tävlande i Norden, slogs det åter fast att principen är att arrangerande land 

stryker resultatet och meddelar den tävlandes hemland som ansvarar för den disciplinära delen och 

i tillgängliga delar hunden. 

Registrering/avel 

Samtliga länder fick i uppdrag att lista de raser där man avviker från FCIs listning av rasvarianter, 

utdelande av CACIB (cert), hårlag etc. 

NKU rekommenderar samtliga länder, avser främst Norge, att följa FCIs regler att för importhundar 

ska hunden behålla sin originalstamtavla, på denna ska det nya nationella registreringsnumret 

skrivas på. Vid inregistrering av en importhund till Norden bör exportlandets registreringsnummer, 

och i förekommande fall hundens ursprungliga registreringsnummer registreras för att möjliggöra 

bättre beräkningar av inavelsgrader m.m. för dessa hundar. 

 

NKU godkände de raser som SKK godkänt 2007 som inte är FCI-erkända. Respektive kennelklubb 

ansvarar att övriga nordiska länder får en standard på engelska för dessa raser. FKK uppdrogs att 

översätta till engelska eller svenska de aktuella ryska och estniska standarder för bl.a. vissa 

stövare som NKU tidigare godkänt. 

 

FKK har tillsvidare stoppat intypning av norrbottenspets från ryska Karelen. NKU föreslog berörd 

specialklubb träffas för att diskutera den ryska delen av berörda populationer som har samma 



ursprung som vissa nordiska raser. 

 

NKU/VK fick i uppdrag att starta en nordisk utbildning av nya avläsare av röntgenbilder. 

 

Jörgen Hindse bevakar att dansk/svensk gårdshund blir erkänd på FCIs styrelsemöte i april. 

 

NKU-länderna rekommenderar att redan 2009 gå över till internationella benämningar på 

championatförkortningar. För SKKs del blir det t.ex. så att SUCH blir SE UCH. FCI har yrkat att 

samtliga länder ska genomföra detta till senast 2010. 

CS noterade informationen. 

Avtal KC - judges 

SKK, NKK och FKK har accepterat ett förslag som innebär ett utökat samarbete med utbyte av 

domare länderna emellan. 

§ 39 Bokslut SKK 2007-12-31 

Ulf Uddman redogjorde för SKKs bokslut för 2007. 

CS beslutade att godkänna de framlagda bokslutet. 

§ 40 Verksamhetsberättelse 2007 

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och smärre justeringar gjordes varefter CS godkände 

verksamhetsberättelsen. 

§ 41 Bokslut i stiftelser och bolag 

Stiftelsen Ulla Segerström och Bertil StedGrens fond 

Ulf Uddman redogjorde för bokslut för 2007 i ovanstående stiftelse. 

CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 

 

Stiftelsen SKKs Forskningsfond 

Ulf Uddman redogjorde för bokslut för 2007 i ovanstående stiftelse. 

CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 

 

Stiftelsen SKKs Donatorers fond 

Ulf Uddman redogjorde för bokslut för 2007 i ovanstående stiftelse. 

CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 

 

AB Fritidsrörelsernas Hus 

Ulf Uddman redogjorde för bokslut för 2007 i ovanstående bolag. 

CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 

 

Föreningsdistribution i Spånga AB 

Ulf Uddman redogjorde för bokslut för 2007 i ovanstående bolag. 

CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 

§ 42 Dom Länsrätten i Stockholms län beträffande Föreningsdistribution i     Spånga AB 

Bolaget har överklagat en dom som inneburit att bolaget fått ett skattetillägg vid 

inkomsttaxeringen 2005 samt ersättning för kostnader enligt lagen om ersättning för kostnader i 

ärenden och mål om skatt m.m. 



Bolaget har fått bifall för den delen som rör skattetillägget, som sänkts med ¾. 

Domen är överklagad med begärd full nedsättning. 

CS noterade informationen. 

§ 43 Avtal People and Animals for Life 2010 AB 

Ulf Uddman informerade om att avtalet ännu inte var undertecknat. Några detaljer i avtalet 

kommer att justeras innan avtalet är klart att underteckna. Ulla Björnehammar blir ordförande i 

bolaget och Ulf Uddman blir VD. 

CS noterade informationen. 

§ 44 SKKs arkivplan 

Ulf Uddman gick igenom förslag till arkivplan för SKK.  

CS beslutade att godkänna förslaget. 

§ 45 Assistanshundsfonden – bidrag 

Arbetsgruppen för Assistanshundsfonden har vis sitt möte den 31 mars 2008 beslutat föreslå CS 

att nedanstående personer får medel för att utbilda sina hundar till service- och signalhundar: 

Axelsson Eva-Lotta 3 000 

Bengtsson Annika 5 000 

Berggren Åsa 5 000 

Bergström Susanne 10 000 

Bernhag Mattias 10 000 

Björklund Hanna 3 000 

Delvert Linnéa 15 000 

Düring Gunilla 8 000 

Ekerind Annika 10 000 

Forslind Mattias 10 000 

Gustavsson Åsa 15 000 

Hassinen Ann-Mari 10 000 

Hermansson Marie 5 000 

Hessler Marlene 5 000 

Kronman Christina 10 000 

Larsson Ann-Sofie 10 000 

Lundqvist Ulf  5 000 

Löfgren-Forsten Anita 5 000 

Mäkelä Anna 5 000 

Nyberg Nina 5 000 

Pettersson Iréne 10 000 

Ronneklev Lena 5 000 

Rulthen Marika 10 000 

Skoglundh Marita 5 000 

Skough Martina 10 000 

Quist Josefine 10 000 

Torstensson Helén 10 000 

Törngren Kristin 15 000 

Viinikka Tommie 10 000 

Totalt kr 249 000 



CS beslutade i enlighet med arbetsgruppens förslag. 

§ 46 WDS 2008 

Inköp matta 

Ulf Uddman informerade att mattor till 75 ringar är beställda och kommer att levereras i tid till 

World Dog Show. 

CS beslutade fastställa presidiets beslut av inköp av mattor. 

 

Junior Handling 

SKK har fått göra en justering i reglerna för Junior Handling efter ett påpekande från FCI. Det 

betyder att en extra domare ska bjudas in samt att anmälningstiden för tävlingen förlängs till den 

5 maj. 

 

Freestyle 

Arbetsgruppen för Freestyle har meddelat att de tar på sig ansvaret att genomföra tävlingen. 

 

Skrivelse från Göran Bodegård 

Göran Bodegård har i e-post lämnat förslag på att eventuellt utesluta skrivna kritiker om antalet 

hundar blir mycket stort. 

Ulf Uddman påpekade att han inte är beredd att ta bort de skrivna kritikerna eftersom det är något 

som inte kommunicerats till utställarna från första början. 

 

Övrigt 

SKK har tackat nej till SAS och Trust som sponsorer då avtalsförslagen inte var tillräckligt bra för 

SKKs del. SKK har tackat ja till sponsoravtal med Toyota. 

I dagsläget har antalet anmälningar till WDS passerat 17 000. 

De ringsekreterarkurser som hittills hållits har varit mycket välbesökta och uppskattade. 

Nya möten angående circuitutställningarna kommer att hållas den 26 respektive den 29 april. 

En endagsutbildning för bestyrelser för circuitutställningarnas alternativ II kommer att hållas den 

14 juni. Även andra funktionärsgrupper kan bli aktuella att medverka vid denna utbildningsdag. 

Utvecklingen av resultatrapporteringssystemet som ska användas vid WDS ser mycket bra ut. Det 

kommer att finnas ett antal sökmotorer som gör att både journalister och övriga intresserade 

snabbt och enkelt kan ta del av utställningsresultaten. 

 

Kontinuerlig TV-bevakning av finalerna kommer inte att ske. BIS-finalen kommer att spelas in. 

Storbildsskärmar kommer att finnas runt finalringen. 

CS ledamöter kommer att få ett schema för sitt arbete på WDS. 

För de domare som finns i Stockholm under onsdagen kommer det att finnas möjlighet att besöka 

SKKs museum och kontor.    

Kansliets öppettider under veckorna runt WDS kommer att annonseras i          Hundsport. 

Efter en kort diskussion beslutade CS att domargruppen tillsammans med VD   beslutar om 

eventuella dispenser för domare med över 85 hundar i ringen. 



§ 47 Yrkesnämnd för sällskapsdjur 

SKK var inbjuden att delta till ett idéseminarium kring utbildning och yrkesverksamhet Djurvård 

den 26 februari 2008. Mötet hade som syfte att stimulera bildandet av djurvårdsbranschens 

samverkansorgan i utbildnings- och rekryteringsfrågor. Ett stort antal organisationer var inbjudna 

att delta bl.a. Agria, Jordbruksverket, Djursjukhusföreningen, Svenska Hunddagisföreningen och 

SLU. 

Ulf Uddman uttryckte önskemål om att SKK ska delta i det fortsatta arbetet och också föreslå att 

Svenska Brukshundklubben, SBK, deltar som är en stor leverantör av olika utbildningar inom vår 

organisation. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

§ 48 Statliga myndigheter 

Jordbruksdepartementet, remiss vildsvin 

För information fanns SKKs remissvar angående regeringens uppdrag i fråga om förvaltning av 

vildsvin m.m. Jo 2008/56. Hela svaret finns utlagt på SKKs webbplats. 

CS noterade informationen. 

 

Jordbruksverket – införselregler 

Ulf Uddman informerade om huvuddragen av förslag samt inriktningen på SKKs remissvar. 

Remisstiden är kort. 

CS noterade informationen. 

§ 49 Information från CS ledamöter 

 

Annica Uppström 

Konferens - SBKs agilitysektor 

Annica Uppström uttryckte stor förvåning över att SKK/PTKs ledamot Nalle Jansson, som också är 

SKKs representant i NKU/Agility och FCIs Agility Commission inte var välkommen att delta på 

ovanstående konferens. 

 

Polarhunds-VM i Åsarna 

Sverige lyckades med sina 14 deltagare ta hem 7 medaljer, vilket är mycket     glädjande. 

Snötillgången var god och arrangemanget i sin helhet var mycket lyckat. 

 

Lars West 

Årsmöten 

Lars West har hittills varit närvarande vid tre årsmöten som alla har avlöpt väl. 

Rovdjursremiss 

Ett antal företag och klubbar har haft ett möte i Värmland för att diskutera        innehållet i 

remissen. 

Bengt Pettersson 

Doping             

På förekommen anledning kommer SKK/DopK att skriva en artikel om doping för Hundsport. Det 

har blivit mer och mer vanligt att använda Coca Cola på tassar för att underlätta för hunden på 

hala underlag inomhus, vilket är förbjudet enligt gällande dopingregler. 

 

Ionie Oskarson 



Årsmöten 

Ionie har deltagit vid årsmöten i Hallands Kennelklubb samt Specialklubben för Västgötaspets, som 

båda avlöpt väl. 

Göran Bodegård             

Generella domarkonferensen 

En noggrann uppföljning av domarkonferensen görs. Ett 70 tal raser är aktuella att jobba vidare 

med när det gäller hälsoaspekten och respektive klubb har fått information via brev. 

Förhoppningsvis blir svarsfrekvensen hög. Åsa Lindholm har skrivit en artikel till Hundsport Special 

och Göran själv         skriver för Hundsport. Arbetsgruppen planerar att eventuellt ha en 

presskonferens i höst om konferensen. 

 

Verkst dir. 

Svenska Kynologiska Akademin 

En verksamhetsberättelse för åren 2005 – 2007 har sammanställts av styrelsen. 

Möte med Svenska Jägareförbundet 

SKK har haft ett möte med Jägareförbundet och bl.a. tackat av Ove Wiktorin som avgått som 

styrelseordförande. 

Solna tingsrätt 

Ny förhandling kommer att hållas den 3 – 4 november 2008, i målet där en utesluten medlem har 

stämt SKK. 

Rikspolisstyrelsen 

SKK fortsätter sina samtal med Rikspolisstyrelsen gällande de nya reglerna för hållande av hund 

och katt. 

SKKs Landslagsfond 

Arbetsgruppen föreslår att bidrag ska lämnas för deltagande i VM, EM och     Europacuper men inte 

för landskamper. 

Landslagsfonden bidrar med 2 000 kr/deltagare utanför Norden och 1 000      kr/deltagare i 

Norden. Dessutom står Landslagsfonden för anmälningsavgifterna. Nytt för i år är att det införs ett 

maxbelopp om 25 000 kr per tävling. 

 

Möte med specialklubbar 

SKK/FK har haft ett möte med de specialklubbar som bildades när SSD         avvecklades. Mötet 

var positivt och klubbarna uttryckte ett starkt önskemål om att hitta en samverkan med 

länsklubbarna speciellt i Sveriges norra delar. 

Utbrytarklubb – spaniel 

Paul Andersson som är SKKs delegat i FCIs Spaniel Commission har informerat SKK att den 

utbrytarklubb som finns för spaniel och retriever verkar vara nära en avveckling. Paul Andersson 

föreslår CS att de hundar som är aktuella ska erbjudas en intypning för att kunna registreras i 

SKKs stambok. Tidpunkt någon gång under hösten 2008, i Skåne. 

Ulf Uddman föreslår att Carl Gunnar Stafberg tillsammans med någon annan     domare får i 

uppgift att göra intypning av hundarna samt att information om     planerna i Dansk Kennel Klub 

inhämtas av Ulf Uddman. 

CS beslutade enligt framlagt förslag. 



 

Medlemsstatistik       

De senaste siffrorna visar att medlemstillväxten fortfarande är god. 

Registreringsstatistik 

Antalet registrerade hundar under mars månad visar en något lägre siffra än för motsvarande 

period 2007. 

Likviditet 

Likviditeten är mycket god. 

§ 50 Överläggningsärende 

Kjell Bräster välkomnades till mötet. 

Miljödepartementets remiss angående rovdjuren och deras förvaltning 

Kjell Bräster informerade om det remissvar över ”Betänkandet SOU 2007:89 Rovdjuren och deras 

förvaltning” som SKK ställt samman. SKKs läns- och specialklubbar har även beretts tillfälle att 

yttra sig över remissen. 

SKK anser att utredningen är mycket välgjord. Den visar en klar ambition att väga in de 

överblickbara effekter och behov som krävs för att riksdagen ska kunna göra en omprövning för en 

tillämpbar, hållbar och trovärdig förvaltningsplan för våra stora rovdjur. Det är också SKKs 

bestämda uppfattning att de beslut som ska fattas med ledning av nämnda utredning måste skapa 

en acceptens och en långsiktighet, särskilt bland de människor som har att leva och få sin näring i 

de geografiska områden där förekomsten av våra stora rovdjur är som störst. 

CS diskuterade remissens utformning och efter några smärre justeringar beslutades att godkänna 

densamma. 

Polarhundklubbens begäran att SKK utformar en ny rovdjurspolicy 

Polarhundklubben har i brev till CS begärt att CS utformar en egen rovdjurspolicy som inte bara 

anpassas efter Svenska Jägareförbundets rovdjurspolicy. 

CS beslutade att till KF 2009 ska SKK presentera en rovdjurspolicy. 

 

Jakthundspolitiskt program + rovdjur 

CS uppdrog till SKK/JhK, Kjell Bräster och Ulf Uddman till årsskiftet tar fram ett jakthundspolitiskt 

program. 

 

Principdiskussion kring regler och praxis av ändringar i kennelnamn och hundnamn 

Frågan bordlades till CS nästa möte p.g.a. tidsbrist. 

§ 51 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får           

offentliggöras innan protokollet är justerat 

CS beslutade att paragraf 27 faller under denna punkt. 

§ 52 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde blir den 2-3 september 2008, OBS! två dagar. 

§ 53 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 



Vid protokollet: 

 

Annika Klang 

Justeras: 

Nils Erik Åhmansson, Ordförande 

Göran Bodegård 

Per-Inge Johansson 

 


