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CS nr 4/2011 
2011-08-10 
§ 108 – 136 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 10 augusti 
2011, på SKKs kansli, Rinkeby. 
 
 
Närvarande: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Nils Erik Åhmansson, ordf., Carl Gunnar Stafberg, Ionie Oskarson, Göran Bodegård, Britt-Marie 
Dornell, Marie Nylander, Mats Stenmark, Jahn Stääv, Annica Uppström, Per-Inge Johansson  
 
Suppleanter: 
Curt-Christer Gustafsson, Marie Nylander, Henrik Barnekow 
 
Adjungerade: 
Ulf Uddman, Åsa Blomqvist, Kjell Svensson (§ 129 per telefon) 
 
Anmält förhinder:  
Bengt Pettersson, Åke Hedhammar, Yvonne Larsdotter 
 
 
Vid protokollet: Annika Klang 
 
 
§ 108 Sammanträdet öppnas 
 
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet 
öppnat.  
 
 
§ 109 Val av justeringspersoner 
 
Per-Inge Johansson och Annica Uppström utsågs att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 
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§ 110 Föregående protokoll nr 3/3011 
 
 § 84 Protokoll SKK/DK nr 2/2011 - § 48 – Kvalitetssäkring av utomnordiska 
  domare – hur går vi vidare? 
 Mats Stenmark presenterade ett utkast till vad arbetsgruppen ska diskutera i 
 sitt kommande möte den 25 augusti. Utkastet är indelat i två huvudpunkter: a) 
 kvalitetssäkring av domarens arbete och b) kvalitetssäkring av domarens sociala 
 kompetens. 
 
 Ulf Uddman rapporterade att det i den nya Djurskyddsutredningen klart 
 framgår att samhället förväntar sig att SKK tar ansvar för domare som inte 
 klarar sin uppgift i utställningsringen. Detta måste arbetsgruppen inkludera i 
 sina diskussioner. 
 
 Djurskyddsutredningens förslag kommer att vara ett utmärkt verktyg att 
 använda i diskussionen med FCI vad gäller utländska domares kompetens och 
 de krav SKK kan komma att ställa på dessa. 
 
 Ett av förslagen är att respektive bestyrelse efter varje utställning lämnar 
 en rapport till DK. 
 
 Kravspecifikation för utställningsarrangörer 
 Ulf Uddman föreslog arbetsgruppen att också diskutera om det finns 
 underlag för att göra en kravspecifikation för utställningsarrangörer när det 
 gäller nivån på t.ex. kost och logi och övrigt som rör inbjudna domare. Detta 
 med anledning av att SKKs kansli med vissa mellanrum får ta emot klagomål 
 från domare som anser att arrangören varit väl återhållsamma med detta efter 
 en lång dags intensivt arbete. Ulf Uddman föreslog att även denna aspekt blir 
 belyst i arbetsgruppen.  
 
 CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 I sammanhanget diskuterade CS frågan om domaravtal och att vissa domare 
 kräver andra ersättningar än det som framgår av det underskrivna avtalet. CS 
 beslutade ta upp frågan vid nästa NKU-möte i oktober för en gemensam 
 diskussion. 
 
 Preliminära data ur uppföljningen av SRD – Genomgång av domares 
 utvärderingar från 2009 och 2010 
 
 Några preliminära data ur uppföljningen av SRD. Genomgång av domares 
 utvärderingar från 2009 och 2010. 
 

Första året (2009) med SRD rutinerna kunde man konstatera stor lojalitet med 
projektet från alla aktörer, domare, länsklubbar m.m. Antalet 
utvärderingsblanketter från 2009 var 1 840 st. Antalet från 2010 är 2 008 st. I 
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80 % av utvärderingarna anser domarna att listans raser ska vara kvar i 
projektet. Ett tiotal raser föreslås kunna strykas. Detta kommer att diskuteras 
vid den generella domarkonferensen 2012. 

 
I drygt hälften av utvärderingarna har man inte noterat några SRD fel hos de 
utställda hundarna och trots detta så önskade merparten av domarna att 
flertalet raser skulle behållas på listan. Domarna har bedömt detta utifrån sin 
helhetssyn på situationen för raserna. I 93 % av utvärderingarna har domarna 
angivit om de observerat SRD-fel eller inte. Trots detta så hade 2010 hela 19 % 
låtit bli att besvara frågan om de anser att respektive ras bör vara kvar på listan 
eller inte - alltså inte gjort någon egen slutbedömning av om den aktuella rasen 
skall vara listad eller inte. Detta förklaras av att en del domare som inte funnit 
några SRD-fel på de utställda hundarna och inte ansett sig kunna besvara frågan 
om rasen skall vara listad eller inte. Flera domare med begränsad erfarenhet 
har inte önskat uttala sig och framhållit det på blanketten. En femtedel av 
domarna förefaller föredra att överlämna slutbedömningen till SKK/SRD-
projektets ansvariga. Informationen till domarna kan bli tydligare angående just 
denna den viktigaste frågan.  

 
I 20 % av de 47 raserna noteras under 2010 en minskning av förekomsten av 
SRD-felen jämfört med 2009. Tolkningen blir att färre hundar med SRD-fel 
anmäls till utställningar. 

 
En detaljgranskning av utvärderingarna från 2010 (289 st.) för de sju tyngst 
belastade raserna (exklusive mastino napoletano men inklusive mops) har 
gjorts med hänsyn till kvaliteten av enskilda domares utvärderingar: Hur många 
har inte besvarat blankettens frågor (ointresse, slarv) och hur många har visat 
en tydligt avvikande riskbedömning av någon av de tyngst belastade riskraserna 
och tillrått att rasen skall strykas från listan. 

 
I 34 av de 289 (ca 11 %) noterades och 26 (76 %) av dessa är skrivna av icke-
svenska domare (ett par namn förekommer mer än en gång). Som helhet så är 
procenten avvikelser så låg att det hela kommer att åtgärdas dels genom ökad 
noggrannhet vid informationen dels genom personlig kontakt med de domare 
som avviker. Länsklubbarna och SRD gruppen har ansvaret för att SRD 
genomgångarna vid utställningarna optimeras. 

 
 CS tackade för en utmärkt information. 
 
 § 84 Utvärdering av 2011 års domarpreparandkur 
 Mats Stenmark presenterade en detaljerad rapport som sammanställts av Nina 
 Karlsdotter och Kjell Svensson. 
  
 CS konstaterar att genomförandet av preparandkursen har fungerat 
 mycket bra och att de ansvariga är öppna för att kontinuerligt förbättra 
 utbildningen vilket CS ser som ett gott tecken för framtida kurser. 
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 § 89 Protokoll SKK/StandK nr 2/2011 - § 39 Översättningar av standarder för 
 raser som inte är erkända av FCI 
 SKK/UtstK önskar en rättelse i protokollet i skrivningen beträffande hantering 
 av raser som inte är erkända av FCI enligt följande: ”CS diskuterade hanteringen 
 av raser som inte är erkända av FCI och beslutade att dessa inte kan delta på 
 utställning…”. 
 
 CS noterade rättelsen. 
 
 § 97 Revisions-PM 
 För information fanns revisions-PM från Ernst & Young för verksamheten 2010. 
 
 CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 111 Kennelfullmäktige 2011 
 

a. fastställande av dagordning och fördelning av föredragande CS-ledamöter 
Ulf Uddman presenterade förslag till dagordning samt en fördelning över vilka 
punkter var och en av CS-ledamöterna ska vara föredragande i. 
 
CS beslutade fastställa dagordningen och förslag till fördelning av punkter för CS 
ledamöter. 
 
b. Valberedningens förslag 
För information fanns valberedningens förslag till ledamöter för nästkommande 
verksamhetsperiod. 
 
CS noterade informationen. 
 
c. Förslag till arbetsordning för Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd 
För information fanns Disciplinnämndens förslag till arbetsordning. 
 
CS noterade informationen. 
 
d. Förslag till anmälningsavgifter för länsklubbarnas utställningar och andra prov 
 och tävlingar 
För information fanns förslag till anmälningsavgifter för länsklubbarnas 
utställningar och andra prov och tävlingar. 
 
CS noterade informationen. 
 
e. Förslag till nytt avtal för Länsklubbsuppdraget 
För information fanns förslag till nytt avtal för Länsklubbsuppdraget. 
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CS noterade informationen. 
 
§ 112 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 
 
 a.  SKK 
 Ulf Uddman presenterade förslag till verksamhetsplan för 2012-2013. CS 
 ledamöter har haft möjlighet att kommentera förslaget. 
 
 CS beslutade att godkänna det framlagda förslaget. 
 
 b. Länsklubbsuppdraget 
 Ulf Uddman presenterade förslag till verksamhetsplan för 2012-2013. CS 
 ledamöter har haft möjlighet att kommentera förslaget. 
 
  CS beslutade att godkänna det framlagda förslaget. 
 
 
§ 113 Förslag till rambudget för 2012-2013 
 
 Ulf Uddman presenterade förslag till rambudget för 2012-2013. CS 
 ledamöter har haft möjlighet att kommentera förslaget. 
 
 CS beslutade efter en smärre justering att godkänna det framlagda förslaget. 
 
 b. Länsklubbsuppdraget 
 Ulf Uddman presenterade förslag till rambudget för 2012-2013. CS 
 ledamöter har haft möjlighet att kommentera förslaget. 
 
 CS beslutade att godkänna det framlagda förslaget. 
 
 
§ 114 Protokoll SKK/AK nr 3/2011 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 25 
maj 2011. 
 
§ 74 Avel med anlagsbärare för merlefärg 
Britt-Marie Dornell informerade om att AK gjort ett uttalande angående avel med 
anlagsbärare för merlefärg enligt följande: 
 

”Färgen merle förekommer i flera raser. På grund av de hälsorisker dubblering av 
merleanlaget medför är det inte förenligt med SKKs grundregler (2:3) att para två 
hundar som är kända anlagsbärare för färgen merle med varandra.  
 

Denna restriktion gäller även i raser där merleanlaget förekommer, men av tradition 
har en annan färgbenämning än merle. Harlekinfärgade hundar har anlag för merle 
och ska således inte paras med varandra. 
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Merleanlaget kan finnas dolt hos hundar med gul eller röd pälsfärg. Detta bör beaktas 
vid avel med gul eller röd hund av ras i vilken merleanlaget förekommer.” 
 

CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 115 SKK/DN nr 3/2011 
 
För information fanns Disciplinnämndens beslut. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 116 Protokoll SKK/DK nr 3/2011 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 27-
28 april 2011. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 117 Protokoll SKK/DK nr 4/2011 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 9 
juni 2011. 
 
§ 92 Övriga skrivelser 
Exteriördomare Paul Stanton har ställt en fråga till SKK/DK om att få delta vid 
kynologiska aktiviteter och eventuellt döma vid Iranska Kennelklubbens arrangemang. 
 
DK har vidarebefordrat frågan till SKK/CS med anledning av att Iran inte är en 
medlemsorganisation inom FCI. 
 
CS beslutade efter en kort diskussion att avslå Pauls Stantons förfrågan med 
hänvisning till att Iran inte är medlem i FCI. 
 
 
§ 118 Protokoll NatDopK nr 1/2011 och Protokoll SKK/DopK nr 1/2011 
Protokoll fört vid telefonsammanträde i Nationella Dopingkommissionen samt SKKs 
Dopingkommitté den 30 juni 2011. 
 
§ 4 SJV föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur 
Från den 1 juli 2011 har Jordbruksverket kompletterat föreskriften om träning och 
tävling med djur med ett avsnitt om doping. SKK har inte involverats i arbetet med den 
nya kompletteringen, vilket är mycket olyckligt. 
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§ 5 Dispensförfarande 
Av Jordbruksverkets föreskrift går det inte att utläsa hur man ska hantera undantag 
från bestämmelserna i föreskriften som t.ex. dispens från angiven karenstid. 
 
Från den 1 juli 2011 gäller följande för djurägare: 

- Föreskriften från Jordbruksverket, som även hanterar dispenser från 
föreskriften 

- Nationellt dopingreglemente för hund som NatDopK ansvarar för och där SKK, 
Svenska Draghundsportförbundet (SDSF) och Svenska Hundkapplöpningens 
Centralförbund (SHCF) handlägger dispenser 

 
Det betyder att en hund som behandlats på ett sätt som omfattas av både 
Jordbruksverkets föreskrift och nationellt dopingreglemente för hund måste ha 
dispens både från Jordbruksverket gällande föreskriften och från SKK, SDSF alternativt 
SHCF beroende på vilken verksamhet ansökan avser, gällande dopingreglementet. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 119 Protokoll SKK/PTK nr 2/2011 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och 
Tävlingskommitté den 24 maj 2011. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 120 Protokoll SKK/UKK nr 3/2011 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 11 maj 2011. 
 
§ 55 Information från SKKs VD/Chefsjurist 
Ulf Uddman informerade om ärendet som är ett överklagande av UKKs beslut från den 
11 maj 2011. Överklagandet gäller att en tidigare delägare i en kennel mot sitt 
medgivande begärts utträde ur kenneln av sin f.d. make.  
 
SKK/CS konstaterar att när fler personer än en ansöker om kennelnamn ska de 
sökande alltid fylla i och skriva under på vem som är slutlig ägare av kennelnamnet, 
vilket också är gjort i detta fall.  
 
CS beslutade fastställa UKKs beslut och avslå överklagandet. 
 
 



8 
 

 
§ 121 Protokoll SKK/UtstK nr 3/2011 
 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 14 
juni 2011. 
 
Mats Stenmark redovisade länsklubbarnas utställningsprogram för 2014. Några 
justeringar kommer dock att göras i gruppfördelningen innan programmet är 100 % 
klart. 
 
CS förde en diskussion om flerdagsutställningar och uppdrog till Utstk att ta upp frågan 
till diskussion i kommittén och vid kommande work shop på Kennelfullmäktige. 
 
CS beslutade fastställa utställningsprogrammet för 2014 med reservationer för de 
justeringar i gruppfördelningen som UtstK avser att göra: 
 
Länsklubbarnas utställningsprogram 2014 

Jan 03 Göteborg (MyDog 1) internationell Västra KK F: 2,3,4,5,6.7   
 04 Göteborg (MyDog 2) internationell Västra KK L: 2,3,4,5,6.7  

 05 Göteborg (MyDog 1) internationell Västra KK S: 1,8,9,10  

 06 Göteborg (MyDog 2) internationell Västra KK M: 1,8,9,10  

  

 
Mars 08-09 Strängnäs internationell Södermanlands KK L: 3,5,7,9,10  

      S: 1, 2,4,6,8 
 22-23 Malmö internationell Sydskånska KK L: 1,4,5,6,9,10  

      S: 2,3,7,8 
 
April 12-13 Nordichall/Sundsvall nationell Västernorrlands KK L: 1,4,6,7,9,10  

      S: 2,3,5,8 
 26-27 Västerås nationell Wästmanlands KK L: 1,2,4,5,6,7,10  

      S: 3,8,9  
  
Maj  10-11 Lidköping   nationell Skaraborgs KK L:1,2,3,4,5,6  

      S:7,8,9,10  
 17-18 Hässleholm internationell Nordskånska KK L: 2,4,5,6,7,8  

      S: 1,3,9,10  

 17-18 Piteå nationell Södra Norrbottens KK L: 2,3,4,5,6,10  

      S: 1,7,8,9 
 24-25 Vallentuna Flygfält internationell Stockholms KK L:2,7,9,10  

      S:1,3,4,5,6,8  
 24-25 Österbybruk internationell Uppsala Läns KK L: 1,3,4,5,6,8  

      S: 2,7,9,10 

Maj 31-  
Juni 01 Norrköping  nationell Östergötlands KK L: 2,4,5,6,8  

      S: 1,3,7,9,10 
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Juni 07-08 Vänersborg internationell Norra Älvsborgs KK L: 1,2,4,5,6,7  

      S: 3,8,9,10 
 14-15 Avesta internationell Dalarnas KK L: 2,4,5,6,8  

      S: 1,3,7,9,10 
 14-15 Vännäs nationell Västerbottens KK L: 1,3,7,9,10  

      S: 2,4,5,6,8  

 28-29 Gällivare internationell Norra Norrbottens KK L: 2,8,9   

      S: 1,3,4,5,6,7,10 
28-29 Borås nationell Södra Älvsborgs KK L: 1,3,4,5,6,7  

     S: 2,8,9,10  
 
Juli 05-06 Piteå internationell Södra Norrbottens KK L: 2,3,4,5,6,10  

      S: 1,7,8,9 

 05–06  Ronneby internationell Blekinge KK  L: 2,4,5,6,8  
      S: 1,3,7,9,10 

 11 Tvååker internationell Hallands KK F: Samtliga grupper

 12 Tvååker nationell Hallands KK L: Samtliga grupper

  

 12-13 Alfta Forspark nationell Hälsinglands KK L: 2,3,7,9,10  

      S: 1,4,6,5,8 
19-20 Köping internationell Wästmanlands KK L: 3,8,9  

      S: 1,2,4,5,6,7,10 
 26-27 Ransäter internationell Värmlands KK L: 2,4,5,6,8  

      S: 1,3,7,9,10 
 
Aug  01 Elmia Mässområde internationell Småland-Ölands KK F: Samtliga grupper 

 02 Elmia Mässområde internationell Småland-Ölands KK L: Samtliga grupper 

 03 Elmia Mässområde internationell Småland-Ölands KK S: Samtliga grupper 
 02-03 Svenstavik/Östersund nationell Jämtland/Härjedal KK L: 2,4,5,6,7,9  

      S: 1,3,8,10 
 16-17 Norrköping internationell  Östergötlands KK L: 1,2,4,6,8  

      S: 3,5,7,9,10 

 16-17 Eskilstuna nationell Södermanlands KK L: 3,5,7,9,10  

      S: 1,2,4,6,8 
 23-24 Backamo,Ljungskile nationell Västra KK L: 1,8,9,10  

      S: 2,3,4,5,6,7 
 23-24 Överkalix nationell Norra Norrbottens KK L: 2,8,9  

      S: 1,3,4,5,6,7,10 
 30 Visby internationell Gotlands KK L: Samtliga grupper 
 31 Visby nationell Gotlands KK S: Samtliga grupper

  

 30-31  Askersund nationell Örebro läns KK L: 2,5,8,10  

      S:1,3,4,6,7,9   

 
Sept 06-07 Högbo /Sandviken internationell Gästriklands KK L: 1,3,7,8,10  
      S: 2,4,5,6,9 

 13-14 Gimo internationell Uppsala Läns KK L: 1,4,5,6,8,10  

      S: 2,3,7,9 

 13-14 Sofiero internationell Sydskånska KK L: 2,3,7,9  

      S: 1,4,5,6,8,10 
 
Okt 11-12 NordicHall/Sundsvall internationell Västernorrlands KK L: 1,4,6,7,9,10   
      S: 2,3,5,8  
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Okt 31     F: 2,3 
Nov  01-02 Växjö internationell Småland-Ölands KK  L: 1.7.9  

      S: 4,5,6,8,10  
 
Dec  13-14 prel SthlmHUNDmässa internationell SKK/CS L:2,3,4,6,8  
  Svensk Vinnare   S: 1,5,7,9,10 
 

 
§ 67 Protokollsutdrag från SKKs/Domarkommitté (DK) 
31 mars – 1 april 2012 kommer ett seminarium för domaransvariga och 
utställningsansvariga att hållas för länsklubbarna, motsvarande för specialklubbarna 
kommer att hållas under hösten 2012. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 74 Regelrevideringsförslag 
Utställningskommittén har fastställt regelrevideringsförslag till Utställnings- och 
championatbestämmelsernas låsningsperiod 2012 – 2016 avseende 
särbestämmelser/championatbestämmelser för raser inom Specialklubb för 
Kontinentala Fågelhundklubbar, Svenska Brukshundklubben, Svenska 
Polarhundklubben, Svenska Sennenhundklubben, Svenska Vallhundsklubben, Svenska 
Vinthundklubben och Svenska Älghundklubben. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 122 SKK/StandK 
 
a) Principfråga angående rasteckningar på www.skk.se 
Ulf Uddman informerade om att SKK har kompletterat samtliga teckningar/rasbilder 
som används på www.skk.se så att det inte förekommer hundar med kuperade öron 
eller svansar. 
 
Dock finns det på äldre Davidson-teckningar kvar rasstandarder med kuperade öron 
eller svansar. Ulf Uddman önskar få CS mandat att lägga till svans respektive öron på 
berörda rasstandarder. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget och uppdrog vidare till VD att kontrollera 
upphovsrätten för bilderna på de gamla rasstandarderna. 
 
b) Överklagande av beslut i protokoll nr 1/2011 § 21 
Petra Lindberg och Annika Nilsson, uppfödare av russkaya tsvetnaya bolonka, har i 
brev till CS överklagat StandK beslut att avvakta att behandla standarden till en engelsk 
översättning har kommit från Ryska Kennelklubben. 
 

http://www.skk.se/
http://www.skk.se/
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CS anser liksom StandK att det ligger i ryska kennelklubbens intresse att tillhandahålla 
en standard på något av de fyra FCI-språken som kan underlätta översättningen till 
svenska. CS finner ingen anledning att frångå den princip som hittills använts inom 
organisationen. 
 
CS beslutade fastställa StandK beslut och avslå överklagandet. 
 
 
§ 123 Förslag från SKK/JHK – tillsyn av jaktprov 
 
Jakthundskommittén redovisade förslag till hur tillsyn av jaktprov ska bedrivas. 
 
Förslaget Information avseende den tillsyn som utförs av SKK:s Jakthundskommitté 
(JhK) vid fågelhundsprov, gällande ”SKK:s Riktlinjer och Råd för utsättning av fågel inför 
jaktprov och träning med apporterande-, stående- och stötande fågelhundar samt 
bestämmelser om särskild apportör vid jaktprov” består av nio punkter och syftar till 
att se till att jaktprov genomförs på ett etiskt riktigt sätt och de att följer gällande 
regler. 
 
CS diskuterade förslaget och önskar en justering i punkt 3 med att det högst är två 
personer som gör besöket samt i punkt 4 görs ett tillägg i texten att besöken på 
jaktproven ska föranmälas minst två dagar i förväg till arrangören. 
 
CS beslutade att med ovanstående justeringar godkänna förslaget. 
 
Beslutet är omedelbart justerat. 
 
Ulf Uddman redovisade hur diskussionerna i den pågående Djurskyddsutredningen är 
rörande träning och provverksamhet i hägn och då i synnerhet grytprov. 
 
CS uppdrog till SKK/JhK att noga beakta de synpunkter som finns från andra 
organisationer i det pågående revideringsarbetet av grytprovsreglerna. 
 
 
§ 124 Protokoll SKK/AF nr 2/2011 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
Freestyle den 21 juni 2011. 
 
§ 46 Domarkonferens 2014 
AF har som önskemål att kunna få genomföra en domarkonferens 2013 istället för 
2014. 
 
Ulf Uddman föreslår att budgeten för nästkommande period justeras i enlighet med 
önskemålet. 
 
CS diskuterade frågan och beslutade i enlighet med AFs önskemål.  
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 125 Protokoll Svenska Kynologiska Akademin nr 1/2011 
 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kynologiska Akademin den 4 april 2011. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 126 Delårsbokslut SKK 2011-06-30 
 
Ulf Uddman informerade kort om att delårsbokslutet med tillhörande årsprognos 
präglas av en tydlig trend på minskade volymer inom i stort sett samtliga SKK:s 
verksamheter samt att den globala finansmarknaden under 2011 varit mycket instabil. 
 
Utställningsdeltagandet hos länsklubbarna har totalt sett hittills minskat med strax 
över 10 %. Trenden är inte lika stark på specialklubbssidan. Bruks- och jaktprov visar 
ingen negativ förändring. 
 
Ulf Uddman påpekade att det är svårt att veta hur den globala finanskrisen påverkar 
SKKs verksamhet framöver varför inga särskilda justeringar i budgeten har gjorts med 
tanke på världsläget. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 127 Information från 
 

a) CS ledamöter 
 
Per-Inge Johansson 
 
Möte med kennelkonsulenter 
I slutet av oktober kommer en kennelkonsulentkonferens att hållas med 
huvudtemat relation mellan uppfödare och konsulenter.  
 
Konferensen kommer också att bli uppstart för det nya sättet för kennel-
konsulenter att arbeta med internkontroll. Det innebär att fler besök ska göras, 
fler konsulenter ska utbildas. Ledamöterna i UKK ska fungera som mentorer för 
kennelkonsulenterna. Internkontrollen ska ses som ett led i SKKs ökade 
engagemang i att möta samhällets krav på god hunduppfödning, hundhållning 
och djurvälfärd. 
 
För att kunna utöka antalet kennelkonsulenter kommer en extra grundkurs att 
genomföras. 
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CS noterade informationen. 

 
Göran Bodegård 
 
Andnings-DVD 
Göran Bodegård, Karin Drotz och Åke Hedhammar har haft ett möte med en 
tysk professor i veterinärmedicin, Dr Oechtering, som forskat kring 
hälsoproblem hos kortnosade hundraser. Hans forskningsresultat kommer att 
kunna användas i SKK:s DVD-projekt. Han kommer också att bjudas in till 
Doghealth Workshop den 2-3 juni 2012. 
 
CS noterade informationen. 
 
Kostnader för transport av hund 
Göran Bodegård har i brev till CS påpekat de höga kostnaderna för transport av 
hund med flyg. 
 
Ulf Uddman informerade om att SKKs medlemmar i dagsläget får rabatt via 
flygfraktbolaget Trust men att frågan kommer att lämnas över till kansliet för 
ytterligare utredning. 
 
CS noterade informationen. 
 
Annica Uppström 
 
Besök på jaktmässa 
Annica Uppström har under sommaren besökt en jaktmässa där det förekom 
mycket olika hundaktiviteter. Annica Uppström önskar att CS tar upp frågan till 
diskussion om det finns möjligheter för SKK att delta vid sådana evenemang. 
 
CS diskuterade frågan om hur SKK kan profilera sig vid sådana mässor.  
 
CS överlämnade frågan till Jakthundskommittén för en närmare diskussion. 
 
 

b) VD 
 
www.kopahund.se 
webbplatsen har nu passerat 1 000 annonser. 90 % av uppfödarna har använt 
sig av tjänsten. De första två månaderna har visat mycket positiva reaktioner. 
 
Personal 
Gordana Eriksson, juridiska avdelningen, har slutat sin tjänst på SKK. Ulla-Britt 
Schwang kommer att vikariera tills en ny person anställs. 
 

http://www.kopahund.se/
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Inom de närmaste sex månaderna står SKK inför sex pensioneringar och en 
barnledighet. 
 
Nya införselbestämmelser 
Från den 1 januari 2012 kommer Sverige att få nya införselbestämmelser. Det 
innebär att vi följer EU:s huvudregel att våra hundar ska ha hundpass, de ska ha 
chipmärkning, rabiesvaccination efter tre månaders ålder och minst 21 dagar 
före in- och utförsel. Kravet på avmaskning och titerkontroll försvinner. Det 
innebär också att svenska hundar måste avmaskas innan de kan föras in till 
Norge och Finland. 
 
Gotlandsstövareföreningen 
Föreningen har i brev till CS uttryckt oro över hur arbetet med att bevara de 
svenska hundraserna bedrivs. 
 
Ulf Uddman informerade om det samarbete som inletts med Svenska 
Stövarklubben. Ett möte har redan avverkats och nästa möte ska hållas direkt 
efter dagens CS-möte. 
 
CS uppdrog till Ulf Uddman att ta upp Gotlandsstövarföreningens synpunkter 
till det kommande mötet med Svenska Stövarklubben. 
 
Storstadsgruppen 
För information fanns minnesanteckningar från arbetsgruppens möte den 31 
maj. 
 
CS noterade informationen. 
 
Trygg med Hund 
Västra Kennelklubben har tagit fram ett utkast till en projektplan ”Trygg med 
hund” som planeras att starta i Göteborg. 
 
CS uttryckte sig positivt till initiativet och ser fram emot att projektet sätts i 
verket. 
 
World Dog Show – Paris 
Ulf Uddman gav en kort rapport från WDS i Paris. Det svenska 
Lydnadslandslaget tog guld i lag och silver individuellt. Stort grattis! 
 
CS noterade informationen. 
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Rasförbud i danska bostadsområden 
Ulf Uddman informerade om att mediedebatten i sommar präglats av att en del 
bostadsbolag i Danmark infört förbud att hyra deras lägenheter för ett 60-tal 
raser. Vidare har media speglat konsekvenserna av att dvärgbandmasken nu 
hittats i Sverige. 
 
CS noterade informationen. 
 
Valpregistreringssiffror 
Den uppgång som sågs i maj, har gått tillbaka under juni och juli. Trenden visar 
en fortsatt nedgång. Per sista juli 2011 registrerades 3 000 färre hundar än för 
samma tid förra året. 
 
Likviditet 
SKK:s likviditet är fortsatt mycket god. 
 
 

§ 128 Dom i förvaltningsrätten Jönköping rörande krav på veterinär 
 medverkan vid NM för lydnadshundar 
 
Ulf Uddman informerade om att Förvaltningsrätten har avslagit SKK:s överklagande 
rörande krav på veterinär medverkan vid NM för lydnadshundar. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 129 Förslag till revidering av de gemensamma nordiska 
 utställningsbestämmelserna 
 
Vid denna punkt ringde CS upp Kjell Svensson som befann sig i Oslo på 
utvärderingsmöte gällande samnordiska utställningsbestämmelser. 
 
Arbetsgruppen har kommit överens om att föreslå följande revideringar: 

 
- Hundar som deltar i avels- och uppfödargrupper ska ha tilldelats minst very 

good på aktuell utställning. Idag gäller att ingen av de hundar som ingår i gruppen 
får ha tilldelats Disqualified eller Cannot be judged (KEP) vid aktuell utställning.  

- Hundar som tilldelats very good ska få delta i konkurrensbedömningen om det 
inte finns minst fyra hundar som fått excellent 

- En svensk utställningschampion ska även kunna anmäla till bruks-/jaktklass om 
den har erforderlig provmerit. 

 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Arbetsgruppen föreslår vidare att NKU/AU vid sitt kommande möte diskuterar frågan 
om att införa en Nordisk veteran vinnartitel (Nord VV-xx). 
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CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Samtalet med Kjell Svensson avslutades. 
 
 
§ 130 Skrivelser från medlemmar/privatpersoner: 
 

a) Svenska Domarföreningen 
a. Rapportering av mentalnollor 

Svenska Domarföreningen önskar bl.a. en förklaring från SKK hur den 
praktiska hanteringen av mentalnollor sker på kansliet. För information 
fanns Tävlings- och Utbildningschefen, Kjell Svenssons, svar till 
Domarföreningen. 
 
CS noterade informationen. 

 
b. Diskussion angående hundars andningsförmåga 

Med anledning av att Göran Bodegård skickat ett brev till de svenska 
domarna uttrycker Domarföreningen i protokollsutdrag att det inte är 
domarens uppgift att ställa en klinisk diagnos på sjukdomstillstånd i 
ringen och inte heller att utsätta hundar för överdriven ansträngning. 
Domarna kan endast använda prissättningen för det som går att se på 
utsidan av hunden. Domarkåren måste få en adekvat utbildning på 
andningsbesvär av veterinär, inte lekman.  
 
CS har tagit del av domarföreningens synpunkter och anser att det är av 
yttersta vikt att hundars eventuella problem med andning beaktas 
synnerligen seriöst. 
 
CS uppdrog till Göran Bodegård att kalla till ett möte med Svenska 
Domarföreningen för en diskussion i frågan. 

 
c. Översättning av standarder 

CS ansåg att frågan nu är åtgärdad varför skrivelsen lades till 
handlingarna. 
 

 
b) Dan Ericsson – engelska domares behörighet 

CS har för kännedom fått ett brev från Dan Ericsson som rör engelska domares 
behörighet att döma i Sverige. 
 
Ärendet kommer att handläggas av SKK/DK varför CS avvaktar DK:s beslut. 
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§ 131 Nordiska frågor 
 

a) Kondoleansbrev till Norsk Kennel Klub 
Svenska Kennelklubben har kondolerat NKK med anledning av den dramatiska 
händelsen den 22 juli. NKK har också tackat för omtanken. 
 
CS noterade informationen. 

 
 
§ 132 Internationella frågor: 
 

a) Snabbrapport från olika möten i Paris 3-9 juli 
För information fanns rapporter från FCI:s General Assembly, FCI:s 
Europasektionsmöte, NKU och de baltiska ländernas möte, FCI Joint 
Communication Forum och Europeiska ID-registret (EPN). 
 
Motionen från svenska, finska och norska kennelklubbarna rörande villkoren 
för internationellt utställningschampionat för våra inhemska jakthundsraser 
antogs enhälligt av generalförsamlingen. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Inbjudan till 2012 års Doghealth Workshop 
För information fanns inbjudan med preliminärt program i början av juni 2012. 
 
CS noterade informationen. 

 
c) FCI:s Europasektionsmöte den 5 september 2011 – position statements 

Europasektionens styrelse har vid sitt senaste möte diskuterat möjligheten att 
uttala gemensamma ställningstaganden i olika ämnen t.ex. om valpfabriker, 
herrelösa hundar, rasförbud, djurvälfärd etc. 
 
På årsmötet den 5 september önskar styrelsen få delegaternas synpunkter på 
det är en bra/lämplig väg att gå samt att man önskar få förslag på ytterligare 
gemensamma ställningstaganden som kan göras. 
 
1. Djurskydd och djurvälfärd. 
 
Den första förutsättningen för djurvälfärd i relation till hundar är att hunden är 
vid god hälsa – både fysiskt och mentalt. 
 
Därför måste uppfödare sträva efter att föda upp friska hundar – också om det 
kan betyda att inte använda mycket duktiga eller vackra hundar för avel, t.ex. 
om den är allergisk eller har haft diskbråck. 
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Domare och uppfödare måste vara medvetna om att inga hundar ska vara 
extrema/överdrivna i sitt utseende (för kort nos, lösa ögonkanter, för stora 
huvuden och liknande). 
 
Hunden ska alltid vara funktionell. Den ska kunna springa och hoppa, tåla 
vanlig hundmat i relation till sin ålder, den ska kunna föröka sig och föda 
naturligt. 
 
Den ska kunna klara att vara ensam hemma under en viss tid, kunna 
transporteras i bil eller på tåg, möta främlingar etc. 
 
En fysiskt och mentalt sund hund ska också hållas i fysiska miljöer och ha en 
aktivitetsnivå som passar för hunden ifråga. 
 
Ett liv levt enbart i kennel – för att inte säga i en bur – är inget liv för en hund. 
Det räcker inte med att ta hunden till en utställning eller ett prov 5-10 gånger 
per år – inte ens om hunden tas ut för promenader eller för att borstas 3 gånger 
per dag i 10 minuter. 
 
Att lämna hunden 10 timmar per dag i ett förråd/grovkök/trimrum medan 
familjen arbetar kompletterat med en kort promenad i trädgården är inte heller 
tillräckligt. 
 
Hundar har ett behov av att spendera tid tillsammans med sin flock 
(familjen/ägaren) och att träffa andra hundar; precis som de har behov att röra 
sig och använda sitt imponerande luktsinne. 
 
Båda vanliga hundägare och uppfödare ska hålla detta i minnet när de 
överväger om de har möjlighet att ha en hund (eller att ha ytterligare en hund). 
 
Hunden har också ett behov av att bli omhändertagen av sin ägare. Detta 
betyder att man ska se till att hunden alltid har tillgång till friskt vatten, att 
hunden får bra mat (se upp med övervikt), att man sköter päls, klor tänder etc. 
vara uppmärksam på sjukdomssymptom och att ta hunden till veterinären, som 
också kan ge råd om vaccinationer och andra preventiva åtgärder. 
 
När hunden blir gammal och/eller sjuk är det vår skyldighet att se till att dessa 
hundar inte lider i onödan. Vår fokus ska vara på hundens livskvalitet – inte på 
oss som ägare över att vi måste ta farväl av hunden.  
 
Parallellt med det faktum att framsteg inom teknik och vetenskap gör fler och 
fler saker möjliga att behandla hos både hundar och människor, gör att vår 
uppgift blir att se till hundens livskvalitet ökar. Det kan vara svårt i den konkreta 
situationen och det kan därför vara bra att skriva ner sina synpunkter vid en 
tidpunkt när frågan ännu inte är aktuell. 
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FCI:s Europasektion kan inte se syftet med att avla så många hundar som 
möjligt, vi vill se att så många hundar som möjligt föds upp och hålls i enlighet 
med ovanstående principer. 
 
Att hålla och hantera hundar måste baseras på respekt för andra levande 
väsen. 
 
Träningsmetoder måste baseras på motivation och kunskap om hundens 
naturliga beteende. All form av våld i samband med hållande eller hantering av 
hundar är oacceptabelt. 
 
2. Ställningstagande om hundpromenader 
Det är en stor glädje att ta en promenad med din hund! Du får möjlighet att ta 
en paus från dina dagliga rutiner, du får frisk luft, du gläds åt att hundens 
intresse för olika lukter och lekkamrater och du får möjlighet att träffa andra 
hundägare för en pratstund. 
 
Hundpromenader kräver hänsynstagande och detta är ett område där FCI:s 
Europasektion önskar påverka alla hundägare att vara ansvarstagande genom 
att man 

 Tar upp efter sin hund om man inte är i ett område där det INTE kan bli 
en olägenhet för andra (inte ens för det lokala dagiset) 

 Kastar den hopknutna påsen in en papperskorg/container – inte i buskar 
eller liknande 

 Håll din hund kopplad när krävs – t.ex. på stranden eller i skogar som 
inte är ”hundvänliga” 

 Koppla upp din hund när du möter andra med eller utan hund (t.ex. tills 
ni har kommit överens om att ”hälsa”) 

 
Om man följer ovanstående ”regler”, blir promenaden med hunden trevlig för 
alla parter – både människor som inte tycker om hundar eller som är rädda för 
hundar och hundägare som har en liten hund som är osäker runt stora hundar 
och de som har en skarp hund som hålls i kort koppel och hundägare som har 
snälla, väluppfostrade hundar. 
 
Medlemmarna i FCI:s Europasektion arbetar tillsammans med sina respektive 
nationella myndigheter för att etablera ”hundvänliga” områden. En 
förutsättning för att lyckas med detta arbete är att hundägare i allmänhet 
uppträder på ett ansvarsfullt sätt. 
 
CS diskuterade förslagen och beslutade att på Europasektionsmötet rösta för 
att tillstyrka dem med tillägget att dessa ställningstaganden ska gälla som 
absoluta minimikrav. 
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d) SKK:s representation i FCI:s frivilliga kommittéer 

CS sekreterare har tillfrågat alla nuvarande representanter om de är 
intresserade av att fortsätta sitt arbete ytterligare en tvåårsperiod. Samtliga har 
lämnat positiva svar.  
 
CS uttryckte att det är mycket glädjande att samtliga representanter önskar stå 
kvar och önskade alla fortsatt gott samarbete i sina respektive kommittéer. 

 
e) FCI General Assembly – Minutes of the meeting July 4-5 

För information fanns protokoll från årsmöte i FCI den 4-5 juli 2011 i Paris. 
 
CS noterade informationen. 

 
f) FCI General Committee – Minutes of the meeting April 13-14  

För information fanns protokoll från möte i FCI:s styrelse den 13-14 april 2011 i 
Rom. 
 
CS noterade informationen. 

 
 
§ 133 Statliga myndigheter 
 
Miljödepartementet 
 

a) Remissvar delbetänkande Rovdjurens bevarandestatus SOU 2011:37 
Ulf Uddman redovisade förslag till remissvar för ovanstående delbetänkande. 
 
CS diskuterade förslaget och beslutade att godkänna detsamma. 

 
b) Förslag till kompensationsåtgärder vid utsättande av varg m.m. 

Ulf Uddman redovisade förslag till remissvar för ovanstående. 
 
CS diskuterade förslaget och beslutade att godkänna detsamma. 
 

c) Uppdrag att redovisa en förvaltningsplan för varg 
Ulf Uddman informerade om att Naturvårdsverket ska tidigarelägga 
fastställandet av den nya förvaltningsplanen för varg som är planerad att gälla 
från den 1 januari 2012. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 134 Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
 offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras 
 på SKK:s webbplats och/eller i Hundsport Funktionär 

 
CS fann att det inte finns några punkter som inte kan offentliggöras innan 
protokollet är justerat. 

 
 
§ 135 Nästa sammanträde 
  
 Nästa sammanträde är den 23 september på Radisson Blu Waterfront Hotel i 
 samband med årets Kennelfullmäktige. 
 
 
§ 136 Sammanträdet avslutas 
 
 Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Nils Erik Åhmansson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Annica Uppström   Per-Inge Johansson 
 


