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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 27 

april 2010, på SKKs kansli, Rinkeby. 

 

 

Närvarande: 

 

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

Britt-Marie Dornell Per-Inge Johansson, Jahn Stääv, Annica Uppström 

 

Suppleanter: 
Bengt Pettersson, Curt-Christer Gustafsson, Marie Nylander, Henrik Barnekow 

 

Adjungerade: 
Ulf Uddman, Yvonne Larsdotter, Åke Hedhammar (§ 29 - 40) 

 

Anmält förhinder: 

Mats Stenmark 

 

Vid protokollet: Annika Klang 

 

 

 

§ 29 Sammanträdet öppnas 
 

Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet 

öppnat. Bengt Pettersson fungerar vid detta möte som ordinarie ledamot då Mats 

Stenmark anmält förhinder. 

 

 

§ 30 Val av justeringspersoner 
 

Göran Bodegård och Carl Gunnar Stafberg utsågs att jämte ordförande justera dagens 

protokoll. 
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§ 31 Föregående protokoll nr 1/2010 

 

  § 13 Inte önskvärda trender inom utställningsverksamheten 
  För information fanns kopia på brev som skickats till samtliga  

  exteriördomare och läns- och specialklubbar, enligt tidigare CS-beslut. 

  I brevet ber CS att samtliga exteriördomare ska ”observera estetiska  

  korrigeringar och ange det i kritiken”. Exempel på korrigeringar är t.ex. 

  bortrakade morrhår och överdriven pälsmängd. 

 

  Brevet har mötts av både positiva och negativa reaktioner från domarkåren 

  och även andra funktionärer och klubbar inom organisationen.  

   

  CS diskuterade ingående de olika reaktioner som framkommit. CS 

  vidhåller dock sitt beslut och anser att detta är en fråga om moral och etik. 

 

  CS beslutade att uppdra till SKK/DK att ta kontakt med Svenska  

  Pudelklubben för en diskussion om konsekvenserna av beslutet för  

  pudel. 

 

  CS beslutade vidare att uppdra till SKK/StandK att fråga klubbarna för 

  Sveriges nationalraser om det finns trender inom respektive ras som är 

  liknande de som exemplifierats i brevet till domarkåren. Om så är fallet 

  kan finns det skäl att kommentera detta i respektive rasstandard.  

 

  § 22 Specialklubbskonferens 2011 
  Ulf Uddman föreslår att en konferens hålls den 29-30 januari 2011 enligt 

  samma mönster som 2010 dvs. specialklubbarna har konferens den 29 

  januari och ordförande i läns- och specialklubb har konferens den 30  

  januari. 

  

  CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 

  § 24 b) Avtalsansluten rasklubb 

  Ulf Uddman informerade om att han har haft en mejlkonversation med FCI 

  angående mastinorasen i Sverige med anledning av att en person hänvisat 

  till det  beslut som CS tog i protokoll nr 1/2010. 

 

  Göran Bodegård har i brev till CS påpekat att de åtgärder som är föreslagna 

  mot Mastino Napoletano Klubben inte är i överensstämmelse med FCIs 

  stadgar. 

 

  CS förde en lång diskussion angående mastino och uttryckte stor oro över 

  rasens hälsostatus och att kraftfulla åtgärder måste vidtas av klubben för att 

  förbättra nuvarande situation.  

 

  Ulf Uddman har fått information om att ENCI (italienska kennelklubben) 

  har gjort revideringar i gällande standard men att det dröjer innan den får 

  full genomslagskraft. 
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  CS beslutade att bordlägga ärendet tills nästa möte. Jahn Stääv kommer att 

  närvara vid klubbens årsmöte som hålls i början av maj. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 32 Protokoll SKK/AK nr 1/2010 
 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 16 

och 17 januari 2010. 

 

§ 8 AKs arbetssätt, uppdrag och profilering 

AK har beslutat att bjuda in SKKs nya marknadschef till sitt nästa möte för att diskutera 

hur AK bäst når ut till uppfödare, hundägare och allmänhet.  

 

AK äskar medel för att kunna producera enkla artiklar/”pressmeddelanden” som 

klubbarna kan använda för att publicera i sina respektive medlemspublikationer.  

 

CS beslutade att i ett första steg bevilja 50 000 kronor och att medlen tas ur fonden 

Hunden i Samhället. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 33 Protokoll SKK/DK nr 1/2010 
 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 11 

februari 2010. 

 

§ 5 Resultatrapport 
DK har under 2009 överskridit sin budget. DK önskar därför att budgeten utökas 

kommande år eller att CS ger direktiv om vad kommittén ska strama in på. 

 

Ulf Uddman informerade om att DK inte bör godkänna/planera för mer än fem 

domarkonferenser per år. Det ekonomiska resultatet kan bli missvisande genom de 

periodiseringar som ekonomiavdelningen gör inför varje bokslut över beviljade och 

ännu inte genomförda konferenser. Detta innebär att DK:s budget blir belastad med 

konferenser som ännu inte genomförts men är beslutade. På grund av detta blev detta 

utfallet för 2008 klart lägre än budget men sammantaget visar 2008-2009 en bra 

följsamhet mot budget. 

 

CS noterade informationen och beslutade att inte ändra fastställd budget. 

 

§ 11 Protokoll/protokollsutdrag från CS 
DK ser en svårighet i att följa ”Regler och anvisningar för exteriördomare samt 

domaretiska regler”. Detta för att FK informerat att listorna över officiella och 

inofficiella ras- och lokalklubbar inom läns- och specialklubbar kommer att läggas ner. 

 

CS har vid sitt möte den 25 november 2009 beslutat att en lista ska upprättas över de 

klubbar där auktoriserade exteriördomare inte får döma. 
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DK önskar att CS åter diskuterar frågan och tar beslut om att upprätta en lista över de 

klubbar där det är tillåtet att döma för svenska exteriördomare. DK anser att det är ett 

viktigt verktyg särskilt för våra ”nya” domare att luta sig mot.  

 

CS diskuterade frågan och beslutade att uppdra till SKK/FK att ta fram en lista över 

tillåtna klubbar. 

 

Utbildning av exteriördomare 
I mars 2010 lämnade Jahn Stääv en skrivelse till Centralstyrelsens presidium angående 

uttagningen till exteriördomarutbildningen. I skrivelsen ställs frågor kring 

uttagningsprocessen som berör bristen på öppenhet i uttagningsprocessen, bristen på 

tydliga uttagningskriterier samt vilka som bör svara för uttagningarna.  

 

Centralstyrelsens presidium har begärt en genomlysning av uttagningsprocessen till 

preparandkursen för exteriördomare. En arbetsgrupp har utsetts bestående av Ionie 

Oskarson (CS), Mats Stenmark (CS) och Bo Wallin (DK), med Ionie Oskarson som 

sammankallande. Man har särskilt beaktat om uttagningen skett i så stor öppenhet som 

är möjligt med nödvändig hänsyn till den enskilde sökandens integritet. Uppdraget har 

vidare innefattat att belysa frågan generellt och inför framtiden. 

 

Arbetsgruppen redogör och kommenterar i sin rapport de olika steg som föregår den 

slutliga uttagningen av preparander. 

 

Slutsatsen av uppdraget är att arbetsgruppen föreslår CS att uppdra åt SKK/DK att utse 

en grupp som har i uppdrag att föreslå DK vilka som bör tas ut till preparandkursen i 

framtiden. Gruppen ska ha en så bred sammansättning som möjligt och ledas av DK:s 

ordförande alternativt annan CS-ledamot. DK får också i uppdrag att se över hela 

intervjuprocessen. 

 

CS diskuterade ingående arbetsgruppens redovisning och beslutade i enlighet med 

förslaget. 

 

CS beslutade vidare att nästa preparandkurs efter årets kurs, kommer att hållas under 

2011 istället för 2012. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna 

 

 

§ 34 Protokoll SKK/DN 11 december 2009 

 

För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Disciplinnämnd den 11 december 2009. 

 

CS noterade informationen. 
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§ 35 Protokoll SKK/DN 26 februari 2010 

 

För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Disciplinnämnd den 26 februari samt beslut och sammanställning av beslut. 

 

CS noterade informationen. 

 

Övrigt 

 

Protokoll SKK/DN 16 oktober 2009 

§ 2 Ärende 97/2009, uttolkning av grundreglerna 
Ulf Uddman informerade om att han haft en ny diskussion med anledning av att DN inte 

är villig att lämna ut uttolkningsanvisningar till klubbar och medlemmar.  

 

För att kunna tillmötesgå CS önskemål vill DN att CS utarbetar ”bindande föreskrifter” 

och ”allmänna råd” som DN kan använda i sitt arbete. 

 

De kommittéer som främst berörs i detta är SKK/FK, SKK/AK och SKK/UKK som 

vara mycket tydliga i sina uttolkningar. 

 

CS beslutade att uppdra till SKK/FK, SKK/AK och SKK/UKK att lämna förslag på 

bindande föreskrifter och allmänna råd som stöd i DN:s arbete och som även ska delges 

klubbar och medlemmar. 

 

 

§ 36 Protokoll SKK/FK nr 1/2010 

 

För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Föreningskommitté den 2 februari 2010. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 37 Protokoll SKK/JhK nr 1/2010 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 

16 februari 2010. 

 

§ 19 Remitterat ärende från SKK/CS 

Svenska Taxklubben har i skrivelse begärt dispens från Viltspårsbestämmelserna § 2 

punkt 6. JhK föreslår CS att avslå dispensansökan med hänvisning till att regelverket 

står inför en revidering under 2011 och då på sedvanligt sätt kommer att 

remissbehandlas innan det fastställs. 

 

CS beslutade i enlighet med JhKs förslag. 
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JhK har beslutat att bestämmelsen om att en championatgrundande merit måste vara 

erövrad på ordinarie prov ändras från 2010-07-01 till att ett championat kräver meriter i 

form av tre 1:a pris i öppen klass, oavsett om dessa är tagna på ordinarie eller rörligt 

prov. 

 

CS noterade informationen. 

 

a) Brev angående avstängning av jaktprovsdomare/ exteriördomare 
En jaktprovsdomare tillika exteriördomare ansöker om att CS upphäver resterande tid 

av den tvååriga avstängning som domaren fått som påföljd i sin funktion som 

jaktprovsdomare. Nuvarande praxis har också med automatik inneburit avstängning 

som exteriördomare. 

 

Curt-Christer Gustafsson, ordförande i SKK/JhK, informerade om ärendet. 

 

Mot bakgrund av tillgängliga handlingar i ärendet samt att inget nytt framkommit som 

förändrar situationen och med hänsyn till gällande praxis beslutade CS att avslå 

domarens begäran. 

 

CS beslutade vidare att vid sitt möte den 8 och 9 september diskutera ”straff och 

straffsatser” och dess konsekvenser för olika funktionärer inom organisationen. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 38 Protokoll SKK/KHM nr 1/2010 
 

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet 

den 3 februari 2010. 

 

Brev från Göran Bodegård betr. Ekonomisk ram för kommitténs arbete. 

Göran Bodegård önskar ett förtydligande av innehållet och konsekvenserna av de beslut 

som återges i CS protokoll nr 7/2009 § 165 samt CS protokoll nr 1/2010 § 23.  

 

Bodegård anser inte att det framgår om överlåtandet av ”beslutsrätten för de områden 

som rör mentalitet” också innebär att CS delegerat det ekonomiska hanterandet och 

ansvaret till kommittén. Vidare anser han är angeläget att det framgår hur stor den 

ekonomiska ramen är som står till KMHs förfogande. 

 

Göran Bodegård önskar en tidplan där man förtydligar processens (BPHs) olika delar 

samt svar på frågan hur BPH ska uppnås i praktiken. 

 

Ionie Oskarson, ordförande i KHM, informerade om att kommittén har en budget som 

övriga kommittéer som följs noga. 

 

Vartefter gruppen levererar resultat får CS ta ställning till det vidare arbetet. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 39 Protokoll KHM nr 2/2010 

 

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet 

den 8 april 2010. 

 

§ 22 Rapport från möte med SBK/SCK samt ansökan om medel 

Ionie Oskarson informerade om det möte som hållits med representanter från SKKs 

Kommitté för Hundars Mentalitet (KHM), SKKs Avelskommitté (AK), Svenska 

Brukshundklubben (SBK), Svenska Collieklubben(SCK) och Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU). 

 

Rasklubben presenterade vid mötet en tydlig dokumentation över rasens mentala status 

och önskar hjälp med att komma vidare kring problemställningar kring mentalitet. 

Mötet diskuterade möjligheten att för långhårig collie ta fram ett avelsindex avseende 

mentalitet. 

 

Projektet syftar till att dels skapa ett betydligt kraftfullare verktyg för avelsurval och 

dels att belöna de som driver avel i linje med klubbens intentioner och inte att straffa de 

som inte gör det. 

 

KHM föreslår CS att bevilja projektet med 75 % av den ansökta summan 190 000 kr ur 

SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond. SBK/SCK får stå för resterande 25 % i 

enlighet med fondens statuter.  

 

KHM föreslår också att CS beviljar de delar av projektet som SKK ska utföra. 

 

Ulf Uddman informerade om att idag är det bara AK som kan bereda och föreslå 

ärenden till CS att ta medel från Forsknings- och Utvecklingsfonden. För att kunna 

hantera KHMs förslag måste CS besluta om att KHM får samma rättighet som AK. 

 

CS beslutade att även KHM ska kunna föreslå och förbereda ärenden till CS angående 

Forsknings- och Utvecklingsfonden. 

 

CS beslutade vidare att bevilja SBKs/SCKs projekt med 75 % av den ansökta summan 

190 000 kr ur SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond. SBK/SCK får stå för resterande 

25 % i enlighet med fondens statuter.  

 

CS beviljar de delar av projektet som SKK ska utföra i enlighet med ansökan. 

 

§ 23 Rapport från möte med SBHK 

Ionie Oskarson informerade om det möte som hållits med representanter från SKKs 

Kommitté för Hundars Mentalitet (KHM), SKKs Avelskommitté (AK), Svenska Bergs- 

och Herdehundsklubben (SBHK), Svenska Ovcharkaklubben (SOK) samt Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) angående mentala egenskaper hos några av specialklubbens 

raser (cimarrón uruguayo och ovtjarkor). 

 

Klubbarna är intresserade av att dokumentera rasernas mentalitet men har svårt att få 

delta på Mentalbeskrivning Hund, MH.  
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KHM anser att rasernas mentalitet snarast bör kartläggas genom MH. Kartläggningen 

av ett så stort antal hundar som möjligt bör göras bland annat med hänvisning till 

utvecklingen i Danmark där samtliga ovtjarkor riskerar att förbjudas.  

 

KHM föreslår CS att avsätta 50 000 kr ur SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond för 

att möjliggöra mentalbeskrivning av SBHKs raser (huvudsakligen ovtjarkor). 

 

Om medel tilldelas projektet uppdras Claes Hemberg och Ken Lundahl att kontakta 

SBHK samt SBKs utskott för Avel och Hälsa med förfrågan om hjälp att arrangera MH-

tillfällen under sommaren för SBKHs raser. I uppdraget ingår även att kalla till möte 

med SBHK och SBK för att utarbeta praktiska detaljer och se till att projektet 

genomförs. 

 

CS ser projektet som angeläget och beslutade i enlighet med KHMs förslag. 

 

 

§ 40 SKK/PTK 

 

a) Ansökan om huvudmannaskap – rallylydnad 
Prov- och Tävlingskommittén har behandlat en skrivelse från Svenska 

Brukshundklubben med ansökan om huvudmannaskap för tävlingsformen Rallylydnad. 

 

PTK/VU har bifallit ansökan samt att beslutet gäller retroaktivt från den 1 januari 2010. 

 

CS noterade informationen. 

 

b) Minnesanteckningar från möte med FCI Utility Commission – mondioring,  

 IPO VM i Finland 

Ionie Oskarson har i sin rapport från det senaste mötet med FCI Utility Commission fått 

en fråga om varför SKK inte längre deltar på mondioringgruppens möten.  

 

Ulf Uddman informerade att SKK/CS tog beslut 2007 om att inte acceptera mondioring 

som en gren av hundsporten som ska göras officiell i Sverige. Sverige har vid ett 

tillfälle haft en CS-ledamot som observatör vid ett möte och ett tävlingstillfälle. 

 

CS beslutade uppdra till Ulf Uddman att informera FCI Utility Commission om CS 

ställningstagande och att om det förekommer tävlingar med svenskt deltagande kan de 

inte stå som representanter för Sverige. 

 

Svenska Brukshundklubben (SBK) och SKK har från Rasklubben för Belgiska 

Vallhundar (AfBV) fått en inbjudan till tävling i mondioring. SBK har lämnat svar till 

AfBV att tävling i mondioring inte är en tillåten tävlingsform i Sverige eller inom de 

nordiska länderna. 

 

CS ställer sig helt bakom SBKs svar och att det eventuella evenemanget sker helt utan 

stöd eller godkännande från SBK eller SKK. 
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IPO-VM 2010 i Finland 
Ionie Oskarson informerade om att VM kommer att hållas den 16- 19 september 2010 i 

Hämeenlinna, Finland. Tyvärr har det visat sig att Danmark ska hålla ”NOM 

Championships for Working Dogs” under samma datum. Detta trots att datumet för 

Finlands arrangemang har varit klart i flera år. 

 

Ulf Uddman har skickat vidare ett brev till de nordiska länderna som kommit från den 

finska arrangören. Ingen reaktion har ännu kommit från dansk sida. 

 

CS beslutade med omedelbar justering att meddela Dansk Kennel Klub att SKK 

endast kommer att delta med ett lag i det finska arrangemanget. 

 

Övrigt 
En muntlig förfrågan har ställts till Sverige om intresse finns att arrangera IPO-VM 

2012 eller 2013. 

 

CS ställer sig positiv till förfrågan och beslutade med omedelbar justering att uppdra 

till Ionie Oskarson att kontakta SBK för att se hur de ställer sig till att delta vid ett 

eventuellt arrangemang. 

 

 

§ 41 Protokoll SKK/StandK nr 3/2009 

 

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Standardkommitté den 14 oktober 

2010. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 42 Protokoll SKK/StandK nr 4/2009 

 

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Standardkommitté den 12 

december 2010. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 43 Protokoll SKK/UKK nr 1/2010 
 

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och 

Kennelkonsulentkommitté den 16-17 januari 2010. 

 

§ 15 SKK:s valphänvisning på Internet 

UKK önskar CS ståndpunkt när det gäller uppfödare som har fått tävlingsförbud av 

Disciplinnämnden även ska få ett valphänvisningsstopp. 

 

CS diskuterade frågan och beslutade att en uppfödare som fått tävlingsförbud därmed 

inte med automatik också ska få ett valphänvisningsstopp. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 44 Protokoll SKK/UKK nr 2/2010 
 

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och 

Kennelkonsulentkommitté den 3 mars 2010. 

 

§ 24 Ärenden från kennelkonsulentsekretariatet 
 

Kennelkonsulenterna Kristina Olsson och Gerd Nilsson önskar på egen begäran att 

avauktoriseras som kennelkonsulenter. 

 

CS beslutade i enlighet med önskemålet och tackade varmt de båda konsulenterna för 

nedlagt arbete genom åren. 

 

Övrigt 
Av UKKs delegeringsordning framgår det bl.a. att man ska ”ansvara för rekrytering, 

utbildning, vidareutbildning och auktorisation av SKKs kennelkonsulenter”. 

 

För att kunna tillmötesgå och fullgöra denna arbetsuppgift på ett ännu bättre sätt önskar 

UKK utöka budgeten med 100 000 kr. Utbildning ska främst hantera juridik, avtal och 

konflikthantering. 

 

CS diskuterade förfrågan och kunde konstatera att det kommit upp angelägna frågor 

efter det att budgeten lagts som motiverar att ytterligare medel skjuts till. Detta genom 

att bl.a. medel frigjorts i och med att Utbildningskommitténs arbetsuppgifter och avsatta 

budget bl.a. övertagits av UKK.  

 

CS beslutade i enlighet med UKKs förslag. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 45 Protokoll SKK/UtstK nr 1/2010 
 

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 19 

januari 2010. 

 

§ 15 UtstK – policyfrågor - bestämmelser 

PTK föreslår i ett protokollsutdrag att en allmän generalklausul avseende hund som förs 

ut ur landet och senare kommer tillbaka, införs i de allmänna bestämmelserna vid 

kommande regelrevidering i likhet med nuvarande generalklausul avseende kupering 

eller annan åtgärd som är otillåten i Sverige. UtstK ställer sig positiv till PTKs förslag. 

 

Frågan avser svenska hundar som sålts till annat land och genomfört mentaltest och 

därefter sålts tillbaka till Sverige. Hundarna har sedan fortsatt sitt tävlande med den 

utländska meriten. 
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CS diskuterade frågan och beslutade att avslå förslaget. 

 

Ulf Uddman informerade att Dansk Kennel Klub 2009 införde titeln Dansk Vinnare 

istället för den tidigare titeln Köpenhamnsvinnare och att titeln Köpenhamnsvinnare 

inte längre registreras av SKK. 

 

UtstK föreslår CS att registrera den nya titeln. 

 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 

a) Gemensamma nordiska utställningsbestämmelser – sammanslagning av  

grupp 4 och 6 

SKKs presidium har i enlighet med UtstKs förslag beslutat att FCI grupperna 4 och 6 

kommer att tävla tillsammans från och med 1 januari 2013 i stället som tidigare 

beslutats från den 1 januari 2011. 

 

CS fastställde presidiets beslut. 

 

b) Protokollsutdrag SKK/UtstK nr 2/2010, 2010-03-30, länsklubbsutställningar 

Stockholms Kennelklubb (STOKK) ansöker om att 2013 få genomföra två 

endagsutställningar, en nationell 6 juli (Ulla & Bertils Minnesutställning) och en 

internationell den 7 juli. Den 4 och 5 juli önskar STOKK arrangera en circuit för ras- 

och specialklubbar. 

 

UtstK har beviljat arrangemanget och önskar att CS fastställer detsamma. 

 

CS diskuterade ansökan och beslutade med omedelbar justering att STOKK 

kontaktar de klubbar som av tradition har sina utställningar två veckor före och efter det 

tänkta evenemanget och inväntar respektive klubbs synpunkter. Slutligt beslut tas vid 

CS möte den 15 juni. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 46 Minnesanteckningar SKKs Arbetsgrupp för Freestyle 2010-02-25 

 

Minnesanteckningar fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 

Freestyle den 25 februari 2010. 

 

Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 47 Protokoll nr 2/2009 Svenska Kynologiska Akademin 

 § 12 - § 4d) IAHAIO 

Svenska Kynologiska Akademin har diskuterat förslag på lämpliga samarrangemang när 

den stora internationella konferensen om relation hund-människa hålls i juli månad. 

Bland annat finns önskemål om att SKKs Museum ska vara öppet för besökare. 
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CS diskuterade möjligheten men beslutade att inte ha museet öppet då delegaterna har 

en begränsad tid över till andra evenemang än de som redan erbjuds via konferensen. 

 

 

§ 48 Ärenden från medlemmar och privatpersoner 

 

a) Brev från XX – rottweiler 

XX framför i brev till CS krav på att rottweiler med medfödd stubbsvans ska ha rätt att 

ställa ut och inte bara delta på prov. Idag har en rottweiler med medfödd stubbsvans rätt 

att delta på en utställning för att få en exteriörbedömning. Ulf Uddman informerade om 

att den tyska standarden inte innehåller några kommentarer angående medfödd 

stubbsvans. Rottweiler är en ras där det enligt statistiken föds mycket få valpar med 

stubbsvans. CS anser att detta är skäl för att inte ändra nuvarande regler.  

 

Med hänvisning till ovanstående och att de nya gemensamma nordiska 

utställningsbestämmelser ska börja gälla den 10 januari 2011 så beslutade CS avslå 

begäran. 

 

b) Brev från YY ang. brott mot SKKs grundregler 

YY kommenterar i brev till CS det utslag hon fått från DN gällande SKKs Grundregler 

punkterna 1:3 och 4:1. Burlin-Hellstrand önskar CS kommentar till utslaget. 

 

CS konstaterar att CS inte har möjlighet att ompröva de beslut som DN har tagit enligt 

SKKs stadgar. Ulf Uddman informerade om att beslutet i det aktuella ärendet gäller att 

DN ansåg att de krav som uppfödaren ställde mot sin valpköpare var alltför långtgående 

i förhållande till vad som SKKs standardavtal reglerar. 

 

 

§ 49 Verksamhetsberättelse 2009 

 

Ulf Uddman redovisade verksamhetsberättelsen för 2009.  

 

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 50 Bokslut SKK 2009 

 

Ulf Uddman redovisade bokslut för 2009. 

 

Bokslutet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 51 Bokslut SKKs fonder och bolag 

 

a) AB Fritidsrörelsernas Hus 

Ulf Uddman redogjorde för bokslut i AB Fritidsrörelsernas Hus, för 2009. 

 

CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 

 



 13 

b) Föreningsdistribution i Spånga AB 

Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Föreningsdistribution, för 2009. 

 

CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 

 

c) People and Animals for Life – 2010 AB 

Ulf Uddman redogjorde för bokslut i People and Animals for Life – 2010 AB, för 2009. 

 

CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 

 

d) Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Fond 

Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens 

Fond, för 2009. 

 

CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 

 

e) Stiftelsen SKKs Forskningsfond 

Ulf Uddman redogjorde för bokslut i SKKs Forskningsfond, för 2009. 

 

CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 

 

f) Stiftelsen SKKs donatorers fond 

Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Stiftelsen SKKs donatorers fond, för 2009. 

 

CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 

 

 

§ 52 Redovisning av förfrågan till länsklubbarna om upplösning av 

 länsklubbarnas IT-fond 

 

Ulf Uddman redovisade resultatet från förfrågan till länsklubbarna om upplösning av 

länsklubbarnas IT-fond. Till dags dato har 18 klubbar svarat och samtliga har tillstyrkt. 

Sista datum att lämna svar är den 30 april. 

 

CS noterade att de klubbar som hittills svarat har tillstyrkt förfrågan varför det tänkta 

arbetet kan påbörjas. CS tackade länsklubbarna för deras positiva besked. 

 

 

§ 53 Gunilla Fristedts Minnesfond – ändring av statuter 

 

Ulf Uddman informerade om att kansliet får många samtal som rör Gunilla Fristedts 

Minnesfond. Det har visat sig att statuterna behöver förtydligas så att det klart framgår 

att fondens medel endast kan utnyttjas av uppfödare och inte av enskilda medlemmar. 

Fondens inledande paragraf bör omformuleras så att inga missförstånd uppstår. 

 

Ulf Uddman föreslår att § 1 ändras till följande lydelse: ”Fonden har instiftats till minne 

av Gunilla Fristedt och har till syfte att ekonomiskt stödja åtgärder för hundar som 

hamnat i nöd hos uppfödare”. 
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CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 

 

§ 54 Statliga myndigheter 
 

a) Jordbruksverket – SKKs tävlingsverksamhet 

SKK har beretts lämna yttrande i ovanstående fråga. Svaret finns redovisat på 

www.skk.se 

 

CS noterade informationen. 

 

b) Miljödepartementet – uppdrag om rutiner för införsel och utplantering av 

varg 

Regeringen har lämnat ett uppdrag till ett antal statliga verk och även 

jägarorganisationer och övriga berörda att redovisa och analysera inom 

respektive myndighets ansvarsområde, samtliga relevanta bestämmelser som 

finns på området och som ska beaktas vid en flytt av varg till Sverige från ett 

annat land. Redovisningen ska ligga till grund för kommande beslut om tillförsel 

av högst 20 vargar med östligt ursprung inom fem år som gynnar den genetiska 

statusen hos den skandinaviska vargstammen. 

 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2010. 

 

CS noterade informationen. 

 

c) Finansdepartementet – remissvar moms 

Svenska Kennelklubben har beretts tillfälle att lämna yttrande till ovanstående 

remiss och föreslagit att utredningens förslag inte bör genomföras. SKK är också 

delaktig i det remissvar som lämnats genom Svenskt Friluftsliv och ställer sig 

till alla delar bakom de slutsatser som där redovisas. 

 

Ulf Uddman informerade om att tre ministrar med finansminister Anders Borg i 

spetsen har skrivit till EU och begärt att få till en ändring när det gäller synen på 

mervärdesskatt för den ideella sektorn. Skandinavien har sedan lång tid tillbaka 

ett utvecklat föreningsliv vilket nuvarande förslag inte har tagit någon hänsyn 

till.  

 

CS noterade informationen. 

 

d) SOU 2010:21 – Betänkande av tjänstehundsavelsutredningen 

Ulf Uddman informerade att betänkandet nu är klart och att det inom kort 

kommer att gå ut på remiss. Utredaren föreslår bl.a. att ett statligt 

tjänstehundsråd ska inrättas som ska ansvara för samhällets stöd för uppfödning 

och dressyr av blivande tjänstehundar. Rådet föreslås bli placerat hos SKK och 

finansieras över statsbudgeten, inledningsvis med 5 miljoner kronor per år. Ulf 

Uddman har bett Kommittén för Hundars Mentalitet att medverka i att ta fram 

SKKs remissvar på utredningen. 

 

 

 

http://www.skk.se/
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 Blir uppdraget verklighet betyder det att SKKs Grundregler måste revideras och 

 ett tjänstehundsavtal måste tas fram. 

 

 Om utfallet av årets riksdagsval inte ändras börjar avtalet gälla från den 1  januari 

 2011. 

 

 CS noterade informationen. 

 

 

§ 55 Internationella frågor 

 

a) FCI General Committee – Minutes of meeting held on October 4 and 6, 

Bratislava 

För information fanns protokoll från FCIs styrelsemöte den 4 och 6 oktober 

2009 i Bratislava 

 

CS noterade informationen. 

 

b) FCI General Committee – Extract from minutes of meeting held on February 

24-25 2010, Madrid 

För information fanns protokollsutdrag från FCIs styrelsemöte den 24-25 

februari 2010. Protokollsutdraget är ett svar på det brev som under hösten 2009 

skickades till FCIs ordförande Hans Müller och som rör kvalitetssäkring av 

utomnordiska domare. FCIs styrelse uttrycker att man stöder CS ambitioner men 

anser inte att det är rätt väg att gå med att använda det tänkta frågeformulär som 

utarbetats.  

 

CS diskuterade svaret och beslutade att ta upp frågan diskussion vid sitt möte 

den 8-9 september. 

 

CS beslutade vidare att DK i samråd med VD skickar ut en remiss till 

länsklubbarna med en fråga om hur de idag kvalitetssäkrar sina domare och 

vilka verktyg som skulle kunna användas istället för ett frågeformulär. 

 

c) FCI: korrespondens angående kupering 

Ulf Uddman informerade om den mejlkorrespondens han haft angående 

kupering och rätt till att ställa ut i Sverige. 

 

CS noterade informationen. 

 

d) FCI quarterly update 

För information fanns FCI quarterly update från mars 2010. 

 

CS noterade informationen. 

 

e) FCI Circular 24/2010 – International Show Champion Title 

FCIs kansli har fått många reaktioner på den nya titeln International Show 

Champion. FCIs styrelse har beslutat att den nybildade gruppen FCI Task Force 

2011 får i uppdrag att utreda titeln. Resultatet ska redovisas till FCIs  
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styrelsemöte i augusti 2010. Detta betyder att det fortfarande är möjligt att 

erövra ovan nämnda titel. 

 

CS noterade informationen. 

 

f) FCI Circular 23/2010 – Regulations for FCI Dog Shows: reminder and 

change 

I cirkulär nr 23/2010 påminner FCI alla medlemsländer att följa de 

rekommendationer som gäller för ersättningar till domare som dömer vid 

internationella utställningar. 

 

Ulf Uddman har gjort en sammanställning på vad SKK ersätter sina domare med 

enligt nedanstående uppställning: 

 

CS diskuterade sammanställningen och beslutade att inte göra några ändringar i 

nuvarande ersättningar. När det gäller milersättning så följer SKK gällande 

skatteregler för skattefri ersättning. 

 

CS beslutade vidare att SKKs resereglemente ska finnas tillgängligt på SKKs 

webbplats som en hjälp för berörda klubbar. 

 

g) Brev från Göran Bodegård and. FCI standarder 

Göran Bodegård har i brev till CS påpekat att det är problem inom FCI-världen 

används olika standarder vid olika utställningar. Detta är särskilt förekommande 

i t.ex. Sydafrika. 

 

Göran Bodegård önskar att CS verkar för att enbart FCI-standarder ska vara det 

som ska gälla inom FCI-organisationen. Detta med särskild hänsyn till arbetet 

med att motverka exteriöra överdrifter ska kunna harmoniseras. 

 

CS diskuterade frågan men anser att initiativet att göra något åt detta problem 

måste komma direkt från FCI. 

 

Brevet lades till handlingarna utan åtgärd. 

 

 

§ 56 Nordiska frågor: 

 

a) Minnesanteckningar från NKU/IT möte den 16 mars 2010 

För information fanns minnesanteckningar från möte med IT-representanter från de 

nordiska länderna den 16 mars 2010. 

 

CS noterade informationen. 

 

 

§ 57 Pensionsavgångar 2010 – konsekvenser för kansliet 

Ulf Uddman informerade att Renée Willes kommer att gå i pension den 1 juli 2010. Han 

föreslår att Renée Willes ska ingå som ordinarie ledamot i SKK/StandK samt att hon 

blir ledamot i Svenska Kynologiska Akademin. 
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CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 

 

§ 58 Information från 
 

a) Ordförande 

 

Revision av FCIs bokslut för 2009 

Ordförande och VD har besökt FCIs kansli tillsammans med FCIs ordförande 

Hans Müller. En revision av bokslutet för 2009 har genomförts. En del förslag 

och förbättringar kommer att föreslås till FCIs styrelse som ska leda till bättre 

service till medlemsländerna. 

 

CS noterade informationen. 

 

Besök på riksdagens miljö- och jordbruksutskott 

Ordförande och VD kommer den 4 maj att delta på ett allmänt möte med 

riksdagens miljö- och jordbruksutskott. SKK kommer att ha en kort stund att 

informera och framföra sina synpunkter på centrala frågor som är av stor vikt för 

organisationen. Det blir också tillfälle till en kort frågestund. 

 

b) CS ledamöter 

 

Göran Bodegård 
 

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) 

Göran Bodegård lämnade en redogörelse för domarnas SRD-redovisningar från 

2009. Bl.a. finns en tydlig tendens att antalet utdelade CK minskar i flera raser i 

jämförelse med åren innan. Utvärderingen så här långt visar att det finns 

underlag för att kunna föreslå att vissa raser tas bort från SRD-listan. SRD-

gruppen räknar med att kunna presentera förslag till en ny reviderad version av 

SRD-dokumentet i september-oktober. 

 

Carl Gunnar Stafberg 

 

Wästmanlands Kennelklubbs utställning 24-25 april 

Carl Gunnar Stafberg informerade om att länsklubbens utställning avlöpt väl 

trots att isländsk vulkanaska gjorde att 12 st. domare utanför Sveriges gränser 

inte kunde ta sig till utställningen. Sex nya domare anlitades och för sex domare 

omfördelades raserna 

 

CS noterade informationen. 

 

Ulf Uddman informerade samtidigt att presidiet beslutat att länsklubben samt 

övriga specialklubbar som hade utställningen samma helg har rätt att utnyttja 

force majeure klausulen och därmed inte kommer att återbetala några 

anmälningsavgifter vid domarbyte. 

 

CS fastställde presidiets beslut. 
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Honnörsdomare 

Vid Wästmanlands Kennelklubbs utställning avtackades Barbro Finkelstein och 

Eddie Engstrand med blommor, diplom och ett kort som visar att de innehar 

titeln honnörsdomare. 

 

CS noterade informationen. 

 

Bengt Pettersson 
 

Extra möte i Dopingkommissionen 

Dopingkommission kommer att ha ett extra möte den 24 maj för att revidera den 

lista med preparat och karenstider som används inom bl.a. SKK-organisationen. 

   

 Per-Inge Johansson 
 

 Årsmöten 

 Per-Inge Johansson har deltagit vid ett tiotal årsmöten under våren med deltagare 

 mellan 10-70 deltagare. Tidsåtgången på de olika mötena har varierat mellan 2-8 

 timmar. 

  

Per-Inge Johansson sammanfattar sitt deltagande med att det behövs ytterligare 

utbildningar i föreningsteknik som är skräddarsydda för SKK-organisationen. 

 

Curt-Christer Gustafsson 
 

Vårmöte på Öster-Malma 

Det traditionella vårmötet med jägareförbundet, jakthundklubbarna m.fl. har 

hållits på Öster-Malma. Temat för året var etik i samband med jakt. 

 

Jakthundskommittén kommer under hösten att göra oanmälda besök vid jaktprov 

för att se hur arrangörer följer gällande regler för utsatt fågel. Minst två personer 

kommer att delta vid de prov som ska kontrolleras. 

 

Jahn Stääv 
 

Årsmöten 

Föreningskommittén har under våren deltagit på ett stort antal årsmöten hos 

klubbarna. 

 

Föreningsetiska frågor 

Under hösten kommer FK att ha ett tvådagarsmöte för att bl.a. diskutera 

föreningsetiska regler. 
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c) VD 

 

 Valphänvisningsajt 

Sajtens introduktion kommer att senareläggs bl.a. på grund av att annat IT-

projekt har blivit försenat och att programmerare inte kan frigöras för projektet 

förrän i maj månad. Ny tid för lansering blir senare i höst. 

 

 Rasförbud i Danmark 

Danmark har nu ett förbud som gäller för 13 olika hundraser. En viss 

uppmärksamhet i media har det varit kring den nya danska lagstiftningen. 

 

Beatrice Ask 

Justitieministern har gjort ett besök på Hundstallet och Ulf Uddman fick då 

tillfälle att ge SKKs syn på det danska rasförbudet. Justitieministern visade 

förståelse för de synpunkter och erfarenheter som finns från länder som har 

försökt lösa problemet med farliga hundar med att införa olika rasförbud. 

 

SKKs webbplats 

Marknads- och kommunikationschef, Lotta Skoog, har tillsammans med SKKs 

marknadsavdelning startat det initiala arbetet med att ta fram SKKs nya 

webbsystem. 

 

Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Minnesfond 

När ansökningstiden var över hade fyra ansökningar kommit in. Två 

ansökningar fick bidrag, Josefine Byberg och Amanda Bernhed med totalt 8 000 

kronor. Två fick avslag då deras ansökningar inte var i enlighet med fondens 

statuter. 

 

Ny bok 

Ulf Uddman informerade om en ny bok som kommit ut ”Hund på recept”. 

Boken är skriven av Ingeborg Höök. Det är ett av de forskningsprojekt som fått 

stöd från den gemensamma forskningsfonden som SKK och AGRIA inrättade 

2009 och som har till uppgift att presentera vetenskapliga och ekonomiska 

beräkningar på de vinster som presenteras i nämnda bok.  

 

SKK biträder Jordbruksdepartementet vid interpellationssvar 

En interpellation har lämnats av Miljöpartiet angående hur länsstyrelsens tillsyn 

av djurskyddslagen hittills hanterats. Frågan kring djurskyddstillsynens 

organisation kommer att diskuteras i riksdagen i maj månad. 

 

Ny hundtidning – Stockholms hundar 

En ny tidning kommer fr.o.m. Hundsport nr 5/2010 att skickas med till 

medlemmar inom Stockholms Kennelklubbs (STOKK) geografiska område. 

Redaktör för tidningen är Gunnar Lindgren, som tidigare arbetade med 

Brukshunden. 
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 Dopingärende – SKK DopK nr 1/2010, § 4 Resultat dopingprov vid SM 

 Draghund, Nordisk stil 

  

 Ulf Uddman informerade om ett dopingprov taget via urinprov från schäfer som 

 deltagit vid SM Draghund, Nordisk stil, arrangerat av Svenska Brukshundklubben i 

 Sundsvall 2010-03-12.  

 

NatDopK har efter noggrann genomgång av de redovisade analyserna avseende A- 

respektive B-prov konstaterat att provet enligt Nationellt dopingreglemente för hund, 

har innehållit otillåten substans. 

 

Efter noggrann genomgång av tillgängliga handlingar i ärendet finner DopK att det på 

bedömningsunderlaget inte kan uteslutas att de otillåtna substanserna kan ha tillförts via 

kontamination i samband med vattning och att hunden därigenom av misstag fått i sig 

de otillåtna substanserna.  

 

DopK beslutade rekommendera SKKs Centralstyrelse att besluta att inte tilldela 

föraren disciplinärt straff då det inte kan uteslutas att hunden av misstag fått i sig de 

otillåtna substanserna. Vidare beslutade DopK föreslå SKK/CS att aktuell hunds 

resultat från SM Draghund, Nordisk stil, 2010-03-12, stryks samt att hundens nuvarande 

avstängning under pågående utredning upphör. 

 

CS beslutade med omedelbar justering i enlighet med förslaget. 

 

Ekonomi 

SKKs ekonomi är fortsatt god. 

 

Valpregistreringssiffror 

Siffrorna varierar något mot föregående år, januari-februari registrerades något 

färre valpar än vid samma period förra året. I mars var antalet fler än året innan. 

 

 

§ 59 Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

 offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska 

 publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär 

 

CS beslutade att § 37 a) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 

 

 

§ 60 Nästa sammanträde 
 

Nästa sammanträde blir den 15 juni 2010. 
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§ 61 Sammanträdet avslutas 

 

Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Annika Klang 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Nils Erik Åhmansson 

Ordförande 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Göran Bodegård   Carl Gunnar Stafberg 

 


