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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 15 

juni 2010, på SKKs kansli, Rinkeby. 

 

 

Närvarande: 

 

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

62-81), Britt-Marie Dornell Per-Inge Johansson, Mats Stenmark, Jahn Stääv, Annica 

Uppström 

 

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

 

Adjungerade: 
Ulf Uddman, Yvonne Larsdotter  

 

Anmält förhinder: Åke Hedhammar 

 

Vid protokollet: Annika Klang 

 

 

 

 

§ 62 Sammanträdet öppnas 
 

Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet 

öppnat. 

 

 

§ 63 Val av justeringspersoner 
 

Ionie Oskarson och Annica Uppström utsågs att jämte ordförande justera dagens 

protokoll. 
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§ 64 Föregående protokoll nr 1/2010 

 

 

  § 8 Protokoll SKK/JhK nr 5/2009, § 80 Överklagande av Jhks beslut – 

   Hans Djärv 

 

  CS konstaterar att Hans Djärv inte hade rätt att överklaga SJCh Loffes pris 

  vid provet i Kalix den 4-5 oktober 2008. CS beslut ska därför stå fast  

  avseende Hans Djärvs rätt att protestera. Svenska Stövarklubben har vidare i 

  sitt yttrande över drevtiden slagit fast att iakttagelser efter full tid inte ska 

  räknas hunden till godo. 

 

  Samtidigt konstaterar CS att jakthundskommittén enligt 14 § punkten 3 

  jaktprovsbestämmelserna och enligt sin delegering har rätt att ta upp frågan 

  om ändring av domslut. CS överlämnar därför till kommittén att överväga 

  om någon åtgärd ska vidtas beträffande SJCh Loffes pris vid det aktuella 

  drevprovet. 

 

  CS lade därmed ärendet till handlingarna. 

   

  Ovanstående beslut är taget per capsulam. 

 

 

§ 65 Föregående protokoll nr 2/2010 

 

  § 31 Avtalsansluten rasklubb 

  CS konstaterar att AK har fastställt RAS och att en årlig uppföljning 

  kommer att göras. 

 

  Mot bakgrund av den statistik som finns läsa i SKKs avelsdata så har CS all 

  anledning att känna oro över rasens hälsostatus, trots att klubben i  

  korrenspondens till CS ger uttryck för motsatt uppfattning. 

 

  CS ser med stor tillförsikt fram emot klubbens fortsatta arbete med rasen. 

 

  § 40 SKK/PTK 

  b) Minnesanteckningar från möte med FCI Utility Commission –  

    mondioring IPO VM i Finland 

  Ulf Uddman har från Svenska Brukshundklubben (SBK) fått ytterligare 

  information om bakgrunden till att båda evenemangen ligger på samma

  helg: Finland har bett Danmark att arrangera de nordiska tävlingarna. 

  Danmark åtog sig uppgiften och bokade arrangemanget till den tredje 

  helgen i september som det sedan lång tid tillbaka är brukligt. När Finland 

  bokat/bokade samma helg för VM var det för sent för Danmark att boka om 

  till annat datum. 

   

  SBK/VU önskar skicka ett lag till vardera tävlingen. CS uttryckte det 

  olyckliga i det blir samma datum för båda tävlingarna och att en bättre  
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  samordning mellan länderna hade varit önskvärd men har inget att erinra 

  mot SBKs beslut. 

 

  § 45 Protokoll SKK/UtstK nr 1/2010, b) protokollsutdrag SKK/UtstK nr 

    2/2010, 2010-03-30, länsklubbsutställningar 

  Punkten flyttas till § 74. 

 

  § 52 Redovisning av förfrågan till länsklubbarna om upplösningar av 

    länsklubbarnas IT-fond 

  Ulf Uddman redovisade det slutliga resultatet från förfrågan till  

  länsklubbarna om upplösning av länsklubbarnas IT-fond. När sista  

  svarsdatum passerat hade 19 klubbar svarat och samtliga har tillstyrkt.  

   

  Följande klubbar har inte svarat: Gästriklands Kennelklubb, Hallands 

  Kennelklubb, Skaraborgs Kennelklubb, Södra Älvsborgs Kennelklubb, 

  Uppsala Kennelklubb och Wästmanlands Kennelklubb.  

 

  CS noterade informationen. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 66 Protokoll SKK/AK nr 2/2010 
 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 16 

och 17 mars 2010. 

 

§ 52 Ansökan om att använda mops i avel 

Bengt Pettersson, ordförande i Dopingkommittén, informerade om att hänvisning till 

Grundreglerna är införd på den blankett som avser avel. 

 

CS noterade informationen. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 67 Protokoll SKK/DK nr 2/2010 
 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 20 

april 2010. 

 

a) Rapport från årets domarpreparandkurs 

CS har tagit del av utvärderingen från årets domarpreparandkurs. Alla 16 

domarpreparander blev godkända. 

 

Med anledning av CS beslut att flytta fram domarpreparandkursen till 2011 så krävs att 

det görs undantag i handläggningen av kursen när det gäller tidsaspekten. Det är viktigt 

att alla berörda snarast får ta del av de ändrade förutsättningarna 
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CS beslutade att uppdra till SKK/DK att initiera arbetet med anordna en 

domarpreparandkurs 2011. 

 

Övrigt 
 

§ XX Protokollsutdrag SKK/CS beträffande ”inte önskvärda trender inom 

utställningsverksamheten” 

 

SKK/DK uttrycker i protokollsutdrag att man inte anser att avlägsnande av morrhår är 

en fråga om moral och etik. DK anser att CS ska omvärdera sitt ställningstagande i 

frågan. DK anser också att det är anmärkningsvärt att de inte har fått uttala sig i frågan 

innan beslutet togs av CS. 

 

CS konstaterar att CS som arbetssätt har valt att arbeta i kommittéer. Kommittéerna har 

en delegationsordning som beslutas av CS. Enligt denna ordning kan kommittéerna fatta 

beslut som faller inom ramen för delegationsordningen, utan att höra CS mening. Alla 

beslut som fattas i en kommitté kan dock ändras av CS. Vidare ska en kommitté 

verkställa beslut som fattas av CS och kan också vara ett utredningsorgan för CS i vissa 

fall. 

 

I fallet med DK har kommittén valt att ifrågasätta ett CS-beslut. CS vill då framhålla 

med skärpa att det är av mycket stor vikt att kommittéerna rättar sig efter de beslut som 

CS fattat. Om så inte sker uppstår en förtroendeklyfta mellan CS och kommittén vilket 

måste få till följd att delegationen tas tillbaka. 

 

När det gäller DKs ifrågasättande finner CS att det är tillräckligt att tillrättavisa 

kommittén och med skärpa uppmana DK att verkställa CS beslut. 

 

CS tidigare beslut i denna fråga står fast. Beslutet ska verkställas av DK. När det gäller 

pudelrasen avser CS att avvakta med hänsyn till rasens standard och tradition.  

 

CS uppdrog till VD att skriva till franska kennelklubben och få deras synpunkter på 

gällande rasstandard och tradition när det gäller trimning och klippning av pudel. 

 

CS beslutade att uppdra till DK att undersöka om det i någon mer rasstandard finns 

nämnt att nospartiet ska vara klippt/rakat. 

 

Sanktioner mot utställare 

Frågan om sanktioner mot utställare, som mot rasens standard t.ex. avlägsnar morrhår, 

har ställts till CS. 

 

Ordförande informerade om att det CS nu gjort är att be domare i kritiken kommentera 

om t.ex. morrhår saknas/är bortklippta. Efter ca ett år så får en utvärdering göras för att 

se vad som kan vara lämpligt i ett nästa steg. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
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§ 68 Protokoll SKK/DN 16 april 2010 

 

För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Disciplinnämnd den 16 april 2010 samt beslut och sammanställning av beslut. 

 

§ 14 Uttolkning av SKKs grundregler 
Ulf Uddman har till Disciplinnämnden framfört att CS arbetar för att nå en så stor 

öppenhet inom organisationen som möjligt. Det är viktigt att försöka hjälpa uppfödare, 

klubbar och de egna kommittéerna att förstå när ett visst agerande är tillåtet att göra, 

utan att det blir ett brott mot grundreglerna. 

 

DN har förklarat att det står CS fritt att ändra/komplettera grundreglerna. Ändringarna 

kan i vissa fall utformas som bindande bestämmelser och i vissa fall bör texten skrivas 

som allmänna råd. 

 

Efter en kort diskussion beslutade CS att uppdra till VD att i samarbete med berörda 

kommittéer utarbeta förslag till kompletterande texter. 

 

 

§ 69 Protokoll SKK/DopK nr 1/2010 

 

För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Dopingkommitté den 26 april 2010. 

 

CS noterade informationen. 

 

 

§ 70 Protokoll SKK/FK nr 2/2010 

 

För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Föreningskommitté den 13 april 2010. 

 

§ 38 Frågor rörande klubbars möjlighet att anslutas till internationell klubb 

FK har uttalat att ras och specialklubb under SKKs paraply inte organisatoriskt kan ingå 

i en annan internationell klubb. Anledningen är att utländska klubbars avelsregler och 

stadgar inte till alla delar alltid stämmer överens med de svenska reglerna. 

 

CS diskuterade förslag till ny skrivning men att frågan kräver ytterligare utredning 

innan ett beslut kan fattas. 

 

CS beslutade att frågan återremitteras till FK. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 71 Protokoll NatDopK nr 1/2010 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Nationella Dopingkommissionen den 26 april 

2010. 
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CS noterade informationen. 

 

 

§ 72 Protokoll SKK/PTK nr 1/2010 

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Prov- och Tävlingskommitté 

den 28 april 2010. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 73 Protokoll SKK/StandK nr 1/2010 

 

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Standardkommitté den 23 

mars 2010. 

 

§ 24 Reviderade standarder från FCI 
Ett antal reviderade standarder har nu kommit från FCI och att översättningsuppdragen 

har fördelats inom kommittén.  

 

CS noterade informationen. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 74 Protokoll SKK/UtstK nr 2/2010 
 

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 30  

mars 2010. 

 

§ 45 Inkomna skrivelser, b) Svenska Terrierklubben angående deltagande med 

 rasen yorkshireterrier på specialklubbsutställning i Danmark, Norge och 

 Finland 

Svenska Terrierklubben har i brev till SKK/UtstK uttryckt besvikelse över att 

yorkshireterrier inte kan delta på terrierklubbsutställningar i Danmark, Norge och 

Finland då rasen där är klassificerad som dvärghund. 

 

UtstK önskar hänskjuta frågan till NKUs nästa möte. 

 

CS beslutade i enlighet med UtstK förslag. 

 

a) Svenska Taxklubben – slutlig inmätning av tax 
Svenska Taxklubben har önskemål om att CS beslutar att slutlig inmätning av tax gjord 

i ett FCI-land också ska godkännas i Sverige. 

 

Klubben har stött på problem med ommätning av slutligt inmätta utländska taxar i 

Sverige och även svenska taxar som blivit slutligt utmätta i annat FCI-land. 
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Vid Nordiska taxklubbarnas möte i juni 2009 togs beslut enligt nedan: 

 

”- Måling av dachshunder 

En prinsipp diskusjon rundt måling samt ulike lands fortolkning av reglene. Alle 

klubber kontakter sine Kennel Klub organisasjoner for å presisere at innmåling av 

dachshunder skjer på første utstilling etter fylte 15 måneder i et FCI land. Deretter skal 

hunden gå i den klassen den er sluttmålt.” 

 

Svenska Taxklubben var helt övertygad om att SKK redan tillämpade denna regel så 

någon formell ansökan har aldrig skickats in till SKK. 

 

Ulf Uddman informerade att SKK enbart registrerar resultat från officiella utställningar 

som arrangeras av klubbar som tillhör SKK-organisationen. 

 

CS diskuterade Svenska Taxklubbens önskemål och beslutade med omedelbar 

justering tillstyrka önskemålet.  

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

Länsklubbarnas utställningsprogram 2013 

 

CS beslutade i enlighet med nedanstående förslag länsklubbarnas utställningar för år 

2013.  

 

LÄNSKLUBBARNAS UTSTÄLLNINGAR 2013 
 

Jan 03 Göteborg (MyDog 1) internationell Västra KK To: 1,8,9,10  

 04 Göteborg (MyDog 2) internationell Västra KK F: 1,8,9,10  

 05 Göteborg (MyDog 1) internationell Västra KK L: 2,3,4,5,6,7  

 06 Göteborg (MyDog 2) internationell Västra KK S: 2,3,4,5,6,7  

  

 

Mars  23-24 Malmö Mässan internationell Sydskånska KK L: 1,3,4,6,7,8 

      S: 2,5,9,10  

 

April 27-28 Västerås nationell Wästmanlands KK L: 1,2,5,7,10 

      S: 3,4,6,8,9  

  

Maj  11-12 Larv/Skara nationell Skaraborgs KK L: 1,2,3,4,5,6 

      S: 7,8,9,10 

 18-19 Hässleholm nationell Nordskånska KK L: 2,4,5,6,8  

      S: 1,3,7,9,10  

 18-19 Piteå nationell Södra Norrbottens KK L: 1,4,5,6,7,9  

      S: 2,3,8,10 

 25-26 Överkalix nationell Norra Norrbottens KK L: 2,4,6,8,9  

      S: 1,3,5,7,10 

 25-26 Österbybruk internationell Uppsala Läns KK L: 1,3,5,7,8  

      S: 2,4,6,9,10 

 

Juni  01-02 Norrköping  nationell Östergötlands KK L: 2.4.5.6.8 

      S: 1,3,7,9,10 

 08-09 Vänersborg internationell Norra Älvsborgs KK L: 1,2,4,5,6,7  

      S: 3,8,9,10 

 15-16 Avesta nationell Dalarnas KK L: 2,4,5,6,8  

      S: 1,3,7,9,10 
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Juni forts 

 

 15-16 Vännäs internationell Västerbottens KK L: 1,3,7,9,0  

      S: 2,4,5,6,8 

 29-30 Gällivare internationell Norra Norrbottens KK L: 2,4,6,8,9  

      S: 1,3,5,7,10 

29-30 Borås nationell Södra Älvsborgs KK L: 1,3,4,5,6,7  

     S: 2,8,9,10  

 

Juli 05 Tvååker internationell Hallands KK F: Samtliga raser   

 06 Tvååker nationell Hallands KK L: Samtliga raser  

 06-07  Alfta Forspark nationell Hälsinglands KK L: 2,4,5,6,7  

      S: 1,3,8,9,10 

 06-07 Piteå internationell Södra Norrbottens KK L: 1,4,5,6,7,9 

      S: 2,3,8,10 

 12 Vallentuna Flygfält nationell Stockholms KK L: Samtliga raser 

 13 Vallentuna Flygfält internationell Stockholms KK S: Samtliga raser  

 20-21 Köping internationell Wästmanlands KK L: 3,4,6,8,9  

      S: 1,2,5,7,10 

 27-28 Ransäter internationell Värmlands KK L: 1,3,7,9,10  

      S: 2,4,5,6,8  

 

Aug  03-04 Svenstavik/Östersund internationell Jämtland/Härjedal KK L: 2,4,5,6,9  

      S: 1,3,7,8,10 

 10-11 Ronneby internationell Blekinge KK L: 1,3,4,6,7,9  

      S: 2,5,8,10 

 10-11 Askersund nationell Örebro Läns KK L: 2,5,8,10 

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

 17-18 Norrköping internationell  Östergötlands KK L: 2,4,5,6,8  

      S: 1,3,7,9,10 

 17-18 Eskilstuna internationell Södermanlands KK L: 1,3,7,9,10 

      S: 2,4,5,6,8 

 24 Visby internationell Gotlands KK L: Samtliga grupper 

 25 Visby internationell Gotlands KK S: Samtliga grupper

  

 24-25 Backamo, Ljungskile nationell Västra KK L: 2,3,4,5,6,7 

      S: 1,8,910 

 

Sept  07-08 Öland nationell  Småland-Ölands KK L: 1,3,7,9,10   

      S: 2,4,5,6,8 

 07-08 Högbo /Sandviken internationell Gästriklands KK L: 2,4,5,6,8,  

      S: 1,3,7,9,10 

 

 14-15 Gimo Herrgård internationell Uppsala Läns KK L: 2,3,7,9  

      S: 1,4,5,6,8,10 

 14-15 Sofiero/Helsingborg  internationell Sydskånska KK L: 1,4,5,6,8,10  

      S: 2,3,7,9 

 

Okt 12-13 NordicHall/Sundsvall internationell Västernorrlands KK L: 1,4,6,7,9,10   

      S: 2,3,5,8  

 

Nov  01-02-03 Växjö internationell Småland-Ölands KK  F: 7,9,10  

      L: 2,4,5,6  

      S: 1,3,8 

 

Dec 7-8 Sthlm HUNDmässa internationell SKK/CS L:1,3,5,9  

    (Sv. Vinnare)  S: 2,4,6,7,8,10 

     

2010-06-15 SKK/CS  Med reservation för eventuella ändringar 

    FCI World Dog Show 2013, Budapest 16 – 19 maj  

        Europa utställning 2013, 30 aug – 1 sept. Genève 

        Nordisk Vinnare – Finska Kennelklubben, 14-15 dec 
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Uppdrag från KF 2009 
UtstK presenterade förslag till blankett för ”Rapport om hund som förvarats på ett 

olämpligt sätt (i bil, bur, tält e.dyl.).” 

 

Efter några smärre redaktionella ändringar beslutade CS med omedelbar justering att 

godkänna förslaget. 

 

§ 75 Revisionsrapport från revision 2009 

 

För information fanns revisionsrapport från genomförd revision den 20 maj 2010. 

 

CS noterade informationen. 

 

 

§ 76 Information från möte med arbetsgruppen för Länsklubbsuppdraget 
 

Ulf Uddman informerade från det inledande mötet som hållits den 24 maj. 

Mötet diskuterade Länsklubbsuppdraget som till stor del innefattar tidningen 

Hundsport, information och rådgivning samt medlemsvärvning. 

 

Ett förslag till revidering av Länsklubbsuppdraget kommer att diskuteras vid 

arbetsgruppens nästa möte i augusti. 

 

CS noterade informationen. 

 

 

§ 77 Internationella frågor: 

 

a) Protokoll från styrelsemöte i FCIs Europasektion den 14 april i München 

För information fanns protokoll från styrelsemöte i FCIs Europasektion den 14 april i 

München. 

 

CS noterade informationen. 

 

 

§ 78 Nordiska frågor 

 

a) Möte med NKU/Jakthundskommitté 
På initiativ från Finlands delegat kommer ett möte att hållas i Stockholm den 14 

september. 

 

CS noterade informationen. 

 

b) Möte med NKU/Freestyle kommitté 
Ett första möte med NKU/Freestyle kommitté kommer att hållas den 27 september i 

Stockholm./ 

 

CS noterade informationen. 
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§ 79 Statliga myndigheter 
 

Jordbruksverket 

a) Remissvar SJV föreskrifter (SJVFS 2010:XX) om träning och tävling med 

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

www.skk.se 

 

CS noterade informationen. 

 

Finansdepartementet 

b) Inbjudan till samtal med anledning av förslagen om ändrade skatteregler för 

 ideella sektorn 
 Ulf Uddman informerade om att ca 20-talet organisationer var inbjudna till 

 mötet och SKK fick tillfälle att lämna synpunkter på aktuella frågor. Mötet 

 resulterade i en inbjudan från finansminister Anders Borg som närmare önskade 

 diskutera frågan kring momsbeskattning för ideella föreningar. Finansministern 

 är mån om att försöka behålla den nordiska traditionen för föreningslivet som är 

 unik inom EU. 

 

 CS noterade informationen. 

 

Jordbruksdepartementet 

 

c) Tjänstehundsutredningen 
 Remissen är nu utskickad och ska besvaras senast den 1 oktober. Regeringen är 

 särskilt intresserad av att få synpunkter på förslaget om av inrättandet och den 

 organisatoriska utformningen av ett avelsråd. 

 

 CS noterade informationen 

 

Övrigt 

Ulf Uddman informerade om nya införselregler som gäller från 14 juni 2010 mellan 

EU-länder och länder med EU-villkor. Reglerna innebär bl.a. att om man för in fler än 

fem djur per person räknas de som handelsvara och ska besiktigas av officiell veterinär 

innan de får föras in i Sverige. Besiktningen ska göras inom 24 timmar före avresan, 

vilket bl.a. kommer att drabba de som tävlar med polarhundar i gränslandet mellan 

Sverige och Norge. 

 

SKK är en bland flera som har reagerat på detta beslut. SKK har skrivit till 

Jordbruksverket och lyckats få till stånd att de nya reglerna mellan Sverige och Norge 

skjuts upp. Detta innebär att det i dagläget är oförändrade införselregler mellan Sverige 

och Norge. 

 

Sverige kommer att skriva till EUs kommissionär för Hälsa och Konsumentpolicies och 

påpeka det orimliga i de nya reglerna 

 

CS beslutade att information om ovanstående ska distribueras till alla klubbar. 

 

http://www.skk.se/
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§ 80 Stockholm Hundmässa 

 

a) ny logotyp 
SKKs marknadsavdelning har tagit fram en ny logotyp som kommer att användas vid 

decemberutställningen. Den 16 juni kommer den nya logotypen att lanseras på 

www.skk.se 

 

CS noterade informationen. 

 

 

§ 81 Information från 
 

a) Ordförande 

 

Miljö- och Jordbruksutskottet 

Ordförande tillsammans med Ulf Uddman och Katarina Sundberg fick möjlighet 

att under 30 minuter tala om frågor som är viktiga för SKK t.ex. farliga hundar, 

vår egenkontroll, vår organisation i stort. Frågestunden som följde var mycket 

intensiv och det fanns inte tid att besvara alla på plats. Det fanns dock ett stort 

intresse av att höra hur SKK arbetar för att lösa problem med farliga hundar och 

avelsfrågor. 

 

Rasförbud i Danmark 

Fr.o.m. den 1 juli kommer det att bli ett rasförbud i Danmark. Förutom de 13 

raser som förbjuds kommer också fem raser att stå under observandum. 

 

b) CS ledamöter 

 

Britt-Marie Dornell 

 

FCI Breeding Commission 

Arbetet i kommittén är mycket positivt och framåtsyftande. 

General Committee har uttalat sig positivt om den avelspolicy som Breeding 

Commission lämnat för synpunkter. 

Det har kommit en ny lag i Danmark som innebär att uppfödare som föder upp 

mer än två kullar per år ska genomgå en uppfödarkurs på fyra dagar. 

 

Curt-Christer Gustafsson 

 

Hägntest - vildsvin 

Curt-Christer Gustafsson ska tillsammans med Svenska Jägareförbundets (SJF) 

Håkan Weberyd och Torsten Mörner göra ett besök på Boda 

Viltforskningsstation. Bl.a. ska man diskutera på vilket sätt SJF ekonomiskt kan 

bidrag till fortsatt utbyggnad av lämpliga hägn för hägntester. 

http://www.skk.se/
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Henrik Barnekow 
 

Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV) 

Klubben är i full gång med att hitta bra och lämpliga arbetssätt för sitt fortsatta 

arbete. 

 

Henrik Barnekow efterlyser informationsmaterial om SKK-organisationen som 

CS ledamöter kan ha med sig och förevisa i olika sammanhang.  

 

CS uppdrog till VD att ta fram lämpligt material med hjälp av SKKs 

marknadsavdelning. 

 

Ionie Oskarson 

 

Svenska Brukshundsklubbens(SBK) kongress 

Kongressen gick mycket lugnt av stapeln. Att noteras är att SBK har en något 

bättre ekonomi än 2008. 

En delvis ny styrelse är vald. Ionie Oskarson har valt att avgå ur SBKs styrelse. 

 

Bengt Pettersson 
 

Karenstider för medicinska preparat 

Dopingkommittén har reviderat gällande listor för olika medicinska preparat och 

deras respektive karenstider. Listorna finns att läsa på www.skk.se 

 

Dopingprovtagare 

Fler dopingprovtagare är under utbildning och till hösten 2011 kommer att det 

att finnas ca 10 nya utbildade provtagare. 

 

c) VD 

 

 Island 

Island kommer att ansöka om fullvärdigt medlemskap i FCI vid General 

Assembly i Paris 2011. Sverige och övriga nordiska länder stöder ansökan. 

 

CS noterade informationen. 

 

AKC Eukanuba National Championship - USA 

Tävlingen går av stapeln den 4-5 december i Kalifornien. 

 

CS beslutade att den hund som leder listan på ”årets utställningshund” i augusti 

anmäls till tävlingen. 

 

Lilian Öhrström 

 Tackkort har kommit till SKK som gratulerade Lilian Öhrström på 95 årsdagen 

 tidigare i våras. Hon registrerade sin kennel 1944 under namnet ”Örlidens”. 

 1954 fick hon Hamiltonplaketten för förtjänstfull uppfödning av cocker spaniel. 

 Den senaste kullen registrerades 1996. 

 

http://www.skk.se/
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CS noterade informationen. 

 

Ansökan om bidrag från Landslagsfonden 

Svenska Vallhundsklubben har ansökt om medel för att delta i EM i fårvallning i 

Frankrike. FCI Herding Commission har som mål att få tävlingen godkänd under 

FCIs paraply och under 100 års jubileum nästa år kommer tävlingen att vara 

officiell.  

 

CS diskuterade ansökan och beslutade att tillstyrka att medel tas ur 

Landslagsfonden.  

 

Veterinära ansvarsnämnden 

Nämnden har bytt namn och heter nu ”Ansvarsnämnden för djurens hälso- och 

sjukvård. 

 

Ann-Charlotte Hillberger har fått förfrågan om att stå kvar som ersättare i 

nämnden ytterligare en period. Hon tackar ja till detta under förutsättning att CS 

ger sitt godkännande. 

 

CS noterade nämndens nya beteckning och beslutade att godkänna Ann-

Charlotte Hillbergers fortsatta arbete i nämnden. 

 

Arvode – Kommittén för Hundars Mentalitet (KHM) 

Arbetsgruppen KHM har hos Svenska Brukshundklubben (SBK) begärt hjälp 

med funktionärer vid de tester som ska göras under den närmste tiden. 

 

Berörda personer äskar reseersättning och arvode för sitt arbete (ca 25 000 under 

2010.) 

 

CS beslutade i enlighet med äskandet. 

 

Personalfrågor 

Ulf Uddman informerade om att Katarina Sundberg, SKKs chefsjurist, kommer 

att sluta sin anställning den 12 juli. 

 

CS beklagade att Katarina väljer att sluta sin anställning och tackade samtidigt 

för ett utomordentligt gott arbete under tiden i SKK.  

 

Ove Germundsson 

Ulf Uddman informerade om att Ove Germundsson, allrounddomare, är svårt 

sjuk. 

 

FCI Task Force 

Arbetsgruppen utsågs vid General Assembly i Bratislava 2009. Arbetsgruppen 

har deltas i två delar; den ena gruppen arbetar bl.a. med att förbättra FCIs 

webbsida med nya applikationer och digitala tjänster. 

 

Den andra gruppen arbetar med att hitta former för att stärka FCIs roll i 

omvärlden och till The Kennel Club och American Kennel Club. 
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Arbetsgruppen har hittills haft ett tvådagarsmöte med grundläggande 

diskussioner för vidare arbete. Därefter förs mycket av arbetet genom e-post. 

Nästa möte är planerat till den 7 september.  

 

Miljö- och Jordbruksutskottet (MJU) 

 MJU kommer att göra ett studiebesök på SKKs kansli efter sommarsemestern. 

  

 CS noterade informationen. 

 

 Inbjudan från Svenska Schäferhundklubben 

 Svenska Schäferhundklubben inbjuder CS att delta vid tävlingar i Skillingaryd  

 den 23-25 juli. 

  

 Om någon ledamot har möjlighet att delta anmäls detta snarast till Annika 

 Klang. 

 

 Valpregistreringssiffror 

 Registreringssiffrorna är för tillfället ganska statiska och inga större förändringar 

 har skett mot CS möte i april. 

 

 Medlemsregistreringar 

 Medlemssiffrorna pekar svagt uppåt jämfört med CS möte i april 

 

 Utställningsdeltagande 

 Antalet utställda hundar varierar väldigt mycket bland länsklubbarnas 

 utställningar. Några länsklubbar har fått fler hundar än väntat medan andra har 

 fått mycket färre än vad man beräknat. 

 

 Likviditet 

 Likviditeten är god. 

 

 

§ 82 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 det inte finns någon paragraf som inte kan offentliggöras innan 

protokollet är justerat. 

 

 

§ 83 Nästa sammanträde 
 

Nästa sammanträde blir ett tvådagarsmöte den 8-9 september. 
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§ 84 Sammanträdet avslutas 

 

Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Annika Klang 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Nils Erik Åhmansson 

Ordförande 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Ionie Oskarson   Annica Uppström 

 


