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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 8-9 

september 2010, på Görvälns Slott, Järfälla. 

 

 

Närvarande: 

 

Ordinarie ledamöter: 
Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl Gunnar Stafberg (fr.o.m. § 107), Ionie Oskarson, 

Göran Bodegård, Britt-Marie Dornell (fr.o.m. § 87), Per-Inge Johansson, Mats 

Stenmark (§ 85 - 112), Jahn Stääv (fr.o.m. § 87), Annica Uppström 

 

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

 

Adjungerade: 
Ulf Uddman, Åke Hedhammar (fr.o.m. § 87), Yvonne Larsdotter, Sture Engström, 

Stockholms Kennelklubb, § 87.  

 

Anmält förhinder: 
 

Vid protokollet: Annika Klang 

 

 

 

§ 85 Sammanträdet öppnas 
 

Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet 

öppnat. Mötet inleddes med en tyst minut för den nyss bortgångne allrounddomaren och 

uppfödaren Ove Germundsson. 

 

 

§ 86 Val av justeringspersoner 
 

Per-Inge Johansson och Annica Uppström utsågs att jämte ordförande justera dagens 

protokoll. 

 



 2 

 

§ 87 Föregående protokoll nr 3/2010 

 

  § 74 Protokoll SKK/UtstK nr 2/2010 - Besvärsskrivelse från Stockholms 

   Kennelklubb angående beslut om länsklubbarnas utställnings-

   program 2013 

   Sture Engström, ordförande Stockholms Kennelklubb, STOKK, 

   hälsades välkommen till mötet. Sture Engström gav en historisk 

   bakgrund kring STOKKs utställningar och olika evenemang som 

   varit under årens lopp. 

 

   STOKK överklagar CS beslut i protokoll nr 3/2010 och önskar ha 

   sitt evenemang 2013, den 13 och 14 juli (lördag-söndag) med circuit 

   12 juli och eventuellt den 11 juli för att bäst utnyttja de möjligheter 

   som finns för ett bra evenemang. Utöver utställning kan man även 

   arrangera agility, lydnadsprov rallylydnad etc. 

   Sture Engström lämnade mötet. 

    

   CS förde en lång diskussion kring STOKKs besvärsskrivelse och 

   beslutade att avslå densamma med hänvisning till tidigare taget 

   principbeslut samt KF-beslut. Detta innebär att utställningen hålls 

   den 12 och 13 juli. 

 

  § 52 Redovisning av förfrågan till länsklubbarna om upplösning av 

   länsklubbarnas IT-fond 

  I redovisningen av de länsklubbar som svarat på CS förfrågan ska 

  Uppsala Läns Kennelklubb läggas till. Klubben har svarat inom 

  tidsramen men förbisetts i den slutliga redovisningen. Detta betyder 

  att totalt 20 länsklubbar svarat och tillstyrkt en upplösning av  

  länsklubbarnas IT-fond. 

 

  CS noterade informationen. 

 

  § 66 Protokoll SKK/AK nr 2/2010 

  Ursprungstexten i protokollet löd:  

  ”§ 52Ansökan 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.” Den korrekta skrivningen ska lyda: Dopingkommittén 

har på blanketten ”Dispensansökan Utställning/Prov/Tävling” infört 

en kryssruta avseende avel. I texten till kryssrutan hänvisas till SKKs 

grundregler. Texten är framtagen i samverkan med AK. 

 

 CS noterade informationen. 

 

  § 67 Protokoll SKK/DK nr 2/2010 

   Övrigt - § XX protokollsutdrag SKK/CS beträffande inte önskvärda 

   trender inom utställningsverksamheten 

  DK:s uppdrag att undersöka vilka raser som i sin standard  

  skriver att päls på nosen ska klippas är följande (uppgifterna  
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  är sammanställda av Renée Willes och DK): för vissa raser  

  finns anvisningar i standarden och hos andra finns en  

  praxis/tradition. 

   Grupp 1: Pumi  

   Grupp 3: Australisk terrier 

    Bedlingtonterrier 

  Silkyterrier 

 Grupp 8: Portugisisk vattenhund 

  Lagotto Romagnolo 

  Portugisisk Vattenhund 

  Perro de agua espanol 

 Grupp 9: Pudel 

  Chinese crested powder puff 

  Mops 

  Pekingese 

  Bichon frisé 

  Bichon havanais 

 

   CS diskuterade ärendet och beslutade om fortsatt bordläggning. Ulf 

   Uddman har i uppdrag från SKK/DK att bevaka ärendet vid årets 

   Stockholm Hundmässa. Det står alla SKKs kommittéer fritt att 

   lämna kommentarer kring frågan. En rapport kommer att samman-

   ställas till CS möte den 4 maj 2011. 

 

   Ulf Uddman har skrivit till franska kennelklubben och avvaktar svar 

   för att få information om pudelstandarden diskuteras och om det är 

   någon debatt kring överdriven trimning/klippning etc. inför  

   utställning när det gäller pudel.  

 

   CS noterade informationen. 

 

  § 81 Information från b) CS ledamöter – Bengt Pettersson 

   Karenstider för medicinska preparat 

   Korrigering: Det är Nationella Dopingkommission som genomför 

   revideringsarbetet av Nationellt dopingreglemente för hund.  

   Revideringsarbetet är inte slutfört ännu delvis beroende på  

   Jordbruksverkets nya bestämmelser. 

 

   CS noterade informationen. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 88 Protokoll SKK/AK nr 3/2010 
 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 26 

maj 2010. 
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§ 69 Förändringar i A.I. verksamheten med anledning av ändrade föreskrifter 

Jordbruksverkets ändrade föreskrifter om seminverksamhet med hund och katt innebär 

att Jordbruksverket sagt upp sitt avtal med SKK. SKK har i sin tur sagt upp sitt avtal 

med ansvarig veterinär, Ann-Sofie Lagerstedt, fr.o.m. 2010-07-01. 

 

CS noterade informationen. 

 

§ 75 AKs delegeringsordning 
I och med Jordbruksverkets ändrade föreskrifter för seminverksamhet bör kommitténs 

delegeringsordning justeras på någon punkt. 

 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 

§ 77 Policy avseende kastration 
Djursjukhus, tidningar m.fl. har genomfört intensiva annonskampanjer när det gäller 

för- och nackdelar med kastration. Mot bakgrund av detta har AK, UKK och CS bl.a. 

genom brev från Göran Bodegård, diskuterat kring detta ämne och AK har tillsatt en 

arbetsgrupp som titta närmare på detta. På forskningssidan kommer SLU att kopplas in. 

Genom SKKs och Agrias gemensamma forskningsfond kan kastration bli ett prioriterat 

forskningsområde. AK kommer att vid lämplig tidpunkt göra ett policyuttalande när det 

gäller kastration. 

 

Vid en kommande konferens för smådjursveterinärer informerar Åke Hedhammar om 

SKKs projekt. 

 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 

§ 84 Protokollsutdrag CS nr 2/2010 
CS har uppdragit till bl.a. AK att lämna förslag på bindande föreskrifter och allmänna 

råd som stöd till DN i deras arbete. Föreskrifterna och råden ska även kunna distribueras 

till klubbar och medlemmar. 

 

AK anser att arbetet som bedrivs av kommittén är uppbyggt kring tanken att det är 

genom information och utbildning av funktionärer och uppfödare som en positiv 

utveckling av avelsarbetet kan ske. Detaljreglering av avelsarbetet genom föreskrifter 

ser AK som ett steg tillbaka i utvecklingen. 

 

AK anser sig inte ha den speciella kompetens som behövs för att utforma bindande 

föreskrifter och allmänna råd som kan fungera som underlag i DN:s arbete. 

 

Ulf Uddman kontaktar Katarina Sundberg, SKKs f.d. chefsjurist, för att se om hon kan 

delta på AKs nästa möte som rådgivare. 

 

CS noterade informationen. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 89 Protokoll SKK/DK nr 3/2010 
 

Punkten bordläggs till efter lunch då Carl Gunnar Stafberg har hunnit komma till mötet. 

 

 

§ 90 SKK/DN beslut samt sammanställning av beslut 

 

För information fanns beslut och sammanställning av beslut från Disciplinnämnden. 

 

CS noterade informationen. 

 

 

§ 91 Protokoll SKK/DopK nr 2/2010 

 

För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Dopingkommitté den 24 maj 2010. 

 

CS noterade informationen. 

 

 

§ 92 Protokoll NatDopK nr 2/2010 

 

För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Nationella Doping-

kommissionen den 24 maj 2010. 

 

CS noterade informationen. 

 

 

§ 93 Protokoll SKK/FK nr 3/2010 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 8 

juni 2010. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 94 Protokoll SKK/JhK nr 1/2010 
 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 

16 februari 2010. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 95 Protokoll SKK/JhK nr 2/2010 
 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 8 

april 2010. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 96 Protokoll SKK/JhK nr 3/2010 
 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den1 

juli 2010. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 97 Protokoll SKK/UKK nr 3/2010 

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 

Kennelkonsulentkommitté den 6 maj 2010. 

 

§ 45 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
Inger E Jansson, Jämtland/Härjedalen och Ingela Holm, Värmland har av UKK 

auktoriserats till kennelkonsulenter. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 98 Protokoll SKK/UtstK nr 3/2010 
 

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 8-

9 juni 2010. 

 

§ 73 Inkomna skrivelser 

b) Öron- och svanskuperade hundar född i land där det är olagligt 

UtstK ställer frågan om preskriptionstider för utställningsresultat med anledning av ett 

ärende som rör olagligt kuperade hundar som ställts ut i Sverige. 

 

Ulf Uddman informerade att praxis för preskriptionstid brukar räknas vid innevarande 

tävlingssäsong plus två år.  

 

CS beslutade att ovanstående gäller generellt för CS kommittéer såvida inte CS finner 

särskilda omständigheter som kräver andra ställningstaganden. 

 

Förslag på ändringar i utställnings- och championatbestämmelserna samt 

registreringsbestämmelserna 

Presidiet har godkänt en text i inledningen till ”Allmänna bestämmelser för 

utställningar, prov och tävlingar. 

 

Kursiv fet text är ny. 

”Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av 

nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov eller 

tävling, eller som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, får 

inte delta på prov eller tävling. Sådan person får inte heller ställa ut eller visa hund eller 

delta med avels- eller uppfödargrupp på utställning. Detta gäller även person som valt 

att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd,  
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innebärande att SKK Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak. Hundägare ansvarar 

för att hund vid utställning, prov eller tävling inte visas/förs av person som är utesluten, 

avstängd eller av myndighet ålagts förbud att hantera eller inneha djur.” 
 

CS fastställde presidiets beslut. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 99 Protokoll SKKs Arbetsgrupp för Freestyle 
 

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle 

den 14 juni 2010. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 100 Information från möte med arbetsgruppen för Länsklubbsuppdraget 
 

Ulf Uddman informerade från mötet som hållits den 25 augusti. 

Ett nytt förslag till avtal med länsklubbarna kommer att presenteras vid Länsklubbs-

fullmäktige 2011. Vid länsklubbskonferensen den 15-17 oktober kommer 

länsklubbarnas AU att informera om det nya förslaget. 

 

CS noterade informationen. 

 

 

§ 101 Inbjudan till Länsklubbskonferens 15-17 oktober 
 

För information fanns inbjudan till Länsklubbskonferens på Gotland den 15-17 oktober.  

 

Förfrågan har gått till några av CS kommittéordförande att delta med frågor av särskilt 

intresse för länsklubbarna. 

 

CS noterade informationen. 

 

 

§ 102 Förslag till program för specialklubbskonferens och ordförandekonferens  

 i januari 2011 
 

Ulf Uddman redovisade förslag till preliminärt program för specialklubbskonferens 

respektive konferens för ordförande i läns- och specialklubb. 

 

Förslag till programpunkter: 

- Regelrevidering per 1 januari 2012 

o Allmänna bestämmelser, championat- och särbestämmelser, 

jakt/bruksprov samt tävlingsregler 

- Utvärdering av särskilda rasspecifika domaranvisningar 2009 – 2010 

- Delrapport Beteende- och Personlighetstest Hund (BPH) 
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- Kvalitetssäkring utomnordiska domare 

- Principer för att mäta olika raser vid utställning 

- Digital resultatrapportering 

- Examinatorer för alla klubbar/alla raser 

- Konflikthantering i klubbar 

- Distansutbildning 

- Etik och moral inom föreningsteknik 

- Junior Handling gruppen informerar  

- Eventuella jaktfrågor 

- SKK – IT-utveckling 

- Info KF 2011 

- Info ordf/VD, eventuellt kommittéer 

- Info från valberedningen 

- Inskickade frågor från klubbarna 

 

CS uppdrog till VD och sekreteraren att utforma det slutliga programmet. 

 

 

§ 103 Preliminär rapport från den 12 IAHAIO-konferensen i Stockholm 1-4 juli 

 2010 

 

En preliminär rapport från IAHAIO-konferensen har lämnats av Manimalis. 

Konferensen hade 556 deltagare från 25 länder. Konferensen inleddes av Manimalis 

ordförande Ulla Björnehammar, IAHAIOs ordförande Mr Dennis Turner och 

Jordbruksminister Eskil Erlandsson. 

 

De största sponsorerna AGRIA, Mars, Waltham och SKK hade montrar på plats med 

information om sina verksamheter. Även ett antal andra olika företag och organisationer 

som arbetar med sällskapsdjur inom t.ex. vården deltog. 

 

En ny styrelse valdes och ny ordförande blev Rebecca Johnson, USA. Nästa konferens 

hålls 2013 i Denver, Colorado, USA. 

 

CS noterade informationen. 

 

 

§ 104 Delårsbokslut SKK 

 

Prognosen per sista juni 2010 pekar på ett bättre resultat för SKK och Länsklubbs-

uppdraget än mot budget samt att prognosen för 2010 stämmer väl överens med det 

slutliga utfallet för 2009. 

 

CS noterade informationen. 
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§ 105 Internationella frågor: 

 

a) FCI – Press release, Cynological Days in Brussels 11-12 November 2011 in 

 the framework of its 100 anniversary 

 För information fanns program för ”kynologiska dagar” i Bryssel. Den 11 

 november är programpunkten ”Hund och Människa vart går ni? Kunskap och 

 framtid”. Den 12 november är halls en jubileumsutställning, ”FCI Centenary 

 World Champion of Champions”. 

 

 Ulf Uddman föreslår att CS begär företräde för att få presentera Särskilda 

 Rasspecifika Domaranvisningar (SRD). 

 

 CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 

b) FCI – Complaint from the Malta Kennel Club 
 För information fanns handlingar som rör en tvist mellan en maltesisk 

 hanhundsägare och en svensk tikägare. 

 

 Ulf Uddman informerade om att ärendet eventuellt kan blir föremål för 

 handläggning i FCIs juridiska kommitté. 

 

 CS noterade informationen. 

 

c) FCI Europe Section – General Assembly October 4, 2010 in Slovenia 
 För information fanns inbjudan till årsmöte i FCIs Europasektion den 4 oktober I 

 Slovenien. 

 

d) Brev till EU-Commissioner for Health and Consumer Policy 
 För information fanns kopia av brev som är skickat till EU:s kommissionär för 

 hälsa och konsumentpolitik angående de problem som de nya införselreglerna 

 mellan EU-länder och länder med EU-villkor orsakar för slädhundssporten. 

 

 I svaret från kommissionären har man noterat de särskilda problemen och 

 kommer att ta upp frågan till diskussion och lämna förslag på hur det ska lösas. 

 

 CS beslutade att uppdra till FCIs Europasektion att bevaka ärendet från och med 

 nu. 

 

e) Ungerska Kennelklubben – Hedersdiplom till Svenska Kuvaszklubben 

 Ungerska Kennelklubben har till Svenska Kuvaszklubben överlämnat ett diplom 

 med ett erkännande och ett tack för att klubben under lång tid arbetat för rasens 

 bästa. Klubben önskas lycka till med det fortsatta arbetet. 

 

CS noterade informationen. 

 

 

§ 106 Ajournering av mötet 

 

Ordförande ajournerade mötet för lunch. 
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§ 107 Ajourneringen avslutad 

 

Ordförande avslutade ajourneringen och återupptog mötet och Carl Gunnar Stafberg 

anlände till mötet. 

 

 

§ 108 Protokoll SKK/DK nr 3/2010 
Bordlagd punkt (§ 89) 

 

§ 77 Pågående ärenden 
DK har i samråd med utställningskommittén beslutat att rekommendera domare att åta 

sig högst två BIS-uppdrag per år samt två BIG-uppdrag per rasgrupp och år jämt 

fördelat över landet. Rekommendationen gäller för länsklubbsutställningar. 

 

CS fann beslutet utmärkt och uppdrar till kansliet att se till att distribuera 

informationen till domarkåren. 

 

§ 90 Övriga skrivelser 

Svenska Terrierklubben (SvTek) har vid upprepade tillfällen råkat ut för att utländska 

exteriördomare dubbelbokar sig. SvTek önskar att SKK verkar för ett gemensamt 

regelverk inom FCI för medlemsländernas domare beträffande disciplinära åtgärder. 

 

SKK/DK tillsammans med SKK/UtstK önskar att CS lyfter frågan till FCI. 

 

Ulf Uddman informerade att frågan kommer att diskuteras på nästa möte inom NKU. 

Nästa steg blir att ta upp frågan på FCI Domarkommittémöte i februari 2011. 

 

CS noterade informationen. 

 

§ 107 Protokollsutdrag SKK/DK nr 4/2010 
DK önskar göra ett förtydligande till sitt protokoll nr 3/2010 § 79 som rör program för 

vidareutbildning för domare. DK anser att det gamla systemet med närvarokrav vid prov 

före ansökan om utökning av rasregister på ett ofördelaktigt sätt kan förlänga 

utbildningsgången. Med det som bakgrund har DK föreslagit en förändring som innebär 

att intyg om provnärvaro ska lämnas in före auktorisation. DK beklagar att 

regeländringen verkställdes innan DK:s protokoll godkänts av CS. 

 

DK har i protokoll nr 3/2010 fattat ett omedelbart justerat beslut om närvaro vid 

funktionsprov. CS konstaterar att frågan redan tidigare ingående diskuterats i CS 

protokoll nr 5/2009 § 113. CS beslut då var att närvarokrav vid prov för exteriördomare 

ska lämnas in före ansökan om vidareutbildning. DK har således på nytt fattat ett beslut 

som strider mot CS beslut, utan att ens avvakta CS granskning av protokollet. 

 

CS upphäver DK:s beslut och hänvisar till beslut i CS protokoll nr 5/2009 som alltjämt 

ska gälla. 

 

Beslutet förklarades omedelbart justerat. 
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Övrigt 

Förslag till regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare 

Carl Gunnar Stafberg, ordförande i Domarkommittén redogjorde för DK:s förslag till 

utbildningsplan för blivande domare och för domare i vidareutbildning. 

 

Förslaget diskuterades mycket ingående och gav upphov till en mängd frågor på de 

olika delarna i utbildningsplanen. 

 

CS samlade intryck av det nya förslaget är att det inte är optimalt och beslutade att 

återremittera förslaget till DK. 

 

DK:s nya förslag ska ta i beaktande den diskussion som förts vid mötet. 

Ulf Uddman ska informera DK om de gamla erfarenheter som finns när det gäller 

domarutbildning. 

CS önskar att DK lämnar bra argument för de förändringar som de föreslår 

Paragraf 1.7 (Intervju) är inte i överensstämmelse med det CS tidigare diskuterat 

Kapitel 3 (Vidareutbildning och utökning av rasregister program) måste omarbetas helt 

för att få en bra kvalitet totalt sett 

Kapitel 6 (Övrigt) flyttas till dokumentet för domaretiska regler 

Krav ska sättas upp för hur domare kan ansöka om att bli gruppallrounder motsvarande 

de krav som finns för allrounddomare. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 109 Information från 

 

a) Ordförande 

 

 FCIs styrelse 

Nils Erik Åhmansson informerade om att Christofer Habig har tagit ”time out” från 

FCIs styrelse av personliga skäl. 

 

 Norsk Kennel Klub (NKK) 

NKK:s ordförande, vice ordförande och ytterligare en styrelsemedlem har lämnats 

NKK:s styrelse. Ett nytt årsmöte kommer att utlysas för att välja nya ledamöter. 

 

 Finska Kennelklubben 

 Finska Kennelklubben har fått en ny VD, Pekka Ala-Jakkola. 

 

 Engelska Bulldoggsklubben 

Klubben har i mejl till CS önskat att hedra allrounddomaren Ove Germundsson 

genom att ansöka om förtjänsttecken.  

 

Klubben har genom kansliet fått information om att Ove Germundsson tilldelades 

SKKs Förtjänsttecken år 2001 i samband med Kennelfullmäktige. 

 

 CS noterade informationen. 
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 Utländska mottagare att SKKs hederstecken 

CS har alltid haft möjligheten att uppmärksamma utländska personer som haft stor 

betydelse för och inom SKK-organisationen på olika sätt. Möjligheten har inte 

utnyttjats sedan SKKs 100 års jubileum 1989.  

 

Ordförande önskar att CS ska ta tillvara denna möjlighet och lämna eventuella 

förslag till VD eller sekreteraren. Namnförslagen kommer att handläggas i 

arbetsgruppen för förtjänsttecken inför KF 2011. 

 

b) CS ledamöter 

 

 Göran Bodegård 

  

 Standardkommittén 

Engelska kennelklubben har reviderat ett stort antal standarder för brittiska raser 

utifrån en önskan att förbättra rasernas hälsa. Samtliga dessa standarder ska 

behandlas av FCIs styrelse vid deras oktobermöte. Indikationer finns att FCI styrelse 

kan komma att bordlägga dessa förändringar av anledningar som är oklara. 

 

CS beslutade att SKK ställningstagande är att SKK följer FCIs stadgade praxis att 

respektera hemlandets standard. 

 

 CS beslutade vidare att uppdra till Standardkommittén att fortsätta bevaka ärendet.  

 

 Mats Stenmark 

 

 Status för Södra Norrbottens Kennelklubbs utställning 2011 i Piteå 

Mats Stenmark informerade att den återrapportering som UtstK fått från årets 

utställning är positiv vilket gör att UtstK föreslår att klubben får anordna 

internationell utställning 2011. 

 

 CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 

 Curt-Christer Gustafsson 
 

 Tävling – Europapokal för drivande hundar 

En felskrivning i ett protokoll har gett upphov till en mängd problem för årets tävling 

vad gäller de olika tävlingsgrenarna. Normalt sett tävlas det i ”solo” och ”par” då 

”packjakt” inte är tillåtet i de flesta länder. I protokollet skrevs det tyvärr ”solo” och 

”pack” istället för ”par”. 

 

Efter en intensiv korrespondens har man nått en gyllene medelväg som 

förhoppningsvis gör att de flesta tävlande ska bli nöjda dvs. att alla tre varianter 

kommer att genomföras. Dock kommer packjakt inte att anordnas inom FCI-sfären. 
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 Britt-Marie Dornell 
 

 Svenska Irländsk Setterklubben (SISK) 100 år 

Britt-Marie Dornell överräckte ett exemplar av jubileumsboken till ordförande från 

SISK. Ordförande tackade för gåvan.  

 

 Henrik Barnekow 
 

 Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar 

Henrik Barnekow informerade om att klubben inte har möjlighet att hålla något 

årsmöte under 2010 utan det kommer att utlysas i början av 2011. 

 

c) VD 

 

 Brev till Sveriges Advokatsamfund 

För information fanns brev till Sveriges Advokatsamfund med en disciplinanmälan 

mot en av samfundets advokater. Den berörda advokaten har i ett brev till 

Naturvårdsverket anklagat Svenska Jägareförbundet och SKK för bl.a. korruption 

och nepotism. 

 

 CS noterade informationen. 

 

 Brev från Svenska Domarföreningen 

Domarföreningen har i brev till VD Ulf Uddman, påpekat vikten av att samtliga 

exteriördomare får tillgång till utbildning i de nya utställningsbestämmelserna. 

Föreningen anser inte att självstudier är tillräckligt och önskar besked från 

SKK/CS/DK hur man ska hantera utbildningsplanen för exteriördomarna i detta 

avseende. 

  

 CS uttalade att alla exteriördomarna är välkomna att delta i de utbildningar som 

 kommer att finnas tillgängliga under hösten både centralt och regionalt (se också 

 DK protokoll nr 1/2010 § 19). 

 

 CS beslutade att ett brev ska snarast formuleras och skickas ut till alla 

 exteriördomare via e-post med information enligt ovan. 

 

 DVD – instruktionsfilm - ”ANDNING för vidareutbildning av domare” 

 Ulf Uddman redovisade offererat och villkorat förslag om produktion av en dvd 

 med ovanstående arbetsnamn. Leverans beräknas till första kvartalet 2011. 

 

 CS noterade informationen och godkände offerten. 

 

 Svensk representant till Eukanuba World Challenge 

 Ulf Uddman informerade om att Eukanuba önskar att SKK tar beslut om vem  som 

ska representera Sverige så sent på säsongen som möjligt. Därför kommer den hund 

som ligger etta på listan ”årets utställningshund” efter Sofieroutställningen bli 

Sveriges representant. 
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 CS noterade informationen. 

 

 Djurskyddsfrågor inom EU 

 Agneta Norgren, arbetar inom EU-kommissionen med djurskyddsfrågor. Hon  har 

börjat ett förberedande arbete med ett eventuellt EU-direktiv kring djurskydd och 

önskar få input från SKK om vad som är lämpligt eller inte att reglera på EU-nivå. 

Grunden för hennes arbete är en rapport som Marit Paulsen har författat. 

 

 Ulf Uddman föreslår att SKK genom FCIs Europasektion försöker få de 

 europeiska kennelklubbarnas syn på frågan. 

 

 CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 

 Jordbruksverket  

 SKK har i brev till Jordbruksverket begärt undantag från krav på veterinär 

 medverkan vid genomförande av mästerskap, drygt ett 25-tal mästerskap är 

 berörda.  

 

 SKK har fått avslag på dispensansökan med motiveringen att respektive arrangör 

 ska söka dispens för sitt arrangemang. Detta trots att SKK tidigare fått 

 information om att söka dispens kollektivt för alla berörda! 

 

 CS noterade informationen. 

 

 Brev från Svenska Brukshundklubben Utskottet Avel och Hälsa 

 För information fanns brev från Svenska Brukshundklubben Utskottet Avel och 

 Hälsa angående SKKs förfaringssätt vid förfrågningar avseende förslag till 

 preparandkurser och liknande. 

 

 CS beslutade att lägga brevet till handlingarna utan vidare åtgärd. 

 

 Strinda Veterinärklinik, Norge 

 För information redovisade Ulf Uddman statistik över klinikens röntgenresultat 

 från 2008 och 2009. Resultaten skiljer sig inte nämnvärt från genomsnittet hos 

 övriga kliniker i Norge. 

  

 CS har fått information om att tillgången på röntgenkliniker i norra delen av 

 Sverige har ökat. CS fann inte någon anledning till att ändra tidigare taget beslut 

 om att inte godkänna bilder från nämnda klinik. 

 

 Mediebevakning under sommaren 

 Sommaren har till stor del handlat om ”kamphundar” med anledning av att det 

 inträffat ett antal incidenter. Frågan om rasförbud i Sverige väcktes på en gång 

 av journalister och någon politiker med anledning av att Danmark fick sitt 

 rasförbud den 1 juli. SKK hävdar med bestämdhet att förbud inte är en lösning 

 på problemet. SKK måste hitta andra vägar, t.ex. information till och utbildning 

 av hundägare, inte minst viktigt är det att polisen utnyttjar de möjligheter som 

 tillsynslagen medger. 
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 Stockholm har infört s.k. djurpoliser som ett steg i rätt riktning. Ordförande, VD 

 m.fl. kommer att under hösten ha ett möte med djurpoliserna för att se vad SKK 

 kan tillföra i form av kunskap, råd och erfarenheter. 

 

Ulf Uddman informerade om att Västra Kennelklubben har tagit initiativet till ett 

samarbete med några bostadsbolag när det gäller hundar i bostadsområden. Klubbens 

insats ska innefatta kunskap till boende i fastighetsägarens hus om att vara hundägare 

i relation till övriga lägenhetsinnehavare och övriga hundägare i området. Projektet 

planeras att starta i november 2010. 

 

 Det är mest ett storstadsproblem som SKK behöver hitta en struktur för att hantera 

liknande problem. Frågan kommer att drivas i SKK/KHM. 

  

Det är viktigt med preventiva åtgärder och ett sätt är att analysera de bitincidenter 

som inträffat på rasnivå och att SKK/KHM inleder ett samarbete med Rikspolis-

styrelsen. Kontakt ska också tas med uppfödare till de raser som  är/har varit de mest 

frekventa vid incidenterna. 

 

 CS beslutade att uppdra till SKK/KHM att under hösten arbeta för att få fram 

 statistik på bitincidenter samt att initiera ett samarbete med Rikspolisstyrelsen. 

 

 Personalrekrytering 

 Rekrytering har inletts för att hitta en ny chefsjurist samt en IT-chef. 

 

 Kondoleanser 

 SKK kommer att närvara vid Ove Germundssons begravning. 

 

 Uppvaktningar 

 SKK har uppvaktat Ann-Marie Hammarlund på hennes 80-årsdag. 

Bo Skalin har tackat för krya-på-dig-hälsningar som SKK och CS skickat i samband 

med den olyckshändelse han råkat ut för. 

 

 Svenska Kynologiska Akademin 

En skrift över akademins första fem år har färdigställts och distribuerats till alla 

klubbar som en information.  

 

 Köpahund.se 

 Projektet har blivit ytterligare försenat men arbetet  pågår intensivt så det ska kunna 

färdigställas så snart som möjligt. 

 

 

§ 110 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. 
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§ 111 Nästa sammanträde 
 

Nästa sammanträde är den 10 november. 

 

 

§ 112 Sammanträdet avslutas 

 

Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. Den 9 september 

kommer CS att fortsätta mötet med några diskussionspunkter. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Annika Klang 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Nils Erik Åhmansson 

Ordförande 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Per-Inge Johansson   Annica Uppström 
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Vid andra dagens möte den 9 september hade CS att diskutera ett antal frågor enligt 

nedan: 

 

Stockholm Hundmässa – 2 utställningar 
CS förde en diskussion om för- och nackdelar med att arrangera två utställningar i 

samband Stockholm Hundmässa. 

 

Ulf Uddman framförde att det krävs mer planering och tar med tid och kraft från SKKs 

kansli. I Finland har man en annan organisation kring utställningsverksamheten då man 

har flyttat över utställningsverksamheten i ett eget bolag  

 

CS fann att det inte finns något egenvärde i att konkurrera med Finland om utställare, 

det är viktigt att tänka på kynologin. 

 

CS beslutade att i dagsläget inte ansöka om att arrangera två utställningar i samband 

med Stockholm Hundmässa. 

 

 

Från CS protokoll nr 1/2010: 

 

§ 10 protokoll SKK/UK nr 3/2009 

 § 47 – Hundyrken och SKKs roll 

Lena Heimlén har sammanställt en rapport som ska ge en överblick över de olika 

tjänstebranscherna som existerar inom hundområdet. Ca 2 000 företag tillhandahåller 

olika hundtjänster idag vilket gör att det finns ca 7-8 hundtjänstföretag per kommun. 

Människors intresse och kreativitet gör att branschen är i ständigt växande. I rapporten 

finns inte de kennlar med som bedriver sin verksamhet på heltid. 

 

CS diskuterade SKKs roll i sammanhanget. Ska SKK ta en aktiv roll i detta med att 

upprätta avtal/samarbetsavtal/certifiering för någon eller några specifika områden. 

Redan idag får SKK förfrågningar om att hjälpa företag med att ta fram olika former av 

avtal, kontakta Jordbruksverket etc. så det finns ett intresse av att SKK ska finnas med.  

 

Tjänstehundar, assistanshundar och hund i vården s.k. ”sociala hundar”, där kan SKK ta 

en roll genom att SKK har ett starkt egenintresse av att förhindra att lycksökare tar sig 

in på marknaden. 

 

SKKs roll blir lite olika beroende på om tjänsteföretagen har statliga medel eller inte för 

sin verksamhet. 

 

Ska SKK öppna för yrkesverksamma företag eller endast via olika former av 

samarbetsavtal? De frågor som ställs till SKK från branschorganisationer har ofta 

karaktären av akuta insatser i form av regeringens nya lagar och regler som börjar gälla 

med kort varsel och man inte har möjlighet att leva upp till detta, avtal, medlemmar som 

vill försäkra sig om att t.ex. ett hundpensionat är godkänt av SKK etc. 

 

CS förde en lång diskussion kring frågan om vilken roll SKK ska ta i detta och 

beslutade att prioriteringen ska ligga på sådant som har 1) medlemsintresse, 2) 

samhällsintresse och 3) privata intressen. 
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Vilka insatser krävs av SKKs kansli? Det krävs initiala investeringskostnader, att hitta 

en finansieringsform via avgifter, sponsring eller liknande, var sak måste finansiera sig 

själv. 

 

På sikt är det också viktigt att se vad som händer inom hundtjänstyrkena utanför 

Sveriges gränser. 

 

Förslag till fortsatt arbete: 

- Fortsätta att undersöka branschen 

- Träffa några branschföreträdare 

- Ta fram ett policydokument till KF 2011, eventuellt ha hundtjänstyrken som ett 

ämne för fredagens work shops och eventuellt bjuda in något/några olika företag 

- Göra fler enkäter bland valpköpare för att se vilka tjänster de köper och är 

intresserade av 

 

Lena Heimlén har ett fortsatt uppdrag för Djurbranschens Yrkesnämnd (DYN) att 

undersöka hela smådjursbranschen vad avser antal anställda, företag och 

utvecklingstrender. 

 

 

 § 47 – Regionala uppfödarutbildningar inom ämnet SRD 

 

Punkten bordläggs till ett senare tillfälle. 

 

 

Från CS protokoll nr 2/2010 

§ 37 Protokoll SKK/JhK nr 1/2010, konsekvenser av bestraffningar inom SKK för 

 t.ex. exteriördomare (och/inte?) jaktprovsdomare 

Vid CS möte nr 6/2007 beslutades att alla auktoriserade svenska domare principiellt ska 

omfattas av ett likartat regelverk vid eventuella disciplinära påföljder. Ansvaret för 

beslut i disciplinära frågor rörande exteriördomare ligger hos SKKs Domarkommitté 

(SKK/DK). För provdomare samt i förekommande fall tävlingsdomare vilar ansvaret 

hos respektive specialklubbs styrelse. Såväl exteriördomare som provdomare eller 

motsvarande har att följa respektive utställnings- prov- och tävlingsbestämmelser samt 

tillämpliga domaretiska regler. 

 

CS diskuterade kring frågan om att när en del av organisationen straffar en domare ska 

det då gälla alla auktorisationer eller endast den del det berör. 

 

SKK/DK följer det straff som DN utmätt och stänger av domare under motsvarande 

tidsperiod. 

 

UKK arbetar efter en praxis som säger att ”en gång är ingen gång” men från och med 

andra gången finns en stigande straffskala som används . 

 

CS beslutade att det är svårt att generalisera i denna fråga och att en granskning av 

varje individuellt fall bör göras. 
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§ 55 FCI General Committee – diskussion kring kvalitetssäkring av utomnordiska 

 domare. SKK har sökt FCIs stöd i frågan. FCIs styrelse stöder CS ambitioner 

 men anser inte att det är rätt väg att använda frågeformulär som SKK sedan 

 tidigare utarbetat. 

SKK/CS har under en tid arbetat med frågan om kvalitetssäkring av utomnordiska 

exteriördomare. Försök har gjorts att hitta en metod som är effektiv och som samtidigt 

kan accepteras av FCI. 

 

Länsklubbarna har fått svara på ett antal frågor när det gäller hur de kvalitetssäkrar sina 

utomnordiska domare och även vilka metoder man ska kunna använda i framtiden. 

 

En majoritet av klubbarna kvalitetssäkrar sina domare genom personliga 

rekommendationer inom styrelsen/utställningskommittén, genom rekommendationer 

från andra klubbar eller genom personaliga rekommendationer från personer utanför 

länsklubben. 

 

Mycket få klubbar begär in CV från den tilltänkte domaren. 

 

På frågan om vilka verktyg länsklubben ser att man skulle kunna utveckla för att 

möjliggöra en effektiv kvalitetssäkring av utomnordiska exteriördomare lämnades ett 

antal olika alternativ. Majoriteten av svaren innehåller någon form av webbaserad 

lösning.  

 

Om en inbjuden domare inte lever upp till klubbens förväntningar vid sitt uppdrag så är 

mun-mot-mun-metoden det allra vanligaste sättet för att informera andra klubbar. 

 

Intresse finns att även här kunna hitta någon form av webbaserad lösning och också att 

domaransvariga kan träffas regionalt och centralt. 

 

Ovanstående var några exempel på hur klubbarna har svarat. 

 

CS beslutade att ta frågan vid kommande länsklubbskonferens för vidare diskussion. 

 

Diskussion om avgränsning av vad SKK ska uttala sig inom eller på något sätt 

engagera sig i, t.ex. Pridefestivalen 

Med anledning av SKKs deltagande i Pridefestivalen i Stockholm har det kommit en del 

reaktioner från olika håll inom organisationen, både positiva och negativa.  

 

CS diskuterade frågan och beslutade att i framtiden ska deltagande av liknande karaktär 

beslutas i CS eller presidiet. 

 

Utvärdering av SRD-arbetet, Göran Bodegård 

Göran Bodegård gav en lägesrapport inför revideringen av SRD-arbetet. 

 

Initiativet ”Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar” har kommit till som ett led i att 

bekämpa tendenser med överdrivna exteriörer som hotar den enskilda hundens och hela 

rasers sundhet och hälsa. 
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En redovisning i korthet gjordes kring hur SRD-arbetet bedrivits mellan 2006-2008 och 

de olika underlag som fanns för det slutliga ställningstagande CS gjorde för de 

nuvarande 47 raserna som är listade i SRD. 

 

Under 2009-2010 har domare gjort fortlöpande utvärderingar som SRD-gruppen 

bearbetat som har gjort att SRD-gruppen önskar CS ställningstagande i ett antal frågor 

för det fortsatta arbetet. 

 

Strykas eller vara kvar – lägga till nya raser? – Cirkulation och dynamik angående 

SRD-listans raser? 

CS uttalade att principen med cirkulation och dynamik baserad på uppdatering och 

uppföljning ska råda. Dock ska man beakta att sådana avvikelser som motiverat att en 

ras förts upp på listan rimligen inte kan förändras i populationen på en så kort tid som 

två år (2008-2010). Listan ska i nuläget hållas oförändrad. 

 

Domarperspektivet kontra veterinärperspektivet? 

I den detaljerade texten för varje ras föreslår SRD-gruppen att de exteriöra överdrifterna 

nämns först och därefter de problem och sjukligheter som överdrifterna kan leda till.    

Exempel: Collie 

2008: I rasen förekommer: Bettproblem p.g.a. smal underkäke och därmed felställda 

hörntänder som biter upp i gommen 

2010: I rasen förekommer: Smal underkäke som kan ge felställda hörntänder som biter 

upp i gommen.  

 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 

Undergrupperingen i inledningen av texten i tre grupper med beteckningarna 

”åtgärder krävs”, ”ökad uppmärksamhet” och ”observandum”, tas bort och 

ersätts av riskgradering i texten? 

CS tillstyrker förändringen med att undergrupperingen i inledningen tas bort och att 

risknivån för respektive ras införs i den löpande texten. CS anser det viktigt med en 

fokusering och uppföljning av de raser som har tyngst belastning (en arbetsgrupp 

tillsätts för specifik kontakt kring dessa problem med klubbarna). Förtryckta 

kritikblanketter är också ett utmärkt sätt att fokusera domares uppmärksamhet och 

möjliggöra strukturerad uppföljning. Från 2011 kommer kritikblanketterna att ha ett 

område benämnt SRD noteringar/BSI notes. Det gäller blanketter för alla raser även om 

det inte tillämpligt på alla raser. Det blir en påminnelse om principen att observera 

exteriöra överdrifter och utrymmet kan användas om domaren önskar uppmärksamma 

sådana förhållanden oavsett ras.  

 

Återstående arbete 
- Uppdatering och integrering av veterinärmedicinska data pågår men är ännu inte 

 slutförd 

- Harmonisering av SRD texten pågår med de förändringar i standardtexter som gäller 

 de SRD-raser där The Kennel Club under 2009 genomfört egna standardrevideringar 

 utifrån hälsoperspektivet. FCI:s granskning och godkännande av nya standarder 

 beräknas vara slutförd i oktober 2010. Gäller de SRD-raser som har England som 

  hemland (basset hound, bulldogg, chow chow, clumber spaniel, mastiff, pekingese, 

 mops, shar pei) 
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- Slutföra dialogen med rasklubbarna kring den reviderade detaljerade texten  

- Integrering av referensgruppernas svar  

 

CS beslutade att arbetet ska bedrivas i enlighet med ovanstående förslag.  

 

Framtidsperspektivet? 

CS anser att de utarbetade rutinerna ska användas fortsättningsvis och att den reviderade 

upplagan av SRD ska låsas för förändringar fram till den nya generella domarkon-

ferensen 2012. Då görs den stora utvärderingen som kan förändra raslistan preliminärt 

från 2014. Man har då tillräcklig tid för att göra förändringar. När en ras förs ur SRD så 

bör en avstämning ske mot RAS samt att det i domarkompendier finns information om 

att rasen varit föremål för en SRD bevakning. 

 

Nya raser kan införas tidigare än 2014 om det skulle visa sig angeläget – Speciellt ska 

de raser som ströks från domarkonferensen 2007 bevakas. 

 

Internationaliseringen av SRD-projektet riktas i första hand till FCI. Ett förslag är att 

presentera SRD på FCIs 100-årskonferens den 11 nov 2011 i Bryssel och att utnyttja 

FCIs kommande nyhetsbrev för informationsspridning av SRD/BSI. 

 

CS anser att delmålet med att öka domares uppmärksamhet för hälsoriskerna med 

hundar som har exteriöra överdrifter är uppnått och att man nu ska bevaka att den 

vinsten upprätthålls. Utvecklingsarbetet fortsätter med en integrering mellan SRD och 

RAS som ett första steg. 

 

CS tackade arbetsgruppen för ett mycket gott arbete så här långt in i projektet. 

 

 

Dödsfallsregistrering som underlag för forskning och avelsurval (KF-uppdrag från 

2005) - Åke Hedhammar 

Vid KF 2005 tillstyrkte KF en motion från Dalarnas Kennelklubb som utgår från den 

betydelse som kunskap om livslängd och kännedom om vilka faktorer som kan påverka 

livslängden skulle utgöra för kvalitetssäkringsarbetet inom hundaveln.  

 

Åke Hedhammar presenterade ett förslag till en förstudie till ett sådant projekt med 

syfte att utreda förutsättningarna för att införa en frivillig djurägarinitierad 

dödsfallsregistrering från datoriserade djursjukhus och kliniker. 

 

CS beslutade i enlighet med förslaget. CS beslutade vidare att uppdra till VD och Åke 

Hedhammar att initiera samtal med Svensk Djursjukvård. 

 

 

Generella domarkonferensen 2012 

- Brev från Svenska Spets och Urhundklubben (SSUK) – utbildning för domare 

av udda raser i SSUK 

SSUK har önskemål om att några numerärt små raser inom FCI grupp 5 kan bli föremål 

för presentation på den generella domarkonferensen 2012. 
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CS ställer sig positiv till SSUKs önskemål och beslutade att uppdra till SKK/DK att 

bilda en arbetsgrupp och lämna förslag till program för fredagens (16/11 2012) 

utbildning. 

 

Diskussion kring SKKs remissvar rörande Tjänstehundsutredningen 

Ulf Uddman presenterade ett utkast till det remissvar som SKK kommer att lämna till 

Jordbruksverket.  

 

Kommittén för Hundars Mentalitet kommer vid sitt nästa möte diskutera remissvaret 

och eventuellt föreslå några mindre justeringar. 

 

CS diskuterade innehållet och beslutade att VD när de slutliga justeringarna är 

genomförda skickar in remissvaret till Jordbruksdepartementet. 

 

Förslag till forsknings- och utvecklingsprogram för Agrias/SKKs Forskningsfond 

Punkten bordläggs till ett senare tillfälle. 

 

 


