
 

CS nr 6/2009 

 

 

 

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

centralstyrelse den 15-16 september 2009, på Krusenberg Herrgård, Uppsala. 

 

 

Närvarande: 

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

Bodegård (§ 138 - § 154), Britt-Marie Dornell Per-Inge Johansson, Mats Stenmark, 

Jahn Stääv, Annica Uppström 

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

Barnekow 

Adjungerade: Ulf Uddman, Åke Hedhammar (§ 138 - § 159 a), Yvonne Larsdotter 

Anmält förhinder: Ionie Oskarson 

 

 

Vid protokollet: Annika Klang 

 

 

§ 138 Sammanträdet öppnas 
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet 

öppnat. Henrik Barnekow hälsades särskilt välkommen till mötet. 

 

 

§ 139 Val av justeringspersoner 
Britt-Marie Dornell och Jahn Stääv utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

 

§ 140 Föregående protokoll nr 5/2009 

 

  § 124 a) CS mötesdatum till KF 2011 

  Ulf Uddman lämnade preliminärt förslag på mötesdatum för 2011 

  16 februari 

  4 maj 

  15 juni 

  10 augusti 

  23-25 september – KF 

 

  Då alla ledamöter inte hade tillgång till kalendrar för 2011 beslutade CS att 

  slutligt fastställa datum vid mötet den 25 november. 

 

  § 124 g) delegeringsordningar 

  Ulf Uddman informerade om att kommittéernas delegeringsordningar i det 

  närmaste är justerade i enlighet med kommittéernas önskemål.  

  Kommittésekreterarna får sina delegeringsordningar för sina respektive 

  kommittéer att distribueras till ledamöterna. 

 

  CS noterade informationen. 
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  § 124 h) val till CS kommittéer och arbetsgrupper 
  Ulf Uddman informerade om att ledamöter i princip är tillsatta för alla 

  kommittéer och arbetsgrupper och att tackbrev har skickats till avgående 

  ledamöter. 

   

  Ulf Uddman informerade att SKK under rubriken ”internationella samråd” 

  även har samarbete med European Pet Net (EPN) och att SKKs representant 

  är Helena Skarp. 

  

  CS noterade informationen. 

 

  § 131 Information från CS ledamöter 

  Per-Inge Johansson 

  Skaraborgs Kennelklubb 

  Rättelse: Skaraborgs Kennelklubb hade sitt årsmöte den 26 mars. § 7, 8 och 

  9 bordlades p.g.a. att klubbens revisorer inte hade lämnat sin  

  revisionsberättelse. Alla val genomfördes. Årsmötet ajournerades till den 25 

  maj då det slutfördes. 

 

  CS noterade rättelsen. 

 

  § 134 Bordlagd fråga: Protokoll SKK/DopK nr 1/2008 –  

    ansvarsförhållande vid positivt dopingprov 

 

Dopingkommittén önskar ett uttalande från CS som klarlägger vilka 

riktlinjer som ska gälla för utredning vid positivt dopingprov vid tävlingar 

som arrangeras i samarbete med specialklubb inom SKK, annat förbund 

samt en internationell organisation. 

 

  Dopingreglemente 

För samtliga klubbar inom SKK-organisationen gäller Nationellt 

dopingreglemente för hund avseende karenstider, rätt att delta, 

provtagningsrutiner, analysrutiner, påföljder m.m. 

 

Vid prov inom draghundsporten i Sverige är i de flesta fall Svenska 

Draghundsport-förbundet (SDSF) en part. SDSF ingår i Nationella 

Dopingkommissionen, men ingår även i en internationell organisation. 

 

  Analys av dopingprov 

Avseende analys av B-prov vid positivt A-prov finns vissa skillnader i 

bestämmelserna mellan SKK och SDSF. 

 

  Karenstid preparat, tillåtna/otillåtna preparat 

Vid tävling där en internationell organisation är en part finns uttalat 

avseende preparat och karenstider att arrangörslandets bestämmelser gäller. 

Saknas bestämmelser för detta gäller den internationella organisationens 

regler. Finns bestämmelser med den internationella organisationens 

bestämmelser i någon del är strängare gäller dessa. 
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CS diskuterade ärendet och uttalade att vid tävlingar i Sverige med svensk 

arrangör gäller det svenska dopingreglementet. Vid internationella tävlingar 

utanför Sverige gäller arrangörslandets regler. 

 

  Eventuella straffpåföljder hanteras av respektive förbund. 

 

När det gäller karenstider uttalade CS vidare att man inför varje tävling får 

besluta vilka regler som ska gälla och informationen måste nå ända ner till 

respektive deltagare. 

 

De specialklubbar i Sverige som ska arrangera t.ex. EM eller VM måste i 

god tid informera SKK som då kan vara behjälplig med vilka regler som 

gäller för varje specifikt tillfälle. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 141 Protokoll SKK/FK nr 3/2009 
Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 25 

augusti 2009. 

 

§ 72 Skrivelse från rasklubb tillhörande specialklubb 

Föreningskommittén har fått en skrivelse från en rasklubb som rör ett manipulerat 

protokoll där ordförande bl.a. har låtit en person som inte är vald justerare att få tillgång 

till ett protokoll för justering.  

 

FK ser allvarligt på det som inträffat och önskar att CS tar upp ärendet för 

handläggning. 

 

CS diskuterade frågan och beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte för att 

inhämta ytterligare underlag för beslut.  

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 142 Protokoll SKK/JhK nr 3/2009 
Protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Jakthundskommitté den 12 augusti 2009. 

 

§ 45 Ansökan från Fredskogs Hundcenter om att få sin vildsvinsanläggning 

 godkänd för SKKs verksamhet avseende anlagstester av lämliga 

 vildsvinshundar 

 SKK/JhK har efter samråd med Svenska Jägareförbundet avslagit ansökan från 

 Fredskogs Hundcenter om att få sitt vildsvinshägn godkänt. 

 

 Fredskogs Hundcenter har överklagat avslaget. SKK/JhK har i sin tur skickat ett 

 förklarande brev till centret. 

 

 CS fastställde Jakthundskommitténs beslut. 
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b) Stöd för etablering av vildsvinshägn 

 Curt-Christer Gustafsson redovisade PM till CS angående SKKs engagemang 

 och ansvar gällande förvaltningen av den alltmer växande vildsvinsstammen. 

 

I Sverige är kunskapen om hur man jagar vildsvin i det närmaste obefintlig. 

Svenska Jägareförbundet har i sitt Allmänna uppdrag från regering fått ett 

specificerat uppdrag, att förbundet tillsammans med SKK och andra berörda 

organisationer, ska ta fram en handlingsplan för de närmaste åren. 

Naturvårdsverket har även varit tydligt med att berörda organisationer måste 

presentera en trovärdig handlingsplan, samt att under de närmaste åren visa att 

den fungerar, annars är myndigheten beredd att införa detaljinstruktioner.  

 

Jakthundskommittén har tidigare informerat om behovet av ”testanläggningar 

för vildsvinshundar” och att det ställs stora krav på en sådan anläggning, dels att 

test-/träningshägnen är i det närmaste rymningssäkra, dels att de som äger/driver 

hägnet har en egen vildsvinsuppfödning. Dessutom har Naturvårdsverket 

särskilda föreskrifter som måste mötas.  

 

Det kräver stora investeringar för en entreprenör som bygger en anläggning och 

en diskussion har förts om att SKK ska kunna lämna ett investeringsbidrag under 

en treårsperiod. Varje nyetablering måste godkännas av SKK/JhK och Svenska 

Jägareförbundet i samråd med Sveriges Yrkesjägareförening. 

 

CS beslutade att bidra med 50 000 kr ur fonden Hunden i samhället som bidrag 

för etablering av vildsvinshägn samt en informationsbroschyr som produceras i 

samarbete Svenska Jägareförbundet, SKK, LRF, Sveriges Jordägareförbund, 

Sveriges Yrkesjägareförening samt Rikspolisstyrelsen/viltskador. 

 

 CS beslutade vidare att uppdra till Jakthundskommittén att föra en diskussion 

 kring definitionen av ”kortdrivande hundar”. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 143 Protokoll SKK/UtstK nr 3/2009 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 

den 15-16 juni 2009. 

 

§ 55 Protokollsutdrag från SKK Centralstyrelsen/CS 

Övrigt 
Inställd rasspecial 

CS har uppdragit till UtstK och FK att diskutera frågan om hur nära en klubb ska kunna 

avboka ett uppdrag och efter vilka principer. 

 

UtstK hänvisar till möte den 15-16 juni med DK i UtstK protokoll nr 2/2009 § 39 d) 

Ekonomisk fråga inställd utställning där man konstaterar att om ett domaravtal ska 

sägas upp p.g.a. för få anmälningar kan detta göras direkt efter anmälningstidens utgång 

då man ser antalet anmälda hundar. Om det är ett fåtal anmälda hundar och det medför 

en stor ekonomisk förlust så ska det, om det gäller en ras- eller lokalklubb, i första hand 

anmälas till den som är centralt ansvarig för utställningar i specialklubben, direkt efter 
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anmälningstidens utgång. Specialklubben tar då beslut om man ska ta över 

arrangemanget för genomförande. Om specialklubben avgör att utställningen inte på 

något sätt kan genomföras, så görs en ansökan från specialklubben till SKK/UtstK om 

att få ställa in arrangemanget. 

 

Vidare har kommittéerna uttalat att om en domare måste avbokas efter anmälnings-

tidens utgång så bör arrangören kompensera domaren för uteblivet arvode, om domaren 

absolut kräver detta, samt att han/hon ska ersättas för eventuellt köpta biljetter. Det är 

viktigt att ha en god kommunikation med domaren vid en eventuell avbokning för att 

kunna behålla ett bra samarbete fortsättningsvis. 

 

UtstK har också tidigare uttalat att där ett samarrangemang finns mellan flera klubbar är 

det upp till dem som sluter avtal att komma överens om eventuella förbehåll som gäller 

t.ex. avbokningar. 

 

CS noterade informationen. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 144 SKKs kattregister 
Ulf Uddman informerade om att SKK tog över ID-registret för katt i början av 1990-

talet från länsstyrelserna som ett led i att karantänsreglerna avskaffades. Verksamheten 

har sedan dess utvecklats och idag nyregistrerar SKK årligen ca 55 000 katter och i 

registret finns ca 500 000 katter.  

 

SKKs service är idag viktig och bidrar även till de ekonomiska resurser som SKK kan 

tillföra denna del av verksamheten med bortsprungna sällskapsdjur. 

 

Ulf Uddman redovisade en handlingsplan för att ytterligare stärka SKKs arbete med ID-

märkta hundar och katter samt förslag på ytterligare samarbeten med andra 

organisationer och företag. 

 

CS beslutade att ge VD i uppdrag att arbeta enligt föreslagen handlingsplan samt att 

han har mandat att sluta de samarbetsavtal som kan bli aktuella. 

 

 

§ 145 Ärenden från ras- och speciallubb 
 

a) Skrivelse rörande Rasklubben för Dansk-Svensk Gårdshund 

XX  begär i en skrivelse till CS att CS ska riva upp AKs beslut med krav på 

känd HD-status för avelsdjur för att få registrera valpar. 

 

CS konstaterar att rasklubbens årsmöte, där motionen röstades igenom, är 

genomfört i demokratisk ordning. 

 

AK har tagit beslut på grundval av de underlag som funnits tillgängliga och som 

de också ansett vara tillräckliga. AK anser att det inte finns något delat 

avelsansvar mellan Danmark och Sverige men väl ett gemensamt ansvar för 

rasstandarden. AK anser också att hälsoprogrammet försvårar möjligheterna att 
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använda utländska hundar och har med anledning av detta uppmanat rasklubben 

att se över sina avelsrekommendationer och krav för valphänvisning så att dessa 

inte inverkar menligt på möjligheterna till en bred avelsbas.  

 

Britt-Marie Dornell, ordförande i SKKs Avelskommitté, konstaterar att det 

tyvärr finns ett väldigt litet utbyte länderna emellan och att HD förekommer i 

rasen. 

 

CS diskuterade ärendet och beslutade att avslå överklagandet samt att ta upp 

frågan om samarbetet mellan Danmark och Sverige till NKU/AUs nästa möte i 

januari 2010.  

 

 

§ 146 Internationella frågor 

a) FCI Show Commission – frågeformulär kring utställnings- och 

championatsbestämmelser 

FCIs Utställningskommitté har till medlemsländerna skickat ut en omfattande 

frågeenkät med syfte att harmonisera utställningsbestämmelserna inom FCI. 

 

Svaret ska lämnas senast den 1 oktober 2009. 

 

CS beslutade att SKK/UtstK och SKK/DK lämnar underlag till Ulf Uddman 

som sammanställer svaren för vidarebefordran till FCI. 

 

 

§ 147 Nordiska frågor 

a) Snabbrapport från NKU/AU den 21 augusti 

Ordförande och VD informerade från NKU/AUs möte den 21 augusti på Island. 

Dansk media deltar mycket aktivt i debatten om farliga hundar och Dansk 

Kennel Klub tror inte längre att det går att undvika att det från politiskt håll 

kommer att beslutas om att införa en lista med förbjudna raser. Danska 

campingvärdar har redan en lista med raser som inte längre är önskvärda på 

danska campingplatser. 

 

CS noterade informationen 

 

b) Information från Finska Kennelklubben 

Finska Kennelklubben har sagt upp 16 medarbetare i mitten av augusti 2009. En 

del av FKKs verksamhet har flyttats till ett dotterbolag, bl.a. registrering, 

information och tävlingsadministration. 

 

Ny tillförordnad VD är Markku Mähönen efter Olli Rahi som slutat sin 

anställning den 31 augusti. 

 

 CS noterade informationen. 
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§ 148 Information från 

a) CS ledamöter 

 

Bengt Pettersson 
 Namnupprop 

 Svenska Rovdjursföreningen uppmanar människor i ett mejl att protestera mot 

 att SKKs stöder Svenska Jägareförbundets rovdjurspolicy. 

  

 Fler ledamöter informerade att de också mottagit samma mejl. 

 

 Även VD har mottagit samma mejl. VD har i svarsmejl informerat att 

 Kennelfullmäktige 2009 har slagit fast SKKs rovdjurspolicy och det är ett beslut 

 som inte går att ändra på grund av en namninsamling. 

 

 CS noterade informationen. 

 

 Göran Bodegård 
 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) 

 Projektet fungerar utmärkt och en summering av det första årets utställningar 

 kommer att göras i januari 2010. Göran Bodegård efterlyser önskemål från CS 

 om hur utvärderingen bör göras.  

 

 CS beslutade att ett förslag till hur utvärderingen ska presenteras vid CS  nästa 

möte. 

 

 Mats Stenmark 
 KF-beslut om minskad användning av prisband och rosetter 

 2 utställningar (Norrköping i augusti och Högbo i september) har på försök inte 

 delat ut prisband eller rosetter i ringen utan utställare har kunnat hämta dessa vid 

 utlämningen av övriga priser. Båda arrangörerna rapporterar att försöket har 

 utfallit positivt.  

 

 CS noterade informationen. 

 

 Marie Nylander 
 Användandet av scanner vid utställning och prov 

 Det nya beslut som tagits innebär att utbildade ID-märkare inte längre kan 

 utföra örontatueringar, eftersom sedering krävs. Det ställs nu högre krav på att 

 det ska finnas tillgängliga scanners vid utställningar och olika prov. Man kan 

 också se att chipmärkning av valpar har ökat markant. 

 

 CS beslutade att uppdra till SKK/JhK och SKK/PTK att till specialklubbs-

konferensen i januari ta upp frågan/problemet till diskussion. 

 

 Mats Stenmark 
 Länsklubbarnas ordförandemöte 

 Mats Stenmark informerade om att länsklubbarnas ordförandemöte kommer att 

 hållas den 26 och 27 september i Arlanda Hotellby och att han kommer att 

 närvara vid mötet. 
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 CS beslutade att uppdra till Mats Stenmark att informera om förslag till 

 dagordning för möte för ordförande i läns- och specialklubb den 31 januari 2010. 

 

 Åke Hedhammar 
 Disputationer – SLU 

 Under hösten kommer två disputationer rörande hund att hållas på SLU, varav 

 den ena rör diabetes hos hund. 

 

b) Verkst. Dir. 

 

Likviditet 

Likviditeten är god. 

 

Registreringsstatistik 

Valpregistreringssiffran har sjunkit med ca 6 % under den senaste perioden. 

 

Medlemsstatistik 

Medlemssiffran i augusti ligger ca 1,5 % lägre än vid samma period 2008. 

 

 Antal utställda hundar 

 Länsklubbarnas anmälningssiffror visar i nästan samtliga fall en uppåtgående 

 kurva. 

 

 Remiss rörande anmälningsblanketter 

 En remiss har skickats ut till läns- och specialklubbar om användandet av 

 anmälningsblanketter. Ett antal klubbar har redan idag egna system för att kunna 

 hämta blanketter via sina egna webbplatser. 

 

 Tanken är att SKK ska övergå till att anmälningsblanketter ska kunna hämtas 

 och skrivas ut från SKKs webbplats. 

 

 CS noterade informationen. 

 

 Djurbranschens Yrkesnämnd (DYN) 

 Kurt Nilsson, f.d. ledamot i SKK Utbildningskommitté, kommer att vara DYN 

 behjälplig vid det fortsatta arbetet med att utveckla gymnasieprogram för 

 ungdomar på naturbruksprogrammets djurprogram. 

 

 SKOP 

SKOP har intervjuat 2 000 medlemmar om sin syn på SKK och dess 

verksamhet. SKOP har i dagarna lämnat en rapport och uppdraget att utvärdera 

rapporten faller på SKKs Föreningskommitté. 

 

 CS noterade informationen. 

 

 Sponsoravtal 

 VD ligger i slutförhandling med Mars/MasterFoods om ett nytt treårsavtal. 

 Avtalet kommer att vara klart om någon vecka. 
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 Införselregler 

 Den senaste information rörande införselregler är att de försenas ytterligare och 

 inte kommer att gälla förrän årsskiftet 2011-2012. 

 

 Statens Jordbruksverk (SJV) 

 VD har tillsammans med bl.a. Djurens Rätt och LRF träffat hela personalen på 

 djuravdelningen på SJV, ca 100 personer, och bl.a. informerat om vår 

 verksamhet och vår ståndpunkt när det gäller revideringen av föreskrifterna för 

 hållande av hund och katt. 

 

 Juridiska tvister 

 En förlikning har uppnåtts med den leverantör som levererade felaktiga mattor 

 inför WDS 2008. 

 

 Fritidsrörelsernas Hus 

 Förnyat yttrande har lämnats av bolaget till länsrätten avseende bolagets 

 överklagande att få behålla ett underskottsavdrag som uppkom vid försäljningen 

 av fastigheten MÖLLAN. 

 

 Skatteutredningar 

 Skattejuristen, Göran Alfheim, har varit SKK behjälplig vid två 

 skatteutredningar, dels det eventuella momskravet för ideella organisationer 

 samt om rörelsebeskattning. Svar i dessa utredningar kommer att lämnas i 

 Svenskt Friluftslivs namn, där SKK ingår. 

 

 Sekreterarmöte 

 Ulf Uddman informerade att kansliets kommittésekreterare har börjat ha möten 

 om gemensamma frågor. 

 

 Vid det senaste mötet diskuterades bl.a. olika former av ”SKK-legitimationer”. 

 En harmonisering och uppdatering kommer att göras under hösten. SKK/FK 

 uttryckte önskemål om att FKs ledamöter skulle ha stor hjälp av ett kort som 

 visar att representerar SKKs Föreningskommitté eftersom de arbetar mycket ute 

 på fältet i sina uppdrag. 

 

 Övriga kommittéer tar vid sina nästan möten upp frågan och lämnar besked till 

 Ulf Uddman eller Annika Klang.  

 På försök ska den nybildade Kommittén för hundars mentalitet använda e-post i 

 största möjliga utsträckning för att skicka ut handlingar till möten. 

 

 På försök kommer Annika Klang att distribuera kommittéernas protokoll via e-

 post till CS ledamöter.  
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§ 149 Bordlagd fråga från CS nr 5/2009 § 113 

a)  SKK/DK nr 3/2009 - § 85 Domarfrågor/Honnörsdomare, kvalitetshöjande 

ramar för invitation av domare till utställningar 

Göran Bodegård har i brev till CS uttryckt önskemål om att SKKs kansli ska ha 

en central resurs som granskar arrangörernas domarlistor så att kvalitetskraven 

för att få döma på certifikatnivå i Sverige följs. 

 

CS uppdrog till Mats Stenmark, att vid det kommande länsklubbsordförande-

mötet ta upp frågan till diskussion. 

 

Göran Bodegård har i samma brev uttryckt önskemål om att DK får i uppdrag att 

rekommendera domare att inte tar på sig att döma mer än två BIS-uppdrag per 

år. 

 

CS beslutade att DK tillsammans med UtstK får i uppdrag att utforma 

rekommendationer för hur många grupp- och BIS-tävlingar en domare kan/bör 

åta sig per år. 

 

b) Remissförslag kvalitetssäkring av exteriördomare 

Frågan är fortsatt bordlagd. 

 

 

§ 150 Bordlagd fråga från CS nr 5/2009 § 119 Freestyle 
Per-Inge Johansson, ordförande i SKKs Föreningskommitté (SKK/FK), informerade om 

det uppdrag FK haft att se var det är lämpligast att placera huvudmannaskapet för 

freestyle hos SKK eller Sveriges Hundungdom. 

 

Ulf Uddman informerade om det möte han och Per-Inge Johansson haft den 14 

september där också SHU och representanter för FKs arbetsgrupp deltog. 

 

CS diskuterade ingående huvudmannaskapet och beslutade  

Att SKK har huvudmannaskapet för freestyle 

Att SKK ansvarar för verksamhet, regelverk, utbildning av domare etc. 

Att en arbetsgrupp som rapporterar till VD bildas där SHU garanteras 

 representation, övriga ledamöter i arbetsgruppen utses under den närmaste tiden. 

 Ett första möte i arbetsgruppen kan förslagsvis hållas i början av november. 

Att SHU ansvarar för freestyle för ungdomsverksamheten, utbildning av 

 funktionärer etc. 

Att på sikt eventuellt bilda en verksamhetsklubb bestående av freestyle och 

eventuellt flera rena tävlingssporter 

Att 100 000 kr budgeteras för arbetsgruppens fortsatta arbete 
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§ 151 Information om arbetet inom tjänstehundsutredningen 
Ulf Uddman rapporterade från möte med den grupp som utreder åtgärder för att 

stimulera tjänstehundsaveln. 

 

CS noterade informationen. 

 

 

§ 152 Information om kostnadsbesparande åtgärder på HUND 2009 

Ulf Uddman har satt ett sparbeting för årets utställning på ca 1 miljon kronor. Förra 

årets utställning gick med en förlust på ca 700 000 kr. Den största besparingen görs i 

och med att B-hallen inte kommer att utnyttjas för årets utställning. Varje funktion ska 

se över sina kostnader för att kunna nå målet för sparbetinget. 

 

CS noterade informationen. 

 

 

§ 153 Presentation av projektet Valphänvisning 
Ulf Uddman redovisade dagsläget för SKKs valphänvisningssajt. 

 

CS diskuterade sajten och önskade att arbetsgruppen gör en del justeringar i materialet 

bl.a. när det gäller ur användarsynpunkt och att en del information behöver få en mer 

framträdande plats än vad som presenterats i förslaget. 

 

CS önskade att de raser som omfattas av SRD på något sätt ska belysas på sajten. 

 

 

§ 154 Ajournering av sammanträdet 
Ordförande ajournerade sammanträdet kl. 17.20. Mötet återupptas den 16 september kl. 

08.30 med en fortsatt diskussion om projektet valphänvisning. 

 

 

§ 155 Sammanträdet återupptas 

Ordförande avslutade ajourneringen och sammanträdet återupptogs. 

 

 

§ 156 Presentation av projektet Valphänvisning (forts.) 
Diskussionen fortsatte och en summering av gårdagens synpunkter gjordes. 

 

Åke Hedhammar påpekade att man som ny och ovan besökare på sajten kan drunkna i 

information och att det är viktigt att inte tappa förstagångsbesökaren för att sajten har 

för teknisk information för tidigt på sidorna. Den som är intresserad kan alltid hitta 

ytterligare information. 

 

Ulf Uddman informerade om att alla fotografier har levererats av Åsa Lindholm.  

 

Sajten beräknas kunna levereras under första kvartalet 2010. 

 

CS uttryckte att sajten är mycket väl genomarbetad och att den presumtive valpköparen 

kommer att få tillgång till en mycket omfattande information om sitt kommande 

valpköp. 
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CS uppdrog till Ulf Uddman att framföra CS synpunkter till arbetsgruppen. 

 

 

§ 157 Bordlagd fråga från CS nr 5/2009 § 123 Tidningen Hundsport – allmän 

 diskussion 
Ulf Uddman informerade att avtal med W & W Communicate AB är uppsagt till den 31 

december 2009 för omförhandling. 

 

För tidningen finns även avtal med Sörmlands Grafiska för tryckning, Lars-Göran 

Fransson hanterar Hundsports kommersiella annonser, Posten och City Mail sköter 

distributionen av tidningen. 

 

CS förde en ingående diskussion om tidningen från aspekterna kvalitet, innehåll, 

länsklubbarnas roll, målgrupp, ekonomi, distribution, konkurrens etc. 

 

CS uttryckte att man önskar att tidningen mer ska spegla de aktuella frågor som 

kommittéerna arbetar med och prioriterar t.ex. Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) och 

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD). Det är också viktigt att följa trender 

inom hundsporten då det hela tiden växer fram nya grenar, freestyle och rallylydnad kan 

tas som exempel. 

 

Mot bakgrund av det som diskuterats uppdrog CS till Ulf Uddman att sluta ett nytt 

avtal med W & W Communicate AB på två år, 2010-2011, med rätt att säga upp avtalet 

i september 2010. 

 

 

§ 158 Program för specialklubbskonferens och ordförandekonferens  

 den 30-31 januari 2010 
Ulf Uddman redovisade förslag till program för specialklubbskonferens respektive 

konferens för ordförande i läns- och specialklubb. 

 

Preliminärt program för specialklubbskonferens: 

 

- Särskilda rasspecifika domaranvisningar 

- Revidering av samtliga regelverk 

- Revidering av SUCH-reglerna 

- Information om SKK/AGRIA forskningsfond 

- Information om SKKs Forsknings- och utvecklingsfond 

- Rasers mentalitet 

- HD/ED-index och dess konsekvenser 

- Information om SKKs övriga bidragsmöjligheter för specialklubbar 

- SKKs valphänvisning 

- AGRIAs Breed Profile 

- Katalog för PC 

- Inskickade frågor från klubbarna 

 

Preliminärt program för konferens med ordförande i läns- och specialklubb 

 

- Ordförande-/VD-information 
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- Kommittéernas avsiktsförklaring 

- Gemensamma nordiska utställningsregler 

- Kvalitetssäkring av utomnordiska domare 

- Utvärdering av klubbarnas verksamhet 

- Övriga frågor 

 

 

§ 159 Ur SKKs verksamhetsplan 2010-2011 

a) Principdiskussion avseende utvecklingen inom veterinärvården 

CS anser att det är viktigt att delta i debatten avseende veterinärvårds-

kostnadernas utveckling kontra försäkringspremier. Det är även viktigt att delta i 

den etiska debatten om vad som etiskt försvarbart för vad och vilken veterinär-

medicinsk behandling våra hundar får. 

 

I Sverige finns en hög vilja att försäkra sin hund, över 80 % av registrerade 

hundar är försäkrade. Tendenser finns dock att ju mer premierna stiger desto 

lägre blir försäkringsnivån. 

 

CS förde en diskussion om behandlingsmetoder och är väl medveten om att 

teknikutvecklingen inom veterinärmedicinen kostar mycket pengar, som i 

slutänden den enskilda djurägaren får betala. 

 

Åke Hedhammar redogjorde för utvecklingen inom veterinäryrket under de 40 år 

han har varit verksam och uttryckte vikten av att ta fram behandlingskriterier för 

våra sällskapsdjur. Det är också mycket viktigt med utbildning för hundägare, 

som kan ske på olika sätt t.ex. genom Hundsport. 

 

Mot bakgrund av den diskussion som förts beslutade CS låta ordförande och 

VD kalla till ett möte med bl.a. djurförsäkringsbolagen, veterinärförbundet och 

Svensk Djursjukvård (f.d. Svenska Djursjukhusföreningen) för att diskutera 

utvecklingen inom veterinärsjukvården. 

 

b) Principdiskussion kring SKKs medverkan i FCIs kommittéer 

 

Ulf Uddman informerade att SKK har representanter i FCIs alla kommittéer och 

deltar också aktivt i arbetet inom FCIs europasektion. SKK har valt att delta i 

samtliga FCIs kommittéer för att påverka och ge en svensk syn på olika 

kynologiska frågor.  

 

 

 

Ordförande och VD träffar FCI-representanterna en gång vartannat år för att dels 

lämna information och tala om vad man tycker i olika frågor samt att det är 

viktigt att kunna utbyta erfarenheter sinsemellan. 

 

CS uttryckte att man fortsatt önskade att SKK har representation i alla 

kommittéer och att det är viktigt att Sverige och övriga nordiska länder kan ge 

sin syn på olika kynologiska frågor. 
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§ 160 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 ingen sådan punkt fanns. CS uppdrog vidare till VD att se över om 

någon information ska läggas ut på SKKs webbplats eller vidarebefordras till Hundsport 

Funktionär. 

 

 

§ 161 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde blir den 25 november 2009. 

 

 

§ 162 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Annika Klang 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Nils Erik Åhmansson 

Ordförande 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Britt-Marie Dornell   Jahn Stääv 


