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SKK/DK nr 3/2011 
2011-04-27--28 
§ 39 - 76 
 
 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 
27 – 28 april på Thoresta Herrgård i Bro. 
 
 
Närvarande ledamöter: 
Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann 
Carlström 
 
Adjungerade SKKs kansli: 
Ulrika Henriksson, Kjell Svensson (§ 39 - § 51 & § 64, 72) 
 
Vid protokollet: Pia Wahlström 
 
 
 
§ 39 Mötets öppnande 
 
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, därefter hedrades den avlidne domaren 
Ingela Nilsson med en tyst minut. Mötet förklarades sedan för öppnat. 
 
 
 
§ 40 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
 
 
§ 41 Val av justerare 
 
Karl-Erik Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
 
§ 42 Föregående protokoll SKK/DK nr 1 & 2/2011 
 
DKs protokoll nr 1 & 2/2011 godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 43 Kennelfullmäktige 2011 – Budgetäskande 
 
DK gick igenom sin planerade verksamhet inför kommande år och önskar äska mer pengar 
för följande aktiviteter och utbildningar; 
 

 Höja resestipendiet för exteriördomare från 5 000 kr till 10 000 kr. Max fem 
ansökningar per år beviljas. 
 

 Preparandkurs 2013 
 

 Kontinuerliga träffar för de som är mentorer 
 

 Seminarium för lärare i ”Grundkurs i Anatomi och bedömning” under 2012 eller 2013 
 

 Kontinuerliga presentationstillfällen/seminarium för numerärt små raser för att inte 
samla för många raser på hög. Planeras att hållas på Stockholm Hundmässa 2013 och 
MyDOG 2014. 

 
 
 
§ 44 Kennelfullmäktige 2011 – Utvärdering av uppdrag 
 
DK gick igenom Verksamhetsplanen för 2010 – 2011 och föreslår att nedanstående punkt tas 
bort i kommande Verksamhetsplan; 
 

 Skapa en kvalitetssäkring av hur tjänstgörande utomnordiska exteriördomare inbjuds 
till Sverige. 

 
 
Uppdragen från Kennelfullmäktige 2009 gicks igenom och utvärderades. 
 
DK önskar få följande uppdrag flyttade till kommitténs arbetsuppgifter i 
Delegeringsordningen; 
 

 Kvalitetssäkring av domare  
o Frågan har processats bl a i en enkät till Länsklubbarna. Arbetet med 

kvalitetssäkringen fortsätter kontinuerligt. 
 

 Implementera konsekvenser av SRD-projektet i domarkompendier, 
domarkonferenser, preparandkurser m m 

o Konstaterar att arbetet flyter på och fungerar väl. 
 

 Delta på samtliga exteriördomarkonferenser och under viss del av konferensen 
informera om aktuella frågor som rör exteriörbedömning t ex. 

o Konstaterar att DK deltar på samtliga konferenser och informerar om aktuella 
frågor. 
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DK önskar få följande uppdrag borttaget från Delegeringsordningen; 
 

 Uppföljning och utvärdering av domarnas arbete såväl nationellt som internationellt. 
o DK har inte hittat något verktyg för att kunna göra en värdefull uppföljning 

och utvärdering av domarnas arbete. DK har även diskuterat frågan med 
UtstK för att se om arrangörerna kan vara DK behjälpliga i frågan men ändå 
inte funnit något bra sätt att göra uppföljningen och utvärderingen. 

 

 Genomföra preparandkurs 2010 
o Kursen är genomförd. 

 

 Kommittén ska se till att inga åldersgränser finns i regelverket som strider mot KFs 
beslut om gemensamma regler inom SKK. 

o Uppdraget är utfört och alla åldersgränser är borttagna. 
 
 
DK önskar lägga till följande som kommitténs arbetsuppgifter i Delegeringsordningen; 
 

 Kontinuerliga presentationer/seminarium för numerärt små raser. 
 
 
 
§ 45 Redovisning arbetsgrupper – Riktlinjer för domarutbildning 
 
Bo Wallin och Ann Carlström rapporterade från arbetsgruppens arbete och diskussioner 
fördes beträffande några frågor som ställdes till DK från arbetsgruppen. 
 
Ett utkast kommer att tas fram och mejlas ut för att sedan kunna användas som 
diskussionsunderlag vid mötet i juni. 
 
DK tackade för rapporten. 
 
 
 
§ 46 Redovisning arbetsgrupper – Konferens svenska raser  
 
Bo Wallin rapporterade från arbetet i arbetsgruppen som jobbar med de svenska raserna 
inför fredagens program i samband med Generella Domarkonferensen 2012. 
 
Bildspelen för drever och västgötaspets är klara och stövarraserna är på gång. 
 
DK noterade informationen. 
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§ 47 Redovisning arbetsgrupper – Konferens numerärt små raser 
 
Bo Wallin och Ann Carlström rapporterade om att arbetet med att välja ut de raser som ska 
ingå vid presentationen, vid fredagens program i samband med den Generella 
Domarkonferensen 2012, är på gång. 
 
Det som är viktigast just nu är att få ut en inbjudan till fredagens program och så snart 
raserna är utvalda kommer den att gå ut. 
 
DK stämmer in i att det är bråttom med en inbjudan och tackar för övrig information från 
arbetsgruppen. 
 
 
 
§ 48 Kvalitetssäkring av utomnordiska domare – hur går vi vidare? 
 
DK har diskuterat tillsammans med UtstK hur man på bästa sätt ska kunna kvalitetssäkra 
våra utomnordiska domare. 
 
Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba vidare med frågan. I arbetsgruppen 
ingår Kjell Svensson, Bo Wiberg och Karl-Erik Johansson. 
 
Förslag från DK och UtstK att ta upp frågan på en av fredagens ”work-shops” vid KF i 
september. 
 
 
 
§ 49 Domarkonferenser – Utökat konferensbidrag 
 
En ansökan från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar och Svenska Vorstehklubben 
fanns om ett utökat konferensbidrag då deras gemensamma konferens omfattat 22 raser 
och hölls över tre dagar. 
 
DK beslutade att bifalla aktuella klubbars ansökan med att ytterligare 50 000 kr i 
konferensbidrag ska betalas ut. 
 
 
 
§ 50 Preparandkursen 2011  
 
Kursansvarige Nina Karlsdotter rapporterade att programmet inför årets preparandkurs inte 
är slutgiltigt fastställt. Men planen är att i stort sett köra samma upplägg som förra året då 
det visat sig fungera mycket bra. 
 
Mentorer till årets preparander diskuterades och DK fann att de som tackade ja förra året 
fortfarande står kvar på listan tills de anmäler att de inte längre vill stå kvar som mentorer. 
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Beslutades att tillfråga de två mentorer som tillkom efter förra årets preparandkurs om de 
vill stå med på listan. 
 
 
 
§ 51 Preparandkurs 2013 
 
DK diskuterade lärare till den centrala kursen i anatomi samt regler och bedömning inför 
preparandkursen 2013. 
 
Beslutades att Nina Karlsdotter kommer att vara lärare vid kurstillfällena samt att kansliet 
ska tillfråga Monica Stavenborn, Kenneth Edh och Svante Frisk.  
 
 
Mötet ajourneras för att återupptas kl 09.00 torsdag 28 april. 
 
 
 
§ 52 Domarutbildning 
 
Utbildningsavdelningen informerade att Svenska Gårds- och Vallhundsklubben har inkommit 
med nya namn för examinatorer på schipperke. Då det nu finns mer än tio namn på 
examinatorer för rasen tas skrivningen gruppallrounders bort av DK. 
 
 
För kännedom fanns anteckningarna från DKs ”Mentorträff” den 17 mars.  
 
Nina Karlsdotter rapporterade att träffen hade varit bra och att man kommit fram till att en 
enkät vilken mentorerna ska få fylla i ska tas fram samt eventuellt även att en djupintervju 
ska göras med en av preparanderna för att kunna utvärdera mentorskapsformen. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 53 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation 
 
En skrivelse har inkommit från Ingela Kyrklund med ansökan om gruppallroundauktorisation 
för grupp 10. 
 
DK beslöt att bifalla ansökan. 
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§ 54 Ansökningar beträffande följdauktorisation 
 
En skrivelse har inkommit från Barbara Ruth Smith med ansökan om följdauktorisation för 
rasen podenco canario. 
 
DK beslöt att bifalla ansökan. 
 
 
 
§ 55 Ansökningar beträffande återauktorisation 
 
En skrivelse har inkommit från Fredrik Norgren med ansökan om återauktorisation för rasen 
vit herdehund. 
 
DK beslöt att bifalla ansökan. 
 
 
 
§ 56 Domarfrågor – Avsaknad av medlemskap 
 
Ett ärende beträffande en domare som ställt ut ett antal, av domaren ägda, hundar på olika 
utställningar utan giltigt medlemskap har kommit från UtstK. 
 
DK tog del av ärendet och konstaterade att om förseelsen upprepas kan det föranleda en 
reprimand därefter lades ärendet till handlingarna. 
 
 
 
§ 57 Domarfrågor – Inställt domaruppdrag 
 
En skrivelse fanns från Croatian Kennel Club med information om att en svensk domare ställt 
in sitt domaruppdrag hos dem på grund av dubbelbokning. 
 
DK tog del av skrivelsen samt aktuell domares yttrande. 
 
DK ser allvarligt på dubbelbokningar och beslutade att tilldela aktuell domare en skriftlig 
varning. 
 
 
 
§ 58 Domarfrågor - Övrigt 
 
En skrivelse fanns från en ägare och utställare av rasen wachtelhund där denne vill 
uppmärksamma DK på att rasen ofta, enligt skriftställaren, råkar ut för domare som är dåligt 
pålästa om rasstandarden och reglerna. Ofta får utställaren själv påminna om att rasen ska 
mätas. 
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DK tog del av skrivelsen och beklagar det inträffade. DK påpekar dock att ansvaret ligger på 
specialklubben att få ut information till domarna om vad som gäller och rekommenderar 
skriftställaren att kontakta specialklubben. DK vill även uppmärksamma specialklubben på 
att det finns både önskemål och behov av ett raskompendium på rasen wachtelhund. 
Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) angående tandstatus 
för finsk spets. De vill uppmärksamma det olyckliga i att skrivningen beträffande tandbortfall 
inte stämmer överens med varandra i raskompendiet och protokollet från 
exteriördomarkonferensen, vilket har lett till att domare dömer olika beträffande tänder. 
SFF vill ha råd och vägledning från DK om hur de ska lösa problemet innan det blir alltför 
stort. 
 
DK uppmanar SSF att gå ut med information till domarna om vad som gäller och konstaterar 
samtidigt att det alltid är standarden som gäller. DK anser också att den kartläggning över 
tandstatus som SSF håller på att sammanställa bör skickas ut till domarna när den är klar. 
Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
 
§ 59 Raskompendier 
 
Anmäldes nyinkommet raskompendium för west highland white terrier, american 
staffordshireterrier och australisk terrier, Ann Carlström och Carl-Gunnar Stafberg har sedan 
tidigare utsetts som granskare. 
 
 
 
§ 60 Kurs för lärare i ”Grundkurs i anatomi och bedömning” 
 
Ett seminarium för lärare i ”Grundkurs i anatomi och bedömning” planeras till 2012 eller 
2013.  
 
Nina Karlsdotter och Ann Carlström har fått i uppdrag att revidera kursplanen för ”Grundkurs 
i anatomi och bedömning”. På grund av hög arbetsbelastning för tillfället önskar de att 
revideringen läggs ut på någon annan i organisationen. Ann Carlström föreslog att man ska 
tillfråga Kurt Nilsson om han har möjlighet att åta sig uppdraget.  
 
DK beslutade att kansliet ska tillfråga Kurt Nilsson om han kan åta sig uppdraget och att han 
får utse ytterligare en person som hjälp med revideringen om han så önskar. 
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§ 61 Redovisning av DK/VU 
 
DK beslöt att bekräfta DK/VU bifallen dispens att döma ras för vilken auktorisation inte 
innehas: 
 
Hans Almgren att döma raserna schäfer (3 st), american staffordshire terrier (4 st), bullterrier 
(4 st) och thai bankaew (okänt antal) vid utställning på The Mall Ngamwongwan, Bangkok, 
Thailand, 2011-03-12--13 trots att auktorisation inte innehas. 
 
Thomas Eriksson att döma rasen rysk stövare (1 st) samt gotlandsstövare (1 st) vid 
Västerbottens Stövarklubbs utställning i Åsele, 2011-03-27 trots att auktorisation inte 
innehas. Dispensen för gotlandsstövare beviljades i efterhand då domaren inte i förväg 
informerats om att en gotlandsstövare var anmäld till utställningen. DK ansåg att tredje 
person inte ska drabbas av att arrangören inte meddelat domaren raserna. 
 
DK beslutade att informera UtstK om att det allt för ofta händer att domare inte informeras i 
förväg vilka raser och antalet som är anmälda till utställningen. Det är även viktigt att 
arrangörerna är noga med att kontrollera att domare är auktoriserade för de raser det gäller 
innan de bjuds in. 
 
 
DK beslöt att bekräfta DK/VUs beslut att utse Jan Herngren som mentor för Monika Åkesson. 
 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Johan Andersson sankt bernhardshund 
 
Johnny Andersson appenzeller sennenhund 
 entlebucher sennenhund 
 
Henric Fryckstrand drentsche patrijshond 
 
Marie Gadolin galgo espanol 
 greyhound 
 irländsk varghund 
 
Ann-Christin Johansson dalmatiner 
 
Börje Johansson kleiner münsterländer 
 spinone 
 portugisisk vattenhund 
 
Martin Johansson hovawart 
 barbet 
 
Petra Junehall schapendoes 
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Jan Törnblom pomeranian 
 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Johnny Andersson pomeranian 
  schipperke 
 
Anne-Chaterine Edoff australian shepherd 
  shetland sheepdog 
 
Svante Frisk  riesenschnauzer 
  griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon 
 
Henrik Johansson faraohund 
 
Bertil Lundgren  tibetansk mastiff 
  greyhound 
  skotsk hjorthund 
 
Ewa Nielsen  jack russell terrier 
  parson russell terrier 
 
Paula Sunebring bayersk viltspårhund 
 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Rune Brunberg Johansen amerikansk cocker spaniel 
 
Micael Johansson shetland sheepdog 
 bearded collie 
 
Jeanette Lemmeke pinscher 
 
 
 
§ 62 Pågående ärenden 
 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller utgår: 
 
Nr 5/2009 
§ 145 Uppdrag att se över och uppdatera kursmaterialet samt arbeta fram en Power 

Point för de som håller anatomi och bedömningsteknikskurser ute i klubbarna. 



10 

 

 
 Beslut på dagens möte att tillfråga Kurt Nilsson om han kan åta sig uppdraget. 
 
Nr 2/2010 
§ 46 Bevaka om att höja resebidraget till 10 000 kr vid nästa budgetarbete. 
 
 Inlagt i budgetäskandet för 2012-2013. 
 
 
§ 52 ”Guidelines” på de fyra FCI språken måste uppdateras i och med de nya 

utställningsreglerna. 
 
 Alla fyra språken är uppdaterade och lämnade på tryck. 
 
Nr 1/2011 
§ 7 Kontakta Svenska Stövarklubben och föreslå att de ser över standarderna för 

de svenska stövarraserna så de överensstämmer med informationen från 
exteriördomarkonferenserna. 

 
 Brev har skickats. 
 
 
§ 9 Senast 26 maj ska följande uppgifter vara inlämnade: 

 Motionssvar från respektive kommitté 
 Tillägg till verksamhetsplanen för 2012-2013 
 Budgetäskande 

Varje kommitté ska även utvärdera de uppdrag som gavs till kommittén vid KF 
2010. 
 
Inga motioner har kommit till DK, uppdragen är utvärderade, 
verksamhetsplanen har gåtts igenom samt budgetäskande framtaget. 

 
 
§ 30 Uppdrogs till kansliet att se över lokalerna inför presentationerna av svenska 

raser och numerärt små raser i samband med Generella Domarkonferensen 
2012. 

 
 Kansliet har rapporterat till respektive arbetsgrupp. 
 
 
 
§ 63 Information från ordföranden 
 
Ordföranden rapporterade från CS senaste sammanträde i frågor som berör DK. 
 
DK noterade informationen. 
 



11 

 

§ 64 Information från tävlings- och utbildningschefen 
 
Tävlings och utbildningschefen Kjell Svensson informerade att en omorganisation av SKKs 
kansli kommer att ske den 2 maj. Informationsavdelningen upphör och personalen kommer 
att gå upp i de andra redan befintliga avdelningarna. Det här betyder bl a en förstärkning 
med två personer till tävlingsavdelningen. 
 
 
Nya skk.se har släppts i sin första version. Tanken är att sajten kommer att byggas på vart 
efter. SKK är mycket intresserade av att få veta om något t ex saknas på sidan. 
 
 
Kjell Svensson fortsatte med att informera om arbetet i den arbetsgrupp som tillsattes vid 
Länsklubbskonferensen beträffande SKKs centrala utbildningar. Länsklubbarna önskar en 
bättre framförhållning så att det blir lättare för dem att planera in utbildningar. DK har mest 
riktad utbildning men utbildningen för lärare i ”Grundkurs i anatomi och bedömning” kan 
vara en kurs för DK att ansvara för. 
 
DK har redan beslutat att äska pengar till ovanstående utbildning se § 44. 
 
 
SKKs VD har ställt en fråga till kommittéerna beträffande praxis runt djurförbud. Det är 
Länsstyrelsen som utfärdar djurförbud som kan gälla alla djurslag eller ett specifikt. 
Djurförbud är inte tidsbegränsade utan löpande. I dagsläget har SKK som praxis att medlem 
som får djurförbud anmäls till Disciplinnämnden och utesluts. Ska vi fortsätta så eller ska det 
bara gälla om medlem fått djurförbud för hund? Vad anser DK? 
 
Frågan diskuterades ingående och DK konstaterar att det är en mycket svår fråga men anser 
att uteslutning måste ske efter graden av felet som begåtts och inte ske per automatik. 
Däremot ska man inte få ha några förtroendeuppdrag inom organisationen samt få 
tävlingsförbud. Uteslutning ska ske om djur lidit. 
 
 
För kännedom fanns en artikel av Göran Bodegård beträffande Djurvälfärd och 
hundutställningar samt minnesanteckningar från ett möte mellan representanter från CS och 
Svenska Domarföreningen, vilka Kjell Svensson kort rapporterade om. 
 
 
 
§ 65 Information från sekreteraren 
 
Sekreteraren informerade att domaren Margareta Sundqvist blivit tvungen att ställa in ett 
domaruppdrag 2011 i Pieksämäki, Finland på grund av hälsoskäl. 
 
DK noterade informationen. 
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SKKs Marknadsavdelning har gått ut med en förfrågan om kommittéerna vill ha något med i 
årets uppfödarutskick som skickas ut i december. 
 
DK konstaterade att de inte har någon information som bör gå ut i uppfödarutskicket men 
tackar för förfrågan. 
 
 
 
§ 66 Information från utbildningsavdelningen 
 
Utbildningsavdelningen rapporterade att de från ENCI mottagit bekräftelse på att Bitte 
Ahrens nu tagits upp som italiensk exteriördomare. 
 
För kännedom hade utbildningsavdelning med information som lämnats till 
verksamhetsberättelsen beträffande antalet auktorisationer, utnämnda honnörsdomare 
samt godkända raskompendier under 2010. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 67 Resultatrapport 
 
Resultatrapport för januari och februari 2011 genomgicks.   
 
Rapporten lades därefter till handlingarna. 
 
 
 
§ 68 Protokoll / Information från FCI 
 
För kännedom fanns FCI cirkulär: 
 

- 21/2011 med information från Asociatia Chinologica Romana (AChR) att all 
domarinbjudan för Petru Muntean ska gå genom AChRs kansli fr o m 2011-02-16 och 
ett år framåt. 

 
- 23/2011 med information från Malta Kennel Club att Stephen Young är avstängd som 

domare fr o m 2011-02-18 och på obestämd tid. 
 

- 24/2011 med information från Kennel Club Boliviano (KCB) att Christian Molina 
Gálve’s avstängning har upphört. 
 

- 26/2011 med information från Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) att 
Matilde Capparoni’s avstängning har upphört fr o m 2011-01-26. 
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- 34/2011 med information om att Vietnam Kennel Association (VKA) fr o m 2010-10-
14 är kontraktspartner till FCI. Under de fyra år som kontraktet löper får inga 
vietnamesiska domare döma cacib-utställningar utanför Vietnam. 
 

För kännedom fanns; 
 

- Lista över raser som inte är av FCI klassificerade som arbetande raser men ändå har 
rätt tävla i bruks-/jaktklass på internationella cacib-utställningar, under förutsättning 
att de obligatoriska wcc-intyget har blivit utfärdat av den nationella 
kennelorganisationen där hundens ägare har sin hemvist.  

 
- Protokoll från FCI Show och Show Judge Commissions möte i Rom 2011-02-06 

 
- Uppdaterad lista över internationella utställningar för 2011 och 2012. 

 
 
 
§ 69 Protokoll från NKU 
 
För kännedom fanns protokoll från NKUs möte på Arlanda 2011-03-02. 
 
DK noterade informationen, därefter lades protokollet till handlingarna. 
 
 
 
§ 70 Protokoll / Protokollsutdrag från SKK/CS 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträde 16 februari 2011: 
 

- Beträffande DKs protokoll 7/2010 § 151, där DK utsett en arbetsgrupp bestående av 
Bo Wallin (sammankallande), Carl-Gunnar Stafberg, Ann Carlström samt en 
representant från UtstK att jobba med presentationen av numerärt små raser på 
fredagen i samband med Generella Domarkonferensen 2012. 
 
Ett program ska presenteras till DKs möte den 27-28 april 2011. 
 
CS noterade informationen. 

 
 

- Beträffande DKs protokoll 7/2010 § 153, där DK föreslår efter diskussion med StandK 
CS att så fort en ny eller omarbetad standard översatt till engelska publicerad på FCIs 
webbplats ska det vara den standarden som gäller. Detta för att det tar ca sex 
månader innan det finns en standard på svenska vilket upplevs som en mycket lång 
tid. 

 
CS diskuterade frågan och beslutade att ta upp ärendet till NKU/AUs möte i början av 
mars och då diskutera vilken standard som ska gälla fram till dess att det finns 
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översättning. Den engelskspråkiga FCI-standarden publicerad på FCIs hemsida eller den 
gamla översättningen förutom det som står skrivet som ”diskvalificerande fel”. 

 
 
DK noterade protokollsutdraget. 
 
 
För kännedom fanns CS protokoll från deras möte 2011-02-16. 
 
DK tog del av protokollet, därefter lades det till handlingarna. 
 
 
 
§ 71 Protokoll från SKK/UtstK 
 
För kännedom fanns protokoll från UtstK möte 2011-02-10. 
 
DK tog del av protokollet och därefter lades det till handlingarna. 
 
 
 
§ 72 Minnesanteckningar från möte med Svenska Brukshundklubben 
 
För kännedom fanns minnesanteckningar från ett möte mellan SKKs kansli och Svenska 
Brukshundklubben beträffande ny hårlagsvariant av schäfer. Information till DK beträffande 
hur det är tänkt med klassificeringen framöver. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 73 Utlandsuppdrag 2010 
 
För kännedom fanns en lista över svenska exteriördomares utomnordiska domaruppdrag 
under 2010. 
 
DK tog del av listan och därefter lades den till handlingarna. 
 
 
Diskuterades om exteriördomarna fortsättningsvis ska rapportera in sina utomnordiska 
uppdrag och vad listan i så fall ska användas till. 
 
DK beslutade att fr o m 1 januari 2012 behöver inte utomnordiska uppdrag rapporteras in till 
SKK. Exteriördomarna har dock fortsatt ansvar att förvissa sig om att uppdragen är för 
godkänd klubb, samt för raser där auktorisation innehas. 
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§ 74 Övriga frågor 
 
Diskuterades det återkommande problemet med att få ut reviderade samt nya standarder 
snabbare. Då problem uppstår när svenska domare dömer utomlands och inte är 
uppdaterade på ändringar i standarder. 
 
DK har som önskemål att Standardkommitténs insatser ska prioriteras så att ovanstående 
problem ska lösas. Beslutades att ordföranden ska bevaka frågan hos CS. 
 
 
 
§ 75 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt ärenden som ska publiceras 
på webben eller i Hundsport Funktionär 

 
DK beslöt att inte offentliggöra § 58 förrän protokollet är justerat. 
 
 
 
§ 76 Mötets avslutande 
 
Ordförande tackade för två givande dagar och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Carl-Gunnar Stafberg   Karl-Erik Johansson 
 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 
 


