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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté torsdag 
2013-06-13. 
 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Kenneth Eliasson, Karl-Erik 
Johansson, Bo Wallin 

Adjungerade:  

Kjell Svensson, Ulrika Henriksson 
 

Anmält förhinder:  

Magnus Hagstedt 
 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 
 

§79 Sammanträdet öppnas 

 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat. 
 
 

§80 Val av justeringspersoner 

 
Bo Wallin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§81 Fastställande av dagordning 

 
Kommittén beslutar att fastställa dagordningen utan ändringar. 
 
 

§82 Föregående protokoll DK nr 2/2013 

 
DKs protokoll nr 2/2013 godkändes och lades till handlingarna efter förtydligande av 
§59:  
 
Ansökan om dispens från Åke Cronander att få döma hela grupp 1, 4, 5, 6 och 7 vid 
utställning i Australien i juni 2014. Ansökan syftar på den australiensiska 
gruppindelningen inte FCIs indelning av grupperna. 
 
 

§83 Redovisning arbetsgrupper – Seminarium för lärare i ”Grundkurs i anatomi 
och bedömning” 

 
För kännedom fanns minnesanteckningar från arbetsgruppens möte den 2 april 2013. 
 
Ett utkast på program till seminariet fanns för fastställande. DK beslutade att fastställa 
programmet i sin helhet. 
 
Utbildningsavdelningen har enligt uppdrag tagit in en offert på konferenslokal och 
dagpaket från Scandic Hotel i Upplands Väsby vilken godkändes och uppdrogs till 
kansliet att boka enligt offerten. 
 
Nästa möte i arbetsgruppen blir den 6 november 2013. 
 
 

§84 Arbetsgrupper – ”PM om framtidens domarkonferenser” 

 
Nina Karlsdotter informerade från arbetsgruppens arbete med att ta fram ett PM 
tillsammans med SRD-K enligt CS uppdrag. 
 
För kännedom och diskussion fanns ett första utkast till PM. DK diskuterade ingående 
utkastet och konstaterade att arbetsgruppen gjort ett bra jobb. Arbetsgruppen får 
vidare förtroende att jobba vidare med PM:et som ska delges CS på deras möte den 8 
augusti 2013. 
 
DK diskuterade vidare att förhållandena beträffande exteriördomarkonferenser 
förändras med tiden och systemet bör ses över med jämna mellanrum. En 
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kvalitetssäkring bör göras av konferenserna för att domarna ska få ut bästa möjliga vid 
konferenstillfällena. 
 
Kjell Svensson informerade att en av fredag kvällens ”work shops” vid 
Kennelfullmäktige (KF) kommer att handla om framtidens domarkonferenser. 
 
 

§85 Domarkonferenser 

 
För kännedom fanns en sammanställning över vilka raser som har varit med eller ska 
vara med på exteriördomarkonferens mellan åren 1990 – 2015. 
 
 

§86 Ansökningar beträffande gruppallroundutbildning 

 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare har kommit från Svante Frisk. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Svante Frisk. 
DK beslutade att utse Karl-Erik Johansson till handledare. 
DK beslutade ge i uppdrag till handledaren att diskutera med den sökande vilken 
grupp han bör börja med. 
 
 

§87 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation 

 
En ansökan har kommit från Hans Almgren med ansökan om 
gruppallroundauktorisation för grupp 1. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Nils-Arne Törnlöv med ansökan om 
gruppallroundauktorisation för grupp 5. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 

§88 Ansökningar beträffande följdauktorisation 

 
En ansökan har kommit från Carl-Magnus Olofsson med ansökan om följdauktorisation 
för rasen irländsk röd och vit setter. 
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DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Ulf Wall med ansökan om följdauktorisation för raserna 
basset blue de gascogne, gotlandsstövare, dunkerstövare, haldenstövare, 
hygenstövare, anglo-russkaja gontjaja och russkaja gontjaja. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Paula Sunebring med ansökan om följdauktorisation för 
rasen långhårig vorsteh. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Anna Törnlöv med ansökan om följdauktorisation för 
rasen rysk-europeisk lajka. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
En ansökan har kommit från Elisabet Janzon med ansökan om följdauktorisation för 
raserna appenzeller sennenhund, entlebucher sennenhund och grosser schweizer 
sennenhund. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 

§89 Ansökningar beträffande honnörsdomarskap 

 
Ansökan fanns från Rolf Johansson om att få bli Honnörsdomare. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan och välkomnar Rolf Johansson som Honnörsdomare 
samt tackar honom för ett långt och värdefullt arbete i sin domargärning. 
 
 

§90 Domarutbildning – Avrapportering gruppallroundutbildningen 

 
Handledarna rapporterade från sina respektive adepters utbildningar. 
 
DK inväntar fortfarande yttrande från SvTek beträffande Lena Stålhandskes 
gruppallroundutbildning på grupp 3.  
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Uppdrogs till Kenneth Eliasson att kontakta SvTek för att reda ut frågan. 
 
Beslutades att Lena Stålhandskes påbörjade elevtjänstgöringar på diverse terrierraser 
får ligga vilande till yttrande från specialklubben inkommit och DK har handlagt detta. 
 
 
Konstaterades att Liz-Beth C Liljeqvist utbildat sig på nio enstaka raser under 2013. 
 
DK beslutade att rasen dogue de bordeaux får ligga vilande till nästa år då maxantalet 
för utbildning på enstaka raser är åtta per år. 
 
 
Eva Nielsen har ställt en fråga till DK beträffande vägledning inför en eventuell 
gruppallroundutbildning. 
 
DK råder Eva Nielsen att skicka in en ansökan om gruppallroundutbildning på gängse 
blankett. Antas hon till utbildningen tilldelas hon en handledare som ska vägleda 
henne före och under utbildningen. 
 
 

§91 Domarutbildning – Preparandkursen 2013  

 
För kännedom fanns lista över godkända preparander från Preparandkursen den 5 – 10 
maj på Öster Malma. 
 
Utbildningsavdelningen informerade DK om att flera av preparanderna är igång med 
utbildningen ute i ringarna. 
 
 
För kännedom fanns en sammanställning över deltagarnas utvärdering av 
Preparandkursen. 
 
DK konstaterade att deltagarna över lag är mycket nöjda med utbildningen. 
 
 
För kännedom fanns förteckning över vilka mentorer respektive preparand har valt.  
 
DK konstaterade att alla preparander ännu inte valt mentor alternativt inte meddelat 
utbildningsavdelningen sitt val. 
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§92 Domarutbildning – Avslag utökning av rasregister 

 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om 
utökning av rasregister. 
 
 

§93 Domarutbildning – Minnesanteckningar från mentorträffen 

 
För kännedom fanns minnesanteckningar från DKs mentorträff som hölls på SKKs 
kansli den 23 april 2013. Sjutton domare inklusive DK deltog på träffen. 
 
Beslutades att underkända betyg ska skickas till respektive mentor för kännedom. 
 
 

§94 Domarutbildning – Inventering inför en framtida allrounddomarutbildning 

 
DK beslutade att en arbetsgrupp ska tillsättas för att arbeta med inventeringen. 
 
Tillsättningen av arbetsgruppen bordlades till mötet den 19 september 2013. 
 
 

§95 Domarfrågor – Domarens bedömning 

 
a) Fanns överklagan av domslut vid utställning i Västerås 2013-04-27, från ägaren 

till boxern Mysslingens Elfrida SE58372/2011 gällande att domaren tilldelat 
hunden disqualified med hänvisning till att hunden enligt domaren har s k 
”tight lips”. Hundägaren bestrider att hunden ska vara behäftad med 
ovanstående fel. 

 
Sekreteraren informerade att yttrande har begärts in från domaren men att det inte 
kommit in ännu. 

 
DK beslutade att bordlägga ärendet tills det att yttrandet inkommit från aktuell 
domare. 
 
 

b) Fanns förfrågan från Svenska Älghundklubben angående domslut vid utställning 
arrangerad av Norrbottens Älghundklubb i Överkalix 2013-03-03, gällande att 
domaren har tilldelat följande hundar av rasen östsibirisk lajka disqualified  på 
grund av mankhöjden; 
 
Hälltagbackens Daim, SE62616/2011 
Lappkåtakläppens Hubbe, SE61010/2011 



  

SKK/DK nr 3-2013 
2013-06-13 

Sida 7/19 
 
 

 
Jaktfjäderns Barr, SE27130/2010 
Jaktfjäderns Bas, SE27129/2010 
Stortallens Frost, SE65297/2009 
 
Enligt gällande standard är varje avvikelse från standarden ett fel och detta 
skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse. Avsteg från angiven 
makhöjd med mer än +/- 2 cm är ett allvarligt men inte ett diskvalificerande fel. 

 
DK noterade dessutom att inga fullständiga kritiker har skrivits på aktuella hundar. 
 
DK beslutade att rekommendera UtstK att stryka priserna för ovanstående hundar. 
 
 

§96 Domarfrågor – Domarens uppförande 

 
a) En skrivelse fanns från Specialklubben för shih tzu med klagomål på en domares 

agerande vid utställningen MyDOG i Göteborg den 4 januari 2013. Utställarna 
har upplevt domaren som ointresserad av hundarna både i att inte palpera 
dem ordentligt samt titta på hunden i rörelse. 

 
DK tog del av skrivelsen samt yttrande från bestyrelsen på MyDOG samt de två 
ringsekreterarna. DK beklagar att utställarna har upplevt att domaren varit 
ointresserad av bedömningen av deras hundar och påpekar vikten av att, som domare, 
noggrant palpera hundarna samt titta på deras rörelser. Därefter lades skrivelsen till 
handlingarna. 
 
 

b) En skrivelse fanns från tre utställare som vill göra DK uppmärksammad på en 
utländsk domares agerande vid två länsklubbsutställningar i Sverige samt hans 
uttalande på Facebook. 

 
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att klagomålen beträffande domarens 
agerande vid utställningarna i Sverige skulle utställarna ha lämnat in en protest till 
bestyrelsen på utställningen. 
 
Beträffande domarens uttalande på Facebook hänvisar DK skriftställarna att kontakta 
domarens hemlands kennelklubb. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 

c) En skrivelse fanns från en utställare av rasen lagotto romagnolo med klagomål 
på domarens uttalanden i ringen beträffande hundens storlek samt 
förekomsten av tandsten. Enligt skriftställaren ska domaren även ha fällt 
sexistiska uttalanden mot en annan utställare. 
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DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. DK konstaterar att när det gäller 
tandsten har domaren rätt att påtala detta för utställaren. DK påpekar dock att 
domare alltid ska tänka sig för hur de uttrycker sig för att inte sådana situationer som 
denna ska kunna uppstå. DK beklagar att utställaren har känt sig otrevligt bemött. 
Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 

§97 Domarfrågor – FCI Judges Directory 

 
En frågeställning fanns från utbildningsavdelningen beträffande möjligheten att lägga 
in uppgifter i FCI Judges Directory vilka svenska domare som får döma BIS. 
 
DK beslutade att det för närvarande inte är aktuellt att lägga in ovanstående uppgift. 
 
 
Vidare fanns en redovisning av inlämnade synpunkter från svenska domare angående 
fältet ”General information” i FCI Judges Directory per 3 juni 2013. 
 
DK beslutade att avvakta fler svar från domarna innan eventuell åtgärd. 
 
 

§98 Domarfrågor - Dispensansökan 

 
Ansökan om omprövning av beslutet från DKs möte den 3 – 4 april 2013 §59 fanns från 
Åke Cronander. 
 
DK konstaterar att inget nytt har tillkommit i ärendet och därmed står deras beslut fast 
att inte ge generell dispens för raser man inte innehar auktorisation för. 
 
 

§99 Domarfrågor – Domares nationella tillhörighet 

 
Svar har kommit från domaren som stått med i, förutom Sveriges domarregister, 
ytterligare ett domarregister i ett annat FCI-land. Eftersom domare enbart får stå med i 
ett FCI-lands domarregister hade DK begärt att domaren fick bestämma vilket land 
denne ska tillhöra. 
 
DK noterar att domaren har valt att stå kvar i det svenska domarregistret och att 
denne strukits från det andra landets domarregister. 
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§100 Domarfrågor – Ansökan om resestipendium 

 
En ansökan om resestipendium fanns från Liz-Beth C Liljeqvist för att besöka 
schäfermästerskapen i Kassel, Tyskland i måndasskiftet augusti/september. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om 5 000 kr som utbetalas efter att reseberättelse 
inkommit och godkänts av DK. 
 
 

§101 Raskompendier 

 
Anmäldes att raskompendium för belgiska vallhundar, briard, berger picard och 
hollandse herdershond inkommit för granskning. Karl-Erik Johansson och Nina 
Karlsdotter är sedan tidigare utsedda till granskare. 
 
Meddelades att raskompendium för rysk svart terrier är godkänt varpå ersättning kan 
utbetalas. 
 
 

§102 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) 

 
En skrivelse fanns från Svenska Dvärghundklubben (SDHK) beträffande en motion som 
inkommit till SDHKs fullmäktig dagen före mötet. Mötets mening blev att 
vidarebefordra motionen till SKK för handläggning som en skrivelse. 
 
Andemeningen i ”motionen” är att grund- och vidareutbildning för domare på raser 
inom SRD-programmet skall ske genom antingen examination för två domare med 
gedigen personlig erfarenhet, helst uppfödarerfarenhet, av dessa raser alternativt 
efter deltagande i ett seminarium där såväl domare med denna kompetens som 
veterinär med den raskompetensen anlitas som föreläsare. 
 
DK diskuterade skrivelsen och konstaterar att de förutsätter att de examinatorer som 
specialklubben utsett innehar den kompetens som ”motionären” efterfrågar. 
 
Beslutades att vidarebefordra skrivelsen till SRD-K för att efterhöra deras synpunkter 
innan eventuellt beslut tas i frågan. 
 
 
En skrivelse fanns från SRD-K med en önskan om att återuppta diskussioner kring rasen 
chinese crested dog och rasens presentationssituation. 
 
DK är positiva till SRD-Ks önskemål om diskussioner kring rasen och ser fram emot en 
inbjudan till träff mellan kommittéerna. 
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§103 Övriga skrivelser 

 
Ett öppet brev fanns för kännedom från Chinese Crested Club där de vill avliva 
”myterna” kring rasen. 
 
DK noterade informationen och lade sedan skrivelsen till handlingarna utan åtgärd. 
 
 

§104 Redovisning av DK/VU 

 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- bevilja Olle B Häggkvist dispens att döma estlandsstövare vid Svenska 
Stövarklubbens utställning den 11 maj 2013 i Norge, trots att auktorisation inte 
innehas för rasen. 
 

- bevilja Carl-Magnus Olofsson dispens att döma irländsk röd och vit setter vid 
FAs utställning i Östersund den 19 maj 2013 samt vid FA/ÖSFKs utställning den 
25 maj 2013, trots att auktorisation inte innehas för rasen. 
 

- bevilja Sarah Häggkvist dispens för att döma estlandsstövare och american 
foxhound vid Svenska Stövarklubbens utställning i Råneå den 8 juni 2013, trots 
att auktorisation inte innehas för raserna 

 
- bevilja Ulf Wall dispens att döma tre (3) haldenstövare och tre (3) 

dunkerstövare vid Hedmarks Harehundklubs utställning den 8 juni 2013 i 
Norge, trots att auktorisation inte innehas för raserna. 

 
- bevilja Sjoerd Jobse att göra elevtjänstgöring på rasen flatcoated retriever för 

utomnordisk domare. 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  

 
Hans Almgren irish softcoated wheaten terrier 
 finsk lapphund 
 svensk lapphund 
 finsk spets 
 bouvier des flandres 
 australian shepherd 
 
Johan Andersson curly coated retriever 
 welsh springer spaniel 
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Johnny Andersson chihuahua (kh + lh) 
 
Bengt-Åke Bogren schipperke 
 drever 
 
Samuel Carlid griffon belge/ griffon bruxellois/ petit brabancon 
 
Nicklas Eriksson faraohund 
 
Svante Frisk dogo argentino 
 tysk schäferhund (normalh + långh) 
 
Jan Herngren mops 
 
Henrik Härling borzoi 
 
Martin Johansson volpino italiano 
 amerikansk cocker spaniel 
 
Theres Johansson labrador retriever 
 nova scotia duck tolling retriever 
 
Mats Jonsson wachtelhund 
 
Yvonne Larsson bostonterrier 
 
Liz-Beth C Liljeqvist kavkazskaja ovtjarka 
 kuvasz 
 
Karin Linde Klerholm irländsk vattenspaniel 
 
Bertil Lundgren bayersk viltspårhund 
 afghanhund 
 
Charlotta Mellin norwichterrier 
 silky terrier 
 
Eva Nielsen schillerstövare 
 
Carl-Magnus Olofsson weimaraner (kh + lh) 
 
Helena Peterzéns norfolkterrier 
 norwichterrier 
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Elisabeth Spillman-Åkerlund cavalier king charles spaniel 
 
Kjell Svensson cocker spaniel 
 
Lars Widén pinscher 
 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Johnny Andersson mops 
 flatcoated retriever 
 
Åsa Andersson tibetansk spaniel 
 
Rune Brunberg Johansen sussex spaniel 
 
Ann Carlström lagotto romagnolo 
 
Ann-Christin Johansson american staffordshire terrier 
 staffordshire bullterrier 
 gordonsetter 
 irländsk röd setter 
 
Theres Johansson flatcoated retriever 
 sussex spaniel 
 welsh springer spaniel 
 
Eva Nielsen papillon / phalène 
 
Joakim Ohlsson amerikansk cocker spaniel 
 
Jan Törnblom lhasa apso 
 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Susanne Swedjebrink pinscher 
 
 

§105 Ledamöternas uppdrag 

 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
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Till protokollet noteras att följande ärende avslutats: 
 
Nr 1/2013 
§32 Tillfråga föreslagna presentatörer, till presentationen på Stockholm 

Hundmässa 2013. 
 

Utbildningsavdelningen meddelade att alla presentatörer är tillfrågade 
och har tackat ja. 

 
§38 Förslag om höjning av konferensbidraget till budgetförslaget inför 

kommande verksamhetsperiod 2014-2015. 
 
 Förslag om höjning av bidraget finns med i budgetförslaget från DK. 
 
Nr 2/2013 
§48 Begära in en offert från Scandic Upplands Väsby på konferensrum och 

dagpaket beträffande seminariet för lärare i ”Grundkurs i anatomi och 
bedömning”. 

 
 Se §83 i detta protokoll. 
 
§61 Se över formuleringen av regeltexten gällande domares rätt eller inte att 

tjänstgöra vid utställningar och prov som inte är godkända av FCI. 
 
 Förslag på formulering av ny text fanns för synpunkter. DK hade inget att 

invända mot formuleringen. 
 
 Föreslagen ny skrivning; 
 
 Godkända klubbar 
 Det är viktigt att svenska domare i sin verksamhet och sitt uppträdande 

gynnar förtroendet för en seriös bedriven hundsport. I enlighet med detta 
förhållningssätt anmodas svenska domare att följa ”FCI Regulations for 
show judges” där det framgår att det inte är accepterat att en FCI domare 
dömer eller på andra sätt deltar i kynoligisk verksamhet, till exempel 
inofficiell utställning, som arrangeras av klubb eller förening som inte är 
ansluten till SKK eller annan erkänd utländsk kennelklubb. Detsamma 
gäller även för person under utbildning. Det finns inget hinder för SKKs 
domare att döma vid exempelvis uppfödarträff arrangerad av 
välrenommerad uppfödare. 

 
 Uppdrogs till DK att se över ”Regler och anvisningar för exteriördomare 

samt domaretiska regler” för att se om det finns något ytterligare som 
ska revideras. 
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§69 Kontakta lämplig länsklubb för att arrangera honnörsdomarutnämning av 

Rose Envall-Larsson, vid en domarmiddag. 
 
 Rapporterades att utnämningen kommer att ske i samband med Södra 

Älvsborgs Kennelklubbs domarmiddag den 29 juni 2013. Karl-Erik 
Johansson kommer att vara DKs representant vid utnämningen. 

 
§70 Skicka inbjudan till seminariet för lärare i ”Grundkurs i anatomi och 

bedömning” 
 
 Inbjudan är skickad till alla berörda. 
 
 

§106 Information från ordföranden 

 
Ordföranden informerade från, i frågor som berör DK, CS senaste möte. 
 
Vidare informerades att en ny verksamhetsklubb för agility kommer att bildas. Klubben 
kommer att få specialklubbsstatus. 
 
DK noterade informationen. 
 
 

§107 Information från tävlings- och utbildningschefen 

 
Kjell Svensson informerade att redovisningen av CS uppdrag ”Översyn av 
kvalitetssäkring av domarinbjudningar” redovisades på CS senaste möte. 
Redovisningen fanns med bland möteshandlingarna för kännedom till DK. 
Vidare informerade Kjell Svensson från ett möte, där han deltagit, mellan Svenska 
Domarföreningen och SKKs VD Ulf Uddman. Frågor som togs upp var bl a; 
 

- Svenska Domarföreningen ska bjudas in som gäst på KF 

- Exteriördomarkonferensernas olika tekniska lösningar som t ex konferenser på 
distans. 

- Förbud mot att delta på utställningar fr o m 2017 med kastrerad hanhund 

- Domare som dömer för nära i tid och plats, där SKK bad Svenska 
Domarföreningen om hjälp att informera sina medlemmar om problemet. 

 
DK noterade informationen. 
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§108 Information från sekreteraren 

 
Sekreteraren informerade runt rutinerna för de digitala pärmarna.  
 
DK noterade informationen. 
 
 

§109 Information från utbildningsavdelningen 

 
Utbildningsavdelningen informerade att information beträffande FCI Judges Directory 
har gått ut till samtliga exteriördomare. 
 
Vidare informerades om diverse utbildningsfrågor som uppkommit sedan förra mötet. 
 
Informerades att Ann-Christin Johansson och Liz-Beth C Liljeqvist ska läggas till som 
lärare i ”Grundkurs i anatomi och bedömning”. 
 
DK noterade informationen 
 
 

§110 Resultatrapport 

 
Resultatrapport för april och maj 2013 gicks igenom och lades därefter till 
handlingarna. 
 
 

§111 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från FCI 

 
För kännedom fanns FCI cirkulär: 

- 16/2013 med information om att FCI General Committe godkänt KSuBiHs 
ändring av domarlistan för de domare som har rätt att dela ut CACIB utanför 
Bosnia-Herzegovina. 

- 17/2013 med information från The Uniunea Chinologica Din Moldova (UChM) 
att Svetlana Sandrovscaia har blivit utesluten som medlem, uppfödare och 
domare i UChM sedan 25 april 2013. Hennes kennelnamn ”Zwergmania” har 
strukits från FCIs kennelnamns register. 

- 20/2013 med information om att M-A Club of Finland Ry. (maremmano-
abruzzese) inte är erkänd av Finska Kennelklubben. 

- 21/2013 med information om Kinoloska Zveza Slovenije har ett nytt officiellt 
namn på engelska sedan 1 maj 2013. Klubben heter numera Cynological 
Association of Slovenia. 

- 22/2013 med information från Korea Kennel Federation (KKF) att Sae Hyun An’s 
avstängning som domare och medlem har upphört sedan 18 april 2013. 
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- 25/2013 med information om ett nytt avtal mellan FCI och tyska Weltunion der 

Schäferhundveriene (WUSV). Avtalet gäller fr o m 18 april 2013. 
 
 
För kännedom fanns protokoll från; 
 

- FCI Show Judge Commissions möte i Cartagena den 2 februari 2013. 
- FCI Show and Show Judge Commissions möte I Cartagena den 3 februari 2013. 
- FCI General Committees möte i Madrid den 27 – 28 februari 2013, med 

tillhörande beslutslista. 
- FCI General Assemblys möte i Budapest den 13 – 14 maj 2013, med tillhörande 

rapport från ordförande Hans W Müller och generalsekreterare Yves De Clercq 
samt ett bildspel. 

 
 

§112 Protokoll/Protokollsutdrag från CS 

 
Protokoll fanns från CS sammanträde den 17 – 18 april 2013. DK tog del av protokollet 
utan vidare kommentarer. 
 
 
Protokollsutdrag fanns från CS sammanträde den 17 – 18 april 2013; 
 
 §37 Protokoll SKK/DK nr 1-2013 
 §32 Information från ledamöterna 

DK önskar att mer resurser tillförs Arbetsgruppen för Standardfrågor för 
att snabba upp arbetet med att fastställa svenska översättningar av 
rasstandarder. 
 
CS uttalade att man är väl medveten om att arbetet med att revidera en 
rasstandard tar minst sex månader då berörd rasklubb ska få möjlighet 
att behandla förslaget till ny standard innan den fasställs av SKK. 
 
CS konstaterade att under verksamhetsperioden har 80 rasstandarder 
blivit reviderade, vilket har inneburit en hög arbetsbelastning på 
arbetsgruppen. CS lämnar till arbetsgruppen att hitta lämpliga resurser 
för att underlätta arbetsprocessen. 

 
DK noterade CS konstaterande samt uppdrag till arbetsgruppen att underlätta 
arbetsprocessen med fastställandet av rasstandards. 
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§113 Protokollsutdrag från SRD-K 

 
Protokollsutdrag fanns från SRD-Ks sammanträde den 4 april 2013; 
 

  § 21  Föregående protokoll 

Förelåg justerat protokoll från SRD-Ks sammanträde den 30 januari 2013. 

  Angående § 11 protokollsutdrag SKK/AG Standard  

  SKK/AG Standard protokoll nr 2/2012 

 

SRD-K noterade protokollsutdraget som svar på fråga från SRD-K 
angående utvecklingen av presentation och bedömning av rasen chinese 
crested dog. AG Standard menar att det inte ligger inom arbetsgruppens 
delegering att ge råd eller direktiv om presentation och bedömning på 
utställning. Protokollsutdraget lades till handlingarna.  

SRD-K uppdrog till Göran Bodegård att följa upp den vidare frågan om 
rasens faktiska genetiska pälssituation och inte bara frågan om 
presentation och presentationsöverdrifter inom rasen chinese crested 
dog. SKK/Domarkommittén (DK) har tidigare handlagt frågan och DKs 
aktuella kunskap kommer att efterfrågas. Förslag finns om en 
”mönstring” av ett större antal hundar av rasen (i samband med 
specialutställning) och med enda fokus att fastställa huruvida hundarna 
är genuint eller bara tillfälligt nakna. 

  

Göran Bodegård (GB)rapporterade om kontakter med Chinese Crested 
Club och ordförande i Arbetsgruppen för Standardfrågor med anledning 
av uppdraget att ”följa upp frågan om rasens faktiska genetiska 
pälssituation och inte bara frågan om presentation och 
presentationsöverdrifter inom rasen chinese crested dog”.  

Diskussioner pågår om en väldokumenterad mönstring av ett antal 
hundar tillsammans med en grupp domare för att utarbeta riktlinjer 
beträffande bedömning av de olika rasvarianterna.  

GB presenterade ett förslag till skrivelse till Domarkommittén (DK) för att 
anknyta till DKs tidigare uppdrag att tydliggöra problematiken med 
hårlag och presentation av chinese crested dog.  

SRD-K beslöt skicka skrivelsen till DK med önskan att ta del av DKs 
aktuella synpunkter i frågan och att återuppta diskussionerna kring rasen. 

 
DK uttalar att de är positiva till en diskussion kring rasen om SRD-K så önskar enligt 
§102. 
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  Protokoll 

  § 26  

  Protokoll från CS 

  CS protokoll nr 1/2013 och protokollsutdrag 

SRD-K noterade protokollsutdraget om fortsatt arbete med ett svenskt 
förslag till SRD/BSI utan att avvakta ett eventuellt nordiskt samarbete.  

 

SRD-K noterade CS uppdrag till DK och SRD-K att formulera ett PM till 
årets Kennelfullmäktige om framtidens domarkonferenser. SRD-K har 
tidigare uttalat stöd för en vidareutveckling av domarkonferenserna i 
syfte att genomföra mer specifik, behovsinriktad vidareutbildning av 
domarkåren. SRD-K uppdrog till Göran Bodegård att tillsammans med DK 
formulera ett PM enligt CS-uppdraget. 

 
DK noterade uppdraget och konstaterar att arbetet med PM:et pågår. 
 
 

§114 Protokoll/Bestyrelserapporter från UtstK 

 
Protokoll fanns från UtstK sammanträde den 3 - 4 april 2013. DK tog del av protokollet 
utan vidare kommentarer. 
 
 
För kännedom och eventuell åtgärd fanns nio bestyrelserapporter. 
 
DK gick igenom alla rapporterna och fann att rutinerna runt en elevtjänstgöring 
eventuellt inte har behandlats korrekt av aktuell domare. 
 
Uppdrogs till kansliet att begära in yttrande från domaren. Beslutades därmed att 
bordlägga ärendet till DKs möte den 19 september 2013. 
 
Därefter lades övriga bestyrelserapporter till handlingarna. 
 
 

§115 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
samt ärenden som ska publiceras på webben 

 
Beslutades att alla punkter får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
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§116 Mötets avslutande 

 
Ordföranden tackade för mötet och önskade alla en skön sommar, därefter förklarades 
mötet för avslutat. 
 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Carl-Gunnar Stafberg   Bo Wallin 
 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


