
SKK/DK nr 4/2010 

2010-07-07 

§ 94 - 103 

 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den  

7 juli på SKKs kansli. 

 

 

Närvarande ledamöter: 

Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Åke 

Cronander  

 

Anmält förhinder: 

Ann Carlström 

 

Adjungerade SKKs kansli: 

Ulrika Henriksson, Kjell Svensson, Ulf Uddman (§ 94 – 99) 

 

Vid protokollet: Pia Wahlström 

 

 

§ 94 Mötets öppnande 

 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet öppnat. 

 

 

 

§ 95 Fastställande av dagordning 

 

Anmäldes två nya punkter till dagordningen: 

 

- Enkät till läns- och specialklubbar för kvalitetssäkring av domare 

- Icke önskvärda trender inom utställningvärlden 

 

Dagordningen godkändes därefter. 

 

 

 

§ 96 Val av justerare 
 

Karl-Erik Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

 

§ 97 Enkät till läns- och specialklubbar för kvalitetssäkring av domare 

 

Med bakgrund till att FCI inte mottagit vårt sätt att kvalitetssäkra utomnordiska domare 

positivt önskar CS att DK tillsammans med SKKs VD utarbetar en enkät som ska skickas ut 

till läns- och specialklubbar. Tanken med enkäten är att SKK ska kunna kartlägga hur 



domarinbjudningar går till samt hur klubbarna kvalitetssäkrar sina inbjudna domare för att 

utifrån det arbeta fram ett nytt verktyg för kvalitetssäkring. 

 

Uppdrogs till Tävlings- och Utbildningschefen att sätta ihop enkäten. 

 

 

 

§ 98 Icke önskvärda trender inom utställningsvärlden 

 

VD informerade från CS senaste sammanträde där de med skärpa uppmanar DK att verkställa 

de beslut CS har tagit. VD informerade vidare om hur det är tänkt att utvärderingen av 

uppmärksammandet av avsaknad av morrhår ska gå till. 

 

En grupp kommer att utses som kommer att jobba med frågan. Tävlings- och 

utbildningschefen kommer att vara involverad i gruppen. Två till tre utställningar kommer att 

väljas ut där speciellt utsedda domare ska vara extra uppmärksamma på problemet och göra 

ett utlåtande i efterhand om hur det ser ut. En rapport ska sedan lämnas till CS och DK i 

februari 2011. 

 

SKK kommer också att ha en dialog med Franska Kennelklubben med anledning av 

standarden för pudel. 

 

DK noterade informationen. 

 

 

 

§ 99 Preparandkursen 2011 

 

CS har beslutat att tidigarelägga den planerade preparandkursen 2012 till 2011 istället. Med 

anledning av den knappa tiden fram till kursen kommer undantag i den gängse tidplanen att 

göras. De förberedande ”Anatomi och bedömningskurserna” kommer endast att annonseras ut 

på www.skk.se och endast en kurs kommer att erbjudas istället för två som är brukligt. 

Centralprovet kommer att, som vanligt, hållas på fem ställen runt om i Sverige. Ansvarig för 

”Preparandkursen” ska vara en ledamot i CS. 

 

DKs uppdrag från CS om att se över hela intervjuprocessen samt utse gruppen som ska hålla i 

uttagningen och intervjuerna inför kursen ska vara klar senast i oktober 2010 och presenteras 

för CS. DKs ordförande Carl-Gunnar Stafberg är ansvarig för gruppen.  

 

Lämplig tidpunkt att hålla preparandkursen är vecka 22. 

 

Uppdrogs till kansliet att: 

-  utforma annonsen till ”Anatomi och bedömningskursen”, samt lämna den 

för publicering på webben. 

- utforma annonsen för anmälan till Centralprov samt ansökan till 

”Preparandkursen 2011” samt lämna den för publicering till Hundsport nr 

9/2010 samt webben. 

- boka anläggning för utbildningen. 

- tillfråga, av DK, föreslagna lärare till både ”Anatomi och 

bedömningskursen” samt ”Preparandkursen” 



Beslutades att Carl-Gunnar Stafberg är kursansvarig för ”Preparandkursen” 

 

 

 

§ 100 Domarutbildning 

 

”Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare” gicks igenom och uppdaterades. 

 

Beslutades att ovanstående regelhäfte fastställdes och börjar gälla från 2011-01-01, under 

förutsättning att CS godkänner förslaget. 

 

 

 

§ 101 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 beslutade att ingen paragraf inte får offentliggöras innan protokollet är justerat samt att 

ingen information behöver läggas ut på SKKs webbplats eller publiceras i Hundsport 

Funktionär 

 

 

 

§ 102 Nästa möte 

 

Nästa möte är den 2 september på SKKs kansli med början kl 10.00. Skrivelser som ska 

behandlas vid detta möte ska vara DKs sekreterare tillhanda senast 12 augusti 2010. 

 

 

 

§ 103 Mötets avslutande 

 

Ordförande tackade för visat intresse och önskade ledamöterna en skön sommar därefter 

förklarades 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. 


