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SKK/DK nr 5/2009 

 

 

 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 3 

november 2009 på SKKs kansli. 

 

 

Närvarande ledamöter: 

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

Carlström, Åke Cronander 

 

Adjungerade SKKs kansli: 

Ulrika Henriksson, Kjell Bräster  

 

Vid protokollet: Pia Wahlström 

 

 

 

§ 128 Mötets öppnande 

 

Ordföranden hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet öppnat. Han 

hälsade särskilt de nya ledamöterna välkomna.  

 

 

§ 129 Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes och till övriga frågor anmäldes: 

 

 - Vidareutbildning för domare 

 

 

§ 130 Val av justerare 

 

Nina Karlsdotter utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 131 Föregående protokoll SKK/DK nr 4/2009, 

 

DKs protokoll nr 4/2009 godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 132 Resultatrapport 

 

För kännedom fanns för DK ekonomisk resultatrapport för augusti och september 

innevarande år. Rapporterna lades efter genomgång till handlingarna. 

 

 

 

 

§ 133 Information från ordföranden 
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Ordföranden informerade de nya ledamöterna om arbetet i DK och om praktiska detaljer för 

uppdraget. 

 

DK beslutade att utse Nina Karlsdotter till vice ordförande i kommittén. 

 

Delegeringsordningen för DK genomgicks och reviderades, därefter godkändes denna. 

 

Uppdrogs till kansliet att publicera delegeringsordningen på www.skk.se. 

 

 

§ 134 Information från verksamhetschefen 

 

Verksamhetschefen informerade om att hans efterträdare nu är utsedd. Kjell Svensson 

kommer att tillträda sin tjänst 23 november och gå dubbelt med honom fram till årsskiftet. 

 

 

§ 135 Information från sekreteraren 

 

Sekreteraren informerade om att Barbara Ruth Smith tackar för DKs beslut att godkänna 

henne som svensk exteriördomare. 

 

Vidare informerade sekreteraren om att UtstK har gett ett förslag på datum för nästa års 

gemensamma möte till den 25 – 26 maj 2010. 

 

DK beslöt att höra med UtstK om det går att ha mötet den 8 – 9 juni 2010 istället. 

 

Sekreteraren informerade också att ett brev med en ursäkt har skickats till den slovenske 

domaren som uteblev från en förhandsgranskning vid Uppsala Läns Kennelklubbs utställning 

i Österbybruk. Det har i senare skede framkommit nya uppgifter i ärendet varför DK 

beslutade att be domaren om ursäkt. 

 

 

§ 136 Information från utbildningsavdelningen 

 

Utbildningsavdelningen meddelade att Barbara Ruth Smith som på egen begäran deltagit vid 

höstens Anatomikurs, hade uppskattat kursen och tackade så mycket för att hon hade fått 

delta. 

 

 

§ 137 Information från SKKs VD 

 

För kännedom fanns en skrivelse till FCIs President Hans Müller från SKKs VD beträffande 

SKKs arbete med att kvalitetssäkra domare. Ordföranden informerade att frågan kommer att 

tas upp på nästa FCI General Committée. 

 

DK tog del av skrivelsen och informationen, därefter lades skrivelsen till handlingarna. 

 

 

 

 

§ 138 Utse Verkställande Utskott (VU) 
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DK beslutade att Carl-Gunnar Stafberg, Nina Karlsdotter samt Karl-Erik Johansson ingår i 

DK/VU under perioden 1 oktober 2009 till 31 december 2011. 

 

 

§ 139 Protokoll / Information från FCI 

 

För kännedom fanns FCI Cirkulär: 

 

- 63/2009 med information från Confederacão Brasileria de Cinofilia (CBKC) som 

meddelar att Franscisco Sampaio de Carvalho’s avstängning har upphört. 

 

- 69/2009 med information från Kennel Union of the Republic of Azerbaijan (KURA) 

beträffande adressändring till deras kansli . Hemsidans adress är dock oförändrad. 

 

- 70/2009 med information från Société Centrale Canine pour l’amélioration des races 

de chiens en France (SCC) om att domaren Sylvaine Tompousky är avstängd under 18 

månader fr o m 2009-10-01. 

 

- 71/2009 med information från Asociación Canófila Guatemalteca (ACANGUA) 

beträffande adressändring till deras kansli . Hemsidans adress och e-postadresser är 

dock oförändrade. 

 

- 72/2009 med information från ett möte den 2009-06-23 mellan FCI, Verband für das 

Deutsche Hundewesen – VDH och Weltunion der Schäferhundvereine (WUSV) där 

man har beslutat att vid internationella utställningar ska förfrågan om auktorisation för 

schäfer hanteras av VDH. 

 

- 74/2009 med information från Finska Kennelklubben som meddelar att 

exteriördomaren Lena Dankers avstängning har upphört. 

 

- 78/2009 med information från Persatuan Kenel Anjing Malaysia (MKA) att 

exteriördomaren Chan Weng Woh är avstängd som domare mellan 2009-10-12 och 

2010-04-12. 

 

- 79/2009 med information från Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) att Rino 

Rosciarellis avstängning har upphört fr o m 2009-09-22. 

 

- 81/2009 med information från Asociación Canófila de Honduras (ACH) om att 

Canófilos Asociados Nacionales (CAN) vilken är ledd av Francisco Panameño är en 

konkurrerande klubb i Honduras. ACH vill också upplysa om att Francisco Panameño 

uteslöts på livstid från ACH 1997 och får inte delta i några kynologiska aktiviteter 

inklusive uppfödning och utställning. 

 

- 83/2009 med information från FCI om att sanktionerna mot Uniunea Chinologica din 

Moldavia (UChM) är hävda. Beslutet togs på FCI General Committee’s möte 2009-

10-04. Mer information finns på www.fci.be/membres/aspx. 

 

- 84/2009 med information från Société Centrale Canine pour l’Amélioration des Races 

de Chiens en France (SCC), ägare av standarden för breton, att de betonar vikten av att 

kontrollera storleken på rasen innan de prisbelönas. 
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- 85/2009 med information från Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH), ägare 

av standarden för tax, om att långhåriga taxar med klippta eller trimmade nackar ska 

tilldelas KEP, då klippning och trimning är ett sätt att förändra hundens kondition. 

 

- 86/2009 med information från The Phillipine Canine Club, INC (PCCI) att följande 

exteriördomare har uteslutits från PCCI; 

 

o Primo Co 

o Edgardo Cruz 

 

 

För kännedom fanns protokoll från FCI General Committee’s möte i Luxemburg 26 – 27 mars 

2009. 

 

För kännedom fanns en uppdaterad lista över internationella utställningar under 2009 och 

2010. 

 

 

§ 140 Protokoll / Information från NKU 

 

För kännedom fanns NKU/AUs protokoll från 21 augusti 2009 i Reykjavik på Island. 

 

DK tog del av protokollet och ordföranden informerade att NKU nu efter några smärre 

förändringar kommer att anta gemensamma utställningsregler för hela Norden. Ulrika 

rapporterade även från arbetsgruppens möte den 30 september i Oslo. 

 

Protokollet lades därefter till handlingarna. 

 

 

§ 141 Protokoll / Protokollsutdrag från CS 

 

Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträde 15 – 16 september 2009; 

 

- gällande en skrivelse från Göran Bodegård där han uttrycker sitt önskemål om att DK 

får i uppdrag att ta fram rekommendationer för domare så att de inte kan åta sig att 

döma för många BIS under ett år. 

 

CS beslöt att ge DK och UtstK i uppdrag att utforma rekommendationer för hur många 

grupp- och BIS-tävlingar en domare kan/bör åta ta sig per år. 

 

DK noterade uppdraget samt beslutade att arbeta fram ett förslag tillsammans med UtstK vid 

det gemensamma mötet 2010. 

 

 

§ 142 Redovisning av DK/VU 

 

DK beslöt bekräfta DK/VU bifallen ansökan om resestipendium för Anne-Chaterine Edoff. 

Stipendium på 5 000 kr kommer att betalas ut efter att reseberättelsen godkänts. 

 

 

DK beslöt bekräfta DK/VU bifallen dispens att döma ras för vilken auktorisation inte 

innehas: 
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Marina Bengtsson att döma rasen perdigueiro portugues (1) vid en utställning i Trondheim, 

Norge 2009-11-07 trots att auktorisation inte innehas. 

 

Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  

 

Lars Adeheimer schäfer 

 

Jan-Erik Ek west highland white terrier 

 

Johan Andersson amerikansk cocker spaniel 

 

Åke Cronander schäfer 

 

Björn Einarsve leonberger 

 

Henric Fryckstrand gordonsetter 

 

Arvid Göransson japansk spets 

 

Bertil Lundgren västgötaspets 

 

Marie Nylander irländsk röd och vit setter 

 pointer 

 

Paula Sunebring bullterrier / miniatyrbullterrier 

 

 

 

Auktorisationer genom examination;  

 

Bengt-Åke Bogren pudel 

 

Jan-Erik Ek dandie dinmont terrier 

 

Liz-Beth C Liljeqvist curly coated retriever 

 

 

 

Auktorisationer för domare i grundutbildning;  

 

Johnny Nilsson cane corso 

 mops 

 

 

§ 143 Bordlagda / Återremitterade ärenden 

 

En skrivelse fanns från en utställare av rasen flatcoated retriever vid en utställning i Piteå 

2009-07-05. Utställaren anser att domaren har uppträtt mycket otrevligt mot både handlers 

och hundar.  
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Då domaren inte är svensk domare så har kansliet kontaktat tjänstgörande ringsekreterare som 

gett sin syn på ärendet, vilket sekreteraren redogjorde för DK. 

 

DK tog del av skrivelsen samt tjänstgörande ringsekreterares yttrande och beklagar att 

utställaren har upplevt det som inträffat som obehagligt. Därefter lades skrivelsen till 

handlingarna. 

 

 

En skrivelse fanns från en medlem som är domare, uppfödare samt utställare av tax med 

frågor beträffande klippning av långhårig tax till utställning. 

 

DK tog del av skrivelsen samt Svenska Taxklubbens yttrande. 

 

DK konstaterar att standarden och utställningsbestämmelserna reglerar hur en domare ska 

döma vilket gör att inga andra direktiv behövs. DK noterar även att frågan kommer att 

behandlas på nästkommande exteriördomarkonferens för tax. 

 

Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 

 

 

§ 144 Pågående ärenden 

 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 

 

Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller ändrats: 

 

Nr 1/2009 

§ 11 Betr. de harmoniserade utställningsbestämmelserna som NKU arbetat fram 

måste DK fundera på hur man ska hantera typsättningen av hundar. 

 

 På DKs sammanträde den 8 september diskuterades frågan och beslöt att lärarna 

på preparandkursen har uppdraget. Hantering av frågan beror dock på hur NKUs 

beslut kommer att se ut. 

 

 Uppdraget ändrat och pågår 

 

 

Nr 2/2009 

§ 78  DK önskar en utförlig motivering till varför Svenska Stövarklubben vill ta bort 

två examinatorer från sin lista. 

  

DK konstaterar att ingen förklaring har kommit in från Svenska Stövarklubben, 

varför aktuella examinatorer kvarstår på listan. 

 

Uppdraget slutfört. 

 

 

 

 

 

 

Nr 4/2009 
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§ 103 CS har gett DK i uppdrag att skriva en artikel i HundSport om Honnörsdomare. 

 

Åsa Lindholm har åtagit sig uppdraget och enligt uppgift ska artikeln publiceras 

i HundSport nr 12, 2009. 

 

Uppdraget slutfört. 

 

 

§ 145 Preparandkursen 2010 

 

För kännedom fanns sammanställning av utvärdering från höstens anatomi- och 

bedömningskurser. I det stora hela är kursdeltagarna mycket nöjda med kursen. Det som 

upplevts som lite negativt är att viss del av presentationsmaterial upplevs som gammalt. 

 

DK diskuterade frågan och gav Nina Karlsdotter och Ann Carlström i uppdrag att se över och 

uppdatera kursmaterialet samt arbeta fram en PowerPoint för både den förberedande centrala 

anatomi- och bedömningskursen, material till preparandkursen samt material för de som 

håller centrala grundkurser i anatomi och bedömning ute i klubbarna. 

 

Uppdrogs även till Åke Cronander att kontakta Monica Stavenborn och be om hennes 

material så att SKK kan göra en PowerPoint även på denna. 

 

 

För kännedom fanns sammanställning över resultat från centralprovet i Anatomi respektive 

Regler och bedömning den 10 oktober 2009.  

 

DK konstaterar att ca 92% blev godkända på aanatomidelen och ca 82% på delen med regler 

och bedömning. 

 

Ansökningstiden för preparandkursen har gått ut och 63 personer har sökt. 

Utbildningsavdelningen ska nu skicka ut ansökningarna till respektive klubbar för yttrande. 

Svar ska vara SKK tillhanda inom tre månader. Uttagningsgruppen kommer att sammanträda 

i februari och intervjuerna kommer att hållas i mars/april. 

  

 

§ 146 Domarutbildning 

 

En överklagan fanns från en domare som fått avslag på sin ansökan om att få utbilda sig på 

siberian husky. 

 

DK tog del av överklagan samt klubbens skäl till avslag. DK beslutade att avslå överklagan 

då de finner klubbens skäl väl grundade. 

 

Scandinavian Sealyhamterrier Society har kommit in med en förfrågan om domarexamination 

för rasen kanske ske på My Dog i samband med att klubben har årsmöte vilket gör att 

tillräckligt med hundar finns på plats. 

 

DK beslutade att genomföra examinationen om minst tre personer vill examineras och tycker 

att det är ett mycket trevligt initiativ från klubbens sida. DK utsåg Carl-Gunnar Stafberg och 

Nina Karlsdotter till examinatorer. 
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En ansökan fanns från en domare om att få gå elev på whippet för en utomnordisk domare på 

HUND2009. 

 

DK beslutade att avslå ansökan. 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 

 

DK diskuterade att domare även i vidareutbildningen ska få likställa deltagande vid 

domarkonferens med en elevtjänstgöring om utökning av rasregister för aktuell domare 

tillstyrkts för ras domaren deltar vid konferensen för. 

 

DK beslutade att detta ska börja gälla fr o m 2010-01-01. 

 

DK beslutade att skriva till specialklubbar som har mindre än tio 

examinatorer/aspirantdomare utsedda för en ras med begäran om att klubben kommer in med 

minst tio namn. Om svar inte kommit in vid svarstidens utgång kommer DK att istället tillföra 

samtliga svenska gruppallrounders för berörda raser. 

 

 

DK diskuterade en eventuell uppföljning och utvärdering av mentorskap för exteriördomarna. 

DK anser också att vid preparandkursen 2010 bör mentorskapet utvecklas. 

 

DK konstaterade att tid behöver avsättas för att diskutera ovanstående frågor ordentligt. DK 

beslutade att göra detta vid arbetsmötet den 19 januari 2010. 

 

 

§ 147 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation 

 

En skrivelse har inkommit från Per Svarstad med ansökan om gruppallroundauktorisation för 

grupp 2 och grupp 9. 

 

DK beslöt att avslå ansökan. 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 

 

§ 148 Ansökningar beträffande följdauktorisation 

 

En skrivelse har inkommit från Ewa Nielsen med ansökan om följdauktorisation för raserna 

hälleforshund och karelsk björnhund. 

 

DK beslöt att avslå ansökan. 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 

 

§ 149 Domarfrågor – Bedömning 

 

En skrivelse har inkommit från en utställare av rasen lagotto romagnolo S15871/2007  

Rowntree Ulderico som vid utställning i Köping 2009-07-19 fått 0-pris p g a att domaren 

ansåg hunden för stor. 
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DK beslutade att om UtstK anser att det här är ett ärende av teknisk art som kan tas upp till 

prövning, rekommenderas UtstK att stryka priset då storleken inte är ett diskvalificerande fel 

enligt standarden. 

 

 

§ 150 Domarfrågor – Uppträdande 

 

Skrivelser har inkommit från en svensk exteriördomare samt en utländsk exteriördomare som 

anmäler en svensk domarkollega för olämpligt uppträdande och beteende. 

 

DK tog del av skrivelserna samt aktuell domares yttrande. Då DK ser att en polisanmälan 

föreligger samt en anmälan till SKK Disciplinnämnd, beslutade DK att de båda svenska 

exteriördomarnas auktorisationer ska ligga vilande under utredningen. Den vilande 

auktorisationen träder i kraft 2009-12-04 och gäller tillsvidare. 

 

DK vill poängtera att vilande auktorisation inte är en disciplinär åtgärd. 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 

 

§ 151 Domarfrågor – Övriga inkomna skrivelser 

 

En skrivelse fanns från en tidigare ordförande i en rasklubb med frågan om det åligger 

klubbarna vid ansökan till preparandkursen att undersöka om sökandes uppgifter är 

sanningsenliga. 

 

DK tog del av skrivelsen och anser att man går på de uppgifter som sökanden lämnar och att 

det inte åligger klubbarna att kontrollera att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Därefter 

lades skrivelsen till handlingarna. 

 

 

En skrivelse fanns från en utställare av rasen prazsky krysarik där han ifrågasätter 

bedömningen av långhåriga prazsky krysarik. Den långhåriga varianten är inte tillåten enligt 

den standard som finns tillgänglig i Sverige, trots det har hundar med det hårlaget vunnit 

priser på utställning. 

 

DK tog del skrivelsen och uppgifter från StandK och noterar att i rasens hemland har det 

kommit en ny standard där långhåriga prazsky krysarik är tillåtna. Den nya standarden finns 

inte översatt ännu i Sverige men arbetet med det är inom kort färdigt.  

 

DK beklagar det som inträffat på grund av en övergång till en ny standard. Därefter lades 

skrivelsen till handlingarna. 

 

DK vill föreslå StandK att när det kommer en ändring av standarder av avgörande art ska 

aktuella domare och specialklubb meddelas för att undvika att sådant här händer. DK önskar 

även få ett klargörande från StandK om när ny standard ska gälla. 

 

 

En skrivelse fanns från en utställare av rasen pomeranian som anser att det är fel att samma 

domare ska döma rasen på två Svensk Vinnar-utställningar i rad samt att aktuell domare även 

där emellan dömt rasen på HUND2008. 
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DK tog del av skrivelsen och beklagar det inträffade, dock har domaren inte gjort något fel då 

denne uppfyller kraven. DK vill återigen belysa problemet med att domarna inte alltid får 

raserna specificerade vid inbjudan att döma på en utställning. Därefter lades skrivelsen till 

handlingarna. 

 

 

§ 152 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) 

 

Nina Karlsdotter informerade att en utvärdering av arbetet med SRD kommer att vara klar till 

april 2010. 

 

DK föreslår att utvärderingsblanketten för SRD ska göras om till kryssfrågor med 

färdigformulerade frågor, vilket gör att det kommer att bli lättare att föra statistik. 

 

 

§ 153 Raskompendier 

 

Anmäldes nyinkommet raskompendium för Svenska Stövarklubbens raser, granskning har 

påbörjats av Bo Wallin och Nina Karlsdotter. 

 

Anmäldes nyinkommet raskompendium för pomeranian, granskning har påbörjats av Kenneth 

Edh och Nina Karlsdotter. 

 

Anmäldes nyinkommet raskompendium för norsk lundehund, granskning har påbörjats av 

Kenneth Edh och Nina Karlsdotter. 

 

Anmäldes nyinkommet raskompendium för klein-, mittel- och grosspitz, granskning har 

påbörjats av Kenneth Edh och Nina Karlsdotter. 

 

 

Anmäldes att raskompendium för keeshond, bearded collie, grand danois, norsk buhund, 

shiba och newfoundlandshund godkänts. DK noterade att utbetalning av ordinarie 

kostnadsbidrag därmed kan ske när justerat raskompendium kommit in till kansliet. 

 

DK beslutade att be respektive kontaktperson för domarkonferenserna 2010 att kontakta 

klubbarna för att se till att arbetet med att ta fram raskompendier påbörjats. 

 

 

§ 154 Domarkonferenser – Redovisning 

 

Protokoll och ekonomisk redovisning har inkommit från Svenska Stövarklubbens 

exteriördomarkonferens som hölls 2009-03-21--22.  

 

DK beslutade att bordlägga redovisningen och uppdra till Bo Wallin att kontakta klubben 

beträffande oklarheter i protokollet. 

 

 

Protokoll och ekonomisk redovisning har inkommit från  Svenska Bassetklubben, Svenska 

Beagleklubben samt Svenska Dreverklubbens gemensamma exteriördomarkonferens som 

hölls 2009-02-07--08. 
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DK beslutade att godkänna protokoll och ekonomisk redovisning. Därmed kan utbetalning av 

konferensbidrag ske. 

 

 

§ 155 Domarkonferenser – Övrigt 

 

Vid DKs sammanträde den 8 september fastställdes Svenska Vinthundklubbens 

exteriördomarkonferens till 2012-11-17-18. Olyckligtvis missades det att SKKs Generella 

Domarkonferens är bokad till det datumet varför Svenska Vinthundklubbens konferens måste 

flyttas till ett annat datum. 

 

DK uppdrog till kansliet att föreslå aktuell klubb följande datum 2012-10-27--28 eller 2012-

11-10--11. 

 

 

En skrivelse fanns från Specialklubben för Västgötaspets där de vidhåller att de inte mäktar 

med att samma år både ha en exteriördomarkonferens samt delta vid utbildningen av domare 

på våra nationalraser i samband med den generella exteriördomarkonferensen. 

 

DK förstår problemet och föreslår att Specialklubben för Västgötaspets hör med Svenska 

Lancashire Heeler Klubben och Svenska Welsh Corgi Klubben om de kan tänka sig att skjuta 

på konferensen till 2013, och då lämpligast under våren, så att de kan köra en samordnad 

konferens som det var tänkt från början. 

 

Uppdrogs till kansliet att kontakta aktuell klubb och framföra förslaget. 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 

 

En skrivelse fanns från SKKs SRD-grupp med förslag på nya punkter och formuleringar i 

Regler och riktlinjer för SKKs exteriördomarkonferenser med tanke på att RAS och SRD ska 

tas upp på dessa konferenser. 

 

DK tog del av förslaget och beslutade att SRD-gruppens förslag till formulering förs in. 

Dessutom uppdrogs till  DKs ledamöter att se över om fler ändringar ska göras i nämnda 

regler till nästa möte. 

 

 

§ 156 Ansökan om resebidrag 

 

En ansökan om resebidrag fanns från domaren Ola Eriksson. Resans ändamål är att studera 

spaniels vid den årliga ”Spaniel Specialen” i Philadelphia, USA, 2010-01-07--10.  

 

DK beslutade att bevilja ansökan. Resebidrag om 5 000 kr kommer att utbetalas när 

reseberättelsen inkommit och godkänts. 

 

DK diskuterade att de gärna ser en höjning av maxbeloppet för resebidrag då det legat på 

5 000 kr under mycket lång tid. 

 

DK beslutade att föreslå CS en höjning av resestipendium för exteriördomare till max 10 000 

kr. 

 



 12 

§ 157 Övriga skrivelser 

 

En skrivelse fanns från Svenska Wheatenterrierklubben med en fråga om klubben är skyldig 

att skicka Domarkompendium till i första hand utländska domare som ska döma rasen i 

Sverige. 

 

Det finns inga rekommendationer eller praxis hur man ska göra angående detta. DK anser att 

det är upp till klubben att själva hantera frågan. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 

 

 

En ansökan fanns från Tibetanska Terrier Sällskapet om att få bjuda in en utländsk uppfödare 

av tibetansk terrier för att döma på Svensk Specialklubb för Tibetanska Rasers utställning i 

oktober 2010. 

 

DK beslutade att avslå ansökan. 

 

 

§ 158 Övriga frågor 

 

Vidareutbildning för domare: 

 

Åke Cronander tog upp ett förslag på hur man ska kunna ta fram ett utbildningspaket för 

vidareutbildning av exteriördomare. 

 

DK beslutade att Åke tar fram en skiss på utbildningspaketet till DKs planerings- och 

diskussionsdag den 19 januari 2010. 

 

 

§ 159 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 § 150 inte får offentliggöras innan parterna är underrättade om DKs beslut. 

 

 

§ 160 Nästa möte 

 

Nästa möte kommer att hållas den 11 februari 2010 på SKKs kansli med början kl 10.00. 

 

 

§ 161 Mötets avslutande 

 

Ordförande tackade deltagarna för deras uppmärksamhet och engagemang och avslutade 

mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Pia Wahlström 
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Justeras 

 

 

 

Carl-Gunnar Stafberg   Nina Karlsdotter 

 

 

Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  


