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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté Hunden i 
Centrum 2013-01-15. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Jahn Stääv, ordf. Sture Engström, Ann-Chatrine Edoff (från delar av § 1), Patricia 
Rätsep, Ann Olsson (från delar av § 1) 
 

Adjungerade: 

Jan Erikson (från delar av § 1), Fredrik Steen, Ulf Uddman, Lotta Skoog, Hans 
Rosenberg 
 

Anmält förhinder:  

Patrik Cederlöf, Ann-Marie Folkesson 
 

Protokoll 

Annika Klang 
 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

 
Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna. 
 
 
§ 2 Val av justerare 
 
Sture Engström utsågs att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
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§ 3 Föregående protokoll nr 4-2012 
 
§ 30 Föregående protokoll nr 3/2012 – 20 Föregående protokoll nr 2/2012 – 
 Justitieminister Beatrice Ask 
Kommittén beslutade att stryka punkten från agendan för tillfället. Ulf Uddman 
informerade om att han kommer att kontakta justitieministern i en annan fråga och 
kommer då att även ta upp kommitténs frågeställning. 
 
Kommittén beslutade vidare uppdra till Ulf Uddman att sätta in en artikel i Hundsport 
om djurpolisens arbete och resultatet av de första årens verksamhet.  
 
Start för BPH 
Ulf Uddman informerade om att målet med att utföra 1 000 tester under 2012 
uppnåddes. Försök kommer att göras med att även arrangera beskrivningar inomhus. 
 
Länsklubbarnas nej till att ekonomiskt stödja utbyggandet av fler BPH-banor har gjort 
att Kommittén för Hundars Mentalitet kommer att kontakta de länsklubbar som visat 
intresse för att kunna fortsätta utvecklingen. Dock måste minst fem klubbar/övriga 
intressenter delta för att projektet ska vara genomförbart. 
 
Kommittén noterade informationen. 
 
§ 31 Information från arbetsmöte den 24 september – Övrigt utskick 
Sture Engström har önskemål om att revideringen av broschyren ”Stadshunden” ska 
hinna klart till den 13 april. Hans Rosenberg informerade om att ett utkast av texten i 
princip är klar, dock återstår layout och nya fotografier. Målet är att broschyren ska 
vara klar till kampanjdagen. 
 
Kommittén noterade informationen. 
 
§ 32 Information om omröstning inom Länsklubbsfullmäktige 

a) Fortsatt planering av länsklubbarnas webbsidor 
Ulf Uddman kommer att diskutera frågan vidare på Specialklubbskonferensen 
den 27 januari då länsklubbarnas ordförande har sitt möte.  

 
b) Länsklubbarnas engagemang rörande BPH 

Se ovan underrubrik § 30. 
 
35 Diskussion kring aktiviteter från kommitténs delegeringsordning 
 
d) Skolmaterial 
Ulf Uddman informerade om att adresserna som SKK får är i ett sådant format att de 
inte går att konvertera till ett hanterbart material. Det betyder att de adresser man är 



  

SKK/HIC nr 1-2013 
2013-01-15 

Sida 3/9 
 
 

 
intresserad av måste hanteras manuellt. Förslag att SKK frågar t.ex. 100 lärare om vad 
de tycker om det material de beställt. En artikel om skolmaterialet i Lärarförbundets 
tidning kan vara en idé att ta fasta på. 
Exteriördomaren Kurt Nilsson, som arbetar som lärare, kan vara ett bra bollplank för 
fortsatt arbete inom skolans värld. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 4 Planering av kampanj 2013 
 
Presentation av kampanjen för länsklubbarna den 27 januari på ordförande 
konferensen 
Lotta Skoog kommer att presentera kampanjen i ett 15 minuters bildspel. 
 
Medieplan 
Lotta Skoog föredrog medieplanen tillsammans med en föreslagen budget. 
 
Det är viktigt att Stockholms Kennelklubb, Västra Kennelklubben och Sydskånska 
Kennelklubben informerar Lotta Skoog om vilka medier som lokalt fungerar bäst för 
kampanjens ändamål. 
 
Kommitténs ledamöter uppmanades att använda sociala medier för att sprida 
information om kampanjen och kampanjens budskap. 
 
Broschyren/minifoldern ”Skäll inte på hunden” distribueras bl.a. tillsammans med 
medlemsaviseringar och registreringsbevis under året.  
 
SKK lägger upp en Facebook-sida för kampanjen. 
 
Fredrik Steen kommer att delta på kampanjdagen i Stockholm och kommer även att 
nämna det i sin blogg. 
 
SKK har idag samarbete med Studiefrämjandet. Eventuellt kan de på sina lokala 
webbplatser annonsera om kampanjen. 
 
Lotta Skoog informerade om en grupp som kallar sig Stadens Hundgrupp, som kan vara 
en bra samarbetspartner. Ulf Uddman poängterade vikten av att uppmuntra privata 
initiativ som detta för att sprida goda exempel på engagemang för hunden. 
 
Det är viktigt att SKK som organisation på ett professionellt sätt tar emot de personer, 
grupper etc. som visar intresse för ett samarbete genom att erbjuda våra tjänster i 
form av kurser, seminarier etc. 
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Kommittén beslutade att till nästa möte komma med förslag på hur privata initiativ 
som underlättar och har underlättat hundens plats i samhället ska uppmärksammas. 
Som exempel uppmärksammar SKK ”Årets Bragdhund”, ”Årets Polishund” etc. vid 
Stockholm Hundmässa. 
 
Hans Rosenberg informerade om att designern Tanya Fylking är intresserad av ett 
samarbete med SKK. Hon ska göra ett utskick till totalt 100 000 personer i olika 
omgångar. Hon kommer till SKK den 31 januari. SKK har eventuellt möjlighet att delta i 
utskicket med den nya broschyren ”12 smarta regler för hundägare”. 
 
Produktion av material 
Lotta Skoog kommer att kontakta Stockholms Kennelklubb, Västra Kennelklubben och 
Sydskånska Kennelklubben för att få information om vilka tidningar som är aktuella för 
annonsering. 
 
Kommittén beslutade att annonserna ska publiceras vecka 14 och 15 för att få störst 
effekt.  
 
På ordförandemötet den 27 januari finns möjlighet att undersöka vilka övriga 
länsklubbar som också är intresserade av att delta i kampanjen. De får då information 
om att det material som finns digitalt är gratis att använda och att övrigt material finns 
i mindre upplaga att tillgå. 
 
För att underlätta detta kommer Marknadsavdelningen att lägga upp en kampanjsida 
där material går att ladda ner. 
 
Hans Rosenberg föreslog att göra ett vitt koppel med texten ”skäll inte på hunden”. 
Priset är ännu inte klart. Sydskånska Kennelklubben är intresserad av att ett koppel tas 
fram. Är även beredd att till viss del dela på kostnaden för framtagandet. 
 
Kommittén uppdrog Hans Rosenberg att göra en förfrågan till Stockholms Kennelklubb 
och Västra Kennelklubben om deras intresse för kopplet. Vidare beslutades uppdra till 
Ulf Uddman, Hans Rosenberg och Lotta Skoog att ta slutligt beslut om produktion av 
kopplet. 
 
 
Aktiviteter lördagen den 13 april, vad ska vi erbjuda? 
Hans Rosenberg lämnade förslag på aktiviteter som klubbarna kan använda sig av bl.a. 

- Länsklubben finns på plats med informationsmonter 
- Bjud in SBK att finnas på plats med informationsmonter 
- Samla instruktörer som vid olika stationer lär ut praktiska och teoretiska 

kunskaper under rubriker som: enkla inkallningstips, vett och etikett för 
hundägare, hur man undviker oplanerade hundmöten, vad säger lagen? 
Kontaktövningar etc. 
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- Tävling: Kryssfrågor på våra 12 smarta regler för hundägare 
- Tipsrunda på frågor om gällande lagar och bestämmelser för hundägare. 
- Bjuda in försäkringsbolag som kan berätta om varför du ska din hund försäkrad 
- Bjud in djurpolisen som kan informera om sitt arbete 
- Information om köpahund.se 
- Lär ut de fem ”grundreglerna”: fråga alltid först om du får hälsa på hunden! Gå 

aldrig fram till en ensam hund som sitter uppkopplad! Gå aldrig fram till en 
hund som sover! Gå aldrig fram till en hund som äter! Spring inte där det finns 
lösspringande hundar! 

- Etc 
- Etc. 

 
Stockholms Kennelklubb kommer att vara i Kungsträdgården med en uppbyggd scen 
och ljudanläggning. Programmet är ännu i sin linda, men ras- och specialklubbar 
kommer att bjudas in att delta. Fredrik Steen och SBK kommer bl.a. att vara på plats. 
 
Sydskånska Kennelklubben kommer att ha sina aktiviteter på Bulltofta motionscenter 
och rekreationsområde i Malmö. Programmet innehåller tipspromenad med hund i 
stadsmiljö, länsklubben har monter med information om verksamheten och 
utbildningsutbud, tävling om mest välskötta hund, man erbjuder hundägarna att ta 
”hundförarmärket”, lydnad för nybörjare etc. etc.  
 
Västra Kennelklubben kommer att ha sina aktiviteter på Heden i Göteborg, 
detaljprogram ännu inte klart. 
 
Kommittén uppdrog till Hans Rosenberg och Annika Klang att sammanställa ett antal 
frågor med utgångspunkt från foldern ”Skäll inte på hunden” som klubbarna kan 
använda sig av den 13 april och framöver. 
 
 
§5 Distribution av broschyren ”Skäll inte på hunden” 
 
Se § 4. 
 
 
§ 6 Hundrådet i Malmö – hur kan vi dra nytta av deras sätt att arbeta? 
 
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben lämnade en kort redogörelse för hur Malmö 
Hundråd arbetar och fungerar. 
 
I rådet deltar representanter från kommunens olika förvaltningar, föreningar och 
övriga intressenter förutom Sydskånska Kennelklubbar så deltar Malmö djursjukhus, 
försäkringsbolag, Malmö ryttarförening etc. Stadsträdgårdsmästaren är ständig 
ordförande. 
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Exempel på ärenden som diskuteras: ändringar och överklaganden när det gäller 
hundstadgan, placering och inköp av latrintunnor, hundrastplatser med problem, nya 
hundrastplatser, skrivelser inom kommunen som berör hund, hundstadga i form av 
karta med rastplatser m.m. (finns för varje stadsdel), hundföreningarna redovisar sin 
planerade verksamhet. 
 
Jan Erikson visade ett mycket användbart exempel på hur karta med rastplatser ser ut 
för Malmö stad. 
 
Hundrådet fungerar mycket bra tack vare en aktiv och drivande ordförande. 
Kommunen får sakkunskap i hundfrågor och får insyn i och förståelse för klubbens 
verksamhet. Klubbarna får bra personkontakt och kan ta upp önskemål och problem 
både formellt i hundrådet och informellt med de olika kontaktpersonerna inom 
kommunen. 
 
Sture Engström informerade om att Stockholms Kennelklubb under en lång rad av år 
har ett samarbete med Solna Stad. Problemet för Stockholms Kennelklubb är att 
området är stort och består av 25 kommuner, vilket gör det svårt att överblicka. 
 
Kommittén beslutade att ta fram e-postadresser till landets kommunala beslutsfattare 
med en länk till Malmö kommun som det goda exemplet på hur samarbete mellan 
länsklubben och kommunen kan hanteras. Detta kan dock bara genomföras om Malmö 
kommun ger sitt tillstånd att länka till kommunens webbplats. Jan Erikson undersöker 
detta och lämnar besked till Lotta Skoog. Tidpunkt för genomförandet april-maj månad 
i samband med kampanjen. 
 
 
§ 7 Ekonomi 
 
Ordförande informerade kort om att kommitténs kostnader för 2012 höll sig inom 
stipulerad budget. 
 
Kommittén noterade informationen. 
 
 
§ 8 Prioriterade områden för kommittén att arbeta med under 2013: 
 
 Genomföra en riktad annonsering i de tre storstadsområdena med ett budskap 
 att hundarnas ambassadörer är hundägarna själva 
 Punkten är under arbete och kommer att genomföras den 13 april 2013 och 
 framåt. 
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 Hjälpa till vid en grundläggande översyn av Hundsports inriktning, formgivning 
 m.m. utifrån de förändrade informationskanaler som bl.a. SKKs olika webbsajter 
 och tjänster innebär 
 Ulf Uddman föreslår kommittén att samma företag som tidigare gjort 
 frågeformuläret ännu denna gång ska få uppdraget. Det betyder att samma 
 frågor ställs, det blir en kontinuitet och går lättare att jämföra resultatet med 
 tidigare utfall. Några frågor läggs till angående SKKs webbplatser. 
 
 Kommittén diskuterade vad som är syftet med Hundsport. Är det 
 medlemsvärvning? Kunskapsinhämtning? Länsklubbarna vill ha möjlighet att 
 påverka innehållet, då det delvis är deras tidning. Etc. etc. 
 Genom att göra en läsvärdesundersökning kan man få en uppfattning om vad 
 medlemmarna tycker om tidningen och utifrån detta göra vissa förändringar. 
 
 Undersökningen skulle i så fall göras under våren 2013 och presenteras för 
 Länsklubbsfullmäktige 2013. 
 
 Kommittén beslutade i enlighet med förslaget. Kommittén uppdrog vidare till 
 Ulf Uddman och Lotta Skoog att till nästa möte ta fram förslag för syftet med 
 Hundsport. 
 
 Genomföra en förstudie för att se för- och nackdelar av en närmare samordning 
 av länsklubbarnas webbplats och www.skk.se 
 Förstudien är klar och projektets vidare utveckling kommer bl.a. att diskuteras 
 på länsklubbarnas ordförandemöte den 27 januari. 
 
 Medverka i utvecklandet av en marknadsplats på nätet för att ge hundägare 
 tillgång till en samlad kunskapsbas för olika typer av tjänster som en hundägare 
 behöver. 
 Länsklubbsspecifik information ska finnas tillgänglig för alla medlemmar. För att 
 få ett mervärde på medlemskapet ska viss information bara vara tillgänglig för 
 medlemmar. Exempel: på vilka restauranger kan jag ta med min hund, bra 
 badplatser, rastgårdar, hotell som har en hundvänlig profil etc. etc. 
 
 Ska kommittén ha någon roll i att kvalitetssäkra instruktörer i hundföretag? 
 Ulf Uddman informerade om att Kommittén för Hundars Mentalitet har 
 sammanställt ett PM i ämnet som kommittén kan lämna synpunkter på. 
  
 Kommittén noterade informationen. 
 
 Stödja polisens satsning på att skapa speciella tjänster, t.ex. djurpoliser, för 
 kontroll av tillsynslagen för hund och katt samt Djurskyddslagen 
 Se § 3. 
 

http://www.skk.se/
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 Biträda KHM för att se vilken roll länsklubbarna kan ha i utvecklandet av BPH. 
 KHM har påbörjade planer på ett samarbete med klubbar som visat intresse för 
 att organisera BPH. 
 
 HIC kan hjälpa till med att lyfta fram information om vikten för den vanlige 
 hundägaren att få sin hund beskriven. Resultaten blir en bra kartläggning av 
 våra hundar och även en möjlighet att kunna hjälpa hundägare vidare med 
 information om eventuella kurser etc. 
 
 Kommittén beslutade uppdra till Anne-Chatrine Edoff att tillsammans med 
 någon representant från Sydskånska Kennelklubben ta fram ett 
 underlag för länsklubbarna att diskutera utifrån om de ska ta en roll i 
 utvecklandet av BPH. 
 
 Utvärdera behov för digitala distansutbildningar som finns inom kommitténs 
 ansvarsområde. Bistå kansliet vid produktion av text och bildmaterial för 
 respektive utbildning 
 Ulf Uddman informerade om det pilotprojekt som ska genomföras under våren 
 i västra Sverige tillsammans med Norra Älvsborgs Kennelklubb. Det blir en 
 endagsutbildning för ordförande, sekreterare och kassörer. 
 
 Ansvar för SKKs agerande rörande farliga hundar och förslag om rasförbud 
 
 Mötet beslutade bordlägga punkten till ett senare tillfälle. 
 
 Utvärdera behovet av nyhetsbrev till funktionärer, förtroendevalda och 
 medlemmar inom kommitténs ansvarsområde samt utse ansvarig för 
 nyhetsbrev om sådant bedöms vara en lämplig form för informationsspridning 
 tillsammans med andra befintliga och nya kommunikationslösningar 
 
 Mötet beslutade bordlägga punkten till ett senare tillfälle. 
 
 
§ 9 Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
 offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras 
 på SKKs webbplats 
 
 Kommittén beslutade att alla punkter får offentliggöras innan protokollet är 
 justerat. 
 
 
§ 10 Nästa sammanträde 
 
 Nästa sammanträde blir den 28 maj på SKKs kansli. 
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§ 11 Sammanträdet avslutas 
 
 Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Jahn Stääv 
Ordförande  
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Sture Engström 
 


