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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté Hunden i Centrum den 
20 januari 2012, på SKKs kansli, Rinkeby 
 
 
Närvarande: 
Jahn Stääv, Anne-Chaterine Edoff, Sture Engström, Ann Olsson, Patrik Cederlöf, Patricia Rätsep 
 
 
Adjungerade: 
Anne-Marie Folkesson, Ulf Uddman, Hans Rosenberg 
 
Anmält förhinder:  
Lotta Skoog 
 
 
Vid protokollet: Annika Klang 
 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas 
 
Jahn Stääv öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna till det första mötet i den nya 
kommittén.  
 
Ledamöterna gjorde en kort presentation av sig själva. Kunskaperna och erfarenheterna inom 
gruppen spänner över ett vitt område vilket är till stor fördel för gruppens fortsatta arbete. 
 
 
§ 2 Val av justerare 
 
Anne-Chaterine Edoff utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 3 Bakgrund till kommitténs kommande arbete 
 
På länsklubbskonferensen i oktober 2010 uttryckte länsklubbarna önskemål om att få 
bilda en arbetsgrupp med syfte att diskutera hundens situation i de större städerna 
och vad vi som organisation kan göra för att förbättra/underlätta/informera om 
hundägandet. Önskemålet uppfylldes och under våren 2011 har en grupp diskuterat 
och arbetat med olika frågeställningar. Ett förslag på vilken information som kan 
användas i kampanjen presenterades på Länsklubbsfullmäktige och Kennelfullmäktige 
2011. 
 
Efter KF har arbetsgruppen blivit en kommitté som ska fortsätta diskussionerna och 
arbetet bl.a. med att genomföra en annonskampanj med fokus på hundägandet. 
 
 
§ 4 Allmän diskussion 
 
Som underlag för den allmänna diskussionen fanns förslag till delegeringsordning, 
minnesanteckningar från Storstadsgruppens möten, SKKs verksamhetsplan 2012–2013 
verksamhetsplanen nedbruten i mindre delar med förslag till kommitténs 
prioriteringsområden, Länsklubbsuppdraget samt en tidningsartikel från norska 
Hundesport. 
 
Ulf Uddman informerade om det kommande arbetet som Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommittén (UKK) ska genomföra under året som innebär ett närmare 
samarbete med landets länsstyrelser och SKKs kennelkonsulenter. 
 
Vid SKK möte med bostadsföretag runt om i Stockholm visade det sig att ”otrygghet” i 
bostadsområdet var ett av de största problemen man jobbade med. Boende i områden 
var till största delen inte rädda för hunden utan för hur hundägaren hanterade sin 
hund eller rättare sagt brist på hantering. 
 
Under diskussionen framkom synpunkter/förslag/tankar att arbeta vidare på, listas 
nedan utan rangordning: 

- Gränsdragning mellan UKK, KHM och HIC i vissa frågor 
- Regeringen tror inte på rasförbud 
- Vi talar om hund, inte raser 
- Vi vill försvara rätten att ha hund, hur ska vi göra det? Utgå från 

djurskyddslagstiftningen och SKKs grundregler 
 

- Hur har det gått i andra länder som återtagit rasförbud? Ulf informerade att 
ingen information finns från Tyskland. I Danmark finns det i princip inga 
diskussioner efter det att deras rasförbud införts 

- Hundägare ska inte behöva bevisa att de är goda/bra hundägare 
- Frivillighet i utbildning är viktigt 
- Hur når vi de hundägare som inte är intresserade av ”vårt budskap”? Börja på 

gräsrotsnivå. Bra exempel Ingrid Tappers kurser i Botkyrka/Alby 
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- SKK försvarar rätten att fritt ha hund så länge man efterlever 
djurskyddslagstiftningen och tillsynslagen 
 

- Hundägare ska vara goda ambassadörer för hunden och hundägandet 
- Vi måste skapa en attitydförändring i samhället vad gäller hund och 

hundägande 
- Ta fram en ”lathund” med tio bra budskap till ansvarstagande hundägare 
- Viktigt att länsklubbar har mer att erbjuda sina medlemmar än en eller två 

utställningar per år 
 

- Organisationen måste följa med sin tid och använda nya tekniker som sociala 
medier för att nå ut till personer som är intresserade av hund och för att 
intressera nya blivande valpköpare 

- Ansvarsfördela uppdraget om bibehållen rätt att äga hund hela vägen ned i 
organisationens alla delar, länsklubb – ras-/specialklubb – uppfödare – den 
enskilde hundägaren 

- Översyn av innehåll i skolprojektet. ev. utöka med tema hundrädsla 
- På alla nivåer medvetandegöra om hundägaransvar 
- Initiera möten mellan målgrupper: länsklubb – hundägare – antagonister, 

hyresgästförening – fastighetsägare – stadsdelnämnd etc. för att få igång 
dialogen 

- Utveckla samverkan med SFR för att lokalt föreläsa och informera om hund 
riktat till icke medlem 

 
 
§ 5  Fördelning av uppgifter till nästa möte 
 
Mötet beslutade om fördelning av uppdrag enligt nedan: 
 
Patrik Cederlöf och Anne-Marie Folkesson initierar ett möte mellan djurpoliserna och 
djurskyddsinspektörerna i Stockholm för att se om SKK kan vara till hjälp och stöd i 
deras dagliga verksamhet.  
 
Ann Olsson ska ta reda på mer information om Sydskånska Kennelklubbens Hundråd 
och hur det fungerar idag. 
 
Hans Rosenberg tar fram förslag till en lathund för ansvarstagande hundägare. När 
förslaget är klart ska det även presenteras på köpahund.se på ett flertal språk. 
 
SKKs marknadsavdelning vidareutvecklar det förslag till annonskampanj som 
presenterades vid Länsklubbsfullmäktige 2011. Förslaget är i grunden bra men behöver 
kompletteras med information om den samhällsnytta som hunden gör.  
 
SKK kallar till ett nytt möte med bostadsföretagen i Stockholm, Anne-Chaterine Edoff i 
Göteborg (Hyresgästföreningen). 
 
 



4 
 

 
Patricia Rätsep, Sture Engström och Jahn Stääv informerar om dagens möte vid 
länsklubbarnas ordförandemöte den 27 januari. 
 
Lotta Skoog gör en studie över länsklubbarnas webbplatser för att lämna förslag till 
etablering av en gemensam webbstruktur. Uppgiften ska redovisas vid 
länsklubbskonferensen hösten 2012. 
 
Alla ledamöter kan lämna förslag på nytt namn på kommittén. 
 
 
§ 6 Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
 offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras 
 på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär 
 
HIC beslutade att det inte fanns några beslut som inte kunde publiceras innan justering 
av protokollet skett. 
 
 
§ 7 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde blir den 2 april på SKKs kansli. 
 
 
§ 8 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
_______________________________________________________________________ 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Annika Klang 
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Justeras: 
 
 
 
Jahn Stääv 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Anne-Chaterine Edoff 
 


