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HIC nr 2/2012 
2012-04-02 
§ 9 - 17 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté Hunden i Centrum den 
2 april 2012, på SKKs kansli, Rinkeby 
 
 
Närvarande: 
Jahn Stääv, Sture Engström, Ann Olsson, Patrik Cederlöf 
 
 
Adjungerade: 
Anne-Marie Folkesson, Ulf Uddman, Hans Rosenberg, Lotta Skoog 
 
Anmält förhinder:  
Anne-Chatrine Edoff, Patricia Rätsep 
 
 
Vid protokollet: Annika Klang 
 
 
§ 9 Sammanträdet öppnas 
 
Jahn Stääv öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna mötet.  
 
 
§ 10 Val av justerare 
 
Sture Engström utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 11 Föregående protokoll nr 1/2012 
 
§ 4 Allmän diskussion 
Hur har det gått i andra länder som har återtagit rasförbud? 
Norsk Kennel Klub (NKK) har fått ett regeringsuppdrag att utvärdera det rasförbud som 
finns idag. 
Danmark (DKK) ska utvärdera sin lagstiftning och ska även titta på den OBS-lista som 
finns för att eventuella flytta raser till förbudslistan. Ulla Barvefjord har ett uppdrag för 
Hundsport att skriva en artikel om detta. 
Finland (FKK) har inga diskussioner om rasförbud. De har större problem med 
smuggelhundar. 
 
§ 5 Fördelning av uppgifter till nästa möte 
 
Möte med djurpoliser och djurskyddsinspektörer 
Mötet är initierat och båda parter är positivt inställda. Samarbete har tidigare funnits 
med länsstyrelsen men stoppades. Kan vid positivt utfall vid mötet eventuellt öppnas 
igen. Några nya avtal med länsstyrelsen runt om i Sverige är ännu inte skrivna. I början 
av maj kommer möten att hållas i Halland bl.a. 
 
I och med att polismyndigheten nu blir en myndighet kan det förhoppningsvis bli 
bättre samsyn på flera frågor. 
 
Ulf Uddman informerade om att v 15 ska SKK förbereda remissvaret till 
djurskyddslagen. HIC uppmanar till att i resmissvaret trycka på vikten av att ha poliser 
som kan omhänderta hundar och andra djur. Lyft fram Stockholm som det goda 
exemplet. För information informerades om att varje närpolisstation i Göteborg har en 
person som är ansvarig för djurfrågor. 
 
HIC beslutade att uppdra till Ulf Uddman att begära företräde för justitieminister 
Beatrice Ask för att understryka vikten av att polisen fortsatt har ett ansvar för 
hundärenden då ett tydligt behov finns av att ha tillgång till polis i många fall av 
bristande hundhållning. 
 
HIC beslutade vidare att ordförande tar kontakt med ordförande i KHM respektive UKK 
för att besluta om ett gemensamt möte. Två representanter från varje kommitté kan 
vara lämpligt. Sture Engström tillsammans med ordförande blir HICs representanter. 
Per-Inge Johansson, ordförande i SKK/FK bjuds in till nästa möte för att lämna en 
orientering om avtalsarbetet med länsstyrelserna. 
 
Hundråd 
Ann Olsson informerade om att hundrådet består av en rad kommunala organ 
inklusive gatukontoret, SBK och länsklubben. De är rådgivande när nya 
bostadsområden byggs, parker, allmänna platser och hundrastgårdar etc. De har 
möten två gånger per år. Ann Olsson kommer att närvara vid nästa möte som är om 
några veckor. För mer information se webbplats www.malmo.se  

http://www.malmo.se/
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HIC beslutade att Ann Olsson deltar på HICs uppdrag. Mötet beslutade vidare att 
uppdra till STOKK att begära företräde för Stockholms stad för att ta initiativ till att 
bilda ett hundråd i Stockholm med Malmö som förebild. 
 
Lathund för ansvarstagande hundägare 
Hans Rosenberg presenterade förslag till en liten folder med 10 meningar som visar att 
man är en ansvarstagande hundägare. 
 
Mötet diskuterade förslaget och önskade justeringar under några av punkterna, bl.a. 
lägga till några allmänna telefonnummer t.ex. Giftcentralen. 
  
Mötet diskuterade hur man på bästa sätt ska distribuera foldern, t.ex. via 
registreringsbevis, medlemsavisering, läns- och specialklubbsutställningar etc.  
 
Mötet diskuterade också hur vi som organisation ska kunna möta de som vill bli ”en 
ansvarstagande hundägare”. Det måste finnas en handlingsplan för vart personerna 
ska kunna vända sig för att anmäla sig till kurser etc. 
 
HIC beslutade att uppdra till Ann-Marie Folkesson att diskutera detta på ett 
kommande möte med SBK-distrikten. Detta kan leda till en lista med klubbar där man 
kan få råd och hjälp och delta i kurser samt uppdrag åt Ulf Uddman att ta upp frågan 
kring privata instruktörer som bl.a. arbetar med hundägare som upplever sig ha 
problem med sin hund med SKK/KHM och hur de kan göras mer synliga på t.ex. en 
kampanjsajt. 
 
Ulf Uddman kommer att delta på SBK-kongressen och där i sitt tal tar tillfället i akt att 
informera om kampanjen. 
 
Annonskampanj för hunden 
Lotta Skoog redovisade en sammanställning från diskussionerna i protokoll nr 1/2012 
om bakgrund och prioriterade mål med kampanjen. 
 
Sammanställningen gicks igenom och diskuterades genomgående. 
Olika förslag till symboler för kampanjen gicks igenom och beslut togs om att utnyttja 
ordet ”hunden behövs” i en symbol med SKKs namn under. Viktigt att se vem 
avsändaren är. 
 
Olika foton med förklarande/beskrivande/uppmanande korta texter till varje bild blir 
mycket talande och enkla att förstå. 
 
Även här kommer frågan upp till vem/vilka kan man vända sig om man vill gå på kurs 
etc. efter att ha läst/tagit del av kampanjens budskap (se ovan). Det är viktigt att 
länsklubbarna är positiva till budskapet i kampanjen och att de är villiga att ställa sig 
bakom. 
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Vilka medier ska användas för att nå ut med tas upp vid ett senare möte. Lotta Skoog 
skickar ut det redovisade förslag till mötesdeltagarna via e-post för att tas upp igen vid 
nästa möte. 
 
Mötet diskuterade tidpunkt för lansering antingen till 1 oktober 2012 eller till 1 mars 
2013. Beslut tas i ett senare skede. 
 
Länsklubbarnas webbplatser – KF-uppdrag 
Lotta Skoog står i startgroparna med en förstudie till uppdraget. Någon arbetsgrupp är 
inte utsedd ännu, men 3–4 personer från länsklubbarna kan vara ett lämpligt antal att 
arbeta med. 
 
Det inledande arbetet kommer att bestå av en förstudie, behovsanalys, koncept, plan 
för utskick för att underhålla webbplatser, ekonomi, hålla ett föredrag vid höstens 
länsklubbskonferens etc. 
 
Mötet noterade informationen. 
 
Möte med bostadsföretagen 
SKK har inte kallat till något nytt möte i Stockholm ännu. 
Ann-Chatrin Edoff har via e-post har inget nytt att meddela när det gäller 
hyresgästföreningarna i Göteborg. 
 
 
§ 12 Målsättning för kommittéarbetet 
 
Nedanstående text är utdrag ur delegeringsordningen för kommittén: 
 

- Bevara rätten att äga hund oavsett ras som en naturlig del i det svenska 
samhället 

- Skapa goda förutsättningar för hundägare och hundägandet generellt i Sverige 
- Sprida kunskap om hundens betydelse för människans hälsa och välbefinnande 

 
Målsättningen ska uppnås genom att bl.a. genomföra den planerade 
annonskampanjen, lathunden för ansvarstagande hundägare, söka samverkansformer 
med djurpoliser och länsstyrelse m.m. 
 
Några av förslagen ska kunna appliceras på Stockholm Hundmässa på Rasklubbstorget 
efter modell från Crufts. 
 
Mötet noterade informationen. 
 
§ 13  Ekonomi/Resultatrapport 
 
För information fanns resultatrapport för kommitténs arbete. 
 



5 
 

 
Mötet noterade informationen. 
 
 
§ 14 Information från 
 

a) Ordförande 
 
Deltagande på länsklubbskonferensen 
Patricia Rätsep och Sture Engström deltar i sin egenskap av ordförande i 
länsklubb. Jahn Stääv deltar i egenskap av kontaktperson för CS. 
 
Arrangörerna Västra Kennelklubben och eventuellt Södra Älvsborgs 
Kennelklubb är de som bjuder in övriga deltagare från centralt håll. 

 
b) Ledamöter 

 
Anne-Chatrine Edoff 
 
Projekt i norra Sverige i HICs anda 
Anne-Chatrine Edoff informerade via e-post om ett engagemang i HICs anda 
som hon kom i kontakt med då hon höll en uppfödarutbildning i norr. Det pågår 
i Boden/Luleå/Skellefteå, där har en grupp SKK medlemmar (utanför 
länsklubbens verksamhetsplan) sedan ett par år anordnat promenader, träffar 
med och om hundar, besöker vårdhem (som volontärer) och utbildar – 
informerar – pushar för hund- och ägaransvar etc. på olika platser samhället. 
Gruppen samarbetar med SFR, de hade inte tänkt på att de alla är SKK-
medlemmar! 
 
Man kan fundera över hur många sådana (länsklubbs)aktiviteter som finns utan 
att det lyfts fram i länsklubbarnas verksamhet?  
 
Mötet noterade med informationen med intresse. 
 

c) VD 
 

Bostadsföretagen 
 Väsbyhem hotade en familj med vräkning om de inte gjorde sig av med sin 
 hund. Det ledde till att hunden avlivades. 
 
 Bitskador 
 Många artiklar i media har redovisat den statistik som Myndigheten för skydd 
 och beredskap gjort över det årliga antalet skador orsakade av hund. SKK har 
 kompletterat denna statistik med en del kommentarer. 
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 Möte med Jordbruksverket 
 SKK ska ha ett möte med Jordbruksverket om att effektivisera samarbetet med 
 främst landets länsstyrelser. 
 
 Möte med Skånes länsöverdirektör 
 SKK har begärt ett möte med länsstyrelsen i Skåne för att diskutera 
 länsstyrelsens krav avel av shar pei i södra Sverige. 
 
 The Kennel Club (KC) 
 KC har 16 raser på sin lista över saker som man ska vara särskilt uppmärksam 
 över (breed watch) http://www.thekennelclub.org.uk/item/4042  
 Sex av dessa raser fick inte godkänt att tävla i gruppfinalerna efter 
 veterinärkontroll på Crufts i år.  
 
 
§ 15 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. 
 
 
§ 16 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde blir den 31 maj på SKKs kansli. 
 
 
§ 17 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: 
 
 
 
Sture Engström 
 


