
1 
 

 
HIC nr 3/2012 
2012-05-31 
§ 18 - 27 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté Hunden i Centrum den 
31 maj 2012, på SKKs kansli, Rinkeby 
 
 
Närvarande: 
Jahn Stääv, Sture Engström, Ann Olsson 
 
 
Adjungerade: 
Anne-Marie Folkesson, Ulf Uddman, Hans Rosenberg, Lotta Skoog, Per-Inge Johansson 
(SKK/FK) 
 
Anmält förhinder:  
Anne-Chatrine Edoff, Patricia Rätsep, Patrik Cederlöf 
 
Vid protokollet: Annika Klang 
 
 
§ 18 Sammanträdet öppnas 
 
Jahn Stääv öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna mötet. Per-Inge Johansson 
hälsades särkilt välkommen till detta möte.  
 
 
§ 19 Val av justerare 
 
Ann Olsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 20 Föregående protokoll nr 2/2012 
 
Mötet gick igenom föregående protokoll och berörde nedanstående punkter: 
 
Möte med djurpoliser och djurskyddsinspektörer 
Punkten återkommer under information från ledamöter. 
 
Djurskyddsremiss 
Ulf Uddman informerade om att djurskyddsremissen nu är lämnad och omfattar ca 30 
sidor. 
 
Justitieminister Beatrice Ask 
Brev är skickat med begäran om företräde. Inget svar har ännu kommit till SKK. 
 
Hundråd 
Ann Olsson informerade om att rådet tyvärr glömde att kalla henne till mötet varför 
hon inte har något att rapportera denna gång. Hon kommer att delta vid nästa möte. 
 
Sture Engström informerade om att Stockholms Kennelklubb (STOKK) är mycket 
intresserade av att starta upp ett hundråd. Solna eller Sundbybergstrakten är det som 
ligger närmast till hands. Sture Engström bad Ann Olsson om att försöka få ta del av 
protokoll från Malmös hundråd som stöd och hjälp inför uppstarten. Sture Engström 
uppmanades att involvera SBK-distrikten i det/de kommande hundråden. 
 
HIC beslutade att Ann Olsson kan fungera som bollplank till STOKK vid behov. 
 
Deltagande på länsklubbskonferensen 
Mats Stenmark (CS och KHM), Sture Engström (HIC), Annica Uppström (CS och UKK), 
Per-Inge Johansson (CS och FK) och Jahn Stääv (CS och HIC) kommer att delta i 
konferensen. Ulf Uddman och någon till kommer vid behov att delta från kansliet. Vid 
detta tillfälle har inplanerats ett möte mellan dessa personer där gränssnittet mellan 
KHM. UKK och HIC ska diskuteras. 
 
Övrigt 
Många frågor diskuterades under föregående protokoll som inte hade direkt koppling 
till föregående protokoll enligt nedan. 
 
Specialklubbskonferens 2013 
KHM kommer att delta på kommande specialklubbskonferens för att informera om 
kommitténs arbete med Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH). 
 
Start för BPH 
Ulf Uddman informerade om att BPH startade den 1 maj och har hittills fungerat bra. 
 
Sture Engström tog upp frågan om skott vid prov. Det har kommit kritik mot att det 
förekommer skott vid prov, särskilt från Stockholm. Idag informerar inte arrangören 
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grannar där verksamheten genomförs att prov med skott kommer att genomföras 
vilket STOKK tycker borde vara obligatoriskt. 
 
HIC diskuterade frågan och beslutade att Ulf Uddman tar frågan till KHM för vidare 
handläggning.  
 
Möte med Jordbruksverket 
Ulf Uddman informerade om att Jordbruksverket varit på besök hos SKK, med positivt 
resultat. Regeringen har uppdragit till Jordbruksverket och länsstyrelsen att 
effektivisera sitt samarbete med andra myndigheter och andra samarbetspartner. SKK 
är villiga att bistå med erfarenheter om samarbetsformer. 
 
Möte med överlänsdirektör i Skåne 
Mötet angående bl.a. shar pei har blivit uppskjutet till den 19 juni. SKK tänker framföra 
sina synpunkter om att det inte ska finnas olika regler eller tolkningar av regelverket 
att föda upp hundar på i olika delar av landet samt att avelsprogram ska vara 
nationella och inte regionala.  
 
Som en förberedelse inför mötet har både rasklubben och SKK bidragit med 
information. 
 
SKK/UKKs uppdrag från Kennelfullmäktige 2011 – Per-Inge Johansson 
Per-Inge Johansson lämnade en ingående rapport om det arbete som startats i 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén (UKK) som ska resultera i en egenkontroll, 
ett större antal kennelkonsulenter som har kapacitet att utföra fler besök än tidigare 
och i ett samarbete med landets länsstyrelser. 
 
Kennelkonsulenterna ska också ta ett större ansvar för att SKKs grundregler följs och 
bli mer rådgivande än tidigare. SKKs kennelkonsulenter kan avlasta 
djurskyddsinspektörerna. 
 
I SKKs strävan att få en ännu bättre egenkontroll ingår att söka samarbete med landets 
länsstyrelser. Ett samarbete som fungerat tidigare men som nu behöver byggas upp på 
nytt. Målet är att representanter från UKK ska hinna träffa alla länsstyrelsen innan 
årets slut. 
 
Ett väl etablerat och utbyggt samarbete med länsstyrelsen ska innefatta ett 
informationsutbyte som kan förebygga problem. 
 
Hittills har tre länsstyrelser besökts och alla har varit positiva till den presentation och 
redovisning som lämnats av SKK. 
 
Helena Sirén på SKK är ansvarig kontaktperson mot länsstyrelserna. 
 
HIC tackade för en mycket intressant och givande information. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 21 ”Annonskampanj” för hunden 
 
Mot bakgrund av vad som diskuterades vid förra mötet har Lotta Skoog skickat ut en 
sammanställning med förslag till hur en kampanj kan se ut. 
 
Hans Rosenberg har utifrån Lotta Skoogs sammanställning gjort ett förenklat förslag till 
hur kampanjen kan genomföras. 
 
Intern bakgrund: 
Svenska Kennelklubben ska genomföra en kampanj med inriktning på att minimera 
inskränkningar i att äga hund. Kampanjen ska genomföras i ett realistiskt perspektiv. 
En kampanj som vi tillsammans klarar att genomföra! För de som ska bistå kampanjen 
ska den vara lätt att förstå och att genomföra. En kampanj som så många som möjligt 
ska känna sig delaktiga i. Delaktighet kan vara allt från att publicera 
information/pressmeddelanden i tidningar och på respektive klubbs webbsida. Vidare 
att distribuera material och praktiskt arbete till att bistå med instruktörer. 
 
Hunden i centrum 
 
Bakgrund:  
Hundens betydelse glöms bort när det klagas på hundar och hundägare som inte 
sköter sig. Bostadsföretag och politiker ropar på förbud och lagar för att minimera 
hundangrepp mot både människor och djur. Människor känner sig otrygga vid möten 
med vissa hundar och dess ägare. Svenska Kennelklubben ser det som ett 
hundägarproblem och inte ett hund- eller rasproblem.  Problemen kan minimeras om 
befintlig tillsynslag bättre används. 
 
Svenska Kennelklubben samlade under 2011 representanter från våra tre större städer 
tillika landets tre största länsklubbar: Stockholms Kennelklubb, Västra Kennelklubben 
och Sydskånska Kennelklubben. Efter att ha identifierat gemensamma problem 
beslutades att lägga fram ett förslag till KF 2011 angående en kampanj för att 
minimera inskränkningar i hundägandet kopplat till ett större hundägaransvar. Bli en 
ansvarstagande hundägare! – sköt dig så vi slipper en massa förbud! 
 
Fakta 

 Antalet anmälda ärenden med hund inblandat ökar för varje år till polisen. 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisar ett ökat antal skador 
förorsakade av hund. 

 Antalet registrerade hundar minskar medan uppmärksamheten runt hund ökar. 

 Antalet insändare till både lokala och regionala tidningar ökar gällande 
hundbajs och lösspringande hundar. 

 Ökad uppmärksamhet i medierna gällande antalet ärenden där hund skadar 
och biter ihjäl annan hund. 

 Flera tragiska olyckor har uppmärksammats i medierna angående hundar som 
attackerat både människor, hästar och andra djur.  

 Politiker motionerar om inskränkningar i hundägandet. 

 Flera bostadsföretag inför förbud för vissa raser/typer i deras bostäder.  
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 Antalet omhändertagna hundar ökar. 
 
Syftet med kampanjen: 

 Kampanjen ska öka hundägaransvaret. 
 
Huvudmål:  

 Minimera inskränkningar och förbud i att äga hund. 
 
Delmål: 

 Öka det enskilda hundägaransvaret.  

 Hundägaren ska bli sin egen ambassadör för hunden, hundägaren och 
hundägandet. 

 Informera om vad som krävs av en ansvarsfull hundägare.  

 Kostnadsfri praktisk basutbildning/information.  
 
Målgrupper:  

 Medlemmar 

 Hundägare 

 Blivande hundägare 

 Allmänheten 

 Beslutsfattare 

 Opinionsbildare 

 Medier (en kanal till olika målgrupper med olika budskap) 
 
Aktiviteter:  

 Annonskampanj angående hundens betydelse och hundägarens ansvar.  
Annonskampanj med humor, se tidigare förslag. 

 Interna och extern annonser samt på sociala medier (FB, blogg, twitter). 

 Bearbeta medierna. 

 Pressmeddelanden. 

 Praktisk utbildning/information där problemen finns. Från stökiga 
hundägarproblem i förorten till centrala hundbajsproblem. Vi kommer till 
problem! (Hundjouren). 

 Lathund för ansvarstagande hundägare, fickformat.   

 Kändisar med hund som via film uppmanar andra hundägare att sköta sig! 
Enkelt inspelade filmer som läggs ut på Youtube och FB samt olika webbsidor. 

 Hundens dag.  En gemensam dag i Stockholm, Malmö och Göteborg.  

 Tävlingar. Unga får filma olika teman för att sedan lägga ut på Youtube och FB. 

 Appar för hundrastgårdar, gratis bajspåsar, tillgängliga hotell och restauranger. 
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Interna samarbetspartners: 

 SKKs länsklubbar 

 Svenska Brukshundklubben 

 Sveriges Hundungdom 

 SKKs specialklubbar  

 SKKs rasklubbar 

 SKKs lokala Kenneklubbar 

 Uppfödare 

 Kennelkonsulenter 

 Medlemmar 

 Hundägare 
 
Externa samarbetspartners: 

 Sponsorer 

 Djurpoliser 

 Bostadsföretag/hyresgästföreningar 

 Medier 

 Sociala medier 

 Veterinärer, djurbutiker (ZOORF), hunddagis, instruktörer – för distribution av 
information 

 Kända hundägare 

 Andra hundorganisationer (Blandis och Svenska Hundklubben) 

 Astma- och Allergiförbundet etc. 
 
Kampanjnamn:  
”Hunden i centrum”. Enligt Anne-Chatrine Edoff är inte namnet längre aktuellt i 
Göteborg.  
 
”Hunden behövs” har redan använts två gånger. Kampanjen ska kännas ny för alla. 
 
Logo: 
Svenska Kennelklubbens logo kombinerat med texten. 
 
Logo som visar att SKK både genomför och är avsändare av kampanjen. Hög 
igenkänningsfaktor. 
 
En värdefull och redan inarbetad logo som står för kvalitet i ämnet HUND.  
 
Tidsperspektiv: 
Presenteras på länsklubbskonferensen 21–23 september 2012. SBKs 
organisationskonferens i januari 2013. Specialklubbskonferensen 26–27 januari 2013. 
Start 1 mars 2013. Redovisas på KF 2013 september. 
 
Mötet diskuterade ingående delarna i förslaget. 
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Kampanjens logotyp och motto ”hundens behövs” diskuterades livligt: 
- Det kanske inte behövs någon logotyp för kampanjen? Visa att det är SKK som 

står bakom kampanjen 
- SKK måste vi att vi bryr oss om och ställer krav på = 10 råd till en 

ansvarstagande hundägare 
- Hur kan länsklubbarna delta/hänga på? Ta en diskussion vid 

länsklubbskonferensen 
- Välj ut några aktiviteter och gör en färdig plan och presentera för länsklubbarna 
- Koncentrera kampanjen på Stockholm, Göteborg och Malmö, andra städer får 

givetvis vara med 
- Aktiviteter i mindre format går att göra vid t.ex. Stockholms Central etc. 
- Inled kampanjen den 1 mars 2013 med en gemensam hunddag under april 

tillsammans med Stockholms Kennelklubb, Västra Kennelklubben och 
Sydskånska Kennelklubben 

- Sture Engström får i uppdrag att kontakta Liz-Beth Carlsson Liljekvist och Jan 
Erikson för att kunna hitta ett gemensamt datum 

 
Med utgångspunkt från ovanstående diskussioner, förslag och beslut kommer 
kommittén vid sitt nästa möte att konkretisera förslag och idéer för produktion. 
 
 
§ 22 Exempel på aktiviteter i andra FCI-länder 
 
Finska Kennelklubben har sedan 2007 genomfört hundens dag en speciell dag med 
olika teman. Det påminner alla om vad som är signifikativt för människans bästa vän. 
Att hitta vägar att informera människor om de goda saker som hunden tillför 
samhället. Målet är också att få in hundens dag i den allmänna almanackan. Detta är 
möjligt tidigast 2017 när de firat hundens dag i tio år i rad. 
 
Årets tema: En hund är ingen leksak – känn ditt ansvar som hundägare. 
 
Mötet ansåg att Finland lyckats bra med sin hunddag både vad gäller tema, utformning 
och respons från allmänheten. 
 
 
§ 23  Ekonomi/Resultatrapport 
 
För information fanns resultatrapport för kommitténs arbete. 
 
Mötet noterade informationen. 
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§ 24 Information från 
 

 
a) Ledamöter 

 
Anne-Marie Folkesson 
Möte med djurpoliser och djurskyddsinspektörer 
Sammanlagt åtta personer deltog i mötet; länsstyrelse, djurskyddsinspektör, 
djurpolis och länsveterinär. 
 
Det var öppna och bra diskussioner och det framkom att mycket av arbetet 
rörde vanvårdsärenden. Man såg positivt på ett samarbete med SKK. 
 
Det fanns mycket frågor och ett behov att klargöra vilka regler som gäller för 
att ha hund i t.ex. Stockholm. 
 
Från länsstyrelsen vill man gärna ha en kontaktperson från SKKs sida. Detta 
kommer att vara Helena Sirén, helena.siren@skk.se, tel. 08-795 30 33. 
 
SBK har fyra instruktörer som kan ställa upp om hjälp behövs. 
 
Anne-Marie ska ha ett möte med SBK-distrikten och diskutera vad de kan hjälpa 
till med när det gäller kurser och utbildning. Det är viktigt att alla ska verka för 
samma saker. 
 
När det gäller utbildnings- och kursfrågor ska en diskussion även föras med 
KHM. 

 
Lotta Skoog 
 
Förstudie gemensam webbstruktur 
Med anledning av det önskemål som framfördes av länsklubbarna vid den 
senaste konferensen i Visby kommer nu en förstudie att startas. De länsklubbar 
som kommer att involveras är Stockholms Kennelklubb, Södra Älvsborgs 
Kennelklubb, Västra Kennelklubben och Gotlands Kennelklubb. En 
behovsanalys, en strategi och ett koncept kommer att tas fram med 
utgångspunkt från de diskussioner som förs med klubbarna. Arbetet startar i 
juni. Går det att få en ungefärlig kostnadsbild för projektet är det önskvärt. 
 
Ann Olsson 

 
 Bostadsföretag/hyresgästföreningar 
 Det förekommer stora problem med bostadsföretag och hyresgästföreningar i 
 Skåne.  
 Förslag att SKK skriver brev till SABO, SBC m.fl. med information om att SKK kan 
 stå till tjänst med kunskap och erfarenheter när det gäller hund i flerfamiljshus. 
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 Skriv brevet i ”kampanjens anda”. Ta en eventuell diskussion med företagens 
 jurister. 
 
 Viktigt för SKK att försöka hitta lösningar för att hjälpa hundägare/medlemmar 
 som bor i hyreshus och bostadsrätter. 
  
 HIC beslutade uppdra till Ulf Uddman och Hans Rosenberg att se över frågan 
 och skriva ett brev till respektive företag. 
 

b) VD 
 
Avtackning Carin Götblad 
SKK deltog vid den officiella avtackningen av länspolismästare Carin Götblad 
och tackade särskilt för hennes insats att etablera djurpoliser i Stockholm. 
 
Assistanshundar 
Regeringen avsätter medel i statsbudgeten för att kunna utbilda ca 60 
assistanshundar. Fr.o.m. 2013 kommer inga nya hundar kunna starta sina 
utbildningar till assistanshund med stöd av statsbudgeten. 
 
Under 2013-2014 slutförs en studie av de samhällsekonomiska värdena och 
målsättningen är att regeringen i budgetpropositionen 2014 kan och har tagit 
ställning till om denna typ av utbildning ska jämställas med det stöd 
ledarhundar sedan en lång tid tillbaka får. 
 
SKKs Centralstyrelse har tidigare tagit beslut om att ur Utvecklingsfonden 
använda upp till 300 000 kronor för att åter kunna ge ett ekonomiskt stöd för 
utbildning av assistanshundar innan ett mer definitivt beslut tas av regeringen 
2014. 
 
Från Socialdepartementet finns en önskan att SKK tar över driftansvaret för den 
webbportal som idag drivs av Hjälpmedelsinstitutet rörande service- och 
signalhundar under perioden 2013–2014, samt även etablerar en struktur för 
certifiering av instruktörer, kvalitetssäkra lämplighetstester och examinationer.  
 
Inom Astma- och Allergiförbundet och Service- och Signalhundsförbundet 
pågår diskussion för att ta fram ”umgängesregler” för människor med 
servicehundar. 
 

 
§ 25 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 kan publiceras innan justering 
av protokollet skett. 
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§ 26 Nästa sammanträde 
 
Kommande sammanträdes- och/eller konferensdatum: 
14 september på SKKs kansli 
(21–23 september, deltagande på länsklubbskonferensen för några ledamöter) 
16 oktober på SKKs kansli 
26–27 januari 2013 deltagande på Specialklubbskonferensen 
 
 
§ 27 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 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Jahn Stääv 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Ann Olsson 
 


