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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda 
domaranvisningar, SRD-K, tisdagen den 17 december 2013 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Göran Bodegård (ordf.), Svante Frisk och Paula Sunebring 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar, Torbjörn Skaar, Karin Drotz och Kjell Svensson 

Anmält förhinder: 

Dan Ericsson 

Protokoll 

Anna Qvarfort 

Övriga: 

Sofia Jeppsson, Helena Frögéli (SKKs kansli), Ulla-Britt Karlmann (SKKs kansli) och  Sofia 
Malm (SKKs kansli) deltog under § 79 

 
 

§ 66 Sammanträdet öppnas 

 
Ordförande Göran Bodegård hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter 
mötet öppnat.  
 

§ 67 Val av justeringsperson 

 

Paula Sunebring utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 68 Fastställande av dagordning 

 

Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
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§ 69 Föregående protokoll 

I § 56 redogörs för hur SRD-Ks ledamöter fått sig material om hundögats adnexa till del 
från ögonveterinär Berit Wallin Håkansson. I och med det ombads Åke Hedhammar 
rapportera från ett möte med ögonveterinärgruppen där det bland annat bildats en 
adnexa-grupp bestående av ett antal ögonveterinärer med mål att ta fram ett 
ögondokument där det beskrivs hur ett acceptabelt öga ser ut till skillnad från ett som 
inte är godtagbart ur ett hundhälsoperspektiv. Förhoppningen är att både veterinärer 
och utställningsdomare ska kunna nyttja dokumentet. 

 

Kommitténs kommande nyhetsbrev, § 64, diskuterades vidare. Målgruppen för 
nyhetsbrevet kommer att vara domare och funktionärer. SRD-K beslutade att Göran 
Bodegård, Svante Frisk, Karin Drotz och Anna Qvarfort ska fortsätta arbeta med ett 
förslag till nyhetsbrev. 

 

I § 58 har SRD-K ställt sig positiva till att medverka i framtagande av 
utbildningsmaterial kring speciella problemställningar för SDHKs raser. Ärendet 
diskuterades mer ingående och kommittén tackade förslagsställaren för initiativet och 
uttalade att det är av största vikt att problematiken belyses på domarutbildningen. 
Förhoppningen är även att SRD och BSI tar hand om den typen av problematik på ett 
tillfredställande sätt. 

 

§ 70  Ekonomisk rapport 

 

Kommittén gick igenom den ekonomiska rapporten och lade den därefter till 
handlingarna. 

 

§ 71  SRD-Ks delegeringsordning 

 

Kommittén gick igenom den, av SKK/CS, fastställda delegeringsordningen för SRD-K. 
Kommittén diskuterade särskilt den brakycefalikonferens som finns med på 
delegeringsordningen och som SRD-K ska ta sig an tillsammans med SKKs 
avelskommitté, AK. Konferensen planeras äga rum under våren 2015. SRD-K 
diskuterade om Svenska Dvärghundsklubben kunde vara möjlig samarbetspartner för 
att planera och arrangera konferensen där berörda ras- och specialklubbar är 
målgruppen. Kommittén diskuterade även att bjuda in utställningsdomare för 
diskussion kring olika ämnen och vilka som kan vara tänkbara föreläsare.  

 

SRD-K beslutade att utse en arbetsgrupp inför konferensen bestående av Göran 
Bodegård, Torbjörn Skaar, Åke Hedhammar och Karin Drotz. Man önskar även att 
representant från AK ska ingå i arbetsgruppen. 
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Vidare diskuterade kommittén ytterligare några punkter i delegeringsordningen. SRD-K 
har en stor roll när det gäller att sammanställa material och identifiera 
huvudproblematiken kring exteriöra överdrifter. Kommittén konstaterade att det är 
viktigt att vara tydlig med att det svenska djurskyddet går före rasstandarder och 
tolkningar av dessa. 

 

SRD-K ska samverka med SKKs utställningskommitté, UtstK, vid deras konferens för 
domare och utställningsansvariga 2014 vilket SRD-K ser som ett bra tillfälle att sprida 
kunskap om SRD. Göran Bodegård beslutades vara SRD-Ks kontaktperson gentemot 
UtstK i frågan. 

 

§ 72  Utskick till berörda ras- och specialklubbar angående SRD för respektive ras 

 

Ett utskick med berörda rasers text i SRD har gått ut till respektive rasklubbar med en 
önskan om respons. Många av klubbarna har inkommit med svar vilket är positivt.  

 

SRD-K påtalade att det är viktigt att ha respekt för den problematik som kan 
förekomma internationellt och inte bara se till den svenska populationen när man 
tittar på texten för raserna i SRD/BSI. Kommittén kan inte heller nog poängtera att 
detta dokument på intet sätt är en fellista utan en hjälp och ett verktyg för att 
uppmärksamma och stävja eventuella exteriöra överdrifter i synnerhet hos raser 
listade i SRD . 

 

Kommittén gick igenom de inkomna svaren och konstaterade att man önskar 
förtydliga syftet med SRD/BSI för rasklubbar som uppfattar dessa som en belastning. 

 

SRD-K beslutade att kalla Svenska Cavaliersällskapet till möte den 28 januari på SKKs 
kansli. 

 

§ 73  Utskick till ansvariga för SRD-information under år 2013 

 

Ett utskick till ansvariga för SRD-information i klubbar har gått ut där SRD-K önskar svar 
på ett antal frågor om hur personerna upplever att informationsspridningen har 
fungerat under 2013.  

 

Kommittén konstaterade att det skiljer sig mycket åt mellan olika klubbar hur man 
väljer att informera och formerna för att informera domare och ringsekreterare vid 
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utställning varierar. Kommitténs uppfattning är att klubbar blir bättre och bättre på att 
informera om SRD.  

 

SRD-information måste även fortsättningsvis gå ut vid utställningar och det är viktigt 
att domare som har hört informationen ett flertal gånger och har bra insikt och 
kunskap i ämnet kan fungera som ambassadörer och deltar i diskussioner kring SRD. 
Det är självklart av stor vikt att utländska domare som kommer och dömer på svenska 
utställningar anammar SRD som gäller i Sverige.  

 

§ 74  Arbetsmaterialet för BSI inom Norden 

 

SRD-K hade tagit del av det arbetsmaterial som föreligger gällande Nordisk 
Kennelunions, NKU, BSI. Kommittén diskuterade kort de ändringar som var föreslagna 
enligt den senaste versionen. NKUs arbetsgrupp för BSI, där Göran Bodegård och Åke 
Hedhammar representerar SKK, skulle sammanträda och grundligt diskutera BSI-
förslaget två dagar efter att SRD-K sammanträtt. Slutresultatet av den nordiska 
gruppens arbete utgör den version som ska översättas till svenska (SRD) och som inom 
SKK ska börja gälla under våren 2014. 

 

§ 75  Protokoll och protokollsutdrag 

 

 Protokoll FCI General Committee, maj 2013 
Kommittén hade tagit del av protokollet och förde en diskussion kring 
detsamma. De frågor som behandlas i FCI General Committee är av stort 
intresse för SRD-K. SRD-K vill därför påtala att det är av stor vikt för svensk 
hundsport och för kommitténs arbete att Sverige har en representant i FCI 
General Committee. Åke Hedhammar föredrar kort historiken för Sveriges 
medverkan i FCI General Committee.  

 Snabbrapport från NKU/AU, oktober 2013 
SRD-K noterade speciellt punkten gällande BSI. 

 

Efter genomgången av protokollen lades dessa till handlingarna 

  

§ 76 Information och rapporter 

 

Lathund för kommittéledamöter 
Det, av SKKs kanli, framtagna dokumentet Lathund för kommittéledamöter hade gåtts 
igenom av ledamöterna och ansågs vara ett bra stöd för kommittéarbetet.  
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Presentation av SRD i Brasilien 

Kommittén tog del av hur väl det talas om SRD och BSI i Brasilien enligt rapport från en 
svensk utställningsdomare som varit inbjuden att döma hundar i Brasilien och mötts av 
stort intresse för det svenska BSI. 

 

Ledamöternas rapporter 

Paula Sunebring rapporterade att hon hållit ett föredrag för Specialklubben för Shih 
tzu. Hennes bild av mötet med klubben var positiv och de hade behandlat frågor kring 
texten om shih tzu i BSI. 

 

Svante Frisk hade fått förfrågan att prata om SRD hos Norska Kennelklubben i januari 
men var upptagen på annat håll. Dessvärre kunde ingen i kommittén närvara det 
fastställda datumet i januari. 

 

§ 77  Pågående ärenden 

 

Det förelåg en förteckning över kommitténs pågående ärenden. SRD-K gick igenom 
förteckningen och lät samtliga pågående ärenden kvarstå. 

 

§ 78  Kopia för kännedom 

 

 Länsklubbsseminarium oktober 2014 

 Chinese Crested Club: minnesanteckningar från möte och lägesrapport till CS 
och DK 

 Minnesanteckningar från möte med SYTS 

 Brev till SRD-K angående händelse på utställning 

 Utskick till arrangörer av inofficiella utställningar 

 Minnesanteckningar från möte med Svenska Boxerklubben 

 Information från FCI: Dogshows 2015 

 

§ 79  Övriga ärenden 

 

SRD-K hade bjudit in Sofia Jeppsson, filosofie doktor praktisk filosofi vid Stockholms 
universitet, att närvara under en del av kommitténs möte för att diskutera frågor med 
anknytning till sin artikel Purebred Dogs and Canine Wellbeing. Frågeställningar om 
etiska principer vid hunduppfödning, bevarandet av raser, konflikter mellan hundars 
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välbefinnande och andra mål i avelsarbetet diskuterades utifrån ett etiskt filosofiskt 
perspektiv. 

 

SRD-K tackade Sofia Jeppsson för hennes medverkan. 

 

§ 80  Nästkommande sammanträde 

 

Nästkommande sammanträde äger rum den 28 januari 2014. 

 

§ 81  Sammanträdets avslutande 

 

Ordförande Göran Bodegård avslutade mötet 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Göran Bodegård,    Paula Sunebring, 
ordförande     justerare  

 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 


