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SKK/UtstK nr 3/2012, 2012-03-30 

 

§ § 37–59 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Utställningskommitté 30 mars 2012, på Scandic Järva Krog, Stockholm. 

 

Närvarande: Marie Nylander (ordf.), Jan Hallberg, Yvonne Hansén, Bengt Pettersson, Ulla 

Rylander, Bo Wiberg  

 

Anmält frånvaro: Kerstin Eklund, Cindy Pettersson 

 

Adjungerad: Kjell Svensson, SKKs kansli 

 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

 

 

§ 37 Sammanträdets öppnande 

 

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte. Förklarades mötet därefter 

öppnat. 

 

§ 38 Val av justerare 

 

Utsågs Yvonne Hansen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

§ 39 Föregående mötesprotokoll 

 

SKK UtstK protokoll nr 2/2012, 2012-02-01 

 

Lades protokollet efter genomgång, med godkännande till handlingarna. 

 

§ 40 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 

UtstK nr 2/2012, § 27 Ansökningar/ändringar – utställningsprogram 

 

a) År 2013 – Svenska Leonbergerklubben 

Förelåg yttrande från Svenska Leonbergerklubben kring hur samarrangemanget med Norsk 

Leonbergerklub i Morokulien är tänkt att genomföras. Svenska Leonbergerklubben kommer 

att arrangera sin utställning den ena dagen med egen domare, ringsekreterare etc. och Norsk 

Leonbergerklub den andra. 
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Beslöt UtstK efter att ha tagit del av redogörelsen, att bevilja Svenska Leonbergerklubben att 

dels byta lokal arrangör, dels byta utställningsplats från Norrvidinge till Morokulien med 

bibehållet datum 2013-05-19. 

 

b) År 2014 – Specialklubbarnas ansökningar 

Beslöt UtstK att med de öppna frågetecken som fortfarande finns för en handfull 

utställningar, att fastställa specialklubbarnas utställningsprogram för år 2014. Beslöt UtstK 

att uppdra till kansliet att genom utskick av sammanställningarna av utställningsprogrammen 

tillsammans med ett följebrev, meddela respektive specialklubb vilka utställningar som är 

beviljade. 

Beslöt UtstK vidare att ge mandat till UtstK VU att fastställa de ovan nämnda utställningar 

där det vid dagens mötestillfälle ännu finns oklarheter. 

 

c) Återupptaget ärende 

UtstK nr 2/2012, § 23 Registreringsärenden – c) Toypudel SE21876/2010, Caesius 

Miraculix – slutligt inmätt och felaktigt ommätt 

Förelåg till Utställningskommittén inkommen skrivelse 2012-03-28 från ägarna till 

SE21876/2010, Caesius Miraculix.  I ovan nämnda skrivelse har ägarna anfört att de anser att 

de blivit felbehandlade när det gäller slutlig inmätning och ommätning av rubricerade hund.  

 

UtstK har i föregående protokoll nr 2/2012 § 23 med anledning av rubricerade ärende gjort en 

utförlig beskrivning av hur slutlig inmätning och eventuell ommätning av rasen ska gå till 

med hänvisning till SKKs gällande Utställnings- och championatregler.   

 

Konstaterade UtstK efter att ha tagit del av ovan nämnda skrivelse att det inte tillkommit 

något nytt i ärendet. Beslöt UtstK att fastställa tidigare beslut (UtstK 2/2012), innebärande att 

den slutliga inmätningen som toy, 2011-06-19 i Avesta, för i ärendet aktuell hund, kvarstår 

samt att ommätningen 2011-07-30 i Ransäter i enlighet med tidigare beslut, inte är godkänd 

med hänvisning till gällande regler (SKKs Utställnings- och championatregler).  

 

SKK/UtstK nr 2/2012, § 17  

d) CS uppdrag till kommittén att föreslå person/-er som UtstK särskilt vill premiera genom 

stipendium  

 

Beslöt UtstK att uppdra till Bengt Pettersson, Bo Wiberg och sekreteraren att till nästa 

kommittémöte formulera ett förslag till riktlinjer för en eller flera personer inom 

verksamheten som UtstK särskilt vill premiera genom det stipendium som CS kungjort.   
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§ 41 Information från ordföranden 

 

Förelåg för UtstK kännedom ekonomisk resultatrapport. 

 

Lades rapporten efter genomgång, till handlingarna. 

 

Informerade Marie Nylander om att hon haft kontakt med Sveriges Hundungdom (SHU) 

angående Junior Handlingtävlingar på Västra Kennelklubbens utställning i 

Backamo/Ljungskile 25–26 augusti 2012. SHU som huvudman för Junior Handlingtävlingar 

har mandat att ge dispens för SM-kvalificerande tävlingar på en nationell 

länsklubbsutställning. Dock ska tävlingen vara tydligt utlyst med uppgifter om vilka 

förutsättningar och regler som gäller vid det aktuella tillfället.   

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 42 Information från Tävlings- och utbildningschefen 

 

a) Förelåg för UtstK kännedom statistik över verksamhetens utställningar år 2011 i 

jämförelse med år 2010.  

 

Utställningar   2011 2010 Ändr % 

Internationella SKK-utställningar antal tillfällen 25 24 

Internationella SKK-utställningar antal startande 70 119 67 539  

Antal startande per utställning  2 805 2 814 -0,3 % 

 

Nationella SKK-utställningar antal tillfällen  14 11 

Nationella SKK-utställningar antal startande 29 975 23 949 

Antal startande per utställning  2 141 2 177 -1,7 % 

 

Specialklubbsutställningar antal tillfällen      616      623 

Specialklubbsutställningar antal startande 46 290 46 970 

Per utställning          75        75 -0,3 % 

 

TOTALT UTSTÄLLNINGAR-antal tillfällen     655     658 -0,5 % 

TOTALT UTSTÄLLNINGAR-antal startande     146 384        138 458  5,7 %

   

Noterade UtstK informationen. Konstaterade UtstK att glädjande nog har antal starter gått 

upp med 5,7 %, samt att antalet utställningstillfällen har minskat med 0,5 %, vilket skulle 

kunna tyda på att det inte är någon nackdel med något färre utställningstillfällen. 

 

b)För UtstK kännedom redovisning av fördelning av inrapporteringstyper för 

utställningsresultat 2011. 
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Totalt: Elektroniskt (fil + webb) = 95,4 % – manuellt (listor) = 4,6 % 

Av KF uppsatt mål: 90 % elektronisk redovisning 

 

Noterade UtstK informationen. Konstaterades att uppsatt mål från KF, är uppfyllt. 

 

c) För UtstK kännedom statistisk sammanställning över prissättning på utställning åren 2010 

och 2011 fördelat på respektive antal utdelade valörer samt andelen i procent.  

 

Noterade UtstK informationen. Konstaterade UtstK att prissättningen i stort ”stämmer” 

med det gamla systemet. 

 

d) Informerades om fortsatt utveckling av internetanmälan som nu från och med 22 mars 

2012, gör det möjligt även för specialklubbar att använda sig av internetanmälan. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

e) Informerades om att DVD:n ”Att bedöma hundars andning” är framtagen och skickas ut 

till alla nordiska domare. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

  

§ 43 Information från sekreteraren 

 

Ansökningsblanketter till länsklubbarnas utställningar för år 2015   

För UtstK kännedom information om att ansökningsblankett för länsklubbarnas utställningar 

för år 2015 samt följebrev har skickats ut. Senaste ansökningsdatum 30 april 2012.  

 

Noterade UtstK informationen. 

 

En tysk spets/kleinspitz kan aldrig ”bli” en pomeranian 

Togs upp med anledning av mejlförfrågan till SKKs Tävlingsavdelning om det går att 

omregistrera en tysk spets/kleinspitz till pomeranian om hunden enligt FCI standard är en för 

liten kleinzspitz.   

 

Uttalade UtstK att en kleinzpitz aldrig kan ”bli en pomeranian”.  En kleinspitz som är för 

liten enligt standard får i ett sådant fall i domares bedömning på utställning, regleras med 

prissättningen.  

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

§ 44 Protokollsutdrag från SKK/Centralstyrelse (CS) 

 

Utdrag från CS möte 2012-02-08–09 

 

§ 9 protokoll SKK/UtstK nr 1/2012, § 3 Arrangör för Svensk Vinnarutställning år 2015 

 

Noterade UtstK, CS beslut att i enlighet med UtstK förslag bevilja Stockholms Kennelklubb 

arrangörskapet för Svenska Vinnarutställning år 2015. 

 

 

§ 27 Information från: a) CS ledamöter – Göran Bodegård 

 

Angående Göran Bodegårds sammanställning av hur han upplevt att Super-BIS finaltävlingen 

på Västra Kennelklubbens utställning MyDog januari 2012 gett upphov till diskussioner. 

 

Angående att en av deltagarna i Super-BIS har uttryckt missnöje till Västra Kennelklubben 

med hur finalen utformats.  

 

Noterade UtstK, CS beslut att uppdra till UtstK att begära in yttrande från Västra 

Kennelklubben samt besvara brevet från deltagaren i Super-BIS finalen. 

 

Förelåg yttrande från Västra Kennelklubben inkommet 2012-03-25. 

 

Tog UtstK del av inkommet yttrande från Västra Kennelklubben. Konstaterade UtstK att 

hanteringen av ovan nämnda inte varit bra skött från arrangörens sida. Uttalade UtstK en 

stark rekommendation om att i det fall arrangörer ska ha den här typen av tävlingar (Super-

BIS), är det viktigt att man nogsamt tänker igenom i förväg hur man ska genomföra detta. 

 

Beslöt UtstK vidare att tillskriva ovan nämnda deltagare och beklaga det inträffade.      

  

 

§ 45 Protokollsutdrag från SKK/Domarkommitté (DK) 

 

Utdrag från DK möte 2012-02-07 

 

§ 19 Domarfrågor – bedömning 

 

Ärende vidarebefordrat från DK.  

 

Tog UtstK del av underlagen i ärendet, inkommet från Specialklubben för Kontinentala 

Fågelhundar (SKF)/Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone (SRBS), som vid 

genomgång av kritiker från en länsklubbsutställning, ansett att domaren gett ett felaktigt pris 

och begärt att priset ska annulleras för i ärendet aktuell hund.  



6 
 

Beslöt UtstK att med hänvisning till att berörd hundägare inte protesterat mot domarens 

bedömning lämna ärendet utan åtgärd. 

 

Marie Nylander och Yvonne Hansén har inte deltagit i ovan nämnt beslut.  

 

 

§ 46 Protokollsutdrag från SKK/Kommittén för särskilda domaranvisningar  

(SRD-K) 

 

Utdrag från SRD-K möte 2012-01-25 
 

§ 7 Kommitténs arbetsuppgifter – Ansvara för att SRD tillämpas i praktisk handling av 

exteriördomare för att öka deras medvetenhet om konsekvenserna av exteriöra överdrifter 

 

Angående SRD-Ks förslag till UtstK att de Disqualified som delas ut på grund av osundhet 

ska signeras och motiveras på samma sätt som de Disqualified som delas ut i enlighet med 

Utställnings- och championatreglerna under punkt 22. d), på grund av aggressivitet eller 

flyktbeteende. SRD-K motivering till nämnda förslag är att detta skulle skapa överskådlighet 

över förekomsten av allvarlig osundhet hos utställda hundar och göra hundar med 

sundhetsdiskvalificerande fel identifierbara samt möjliggöra bedömning om olika domares 

konsekvens vid prissättningen av dessa hundar. 

 

Diskuterade UtstK ovan nämnda förslag. En arbetsgrupp med representanter från tidigare 

SRD arbetsgrupp samt UtstK och Avelskommittén (AK) har tidigare diskuterat frågan och 

där kommit fram till att någon särskild kodning för SRD- diskvalificerande fel inte i nuläget 

är möjlig.  

 

När det gäller priset ”Disqualified på grund av mentalitet” enligt ovan nämnd punkt 22.d) 

finns en struktur för det, som i resultatregistreringen anges som rapporteringskod A och som 

innebär avstängning efter tre ”A:n”. 

 

En kodning av Disqualified i rent dokumentationssyfte skulle kräva avsevärda IT-resurser 

samt utbildningsinsatser hos olika funktionärsgrupper såsom ringsekreterare, domare, 

utställningsarrangörer och resultatrapporterare för att de med säkerhet ska kunna skilja 

mellan olika kodningar. Även berörda som tar emot rapporteringen behöver vara säkra på 

innebörden av varianterna av Disqualified. Idag finns fortfarande en hel del problem kring 

Disqualified och rapporteringskod A, vilket med ytterligare dokumentering skulle innebära 

en ökad risk för feltolkning och felkodning.   

 

Beslöt UtstK att avslå SRD-K förslag från möte 2012-01-25, med hänvisning till ovan 

nämnda. 

 

Noterade UtstK vidare SRD-K beslut om att de muntliga SRD-presentationerna i direkt 

anslutning till länsklubbarnas utställningar ska fortgå under 2012, då dialogen med 

domarkåren är mycket viktig för att få en korrekt tillämpning av domaranvisningarna SRD.   
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§ 47 Övriga protokoll 

 

Förelåg för UtstK kännedom protokoll från SKK Centralstyrelse möte 8–9 februari 2012. 

 

Förelåg för UtstK kännedom protokoll från SKK Domarkommitté möte nr 1/12, 2012-02-07 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 48 Inkomna skrivelser 
 

a) Göran Bodegård – skrivelse 

Förelåg skrivelse inkommen 15 mars 2012 från Göran Bodegård till SKKs Domarkommitté 

och Utställningskommitté angående reflektioner och underlag för diskussioner kring 

utbildning av svenska exteriördomare. Skrivelsen har även adresserats till Svenska 

Domarföreningen och för kännedom till SKK Centralstyrelse. 

 

Noterade UtstK informationen. Konstaterade UtstK att det är en DK-fråga. 

 

b) Specialklubb för Tibetansk Spaniel (SSTS) – utställning i Eskilstuna 2012-03-03 

Skrivelse inkommen 5 mars 2012 från utställningsansvarig och Certifierad 

utställningsarrangör (CUA) för SSTS utställning genomförd 2012-03-03 i Eskilstuna. Enligt 

skrivelsen har CUA dagens datum fått information om att såväl kommissarie som en 

bestyrelseledamots sambo samt ytterligare en person som av klubben var utsedd att ingå i 

bestyrelsen, visat hund på rubricerade utställning. 

Förelåg yttrande inkommet 12 mars 2012 från den av de bestyrelseledamöter som visat hund 

på ovan nämnda utställning, men som enligt yttrandet inte blivit tillfrågad om att ingå i 

bestyrelsen.  

 

Förelåg skrivelse från tjänstgörande domare på i ärendet aktuell utställning där hon redogör 

för i efterhand framkomna uppgifter kring utställningen. 

  

Tog UtstK del av inkomna underlag. Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och tillskriva SSTS 

för ytterligare information kring tillvägagångssättet för hur man utsett bestyrelse, vilka och 

hur många som ingått i bestyrelsen och anledningen till att varken bestyrelse eller 

kommissarie med hänvisning till ovan nämnda har beaktat gällande regler för dessa uppdrag 

på en officiell utställning.   

 

 

§ 49 Registreringsärenden 

 

a) Svenska Dvärghundsklubben/Chinese Crested Club (SDHK/CCC)  –  

rasspecial i Flen 25 februari 2012 

 

Förelåg skrivelse daterad 28 februari 2012 från Chinese Crested Club angående ägarskap och 

medlemskap för hund som deltagit i rubricerade utställning 25 februari 2012 i Flen. 

 

Förelåg skrivelse inkommen 22 mars 2012 från en handler som visat hund i aktuell 

utställningsring.  
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Yttrande har begärts från Svenska Dvärghundsklubben 23 mars 2012, då SKKs UtstK anser 

att SDHK är den instans som måste ge klart besked huruvida SDHK har godkänt 

medlemskap/komplettering av medlemskap för deltagande på rubricerad utställning i det 

specifika fallet, för den i ärendet aktuella hunden.  

 

Tog UtstK del av SDHKs yttrande i ärendet inkommet 28 mars 2012. Fann UtstK att SDHK 

i sitt svar har yttrat sig i allmänna ordalag om vilka regler som SDHK anser ska gälla för 

medlemskap för deltagande i utställning, vilket inte ger besked om hur SDHK har beslutat i 

det enskilda fallet, ovan nämnt. 

 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och be SDHK om ett förtydligande kring ovan nämnda. 

 

  

b) SE54819/2011 Conqueror Staff Chico Percebe – american staffordshire terrier – 

Terrierderbyt i Jönköping 2011-11-20 – HD-röntgad 2011-11-17 

Förelåg skrivelse daterad 2012-03-22 från Svenska Terrierklubben gällande rubricerade hund 

som deltagit i rubricerade utställning innan karenstidens utgång efter HD-röntgen. 

 

Hundägaren har också själv per telefon bekräftat sitt misstag och beklagat det inträffade. 

 

Beslöt UtstK att annullera pris erhållet på rubricerade utställning för i ärendet aktuell hund 

samt åtgärda eventuella konsekvensändringar i prislista. Vidare beslöt UtstK att tillskriva 

hundägaren med information om att i händelse av upprepad liknande händelse som  

ovanstående, kan ärendet komma att vidarebefordras till SKK Disciplinnämnd. 

 

 

 

§ 50 UtstK – policyfrågor – bestämmelser 

 

a) Svensk Juniorvinnare (SE JV) 

Förelåg förslag från SKK kanslis arbetsgrupp för Stockholm Hundmässa att införa 

vinnartiteln Svensk Juniorvinnare (SE JV) på den årliga Svenska Vinnarutställningen. 

Förslaget innebär att vinnartiteln ska tilldelas vinnande hane och tik i juniorklass med 

Excellent. 

 

Som argument för ovan nämnda har arbetsgruppen anfört att titeln SE JV skulle ytterligare 

höja statusen på Svensk Vinnarutställning samt att såväl Finland som Norge redan infört 

titeln JV som ett komplement till den nationella vinnartiteln. 

 

Beslöt UtstK att tillstyrka förslaget att införa titeln Svensk Juniorvinnare (SE JV) i enlighet 

med ovan nämnda, om det inte innebär några större problem tekniskt, administrativt med 

införandet. Beslöt UtstK att vidarebefordra förslaget till SKK CS för fastställande. 

 

Förklarades ovan nämnda i paragrafen för omedelbart justerat. 

 

b) Implementering av domares värdering i enlighet med FCI Show Judges Code of 

Commitment to the Welfare of pure bred dogs 

Diskuterades innebörden av rubricerade dokument samt hur det ska kunna implementeras i 

verksamheten. 
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Beslöt UtstK att återuppta diskussionen om implementering av ovan nämnda tillsammans 

med Domarkommittén vid det gemensamma arbetsgruppsmötet under eftermiddagen.    

 

 

§ 51 Ny ras – rafeiro do alentejo 

 

Några exemplar av rasen rafeiro do alentejo finns nu registrerade i SKKs stambok. Rasen 

tillhör grupp 2 och är en herdehund. Rasens hemland är Portugal och är erkänd av FCI. 

Tävlar om CACIB och har inga krav på provmeriter för internationellt championat.   

 

Noterade UtstK informationen.  

 

 

§ 52 Utställningsprogram/ansökningar/ändringar 

 

Svenska Polarhundklubben (SPHK) – utställning år 2012 

Ansökan från SPHK angående distrikt Mälardalens begäran om att få flytta tidigare beviljad 

utställning 2012-10-06 i Arboga till annat datum före eller efter på grund av att man nu 

konstaterat att datumet kolliderar med barmarks-SM.  

 

Beslöt UtstK att efter kontakt med SPHK om att precisera datum, bevilja att utställningen 

flyttas från 2012-10-06 till 2012-09-29 med bibehållen plats Arboga. Vidare beslöt UtstK att 

uppmana SPHK för undvikande av upprepning av ovan nämnda, att redan nu kontrollera 

datum för motsvarande arrangemang under 2013.   

 

 

§ 53 Redovisning av UtstK VU-beslut 

 

 

Antal hundar per domare/dag på utställning 

 

SBK/Svenska Schäferhundklubben, Vallentuna 2012-02-05 

Torsten Kopp 84 

 

Svenska Vinthundklubben/Östra avd, Köping 2012-02-25 

Bertil Lundgren 81 

 

Svenska Lapphundklubben/mellansvenska avd, Mora 2012-03-11 

Hans-Åke Sperne 85 

 

Sydskånska Kennelklubben, Malmö 2012-03-17 – 18 

Lördag 

Irina Poletaeva 81 

Söndag 

Juha Putkonen 81 

 

Beslöt UtstK att bifalla av VU ovan i paragrafen givna dispenser. 

Ansökningar/ändringar – utställningsprogram –  
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Specialklubbar 

VU-beslut 2012-03-26 Svenska Vorstehklubben har beviljats att ställa in sin tidigare 

beviljade utställning i Gällivare 2012-06-17 på grund av funktionärsbrist samt krock med 

annan utställning inom specialklubben i närliggande distrikt. VU i UtstK har samtidigt 

kontaktat utställningsansvarig i specialklubben angående funktionärstillgång för motsvarande 

utställning år 2013 i Gällivare samt lokalavdelningens utställning november 2012 i Kiruna 

och fått ett positivt svar.  

 

VU-beslut 2012-02-23 Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg har beviljats att byta 

utställningsplats från Södertälje till Västerås för utställningen 2012-09-15. 

 

VU-beslut 2012-03-23 Svenska Shar-Pei Klubben har beviljats byta utställningsdatum från 

2012-05-27 till 2012-05-25 med bibehållen plats Österbybruk. 

 

Beslöt UtstK att bifalla av VU ovan i paragrafen tagna beslut. 

 

 

Övriga VU-beslut 

 

Disciplinnämndsanmälan (DN) 

VU-beslut 2012-03-01 , UtstK VU anmäler ärende till SKK Centralstyrelse för 

vidarebefordran till SKK DN, rörande händelse i samband med Gästriklands inofficiella 

utställning på Årsunda IP den 4 februari 2012.  

Förelåg för UtstK kännedom, bilagt i ärendet och vidarebefordrat till SKK DN; Underrättelse 

om skadestånd från Åklagarmyndigheten i Gävle, gällande ovan nämnda händelse. 

 

Beslöt UtstK att fastställa av VU ovan i paragrafen, taget beslut. 

 

 

§ 54 Rapporter – information 

 

Junior handlingfrågor 

Förelåg skriftlig rapport från Cindy Pettersson från möte JH 2012-02-29 angående Junior 

handlingfrågor. 

 

Noterade UtstK informationen.  

 

 

§ 55 Information från FCI  

 

För UtstK kännedom förelåg följande information: 
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 Protokoll från FCI Show Commission samt Show Judges Commission 4 februari 2012 

i Vilnius.  

 

 Uppdaterad lista över raser som inte enligt FCIs nomenklatur står som raser som har 

krav på provmerit för deltagande i bruks-/jaktklass, men vilka oaktat det, kan delta i 

bruks-/jaktklass på internationella utställningar (CACIB-shows) på alla eller vissa 

länders utställningar under förutsättning att ett FCI wcc (working class certificate) 

finns utfärdat av hemlandets kennelklubb.  

 

 Noterade UtstK ovan nämnda information. Lades underlagen till handlingarna. 

 

 Cirkulär 10/2012: påminnelse om reseersättning för domare i samband med 

domaruppdrag. Cirkuläret utgör ”Appendix to the Dog Shows and Show Judges 

Regulations of the FCI”. 

 

 Cirkulär 20/2012 och 21/2012: information från Finska Kennelklubben rörande 

disciplinära sanktioner mot i cirkuläret listade personer i samband med internationella 

utställningar. Personerna har permanent eller tidsbegränsat tillträdesförbud på 

internationella utställningar samt prov- och tävlingar. 

 

 Cirkulär 16/2012: Bulgarian Republican Federation of Cynology (BRFC) informerar 

om att Mr. Ivan Dimitrov är avstängd från att döma under en period av ett (1) år från 

27 februari 2012. 

 

 Cirkulär 19/2012: Ref. till cirkulär 87/2011, 2011-12-08 informerar Korea Kennel 

Federation (KKF) om att Mr. Han Chul Kang har avauktoriserats som domare och 

uteslutits som medlem från och med 2012-02-11.   

 

 Statistisk information avseende lista över internationella championtitlar, bland annat 

antalet per titel samt antal per respektive land, fastställda av FCI 2011. 

 

Noterade UtstK informationen. Lades underlagen därefter till handlingarna. 

 

 

§ 56 Utbildningsfrågor 

 

Seminarium för länsklubbarnas utställnings- och domaransvariga 30 mars–1 april – 

detaljplanering inför helgens utbildning.  

 

Noterade UtstK att glädjande nog samtliga länsklubbar har anmält deltagare. 

 

Seminarium för specialklubbarnas utställnings- och domaransvariga arrangeras 20–21 

oktober 2012. Seminariet kommer att starta med lunch på lördagen och avslutas med lunch på 
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söndagen. Plats blir på Scandic Infra City i Stockholm. Inbjudan skickas ut i april till 

samtliga specialklubbar samt avtalsanslutna klubbar med cert-rättigheter. Senaste 

anmälningsdag är 14 september.  

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 57 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska 

publiceras på SKKs webbplats. 

 

Beslöts att ingen av punkterna är av den karaktären att den inte får offentliggöras enligt ovan 

nämnda. 

 

§ 58 Nästa sammanträde 

 

Följande mötesdatum är fastställda för UtstK: 23 maj, 12 september, 19 oktober (i samband 

med seminarium för specialklubbarnas domar- och utställningsansvariga) samt 24 januari 

2013. 

 

 

§ 59 Mötets avslutande 
 

Tackade ordföranden ledamöterna samt förklarades mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

 

 

 

Justeras:   Justeras: 

Marie Nylander (ordf)  Yvonne Hansén   

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan 

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  


