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SKK/UtstK nr 4/2012, 2012-05-23 

 

§ § 60 - 82  

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Utställningskommitté 23 maj 2012, på SKKs kansli i Spånga. 

 

Närvarande: Marie Nylander (ordf.), Kerstin Eklund, Jan Hallberg, Yvonne Hansén, Bengt 

Pettersson, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo Wiberg  

 

Adjungerad: Kjell Svensson, SKKs kansli 

 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

 

 

§ 60 Sammanträdets öppnande 

 

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte. Förklarades mötet därefter 

öppnat. 

 

§ 61 Val av justerare 

 

Utsågs Bengt Pettersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

§ 62 Föregående mötesprotokoll 

 

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

 

Lades protokollet efter genomgång, med godkännande till handlingarna. 

 

§ 63 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 

a)UtstK nr 2/2012, § 17 d) CS uppdrag till kommittén att föreslå person/-er som UtstK 

särskilt vill premiera genom stipendium 

En arbetsgrupp inom UtstK har arbetat fram ett förslag på riktlinjer för rubricerade 

stipendium.  Diskuterades förslaget under mötet. 

 

Enades UtstK om   

 

att för tilldelande av stipendium ska en ansökan göras i förväg till UtstK med en kort 

beskrivning av vad stipendiet är tänkt att användas till, till exempel utbildning, studieresa 

eller annat som leder till någon form av utveckling och fördjupning inom områden som syftar 

till att berika utställningsverksamheten.   
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att personen/-er som kan komma i fråga ska vara funktionär, till exempel 

utställningsarrangör, ringsekreteraransvarig, utbildare/handledare eller annan funktionär som 

har gjort erkänt avtryck inom utställningsverksamheten. Kan även vara funktionär aktiv inom 

juniorhandlingtävlingar.   

 

att stipendiaten/-erna dokumenterar och gör en återkoppling till UtstK med en rapport 

och/eller reseberättelse.  

 

b)UtstK nr 3/2012, § 48 Inkomna skrivelser, b) Specialklubb för Tibetansk Spaniel (SSTS) 

– utställning i Eskilstuna 2012-03-03 

Ärende bordlagt vid föregående möte för inhämtande av kompletterande yttranden från 

berörda funktionärer.  

 

Förelåg yttrande från Certifierad utställningsarrangör (CUA) inkommet 2012-04-20 

Förelåg yttrande från ordföranden i lokalavdelningen inkommet 2012-04-20. 

Förelåg yttrande från berörd funktionär/utställare inkommet 2012-04-22. 

Förelåg yttrande från bestyrelseledamot samt från bestyrelseledamots sambo, inkommet 

2012-05-01. 

 

Konstaterade UtstK att funktionärer i SSTS/lokalavdelning Mälardalen ställt ut hundar i 

strid mot Utställnings- och championatreglerna, punkt 8. Kommissarie och bestyrelse. 

Beslöt UtstK att tillskriva SSTS med uppmaning om krav på återrapporteringsskyldighet från 

lokalavdelningen Mälardalen och vid utställningstillfället Certifierad utställningsarrangör 

(CUA), till SSTS styrelse centralt inför kommande års utställning för undvikande av att ovan 

nämnda inte återupprepas.  

Beslöt UtstK att resultaten ska annulleras för de i ärendet aktuella hundar som deltagit i strid 

mot ovan nämnda regler.  

 

c)UtstK nr 3/2012, § 49 Registreringsärenden, a) Svenska Dvärghundsklubben /Chinese 

Crested Club (SDHK/CCC) – rasspecial i Flen 25 februari 2012 

Förelåg kompletterande information i ärendet från SDHK, inkommet 2012-04-17, där  SDHK 

tydligt klargjort att regler gällande medlemskap för deltagande i SDHKs utställningar ska 

följas , innebärande att SDHK har tillstyrkt att priset annulleras för i ärendet aktuell hund 

samt att certifikat tilldelas den hund som fått reservcertifikatet. 

 

Noterade UtstK, SDHKs beslut. 

 

d)Gästriklands Kennelklubbs svar på skrivelse från UtstK gällande rysk domare  

UtstK beslutade på förekommen anledning på mötet 1 februari att tillskriva Gästriklands 

Kennelklubb med begäran om en redogörelse angående till länsklubben inbjuden rysk 

domare som dikterade sina kritiker på ryska, som sedan skrevs på svenska av 

ringsekreteraren.   
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Tog UtstK del av Gästriklands Kennelklubbs redogörelse. Konstaterade UtstK att inbjudan 

och all korrespondens därefter med den aktuella domaren har skett på engelska, vilket gjort 

att länsklubben tagit för givet att domarens engelska språkkunskaper varit tillräckliga för att 

diktera bedömningen på engelska. När det på utställningsdagen framkom att de engelska 

språkkunskaperna var mycket knappa och att domaren inte heller kunde några andra språk, 

löste länsklubben den akut uppkomna situationen genom att engagera ytterligare en 

ringsekreterare med ryska språkkunskaper. Dock krävdes att ordinarie ringsekreterare 

översatte kritikerna till svenska direkt då den rysktalande inte tjänstgjort som ringsekreterare 

på många år. Gästriklands Kennelklubb har uttalat att man ställer sig tveksam till att 

ytterligare anlita i ärendet aktuell domare. 

 

Uttalade UtstK att man är nöjd med hur Gästriklands Kennelklubb under rådande 

omständigheter löst den uppkomna situationen.  Lades ärendet till handlingarna. 

 

e)Super/Supreme-BIS-tävlingar 

På förekommen anledning har UtstK uttalat att man rekommenderar arrangörer att i det fall 

man ska arrangera tävlingar som Super/Supreme-BIS ska dessa genomföras så att vinnare kan 

utses förutsättningslöst av en för tävlingen oberoende domare. Vidare har UtstK uttalat att 

domare vid en sådan tävling ska vara utannonserad i förväg i enlighet med övriga grupp- och 

BIS-finaldomare.  

 

Noterades informationen. 

 

 

§ 64 Information från ordföranden 

 

Förelåg för UtstK kännedom ekonomisk resultatrapport. 

 

Lades rapporten efter genomgång, till handlingarna. 

 

 

§ 65 Information från Tävlings- och utbildningschefen 

 

Informerade tävlings- och utbildningschefen att SKK Centralstyrelse har bifallit förslaget om 

att införa titeln SE JV (Svensk Juniorvinnare) på den årliga Svenska Vinnarutställningen  

innebärande att vinnartiteln ska tilldelas vinnande hane och tik i juniorklass med Excellent.  

 

Noterade UtstK informationen. 

Informerades om att det finns planer på att ändra nuvarande rutiner gällande utskick av 

bekräftelser på CACIB, innebärande att pappersbekräftelser inte skickas ut till hundägare 

med svenskägda hundar, då dessa bekräftelser inte fyller någon funktion vid ansökan om 

championat. 

 

Uttalade UtstK att man ställer sig positiv till ändrade rutiner kring ovan nämnda. 
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§ 66 Information från sekreteraren 

 

a)Rapporterades från möte i kommittésekreterargruppen 21 maj 2012. 

Bland annat diskuterades att ett flertal kommittéer har journalistisk bevakning på sina 

ordinarie möten. Tävlingskommittéerna har sedan många år tillbaka inte haft journalistisk  

bevakning.  

 

Uttalade UtstK att man önskar att återinföra journalistisk bevakning då man anser att 

Utställningskommittén är en så pass stor kommitté med många klubbar och medlemmar 

involverade att journalistisk bevakning skulle fylla sin funktion för att snabbt få ut viktig 

information i organisationen. 

 

Uppdrog UtstK till Kjell Svensson att ta upp ovan nämnda med chefsgruppen. 

 

b)Informerades UtstK om att eventuella punkter och önskemål om deltagande på 

specialklubbskonferensen sista helgen i januari 2013, ska lämnas till kansliet senast i början 

av september.  

 

Noterade UtstK informationen. 

 

c)Jakthundsraser – ck i jaktklass – cert eller inte cert i bästa hane/bästa tikklass?  

På förekommen anledning ett förtydligande av regler för utdelande av ck och cert för 

jakthundraser på utställning. 

 

Fråga: Ska en hund av jakthundsras som på utställning får sitt 3:e ck i jaktsklass efter 24 

månader och en dag och blir svensk utställningschampion, dessutom tilldelas certifikatet i 

bästa hane/bästa tikklass? 

 

Svar: Nej, den har fått ck i jaktklass som motsvaras av certifikat, även om det står ett C i 

katalogen för hunden.    

 

Certifikatet ska i ovan nämnda fall gå vidare till nästkommande placerad hund i bästa 

hane/bästa tikklass som är berättigad till det.  

Till exempel kan det finnas en hund som är norsk, dansk, finsk eller utomnordisk champion 

som med ett (1) certifikat i bästa hane/bästa tikklass kan bli svensk utställningschampion 

  

Fråga: Ska en hund av jakthundsras som på utställning får ck i jaktklass, men inte är så kallat 

”fullcertad” (d v s inte har sina 3 x ck) dessutom få certifikatet i bästa hane/bästa tikklass om 

den kommer i fråga för certet placeringsmässigt.  

 

Svar: Ja. 
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Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att skicka ovan nämnda förtydligande till berörda 

klubbar och funktionärer för kännedom.  

 

§ 67 Protokollsutdrag från Nationella Dopingkommissionen 

 

 

Utdrag från NatDopK möte 2011-11-21--22 

 

§ 17, Ärende hänskjutet från SKK/DopK för prövning av NatDopK 

 

Tog UtstK del av informationen. Lades ärendet därefter till handlingarna. 

 

 

§ 68 Protokollsutdrag från SKKs Domarkommitté 

 

Utdrag ur protokoll från DKs möte 2012-03-30 

 

§ 55 Domarfrågor – Övrigt 

Angående mejl till DK, med frågeställningar från medlem angående bedömningsfrågor samt 

har UtstK vid tidigare möte behandlat och besvarat frågeställningar rörande regler på 

utställning. 

 

Noterade UtstK, DKs svar till skriftställaren. Lades ärendet till handlingarna. 

 

§ 57, Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar 

Vidarebefordrat från DK, för UtstK kännedom, av Shar-Pei-Klubben framtagna instruktioner 

gällande ”tight lip” på rasen med hänvisning till hur SRD tillämpas. Klubbens önskemål är att 

instruktioner går ut till samtliga svenska domare samt att de finns till hands för utländska 

domare som ska döma rasen i Sverige. DK ser positivt på att instruktionerna distribueras till 

alla svenska domare men anser att beträffande utländska domare är det upp till arrangörerna 

att skicka dessa till sina inbjudna domare på rasen. 

 

Uttalade UtstK att man stödjer ovan nämnda. 

 

 

§ 69 Övriga protokoll 

 

Förelåg för UtstK kännedom protokoll från SKK Domarkommitté möte nr 2/2012, 2012-03-

30 

 

Noterade UtstK informationen 

 

Förelåg för UtstK kännedom protokoll från NKU/AU möte 2012-03-20 i Danmark. 
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Noterade UtstK att diskussioner förts inom NKU om en annan hantering än nuvarande, av 

icke FCI godkända raser.  

 

§ 70 Inkomna skrivelser 

 

a)Hund född 1981 anmäld till utställning – hundägaren deltog med fel hund  

Förelåg skrivelse inkommen 2012-05-02 från bestyrelsen i Wästmanlands Kennelklubb 

gällande händelse på den nationella utställningen i Västerås 2012-04-29.  

 

En hund född 1981anmäldes till utställningen. Ägaren fick i förväg från arrangör meddelande 

om att fel hund hade anmälts. Ägaren anländer till utställningen med en annan hund och får 

på plats åter upplysning om att han inte kan ställa ut en icke anmäld hund. Trots detta deltar 

ägaren på utställningen med en för arrangören icke känd hund. Då ringsekreterarna inte 

uppmärksammat födelseår på hunden, deltar den okända hunden i bedömningen och får pris. 

 

Bestyrelsen beslutade att annullera priset för i ärendet aktuell deltagande hund samt att den 

anmälda hunden måste vara avliden samt har arrangören vidarebefordrat ärendet till UtstK för 

eventuell vidare handläggning. 

 

Tog UtstK del av den enligt kommittén något märkliga händelsen. Beslöt UtstK att tillskriva 

hundägaren med information om att vid upprepat negligerande av utställningsreglerna kan en 

sådant beteende komma att vidarebefordras till SKKs Disciplinnämnd för ställningstagande 

om eventuella disciplinära påföljder.  

 

b) Händelse angående dogo argentino på Skaraborgs Kennelklubbs utställning i 

Lidköping 5 maj 2012  

 

Förelåg skrivelse inkommen 11 maj 2012, från Skaraborgs Kennelklubbs bestyrelse angående 

händelse kring en hund av ras dogo argentino på rubricerade utställning. 

 

Tog UtstK del av ovan nämnd skrivelse. Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och inhämta 

ytterligare information från berörda. Beslöt UtstK vidare att uppdra till VU att handlägga 

ärendet för att skynda på processen. 

 

c) Klagomål på domares uppträdande på Södra Norrbottens Kennelklubbs utställning i 

Piteå 19 – 20 maj 2012. 
Ett antal skrivelser avseende klagomål på domares uppträdande, har inkommit till UtstK från 

utställare som deltagit i rubricerade utställning. 

 

Tog UtstK del av skrivelserna. Beslöt UtstK att vidarebefordra skrivelserna till SKKs 

Domarkommitté för vidare handläggning.  

 

 

§ 71 Registreringsärenden 

 

Terrier brasileiro med dansk-svensk gårdshund som pappa. 

För UtstK förelåg ärende från SKKs registreringsavdelning angående stamtavla på 

finskregistrerad hund av ras terrier brasileiro med så kallad ”cross-breeding”.  

 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet för att inhämta kompletterande information.  
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§ 72 UtstK – policyfrågor – bestämmelser 

 

a)Frågor till DK och UtstK angående domares bedömning och arrangörs- och 

utställningsregler 

Till SKK inkommen skrivelse daterad 29 april 2012 med ett antal frågor i samband med 

bedömning av en tik av ras saluki på utställning arrangerad av Wästmanlands Kennelklubb i 

Västerås 2012-04-28.  

 

Tog UtstK del av skrivelsen i sin helhet. En del av frågorna handläggs av SKKs 

Domarkommitté (domares bedömning).  De frågor i skrivelsen som rör arrangörsfrågor och 

utställningsregler handläggs och besvaras nedan av UtstK. 

 

1) ”Är det utbildningsnivån som skiljer sig så markant mellan länsklubbarna när det 

gäller ringsekreterare då det på vissa utställningar fungerar bra med intyg? ” 

 

UtstK: Ringsekreterarutbildningarna är likvärdiga över hela landet avseende krav på 

teoretiska prov och elev- och aspiranttjänstgöringar.  

 

2) ”Vad händer med felaktiga bedömningar som förs in i SKKs Hunddata? Vilka 

åtgärder kommer ni att göra?” 

 

UtstK: Protest rörande felaktig bedömning som inkommit till bestyrelsen på 

utställningen som bestyrelsen inte tar beslut om, vidarebefordras till DK för yttrande. 

UtstK har därefter att besluta om annullering av pris ska ske eller inte, med hänseende 

till DKs rekommendation, underlag och gällande regler. Efter utredning och beslut om 

annullering uppdrar UtstK åt kansliet att göra justeringar i Hunddata. Skulle ett rent 

”skrivfel” i Hunddata uppdagas så kan kansliet åtgärda detta i efterhand. 

 

Lades ärendet därefter till handlingarna. 

 

 

b) Rökning runt utställningsringar och utställartält 

Med anledning av skrivelse till UtstK inkommen 2012-05-10 togs rubricerade fråga upp till 

diskussion. Skriftställaren har pekat på brandfaran nu när sommarens utställningar är igång 

med ett hav av tält, där deltagare och publik står runt ringarna och i vissa fall med tända 

cigaretter. Skriftställaren föreslår att SKK förbjuder rökning vid ringarna och i tälten och 

anvisar rökarna till särskilda rökrutor i stället. 

 

Uttalade UtstK att arrangör redan idag har rätt att utfärda rökförbud på sina arrangemang. 

Rekommenderar UtstK att arrangörer med hänsyn till brandrisk, trivsel för såväl publik som 

hundar beaktar möjligheten att annonsera om rökförbud på utställningsområdet och i stället 

anordnar ett särskilt ”rökområde” där man minimerat risken för brand genom exempelvis 

uppställda så kallade pallkragar, med sand i. 
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c) Förfrågan om kontinuerlig uppdatering på hemsida av antalet anmälningar inför 

utställning 

Förfrågan från en klubb om det är tillåtet för en arrangör att uppdatera sin hemsida allt 

eftersom med antalet anmälningar i respektive ras inför utställningen. 

Uttalade UtstK att det är upp till varje arrangör att besluta om ovan nämnda; d v s det finns 

inga regler som förbjuder detta. 

 

d) Mätningsfråga – tax, pudel m fl raser 

Förelåg för UtstK skrivelse från utställare som anmält tax till utställning i Borlänge 20 maj 

2012.  Hundägaren fick sin tax mätt av domaren före bedömningen i enlighet med 

utställningsregler för rasen, men var inte nöjd med mätresultatet och avbröt därför 

bedömningen genom att inte delta vidare i kvalitetsbedömningen. 

Hundägarens fråga i skrivelsen är nu vad som gäller vid nästa utställning? 

 

Uttalade UtstK att enligt reglerna ska man fullfölja deltagandet om man påbörjat 

bedömningen. I kvalitetsbedömningen ingår mätresultat som en del i bedömningen, för de 

raser som enligt SKKs Utställnings- och championatregler ska mätas. I ett läge där man inte 

är överens med domaren är det ändå bättre att fullfölja bedömningen och i stället utnyttja 

möjligheten att begära ommätning vid nästa utställningstillfälle.  Detta gäller för raser där 

slutlig inmätning sker vid första utställningstillfället efter 15 månader, där man har en 

möjlighet att begära ommätning en gång. Ansökan om ommätning ska göras till arrangör i 

samband med anmälan till därpå följande utställning. Se ovan nämnda regler för respektive 

ras, hur detta går till. 

 

Om en deltagare med hund av ras som ska mätas innan bedömningens början avbrutit 

bedömningen direkt efter mätning, ska detta noteras av ringsekreteraren i 

resultatlistan. Detta för att hundägare inte ska sätta i system att prova och avbryta om och 

om igen på olika utställningar. Det är domarens bedömning som gäller på utställning. Anser 

utställaren att domaren har gjort en helt felaktig bedömning (tekniskt fel) finns möjligheten 

att lämna in en protest till bestyrelsen, men det ska ske samma dag och ska göras skriftligt. 

(Se ovan nämnda utställningsregler under punkt 21. Protest.) 

 

Beslöt UtstK att på förekommen anledning tillskriva Svenska Taxklubben samt även Svenska 

Pudelklubben och rekommendera klubbarna att uppmärksamma sina medlemmar på ovan 

nämnda regler.  

 

 

§ 73 Nya raser 

 

Ny ras porcelaine 

 

För UtstK kännedom finns nu ett exemplar av rasen porcelaine, registrerat i SKKs stambok. 

Rasen tillhör grupp 6 och är en drivande hundras. Rasens hemland är Frankrike och den 

används till jakt på hare, rådjur och vildsvin. Rasen deltog på utställning första gången i Paris 

1889.  

 

Rasen är erkänd av FCI och tävlar om CACIB och CACIT och har krav på provmerit för 

internationellt championat.  

Rasen porcelaine har ännu så länge inte tillgång till någon specialklubb inom SKK. Rasen 

har utställningsrätt och kan söka C.I.B men inte C.I.E.  
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§ 74 Utställningsprogram/ansökningar länsklubbar år 2015 

 

Förelåg för UtstK sammanställning av länsklubbarnas ansökningar om utställningar för år 

2015. 

 

Beslöt UtstK efter kontakt med följande länsklubbar; Gotlands KK,  

Jämtland/Härjedalens KK, Norra Älvsborgs KK, Södermanlands KK, Sydskånska KK, 

Uppsala läns KK, Västerbottens KK och Örebro läns KK där justeringar har gjorts av datum 

och/eller status, att vidarebefordra länsklubbarnas utställningsprogram år 2015 till SKK 

Centralstyrelse för fastställande.  

 

Förde UtstK en längre diskussion kring om och i så fall hur man ska förhålla sig till att 

anmälningssiffrorna i vissa fall har sjunkit samtidigt som antalet utställningstillfällen har ökat 

under senare år. Diskuterades även antalet internationella utställningar. 

 

Beslöt UtstK att föreslå länsklubbarna att representanter från UtstK deltar under en punkt för 

diskussion på länsklubbarnas ordförandemöte hösten 2012, angående ovan nämnda. UtstK 

anser det viktigt att inför ansökan om utställningsprogram år 2016, som ska vara UtstK 

tillhanda senast sista april 2013, inhämta länsklubbarnas synpunkter.  

 

 

 

§ 75 Utställningsprogram/ansökningar/ändringar specialklubbar 

 

Förelåg ansökan från Svenska Spets- och Urhundsklubben (SSUK)/Shiba-No-Kai om att få 

ställa in tidigare beviljad utställning 31 augusti 2013 i Enköping. 

 

Beslöt UtstK att bevilja ovan nämnda begäran om att ställa in SSUK/Shiba-No-Kai 

utställning 2013. 

 

 

§ 76 Redovisning av UtstK VU-beslut 

 

 

Antal hundar per domare/dag på utställning 

 

Svenska Terrierklubben/nedre norra, Sundsvall 2012-04-15 

Danny Gilmour  83 st 

 

Svenska Polarhundsklubben/södra, Vaggeryd 2012-04-28 

Christina Bjerstedt-Ohlsson   81 st 

 

Cavaliersällskapet, Eskilstuna 2012-05-12 

Veronica Hull  83 st 

 

Svenska Vinthundklubben/södra, Bosjökloster 2012-05-12 

Heinesche Laurent  83 st 

VU har rekommenderat arrangör att den aktuella ringen startar tidigare på morgonen. 
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SBK/Svenska Boxerklubben VLO, Lerums BK 2012-05-20 

Margot Egeblad  81 st 

 

Stockholms Kennelklubb/STOKK, Vallentuna 2012-05-26—27 
Lördag 26 maj 

Göran Bodegård  84 st 

Gabriel Gamarra  82 st 

 

Söndag 27 maj 

Anne MacDonald  89 st 

Ringen startar 08:30 (inga elever/aspiranter tillåts) 

 

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

 

 

Ansökningar/ändringar av utställningsprogram 

VU-beslut 10 april 2012 

SBK/Svenska Australian Cattledogklubben (SACK) har efter ansökan 5 april 2012 beviljats 

att byta plats för utställningen 1 juli 2012, från Tånga Hed till Herrljunga BK. 

 

VU-beslut 26 mars 2012 

Svenska Newfoundlandshundklubben har efter ansökan 26 mars 2012 beviljats att ändra 

datum för utställningen i Hässleholm från 16 maj till 20 maj 2012. 

 

VU-beslut 13 april 2012 

Svenska Polarhundklubben har efter ansökan 11 april 2012 beviljats att ändra datum för 

utställningen i Arboga från 6 oktober till 29 september 2012. 

 

VU-beslut 28 mars 2012 

Svenska Gårds och Vallhundsklubben/CBP har efter ansökan 27 mars 2012 beviljats att byta 

plats för utställningen 7 oktober 2012 från Uppsala till Johannesberg/Rimbo. 

 

VU-beslut 28 mars 2012 

Svenska Gårds och Vallhundsklubben/OESS har efter ansökan 27 mars 2012 beviljats att 

byta plats för utställningen 4 augusti 2012 från Boxholm till Herrfallet/Arboga. 

 

VU-beslut 4 april 2012 

VU i UtstK har kontaktats med anledning av att Svenska Stövarklubben och Svenska 

Dreverklubben samt Södra Norrbottens Kennelklubb arrangerar utställning 19 maj 2012 för 

raser ur grupp 6 samma dag, inom några mils avstånd. Då detta uppdagats i ett mycket sent 

skede och varken specialklubb eller länsklubb har möjlighet att med kort varsel ändra 

planerat datum har VU i UtstK godkänt att datum kvarstår.  

 

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

 

VU-beslut 4 april 2012 

VU i UtstK har avslagit en dispensansökan om att godkänna auktorisation för en person som 

genomfört godkänt teoretiskt prov 12 januari 2012, men endast två aspiranttjänstgöringar. 

Ringsekreteraransvarig i Sydskånska Kennelklubben och kursledare har hänvisat till att 

personen blivit auktoriserad redan 2003, men intyget har aldrig kommit SKKs kansli 

tillhanda varför auktorisationen aldrig har blivit registrerad  

 

VUs avslag med hänvisning till att för utbildningen till ringsekreterare har man ett år på sig 

från godkänt teoretiskt prov att genomföra två godkända elev- och tre godkända 

aspiranttjänstgöringar, samt ska vid minst en aspiranttjänstgöring ras/raser finnas med som 

har krav på provmerit för att tilldelas certifikat. Övrig information om 

ringsekreterarutbildning finns att ta del av i ”Regler och anvisningar för ringsekreterare”.  

 

VU-beslut 8 maj 2012 

VU i UtstK har efter ansökan beviljat Therese Ekman förlängd tid till och med 31 juli 2012, 

för fullgörande av aspiranttjänstgöringar för att bli auktoriserad som ringsekreterare.  

 

VU-beslut 13 april 2012 

VU i UtstK har beviljat Specialklubben för Skällande Fågelhundar att ha endast en 

ringsekreterare för 30 anmälda hundar på utställningen i Storuman 14 april 2012.  

 

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

 

 

§ 77 Rapporter – information 

 

Junior handlingfrågor 

 

Förelåg för UtstK information, ändringar i nuvarande regelverket för Nordiskt Mästerskap i 

Juniorhandling från 2007, för vidarebefordran till NKU för fastställande. 

 

Förelåg för UtstK kännedom protokoll fört vid Sveriges Hundungdoms (SHU) 

Handlingkommittémöte 2012-05-06. Av protokollet framgår att mötet föreslagit vissa 

ändringar i regelverket Regler och anvisningar för handlingtävlingar, SM-

uttagningstävlingar och SM-final i juniorhandling samt anvisningar för domare i 

juniorhandling, från och med 2013-01-01. För UtstK förelåg en skiss över genomförandet av 

kvalificeringstävlingar och Agria-Cup, som Cindy Pettersson redogjorde muntligt för. Ovan 

nämnda regelverk är vidarebefordrat till Ungdomsrådet (UR) för förhandsgranskning.   

 

Noterade UtstK informationen.  
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§ 78 Information från FCI  

 

För UtstK kännedom förelåg följande information: 

 

Från FCI General Committee angående the Hungarian Kennel Club och situationen kring 

deras officiella status. FCI ger sitt stöd till the Hungarian Kennel Club. 

 

Circular 29/2012 – Protokoll från FCI General Committee, möte i Bryssel  9 – 10 november 

2011. 

 

Circular 27/2012  daterat 13 mars 2012 – Kennel Club de Chile informerar om att Mrs. 

Deborah Lewin Hermosilla’s avstängning fr o m 9 september 2011 till 9 september 2012 har 

förlängts till 9 september 2016. 

 

Circular 30/2012 – Kennel Associationof the Republic of Macedonia (KARM) informerar  

om att Mr. Slobodan Milosevski är avstängd som medlem och domare under en period om 10 

år fr o m 18 april 2012 till 18 april 2022. 

 

Circular 26/2012 – Kennel Union of Southern Africa (KUSA) informerar om att the Canine 

SA inte är medlem i KUSA  

 

Noterade UtstK informationen. Lades underlagen därefter till handlingarna. 

 

 

§ 79 Utbildningsfrågor 

 

a)Utvärdering och minnesanteckningar – Bestyrelserapport och CUA i katalogen 

Förelåg för UtstK kännedom sammanställning av utvärdering från Seminarium för 

domaransvariga och utställningsansvariga 31 mars – 1 april 2012. Till seminariet var 48 

deltagare från 25 klubbar anmälda. Återbud från två deltagare (en klubb). Utvärderingen 

besvarades av 40 deltagare.  

Tog UtstK del av utvärderingen. Av utvärderingen framgår att deltagarna genomgående ser 

positivt på denna form av seminarium, som är första gången det genomförs gemensamt med 

de båda funktionärsgrupperna domaransvariga och utställningsansvariga. 

 

Förelåg även Minnesanteckningar från seminariedagarna som sammanställts och skickats ut 

till alla deltagare. 

 

Under seminariedagarna togs bland annat upp den Bestyrelserapport som också presenterats 

på KF 2011 och som blir obligatorisk från och med 2013 för länsklubbarna att fylla i och 

skicka in till SKKs Tävlingsavdelning senast 14 dagar efter avslutad utställning.  
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Bestyrelserapporten med följebrev med instruktioner om handläggningsrutiner kommer att i 

månadsskiftet juni/juli finnas på SKKs hemsida som ifyllbar blankett och är frivilligt att 

användas under 2012.   

 

Beslut har även tagits om att från och med 2013 kommer det också att bli obligatoriskt att 

skriva in Certifierad utställningsarrangör (CUA) i katalogen på samma sätt som man idag 

annonserar bestyrelseledamöter och kommissarie i utställningskatalogen.  

 

b)Seminarium för domaransvariga och utställningsansvariga i specialklubbar 

Förelåg för UtstK kännedom den ”Inbjudan till seminarium för domaransvariga och 

utställningsansvariga i SKKs specialklubbar 20 – 21 oktober 2012” som skickats ut i april 

2012 till berörda klubbar. Seminariet är motsvarande det som hållits för länsklubbarna ovan 

nämnd, men utformningen är särskilt anpassat till specialklubbarnas verksamhet. 

Senaste anmälningsdatum är 14 september 2012.   

 

 

c) Kommande utbildningsplaner  

 

CUA-handledare 

Diskuterade UtstK preliminärt datum 23 – 24 februari 2013 för utbildning av CUA-

handledare för utbildning av Certifierade utställningsarrangörer (CUA).  

UtstK har i sina utbildningsplaner tidigare beslutat att hålla en sådan utbildning vart 7:e år för 

att tillgodose behovet. Dessa utbildningar hölls senast våren 2006 (tre utbildningar; 

Stockholm, Jönköping och Umeå) samt ytterligare en i början av år 2007 som vände sig 

särskilt till medlemmar i Svenska Brukshundsklubben. 

 

Beslöt UtstK att utse en särskild arbetsgrupp (Jan Hallberg, Ulla Rylander och Yvonne 

Hansèn för planering och förslag till program.    

 

Speakerutbildning 

Diskuterade UtstK ett sedan länge inkommet önskemål om att hålla en utbildning för 

speakers på utställningsarrangemang. 

 

Beslöt UtstK att utse Bengt Pettersson från UtstK att tillsammans med ytterligare en person ta 

fram ett program för genomförande av en sådan utbildning under våren 2013 (1 dag).     

 

 

§ 80 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. 
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§ 81 Nästa sammanträde 

 

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

seminarium för specialklubbarnas domar- och utställningsansvariga) samt 24 januari 2013. 

 

 

§ 82 Mötets avslutande 
 

Tackade ordföranden ledamöterna samt förklarades mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

 

 

 

Justeras:   Justeras: 

Marie Nylander (ordf)  Bengt Pettersson   

 

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

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  


