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SKK/UtstK nr 5/2009 

 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 

18 september 2009, på Scandic Hotel i Upplands Väsby. 

 

Närvarande: Mats Stenmark (vice ordf.), Kerstin Eklund, Jan Hallberg, Yvonne Hansen, Bo 

Wiberg   

 

Adjungerad: Kjell Bräster, SKKs kansli, Ulla Rylander 

 

Anmält frånvaro: Bo Skalin (ordf)., Catharina Wenngren,  

Ann-Sofi Flygare, sekreterare UtstK 

 

Vid protokollet: Kerstin Eklund 

        

 

§ 90 Sammanträdets öppnande 
 

Hälsade Mats Stenmark de närvarande välkomna till dagens sammanträde samt informerade 

om att dagens möte är det sista med nuvarande sammansättning av ledamöter i kommittén.  

Förklarades mötet öppnat.    

 

 

§ 91 Val av justerare 
 

Utsågs Bo Wiberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 92 Föregående mötesprotokoll 
 

SKK UtstK protokoll nr 4/2009, 2009-08-19 

 

Förelåg UtstK protokoll nr 4/2009.  

 

Lades protokollet efter genomgång till handlingarna. 

 

 

§ 93 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 

UtstK nr 3/2009, § 60  

c) Junor Handlingdomare som visat hund på utställning där hon dömt 

 

Beslöt UtsK att bordlägga ärendet vidare och hämta in ytterligare information i ärendet från 

berörd junior handlingdomare. 

 

UtstK nr 4/2009, § 81  

a)Angående återbetalning av anmälningsavgifter 
Förfrågan om översyn av programutveckling i samband med internetanmälan. 
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Beslöt UtstK att bordlägga ärendet för ytterligare utredning.   

 

 

§ 94 Information från ordföranden 

 

Mats Stenmark rapporterade från CS föregående möte, att rutiner kring Särskilda Rasspecifika 

Domaranvisningar rörande exteriöra överdrifter hos rashundar (SRD), fortlöper i enlighet 

med nuvarande instruktioner, t o m Västra Kennelklubbens utställning My Dog i Göteborg  

7 – 10 januari 2010. SRD fortsätter även därefter, men omfattningen är till dags dato inte 

beslutat om. 

 

SKK CS utställning HUND2009 i Älvsjö/Stockholm 12 – 13 december kommer att ha en 

något stramare budget, vilket bl a innebär att B-hallen på Stockholmsmässan inte kommer att 

användas.  

 

Noterade UtstK informationen 

 

Förelåg ekonomisk rapport för UtstK kännedom. 

 

Fann UtstK att budget ligger väl, enligt rapporten. Lades rapporten därefter med 

godkännande till handlingarna.  

 

 

§ 95 Information från verksamhetschefen 
 

Informerade verksamhetschefen om att en remiss skickats ut till läns- och specialklubbarna 

angående att ersätta den 3-sidiga självkarboniserade anmälningsblanketten med en digital 

version som ska finnas på SKKs hemsida. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 96 Protokollsutdrag från SKK CS  
 

CS protokoll 2009-08-18 
 

§ 107 Föregående protokoll 3/2009 

§ 94 Ärenden från ras och specialklubbar b) Svensk Vinnarutställning 2012 – överklagande 

Gotlands Kennelklubb. 

Noterade UtstK att CS beslutat avslå Gotlands Kennelklubbs begäran. 

 

§ 118  

Protokoll SKK UtstK 2/2009, 2009-04-21 

§ 39 UtstK – policyfrågor/regler/bestämmelser, a) Kuperingsfrågor 

 

Noterade UtstK, CS fastställande av UtstK förslag att rasen terrier brasileiro läggs till på 

listan, i Utställnings- och championatbestämmelserna, för hundar som äger rätt att delta på 

utställning fast de är födda utan svans, med stubb- eller kort svans. 
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Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att tillse att supplement till Utställnings- och 

championatbestämmelserna uppdateras med ovanstående samt att rasen terrier brasileiro 

införs i nämnda bestämmelser i samband med revideringen. 

 

Protokoll SKK/UtstK 3/2009, Länsklubbarnas utställningar 2012 

Angående CS fastställande av internationell status för Sydskånska Kennelklubbens utställning 

8 – 9 september 2012 samt ändring av datum för Västernorrlands Kennelklubbs utställning till 

13 – 14 oktober 2012 p g a lokalproblem. 

Noterade UtstK CS fastställande av ovanstående ändringsansökningar för 

länsklubbsutställningar 2012.  

 

Protokoll SKK UtstK 5/2008, § 109 Inkomna skrivelser 

Angående World Dog Show 2008 begäran om återbetalning av anmälningsavgift  

Noterade UtstK, CS beslut om att avslå begäran om återbetalning. 

 

§ 127 Ärenden från läns- och specialklubbar  
Angående Sydskånska Kennelklubben samt 10 andra länsklubbars förfrågan gällande CS 

beslut protokoll nr 3/2008, § 67 om att införa dubbel stambokföringsavgift vid arrangerande 

av Svensk Vinnare. 

 

Noterade UtstK, CS beslut att upphäva beslutet (CS protokoll 3/2008) om dubbel 

stambokföringsavgift vid arrangerande av Svensk Vinnarutställning. 

 

 

§ 97 Protokollsutdrag SKK Domarkommitté (DK) 
 

DK protokoll 3/2009, 2009-06-16 

 

§ 84 Domarfrågor – övriga inkomna skrivelser 
 

Angående skrivelse från Svenska Prazky Krysarik Klubben med önskemål om att i första 

hand svenska domare eller domare som tidigare dömt rasen alternativt har möjlighet att läsa 

standarden ska inbjudas att döma rasen på nationella utställningar.  

DK har tagit del av skrivelsen samt vidarebefordrat frågan till UtstK. 

 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet med anledning av att revidering av standard för rasen 

prazky krysarik är under arbete i SKKs Standardkommitté (StandK), och beräknas komma 

UtstK tillhanda under november - december.  

 

 

§ 98 Protokollsutdrag SKK Disciplinnämnd (DN) 

 

Förelåg för UtstK kännedom protokollsutdrag från SKK DN i ärenden rörande UtstK. 

 

Noterade UtstK informationen.   
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§ 99 Rapport – NKU 

 

Informerade Mats Stenmark från NKUs möte 21 augusti 2009 om att det finns ett starkt stöd 

hos de nordiska Kennelklubbarna för att genomföra en harmonisering av de nordiska 

utställningsbestämmelserna. Beslut har tagits om att knyta en tjänsteman från varje nordiskt 

lands kennelklubb till projektgruppen. NKU/AU tar beslut januari 2010 om genomförande. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 100 Fastställande av VU för UtstK 

 

Utsågs följande personer att ingå i UtstK Verkställande utskott (VU): 

 

Ringsekreterarfrågor: Yvonne Hansén, Ulla Rylander och Mats Stenmark 

Övriga frågor: Mats Stenmark, Marie Nylander och Kerstin Eklund 

 

Beslöt UtstK att fastställa ovanstående personer att ingå i UtstK VU. 

Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att tillse att aktuella dokument på SKKs hemsida  

uppdateras för information till SKKs läns- och specialklubbar.  

   

 

§ 101 Utvärdering av utbildningarna - Handledare - Certifiering av 

utställningsarrangörer  

 

Diskuterade UtstK utvärdering av utbildningarna för handledare för utbildning av 

utställningsarrangörer samt de certifierade utställningsarrangörernas utbildning. 

 

Utvärdering av utbildningarna finns med som en programpunkt på seminariet för 

utställningsansvariga 2009. Seminariedeltagarna/utställningsansvariga i respektive läns- och 

specialklubb kommer att ges möjlighet att lämna sin syn på utbildningarna och fortsatt behov 

i klubbarna.  

 

Beslöt UtstK att återuppta diskussionen med utgångspunkt från inkomna synpunkter på 

utbildningarna vid nästa kommittémöte.   

 

 

§ 102 Utbildningsfrågor 

 

Förelåg från verksamhetschefen skrivelse till respektive kommitté angående centralt 

arrangerade utbildningsaktiviteter år 2010 och framåt. Utbildningskommittén (UK) upphör fr 

o m hösten 2009 och ansvaret för deras utbildningar kommer att fördelas på övriga centrala 

kommittéer.  

 

För att klubbarna i organisationen ska kunna planera sin verksamhet/budget kommer 

informationen om centralt arrangerade utbildningar även fortsättningsvis att finnas 

tillgängliga i kalendariet på www.skk.se som uppdateras av SKKs Utbildningsavdelning. 

Utbildningsavdelningen ber därför respektive kommitté att se över utbildningsbehovet och 

meddela Utbildningsavdelningen. 

 

http://www.skk.se/
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Beslöt UtstK att fortsätta diskussionen om utbildningsfrågor vid kommande UtstK möte 18 

november. 

 

 

§ 103 FCI Show Commissions Regulations 

 

Förelåg ett dokument från FCI Show Commission med förfrågan till alla FCI-NO inför 

revidering av FCI Show Regulations. 

 

UtstK har uppdragits att inkomma med synpunkter inför revideringen.  

 

Beslöt UtstK att uppdra åt Mats Stenmark att sammanställa UtstK synpunkter inför revidering 

av FCI Show Regulations för vidarebefordran till Ulf Uddman för besvarande till FCI senast 1 

oktober 2009. 

 

 

§ 104 UtstK - policyfrågor – bestämmelser 

 

a)Inofficiella (ej stambokförda) utställningar 

Förelåg förslag till revidering av Anvisningar för inofficiella (ej stambokförda) utställningar 

för granskning. 

 

Beslöt UtstK att godkänna ovan nämnt förslag till revidering av Anvisningar för inofficiella 

(ej stambokförda) utställningar samt uppdra åt kansliet att uppdatera SKKs hemsida med 

dessa. 

 

b)Uppföljning av KF 2009 - beslut 

Prisband och kort på utställning  
På KF 2009 beslutades att ur ett miljöperspektiv utställningsarrangörer i det fall de väljer att 

dela ut prisband och kort på utställning, ska dessa vara av nedbrytbart material.  

 

Med hänvisning till ovan nämnda beslut kan  läns- och specialklubbar välja bort prisband och 

kort med undantag för utdelande av CACIB och Reserv-CACIB som ska delas ut i 

utställningsringen (FCI-beslut). Dock måste utställningsarrangörer i sådant fall, på annat sätt 

tydliggöra för utställare och publik runt utställningsringarna vilka priser som utdelas i 

respektive klass.  

UtstK har tagit del av förslag och tips som inkommit från några arrangörer som har provat nya 

lösningar. Bland annat har arrangörer använt färgade kort i A-5 format eller ”spadar”som 

ringsekreterarna hållit upp mot publik och utställare, motsvarande det kvalitetspris som 

hunden får. I konkurrensklassen har placeringsordning 1 – 5 synliggjorts genom 

placeringsskyltar i respektive ring. Ringsekreteraren i förekommande fall visat upp kort för 

HP respektive CK. Påpekas bör att korten måste vara dubbelsidiga så de syns från alla håll. 

Vid utdelande av övriga priser exempelvis Cert, BIR och BIM har priset synliggjorts med 

utdelande av kokarder.  

 

UtstK har tagit del av inkomna förslag från arrangörer som provat olika lösningar med 

hänseende till ovan nämnt KF-beslut.  

 

Beslöt UtstK att med anledning av ovanstående att utforma skriftliga anvisningar till läns- och 

specialklubbar hur man genom förslagsvis användande av kort, ”spadar” kan tydliggöra för 
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utställare samt underlätta för dem som följer bedömningen vid ringside att se vilka priser som 

utdelas i det fall arrangörer väljer att inte dela ut prisband och kort.  Anvisningarna läggs 

samtidigt in i Handbok för utställningsansvariga.  

 

 

 

§ 105 Registreringsärenden 

 

S68789/2007, Stjärnhavets Mynta – Svenska Taxklubbens utställning i  

Frödinge 2009-05-31 

 

S68789/2007, Stjärnhavets Mynta av rasen tax, har på rubricerade utställning blivit inmätt till 

storlek kanintax, 30 cm, men därefter tävlat som storlek dvärgtax.  

 

Beslöt UtstK att erhållet pris för S68789/2007, Stjärnhavets Mynta på rubricerade utställning 

ska annulleras på grund av att taxen tävlat som fel storlek i enlighet med ovan nämnt. 

Beslöt UtstK att tillskriva arrangören och rekommendera återbetalning av anmälningsavgiften 

p g a tekniskt fel. 

 

 

§ 106 Inkomna skrivelser 

 

a)Ärende gällande Södra Norrbottens Kennelklubbs utställning i Piteå 4 – 5 juli 2009 

 

Förelåg skrivelse inkommen 2009-08-31 med synpunkter på arrangemanget, från domare som 

tjänstgjort på rubricerade internationella utställning. Domaren har påtalat att hon under 

lördagen endast hade en ringsekreterare i ringen, vilket domaren ansåg blev för ”jobbigt” 

främst för ringsekreteraren. Domaren har i nämnda skrivelse även lämnat synpunkter på   

ett par övriga frågor gällande måltid för domarna samt transport till utställningen.  

 

Förelåg skrivelse inkommen 2009-09-01 från domarvärdinna på rubricerade utställning, i 

vilken domarvärdinnan lämnat en redogörelse och besvarat de två sistnämnda frågorna i ovan 

nämnda skrivelse från domaren. 

 

Förelåg yttrande inkommet 2009-09-04 från ringsekreteraransvarig på rubricerade utställning. 

I nämnda skrivelse har medgivits att det blivit för få ringsekreterare till den internationella 

utställningen i Piteå 2009-07-04-05, vilket berott på att ett flertal ringsekreterare lämnat 

återbud p g a sjukskrivning under eftermiddagen och kvällen innan utställningsdagen. 

 

Utöver ovan nämnda skrivelser har ytterligare frågor inkommit till UtstK, dels huruvida en 

tjänstgörande ringsekreterare ställt/visat hund på den aktuella utställningen, och dels kring 

signering av resultatlistor.  

 

Tog UtstK del av inkomna handlingar i ärendet. Fann UtstK att såväl domarvärdinna som 

ringsekreteraransvarig till viss del lämnat förtydligande information på inkomna synpunkter 

av inträffade händelser i samband med den internationella utställningen i Piteå juli 2009.  

 

Beslöt UtstK att bordlägga den del av ärendet som gäller huruvida en tjänstgörande 

ringsekreterare ställt/visat hund samt den del som handlar om signering av resultatlistor för 

inhämtande av ytterligare information. 
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b) Skrivelse från bestyrelsen på Östergötlands Kennelklubbs utställning i  

Norrköping 15 – 16 augusti 2009  

Förlåg till UtstK inkommen anmälan augusti 2009 från bestyrelsen på rubricerade utställning, 

avseende en utställares uppträdande på parkeringen i anslutning till utställningen. Anmälan 

gjord  med stöd av Utställnings- och championatbestämmelserna punkt 16, Allmänna 

ordningsföreskrifter; 

 ---Utställare eller dennes ombud är skyldig att rätta sig efter angivna ordningsföreskrifter 

samt de ytterligare ordningsföreskrifter som lämnas av utställningens funktionärer. 

Överträdelser kan medföra avvisning från utställningen, fråntagande av hundens pris och – 

vid allvarligare omständigheter – disciplinära åtgärder. Arrangören äger i sådant fall rätt att 

avvisa person från utställningsområdet.--- 

 

Förelåg yttrande över händelsen inkommet 2009-09-04 från berörd utställare.  

 

Beslöt UtstK att tillskriva berörd utställare och påtala att UtstK ser allvarligt på händelsen 

samt informera utställaren att vid upprepning av brott mot ovan nämnda paragraf kan ärendet 

komma att bli föremål för disciplinär åtgärd med vidarebefordran till SKKs Disciplinnämnd.  

 

c) Anmälan mot hundägare för misshandel av hund – Svenska Boxerklubbens 

utställning i Tånga Hed 2009-08-16 

Ärende till SKK CS för handläggning av anmälan mot hundägare för misshandel av hund på 

rubricerade utställning. Anmälan vidarebefordrad till SKKs UtstK för beslut om annullering 

av eventuella tävlingsresultat gällande ovan nämnda. 

 

Uttalade UtstK att man ser mycket allvarligt på i inkomna underlag framkommet 

händelseförlopp. Beslöt UtstK att bordlägga den del av ärendet som gäller tävlingsresultat för 

i ärendet aktuell hund, till efter CS beslut i ärendet. 

 

d) Protest från utställare gällande olämpligt uppträdande på Svenska 

Vinthundklubbens utställning i Västerås 2009-07-25-26 

Skriftlig protest daterad 26 juli 2009, vidarebefordrad från Svenska Vinthundklubbens 

bestyrelse angående olämpligt uppträdande av ledamot i rubricerade klubbs styrelse och 

utställningsarrangör av utställningen. 

 

Förelåg ytterligare skrivelse inkommen 2009-08-10 till UtstK, från en uppfödare som vid 

utställningstillfället inte befann sig på plats. Uppfödaren anmäler samme ovan nämnd ledamot 

och utställningsarrangör, för att enligt vittne på plats offentligt med namn förtalat uppfödaren, 

vilket hon anser skulle kunna skada hennes verksamhet som uppfödare  

 

Förelåg 2009-08-31 inkommet yttrande från tjänstgörande ringsekreterare i ärendet aktuell 

utställningsring. 

 

Beslöt UtstK bordlägga ärendet för inhämtande av ytterligare information i ärendet.   

 

e) Skrivelse angående domares objektivitet i samband med SBK/Collie SM-09 

Förelåg skrivelse inkommen till UtstK 2009-08-03 från ett antal utställare som deltagit 

SBK/Svenska Collieklubbens utställning ”Collie SM-09” i Piteå 4 juli 2009. 

I skrivelse med bifogade bilder från i ärendet aktuell utställningsring och domartält 

framkommer att i samband med bedömning av collie långhår även domaren för bedömning av 

collie korthår under en tid befann sig i domartältet 
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Yttrande i ärendet daterat 2009-09-04 har inkommit från SBK/Svenska Collieklubben. 

Ovan nämnda skrivelser har även vidarebefordrats till SBK. 

 

Uttalade UtstK att till SKK-organisationen och dess klubbar inbjudna domare borde vara så 

pass insatta i regler, etik och moral att de inte beter sig på ett sätt så att domares oväld och 

objektivitet kan ifrågasättas i samband med bedömning på utställning. I detta ingår att domare 

som inte dömer ska inte befinna sig i domartältet när en annan domare dömer. (Hänvisning till 

Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler.) 

 

Beslöt UtstK vidare att tillskriva SBK/Svenska Collieklubben angående ovanstående med 

uppmaning till arrangören att vidta lämpliga åtgärder i fall av att liknande skulle upprepas. 

 

Bo Wiberg var inte närvarande vid handläggning av ovanstående ärende. 

 

f) Airedaleterrier S68644/2005 Lydiarire Show Me The Money – Hälsinglands 

Kennelklubbs utställning i Alfta 2009-07-12 

Förelåg inkommet ärende från bestyrelsen på rubricerade utställning angående hundägares 

uppträdande i samband med bestyrelsens och kommissariens påpekande till hundägaren 

avseende på vilket sätt hennes airedaleterrier förvarades i en bur under utställningsdagen. 

 

UtstK har tagit del av inkomna underlag gällande anmälan mot hundägarens uppträdande mot 

bestyrelse och kommissarie i samband med påpekande om olämplig förvaring av hunden 

under utställningsdagen samt noterat kommissariens anmälan av hunden för oacceptabelt 

beteende, vilket handlagts separat av handläggare på SKKs kansli. 

 

Fann UtstK att hundägaren inte tagit till sig uppmaningen från arrangören om att ta hand om 

hunden. Fann UtstK vidare att hundägaren inte hörsammat bestyrelse och kommissaries 

påpekande om att hundägare har att följa bestämmelser och regler i samband med utställning 

(Utställnings- och championatbestämmelser, punkt 16 Allmänna ordningsföreskrifter).  

 

Beslöt UtstK att tillskriva hundägaren och informera om att vid upprepande av brott mot 

punkt 16, enligt ovan nämnt kan ärendet komma att bli föremål för disciplinär åtgärd och 

kommer att vidarebefordras till SKKs Disciplinnämnd. 

 

 

g) Skrivelse angående tolkning av vaccinationsbestämmelser – Hälsinglands 

Kennelklubbs utställning i Alfta 11 juli 2009 
Skrivelse daterad 2009-07-11, till UtstK för kännedom.  

 

Noterade UtstK informationen i skrivelsen från utställningsveterinär på rubricerade 

utställning. Lades skrivelsen till handlingarna. 

 

h) Korrespondens Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar och Västra 

Kennelklubben  

Förelåg korrespondens mellan rubricerade klubbar angående placering av vissa raser i grupp 7 

i kataloger. 

 

Fann UtstK att klubbarna per korrespondens har rett ut eventuella missar i placering av raser. 

Lades underlagen till handlingarna. 
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i) Norra Älvsborgs Kennelklubbs utställning i Vänersborg 2009-06-06-07 – ärende 

gällande obetalda anmälningsavgifter  
Förelåg skrivelse från Norra Älvsborgs Kennelklubb angående obetalda anmälningsavgifter 

till utställningen i Vänerborg 2009-06-06-07 avseende två hundar av ras american 

staffordshire terrier. Länsklubben har trots påminnelser skriftligt och försök till kontakt per 

telefon med hundägaren inte fått något svar. Enligt uppgift har hundägaren uppvisat falska 

kvitton på betalning av anmälningsavgifter i samband med utställningen. Länsklubben har 

begärt att UtstK tar beslut om annullering av erhållna priser för de i ärendet aktuella hundar 

avseende rubricerade utställning. 

 

Beslöt UtstK att bifalla länsklubbens begäran om att erhållna priser för i ärendet aktuella 

hundar S54909/2005 Björkmossens Big Dawg och S60057/2008 Whistie Valley To Time 

Baby på rubricerade utställning, ska annulleras, med hänvisning till att länsklubben har i 

skrivelse satt som ”deadline” 2009-08-15 för inbetalning av anmälningsavgifterna. 

Beslöt UtstK att tillskriva hundägaren med begäran om att hundägaren inkommer med 

redogörelse till uppvisande av ”falska” kvitton på betalning av anmälningsavgifter.  

 

 

§ 107 Nya raser/rasklubbar 

 

Nya raser 
Braque du bourbonnais – finns nu registrerad i SKKs stambok. Rasens hemland är 

Frankrike. Rasen tillhör grupp 7, stående fågelhund, erkänd av FCI och tävlar om 

CACIB/CACIT och har krav på provmerit för internationellt championat.  

 

Rasklubbar – avtalsanslutna till SKK 

Förelåg information i skrivelse inkommen 2009-09-02 från SKKs Föreningskommitté (FK). 

 

Svenska Working Kelpieklubben (SWKK), till SKK avtalsansluten rasklubb i steg II har 

begärt att få flyttas upp till steg III. 

 

Svenska Kromfohrländerklubben (SKLK) nybildad till SKK avtalsansluten rasklubb, är 

godkänd. FK inväntar stadgar. 

 

Vit Herdehundklubb (VHK), f.n. till SKK avtalsansluten rasklubb i steg III, har ansökt om att 

få bli rasklubb tillhörande Svenska Brukshundklubben (SBK)   

 

Noterade UtstK informationen  

 

 

 

§ 108 Läns – och specialklubbsutställningar/ansökningar ändringar 
 

Södermanlands Kennelklubb – 2010, 2011 och 2012 

Begäran från Södermanlands Kennelklubb om att för tidigare beviljade utställningar  

2010-08-21 - -22, 2011-08-20 --21 och 2012-08-18 --19  få ändra utställningsplats från 

Nyköping till Eskilstuna, på grund av att länsklubben fått besked att de inte längre får utnyttja 

platsen. 
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Beslöt UtstK att bevilja ovanstående ändring av utställningsplats med bibehållna datum under 

förutsättning att länsklubben tar kontakt med eventuella berörda specialklubbar som har 

närliggande utställningar.  

 

 

Svenska Vinthundklubben - 2010 

Svenska Vinthundklubben/Salukiringen har ansökt om att få arrangera tidigare beviljad 

utställning 2010-07-31 under två dagar (d v s fördela klasserna för hanar och tikar över två 

dagar). Vid kontakt med SvVK har datum fredag 30 juli 2010 föreslagits. 

 

Beslöt UtstK att bevilja ovan nämnda tillägg för SvVK/Salukiringen, innebärande en cert-

utställning under två dagar 30 – 31 juli 2010 i Västerås. 

 

  

§ 109 Ringsekreterarärenden 
 

För UtstK kännedom, e-mail daterat september 2009 från medlem som på ett inte helt relevant 

sätt uttryckt sitt missnöje över UtstK beslut gällande avslag på ansökan om 

ringsekreterarauktorisation. 

 

Tog UtstK del av skrivelsen. 

Lades skrivelsen till handlingarna utan vidare åtgärd.    

 

 

 

§ 110 Övriga frågor 

 

”Kataloger – SKKs miljöpolicy”- skrivelse från domare  

För UtstK kännedom, skrivelse till SKK CS angående förslag till komprimering, till endast en 

utställningskatalog, i det fall klubbar arrangerar utställning dagarna efter varandra på samma 

område. Systemet är vanligt i USA enligt skriftställarens uppgift.  

CS har vid sitt senaste möte uppmanat UtstK ta del av det till skrivelsen bilagda exempel och 

eventuellt föreslå att ett liknande tillvägagångssätt används i Sverige. 

 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet då frågan kräver en noggrann konsekvensanalys, åtföljd av 

att det processas ut i organisationen.  

 

”Kvalitetshöjande ramar för invitation av domare till utställning – skrivelse från 

domare 
Förelåg för UtstK kännedom, skrivelse från domare angående ”Kvalitetshöjande ramar för 

invitation av domare till utställning”. 

 

Noterade UtstK ovan nämnda inkomna skrivelser. 
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GPS-koordinater i PM i samband med vägbeskrivning 

Skrivelse till UtstK angående GPS-koordinater. 

 

UtstK har tidigare uppmanat utställningsarrangörer att i samband med utskick av nummerlapp 

och PM till utställarna och publicering på respektive klubbs hemsida lägga till GPS-

koordinater för utställningsplatsen. 

 

Beslöt UtstK att rekommendera klubbarna att tänka på ovanstående i samband med PM samt 

publicering på webben. 

 

”Namnet” på utställningen som registreras ska överensstämma med platsen där 

utställningen genomförs 

På förekommen anledning tar UtstK upp inkomna synpunkter att namn på utställningsplats för 

genomförande av utställning som anges vid ansökan inte får vara ett annat vid registrering av 

utställningen.  

 

UtstK instämmer i vikten av att namnet på utställning/utställningskatalog och 

resultatrapporetring från läns- och specialklubbarnas utställningar är samma. Det ska inte 

föreligga något tvivel om vilken eller var en utställning arrangeras.  

 

Synpunkter från specialklubb - rapportering av rätt antal Bästa uppfödargrupper 

påverkar ”Årets Uppfödare”  

På förekommen anledning tar UtstK upp synpunkter som inkommit från en specialklubb 

gällande problem när inte rätt antal uppfödargrupper som deltar i BIS-finalerna rapporteras in. 

Skriftställaren påpekar att många uppfödare satsar enormt mycket för att vid årets slut tävla 

om ”Årets Uppfödare”, det blir då av största vikt att poängberäkningen är riktig. Ett enstaka 

poäng kan vara avgörande. Skriftställaren föreslår att dessutom speakern meddelar hur många 

grupper som deltar, vilket en del länsklubbar gör. 

 

Beslöt UtstK att påtala för länsklubbarna vikten av rätt inrapportering av antalet 

uppfödargrupper som tävlar i BIS-finalerna. 

 

 

§ 111 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt ärenden som ska publiceras på webben 

eller i Hundsport Funktionär. 

 

Inget under denna punkt. 

 

 

 

 

§ 112 Nästa sammanträde 

 

Beslöt UtstK att preliminärt boka följande datum för kommande UtstK möten: 

18 november 2009, 19 januari och 30 mars 2010.  
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§ 113 Mötets avslutande 

 

Tackade ordföranden de närvarande. Avslutades mötet. 

 

Vid protokollet 

Justeras:    Justeras: 

 

 

 

 

Mats Stenmark (v. ordf)   Bo Wiberg  

  

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

bli föremål för ändring av SKK/CS.  


