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CS rapport om erhållna uppdrag från Kennelfullmäktige 2011 
 
Nedan lämnas en rapport över de uppdrag CS fick vid KF 2011. Paragrafen i rubriken 
hänvisar till protokollet för KF 2011. 
 
CS formella redovisning av verksamheten för 2011 och 2012 finns under punkt 7 på 
dagordningen för KF 2013. Där finns även tillstyrkta motioner från KF 2009 och den 
antagna verksamhetsplanen. Redovisningen dokumenteras under flik 7. Dessutom 
hänvisas till de förändringar som har genomförts i SKKs olika regelverk och praxis på 
grund av besluten. 
 
§ 12 Att redovisning sker av vilka klubbar som får medel ur Svenska 
 Kennelklubbens Donatorers fond 
I bilaga 9:1 i handlingar framgår av årsredovisningen för Stiftelsen Svenska 
Kennelklubbens Donatorers Fond framgår i not 4 respektive 5 hur mycket medel som 
utbetalats ur respektive fond och till vilken klubb för respektive år. 
 
§ 16 Verksamhetsplanen 2012-2013 
Någon lösning på hur ett internetbaserat system där kostnader för olika veterinära 
tjänster ska kunna hittas i samverkan med AGRIA har ännu inte lyckats utvecklas. Från 
både Agrias och SKKs samt även andra intressenters håll inom svensk veterinärsjukvård 
finns ett gemensamt intresse att stärka kunskapen hos hundägare om kostnaderna 
inom veterinärsjukvården. Ambitionen finns kvar att utveckla en internettjänst för 
denna verksamhet. 
 
§ 31 Etablering av Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) = för alla 
 raser 
En mera utförlig redovisning av detta uppdrag finns i bilaga 10:1. 
 
§ 34 Justering av SKKs stadgar 
Beslutade stadgeändringar är införda i SKKs stadgar 
 
§ 34/38 Temporärt tillträdesförbud 
Möjligheten för SKK/CS att utfärda temporärt tillträdesförbud används vid ett tillfälle 
2012 mot en tidigare medlem som valde att utträda som medlem strax innan 
Disciplinnämnden skulle avgöra en anmälan mot vederbörande. Det innebar att 
nämnden inte kunde behandla anmälan. Personen valde att fortsätta att visa ”egna” 
hundar på utställning som formellt var anmälda till utställningen genom en bulvan 
innan det stoppades av SKK. T.o.m. juli 2013 har möjligheten till tillträdesförbud inte 
använts någon gång. 
 
§ 41 Ändring i SKKs IT-tjänst ”Katalog för PC” 
Möjlighet för specialklubbar att använda SKKs IT-tjänst ”Katalog för PC” infördes under 
2012. 
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§ 44 Förändring av klassindelning för Junior Handling 
En mera utförlig redovisning av detta uppdrag finns i bilaga 10:2. 
 
§ 45 Seriös hundavel 
I maj 2011 etablerades tjänsten www.köpahund.se för att stödja svenska uppfödare. 
Tjänsten har under 2011-2013 fått stöd av en kraftfull marknadsföring och hade 2012 
ca 2 400 besökare varje dag eller drygt 314 000 unika besökare, totalt under 2012. 
Utvecklingen 2013 har fortsatt med en ökad besöksfrekvens som har stabiliserats kring 
3 500 besök/dag. Ca 40 % av besöken görs genom mobil eller läsplatta. 
 
§ 47 Tillgänglighet till övriga nordiska kennelklubbars databaser 
Någon förändring i synen hos våra kollegor i Danmark respektive Norge har inte 
uppnåtts vad gäller att göra respektive lands databaser mera tillgängliga. CS avser dock 
att fortsätta arbeta för att hitta en lösning som helt eller delvis kan tillgodose 
motionärens önskemål. CS hänvisar även till CS motionssvara i bilaga 25 till KF 2013. 
 
§ 48 Kvalitetssäkring av hälsoprogramgrundande röntgenundersökningar 
Under verksamhetsperioden har en generell kvalitetsförbättring skett genom att göra 
det möjligt att skicka in digitala röntgenbilder till SKK. Idag utgör de digitala bilderna 
drygt 90 % av avlästa bilder. 
 
CS beslutade föreslå KF att godkänna redovisningen av utförda uppdrag. 
 

http://www.köpahund.se/

