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SKK/DK nr 3-2021
2021-06-09
§ 44-64

Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens,
Domarkommitté, DK, onsdag 2021-06-09.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:

Thomas Uneholt (ordf.), Anna Uthorn, Dodo Sandahl,
Eva Liljekvist-Borg, Johan Andersson, Kjell Lindström,
Marie Gadolin (deltog ej vid § 53, § 56 och § 57)

Adjungerade:

Kjell Svensson, SKKs tävlings- och utbildningschef
Ulrika Henriksson, SKKs utbildningsavdelning

Protokoll:

Boa Strandberg

§ 44 Mötet öppnas
Ordföranden hälsade samtliga välkomna och mötet förklarades därefter öppnat.
§ 45 Val av justerare
Anna Uthorn utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 46 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.
§ 47 Föregående protokoll
DKs protokoll 2-2021 godkändes och lades till handlingarna.
§ 48 Resultatrapport
Resultatrapporten för april 2021 granskades och lades till handlingarna.
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§ 49 Kennelfullmäktige
a) Inför Kennelfullmäktige 2021
DKs förslag till verksamhetsplan och budget för 2022-2023 har skickats in till
Centralstyrelsen, CS, tillsammans med DKs redovisning av givna uppdrag från
Kennelfullmäktige, KF, 2019 och delegeringsordningen.
b) Motioner till Kennelfullmäktige
En motion hade inkommit till DK för yttrande inför årets KF. DKs motionssvar har
diskuterats och inlämnats till CS.
§ 50 Domarkonferenser
Ansökan om exteriördomarkonferens 2023
Svenska Gårds- och Vallhundklubben, SGVK, hade inkommit med en ansökan att få
flytta fram sin redan beviljade bidragsberättigade domarkonferens från den
1-3 oktober 2021 till februari 2023. Med ansökan fanns förslag om tre olika datum i
februari.
DK/VU hade den 20 maj 2021 tagit beslut att bevilja SGVK att flytta fram sin
domarkonferens till 2023. Beslut om exakt datum tas på DK 3-2021.
DK tog del av SGVKs ansökan och beslutade att fastställa datumet för
domarkonferensen till den 4-5 februari 2023.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
§ 51 Domarkompendier
Lista över domarkompendier
DK gick igenom listan över de domarkompendier som för tillfället granskas samt de
exteriördomarkonferenser som ska genomföras tillsammans med tillhörande
domarkompendier.
Domarkompendiet för shih tzu är godkänt och därmed kan bidraget om 3 000 kronor
betalas ut till klubben.
§ 52 Domarfrågor
a) Skrivelse angående domares bedömning och uppförande
En skrivelse hade inkommit från specialklubb gällande domares bedömning och
bemötande vid exteriörbedömning tillsammans med bifogad kritik. I skrivelsen beskrivs
även en tidigare incident vid en utställning där domaren upplevts kränkande och
nedlåtande. Domaren har tillskrivits och inkommit med yttrande.
DK förde en lång och ingående diskussion kring skrivelsen. Ärendet beträffande
prissättningen behandlas inte då ingen formell protest lämnades på plats vid
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exteriörbedömningen. DK upplever dock att det finns brister i den skriftliga kritiken
kring formuleringen av skälet till det utdelade priset.
DK beklagade upplevelsen av det inträffade till klubben och utställaren som varit med
om denna situation i samband med bedömningen och betonade vikten av att domare
för en positiv dialog med utställare.
DK kommer arbeta vidare med frågan om bemötande från domare mot utställare på
flera olika sätt och ämnet ska bland annat tas upp som en punkt på den generella
domarkonferensen 2024.
b) Hund som tilldelas KEP
Det hade uppmärksammats att hundar som brustit vid hanteringen i bedömningen
tilldelats Cannot be judged (kan ej prissättas), KEP, där det funnits tveksamheter om
annan prissättning egentligen skulle delats ut.
DK diskuterade skillnaderna mellan de olika kvalitetspriserna och var gränsen går
mellan att en hund ska tilldelas KEP, Disqualified eller annat kvalitetspris på grund av
temperamentet. DK poängterade att det är av stor vikt att kvalitetspriset KEP används
sparsamt samt att skilja på KEP och de andra prissättningarna.
DK beslutade att inför att utställningsverksamheten återupptas gå ut med en
påminnelse till exteriördomarna angående hur KEP ska användas.
Vidare diskuterades övrigt som kan vara bra att informera domarna om efter den långa
tidens uppehåll av utställningar som varit och ett förslag om en digital brush up för
exteriördomare lyftes.
DK/VU uppdrogs att titta vidare på upplägg och innehåll för en digital brush up.
c) Utställningsverksamhet utanför SKK-organisationen
DK hade uppmärksammats på en träningsutställning som arrangerats av en privat
aktör utanför SKK-organisationen där det finns en viss koppling till en auktoriserad
exteriördomare.
DK diskuterade ärendet utifrån de domaretiska reglerna för exteriördomare och
konstaterade att det utifrån dessa inte finns anledning att gå vidare i frågan. Ärendet
lämnades därefter utan åtgärd.
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§ 53 Samsyn och exteriör sundhet
a) Dokument med information från Kommittén för samsyn och exteriör sundhet
Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS, hade till mötet inkommit med
sammanställning för Särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD, för pekingese.
DK noterade informationen.
b) Checklista för kritikskrivning på brakycefala raser
Förslaget till den reviderade checklistan för kritikskrivning på brakycefala raser har gått
ut till KSS samt berörda specialklubbar för möjlighet att inkomma med synpunkter och
tre klubbar har återkopplat.
DK beslutade att fastställa checklistan för brakycefala raser att prövas under en period
när utställningsverksamheten återupptagits.
c) Revidering av SRD
Foldern SRD ska revideras och DK ombeds att inkomma med synpunkter på dagens
anvisningar. En enkät kommer även att skickas ut till bland annat exteriördomare för
att inhämta deras synpunkter på SRD.
DK tog del av frågeställningen och kommer besvara enkäten när den skickas ut.
d) Gemensamt möte med AK och KSS
DK kommer delta i ett gemensamt möte med SKKs Avelskommitté, AK, och KSS den
3 september 2021 för att diskutera aktuella frågor som berör de tre kommittéerna.
DK diskuterade lämpliga ämnen att ta upp på det gemensamma mötet med AK och KSS
och sekreteraren uppdrogs att informera KSS sekreterare om DKs förslag.
e) Vetenskaplig artikel om torra nosar
För kännedom fanns en vetenskaplig artikel om torra nosar hos griffonraser.
§ 54 Arbetsgrupper
a) Arbetsgruppen för utveckling av exteriördomarkonferenser samt utveckling av
distansutbildningar för exteriördomare
Deltagare i arbetsgruppen är Johan Andersson som sammankallande,
Eva Liljekvist-Borg, Susanne Nilsson samt Pernilla Sandström.
Vid DK 2-2021 uppdrogs arbetsgruppen att titta på alternativ till en mall för
domarkompendium. Arbetsgruppen rapporterade vid dagens möte om förslaget och
upplägg diskuterades. DK poängterade att mallen inte kommer bli obligatorisk utan att
syftet är att den ska fungera som en hjälp till de klubbar som önskar.
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Eva Liljekvist-Borg och Marie Gadolin uppdrogs att tillsammans med arbetsgruppen
fortsätta arbetet med att ta fram ett förslag till skiss.
b) Arbetsgruppen för stöd till exteriördomarkonferenser
Deltagare i arbetsgruppen är Kjell Lindström som sammankallande, Jens Myrman,
Henrik Johansson, Jan-Erik Ek samt Kerstin Henriksson.
Arbetsgruppen hade inget att rapportera.
c) Arbetsgruppen för vidareutbildning av exteriördomare
Deltagare i arbetsgruppen är Marie Gadolin som sammankallande, Anna Uthorn,
Dodo Sandahl samt Jan Herngren.
Arbetsgruppen hade inget att rapportera.
d) Arbetsgruppen för generella domarkonferensen
Deltagare i arbetsgruppen är i inledande fas DK/VU samt resurser från kansliet.
Planeringen inför den generella domarkonferensen 2024 är i full gång och
arbetsgruppen hade ett möte den 8 april 2021 där förberedelser, upplägg och innehåll
diskuterades.
e) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare
Arbetsgruppen hade inget att rapportera.
f) Projektgrupp för nya allrounddomare
Deltagare i projektgruppen är Thomas Uneholt, Eva Liljekvist Borg samt Dodo Sandahl.
Arbetsgruppen hade inget att rapportera.
g) Projektgrupp för FCI Breed-specific education
Deltagare i projektgruppen är Nina Karlsdotter samt Ulrika Henriksson som kanslistöd.
Arbetsgruppen hade inget att rapportera.
§ 55 Domarutbildning
a) Gruppallroundutbildning
För kännedom fanns en lista över av DK godkända ansökningar om att få genomföra
utbildning till gruppallrounddomare.
b) Ansökan om utbildning till gruppallrounddomare
En ansökan hade inkommit från Cathrin Westin beträffande utbildning som
gruppallrounddomare för grupp 2.
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DK beslutade att avslå ansökan då domaren inte uppfyller kraven för godkännande på
grund av att auktorisation saknas för några av de raser som krävs.
Vidare diskuterades hanteringen vid avslag av domares ansökningar och hur beslutet
framförs av DK till domaren. Ett förslag togs upp att en utvald ledamot från DK delger
domaren DKs beslut och förtydligar anledningen till avslaget samt vad som krävs för att
godkännande ska ges.
Marie Gadolin uppdrogs att kontakta Cathrin Westin angående hennes ansökan.
c) Slutförd allroundutbildning
Åke Cronander har auktoriserats för sin sista ras som ingick i utbildningsplanen för
grupp 7 och DK/VU tog den 1 maj 2021 beslut att auktorisera honom som
gruppallrounddomare för grupp 7. Detta innebär att Åke Cronander är godkänd
som gruppallrounddomare för samtliga grupper.
DK beslutade därmed att föreslå CS att auktorisera Åke Cronander som
allrounddomare.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
d) Praktiskt inträdesprov
Eva Liljekvist-Borg och Johan Andersson hade till mötet sammanställt ett dokument
med förslag till genomförande av det praktiska inträdesprovet.
DK diskuterade och reviderade innehållet i dokumentet och arbetet med förslaget
fortsätter.
e) Aspirantdomare och examinatorer
Svenska Polarhundklubben, SPHK, hade inkommit med ett flertal namn på
exteriördomare att lägga till på listan över aspirantdomare och examinatorer för
alaskan malamute. I samband med detta önskar klubben ta bort skrivningen ”svenska
gruppallrounddomare” som DK la till i listan 2002 för att minst 10 aktiva svenska
domare skulle finnas med.
DK beslutade att ta bort ”svenska gruppallrounddomare” från listan över
aspirantdomare och examinatorer för alaskan malamute då SPHK nu har föreslagit
tillräckligt antal domare.
f) Examinationer och elev- & aspiranttjänstgöring
För kännedom fanns information om den domarexamination på basset hound, petit
basset griffon vendéen samt basset fauve de bretagne som anordnades den
30 maj 2021 samt den domarexamination på irländsk röd setter som anordnades den
24 april 2021.

SKK/DK nr 3-2021
2021-06-09
Sida 7/13

g) Vidareutbildning svenska raser
För kännedom fanns DKs svar på den skrivelse från uppfödare av stövarraser som
behandlades under DK 2-2021 § 34 g).
DK diskuterade inriktning och upplägg för den fortsatta dialogen med specialklubbarna
för de svenska raserna och DKs förhoppning är att ha ett möte med klubbarna under
hösten. Vidare diskuterades vilka kriterier som ska finnas för att exteriördomare ska få
möjlighet att delta.
Eva Liljekvist-Borg och Kjell Lindström uppdrogs att titta på kriterier för att sedan med
hjälp av underlag från kansliet föreslå lämpliga domare.
§ 56 Redovisning DK/VU
a) VU-beslut sedan DK 2-2021 den 24 mars 2021
DK beslutade fastställa DK/VUs beslut att:
-

bevilja Pernilla Sandströms ansökan om dispens att döma utanför Norden innan
fem domaruppdrag genomförts i något av de nordiska länderna.
auktorisera Åke Cronander som gruppallrounddomare för grupp 7.
bevilja SGVKs ansökan om att flytta fram sin exteriördomarkonferens från den
2-3 oktober 2021 till 2023.

b) Redovisning av auktorisationer
Auktorisationer genom examination
Åke Cronander
irländsk röd setter
Mikael Nilsson

irländsk röd setter

Paula Sunebring

irländsk röd setter

§ 57 Ledamöternas uppdrag
a) Lista över ledamöternas uppdrag
DK gick igenom och reviderade listan över pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande uppdrag är genomförda:
4-2020
§ 66 a)

Uppdrogs till ordföranden tillsammans med Eva Liljekvist-Borg att ta fram
beskrivning och mall för uppföljningssamtal. Uppdrogs även till
ordföranden att informera mer ingående om detta projekt i ett
nyhetsbrev till samtliga exteriördomare.

Ordföranden gick igenom det förslag som sammanställts till mall för
uppföljningssamtal och upplägg diskuterades.
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DK beslutade att starta uppföljningssamtalen under sommaren och ordföranden och
Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att bli de första från DK att anordna dessa.
4-2020
§ 71 c)

Uppdrogs till Eva Liljekvist-Borg och Johan Andersson att ta fram ett
slutligt förslag gällande det praktiska inträdesprovets upplägg och
bedömning till DKs möte 1-2021.

Uppdraget är genomfört och berörs under § 55 d).
1-2021
§ 12 m)

Eva Liljekvist-Borg och Kjell Lindström uppdrogs att fortsätta arbetet med
vidareutbildning av svenska raser och ta fram förslag till kriterier.

Uppdraget är genomfört och berörs under § 55 g).
1-2021
§ 17 c)

KSS protokollsutdrag om utskick av SRD-sammanställningar Ordföranden uppdrogs att kommunicera med KSS om hur arbetsgången
ska gå till för att vara effektiv och minska risken för dubbelarbete.

Ordföranden rapporterade att uppdraget är genomfört.
2-2021
§ 27

Ordföranden och kansliet uppdrogs att gå igenom och sammanställa
förslag till rapport om DKs prioriterade uppdrag, verksamhetsplan samt
budget för 2022-2023 för att sedan fastställas av DK.

Uppdraget är genomfört och berörs under § 49 a).
2-2021
§ 29 a)

DK noterade att flera domarkompendier inte inkommit inför kommande
konferenser 2021. Kjell Lindström uppdrogs att be respektive
kontaktperson från Arbetsgruppen för stöd till exteriördomarkonferenser
att kontakta berörda klubbar angående status för arbetet med respektive
domarkompendium.

Kjell Lindström redovisade resultatet efter kontakten med klubbarna och uppdraget är
därmed genomfört.
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2-2021
§ 29 b)

Arbetsgruppen för utveckling av exteriördomarkonferenser samt
utveckling av distansutbildningar för exteriördomare uppdrogs att titta
på alternativ till mall för domarkompendium.

Arbetet har påbörjats och uppdraget redovisas under § 54 a).
2-2021
§ 33 d)

Kjell Svensson uppdrogs att organisera ett möte med DK/VU samt
kansliet för fortsatt diskussion kring den generella domarkonferensens
upplägg och innehåll.

Kjell Svensson rapporterade att uppdraget är genomfört vilket berörs under § 54 d).
2-2021
§ 34 f)

DK beslutade att DK/VU formulerar ett svar på skrivelsen för att sedan
delge Svenska Taxklubben, SvTK.

Ordföranden rapporterade att uppdraget är genomfört och informerade om den dialog
som förts med SvTK i ärendet.
2-2021
§ 34 g)

Skrivelse från uppfödare av stövarraser. Ordföranden uppdrogs att
besvara skrivelsen.

Ordföranden rapporterade att uppdraget är genomfört vilket berörs under § 55 g).
2-2021
§ 37 d)

DK diskuterade de olika frågorna och sekreteraren uppdrogs att delge
marknadsavdelningen DKs svar.

Sekreteraren rapporterade att uppdraget är genomfört.
§ 58 Information från DK samt kansli
a) Ordföranden
- Informerade om det möte SKK haft tillsammans med Näringsdepartementet
och Jordbruksverket.
- Informerade om det digitala seminarium som anordnats med allrounddomare
där det diskuterats bland annat utbildning av preparander och
gruppallrounddomare.
b) Ledamöter
- Inget att rapportera
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c) Tävlings- och utbildningschefen
- Informerade om att verksamhet börjat starta upp nu när restriktionerna
avseende antal personer vid offentliga tillställningar/sammankomster höjts.
Mindre utställningar samt en del prov och tävlingar har kommit igång.
d) Sekreteraren
- Informerade om det utskick som gått ut till SKKs klubbar den 20 maj 2021
gällande förutsättningarna för sommarens klubbverksamhet.
- Informerade om arbetet med digitalisering av underlag för arvode till bland
annat SKKs ledamöter.
e) Utbildningsavdelningen
- Informerade om att ingen omräkning av snittsiffror för antalet hundar per ras
på utställning kommer att göras förrän utställningsverksamheten kommit igång
och pågått under en period.
§ 59 Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI
För kännedom fanns följande dokument från FCI:
a) Cirkulär
- 14/2021 med information från Indonesiens kennelklubb om deras nya hemsida
och mejladress.
- 15/2021 med information från Brasiliens kennelklubb om en utesluten
underliggande klubb.
- 17/2021 med information från Bulgariens kennelklubb om en utesluten
underliggande klubb.
- 20/2021 med information från Albaniens kennelklubb om deras nya adress.
- 21/2021 med information från Makedoniens kennelklubb om uteslutna
underliggande klubbar.
- 23/2021 med information från Ukrainas kennelklubb att Mariia Gvozdievas
avstängning som uppfödare och internationell exteriördomare har upphävts
sedan den 27 april 2021.
- 24/2021 med information från Serbiens kennelklubb att Mirjana Petrić blivit
avstängd som internationell exteriördomare från den 15 april 2021 till den
14 april 2022.
- 26/2021 med information från Cyperns kennelklubb att M. Savvas Shiapanis
avstängning som internationell exteriördomare har upphävts sedan den
17 september 2020.
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b) Allmän information
- Informationsbrev från FCI Europe Section General Committee.
- Protokoll från möte med FCI Europe Section General Committee den 20 april
2021.
- Beslut från FCI General Committee den 27 april 2021.
- Kalender över internationella utställningar 2021-2023.
§ 60 Protokoll samt protokollsutdrag
a) Centralstyrelsen, CS
För kännedom fanns protokoll från CS möte 2-2021 den 14 april 2021 samt CS möte
3-2021 den 28 maj 2021.
b) Utställningskommittén, UtstK
För kännedom fanns protokoll från UtstK möte 2-2021 den 21 april 2021.
Protokollsutdrag från UtstK möte 2-2021
§ 37 Resultat från exteriörbedömning
a) Felaktig exteriörbedömning
Det hade kommit till UtstK kännedom att en hund hade bedömts på
exteriörbedömning vid ett tillfälle som inte var anmält till SKKs kansli,
ingen klubbrepresentant hade närvarat vid tillfället som dessutom
utfördes hemma hos domaren. På grund av detta har resultatet inte
registrerats.
UtstK konstaterar att det inte får gå till på detta sätt utan anvisningarna
för exteriörbedömning ska respekteras och följas. UtstK beslutade att
tillskriva aktuell domare för att påtala detta.
DK tog del av protokollsutdraget.
c) Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS
För kännedom fanns protokoll från KSS möte 2-2021 den 18 mars 2021.
Protokollsutdrag från KSS möte 1-2021:
§ 9 Samsyn a)
Vid DK 2-2021 bordlades frågan då den skulle diskuteras på nästa möte med CS.
DK ser fram emot en dialog om KSS frågeställning vid det gemensamma mötet med
KSS och AK den 3 september 2021.
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Protokollsutdrag från KSS möte 2-2021:
§ 27. SRD
a) Inkomna SRD sammanställningar
Pekingese
Med information om sammanställning samt tio års-analys av SRD för pekingese.
DK tog del av protokollsutdraget.
Protokollsutdrag från KSS möte 2-2021:
§ 30. Domarfrågor a) och b)
Med information om kommande exteriördomarkonferenser och domarkompendier
under granskning samt det godkända domarkompendiet för tysk schäferhund.
DK tog del av protokollsutdraget.
Protokollsutdrag från KSS möte 2-2021:
§ 35. Protokoll och cirkulär
b) SKKs Centralstyrelse, CS 1 2021 § 19
Med information bland annat om uppföljningen av checklistan för kritikskrivning på
brakycefala raser som hanteras tillsammans med DK.
DK tog del av protokollsutdraget.
d) Utbildningskommittén, UK
För kännedom fanns protokoll från UK möte 2-2021 den 16 april 2021.
e) Arbetsgruppen för standardfrågor, AG Standard
För kännedom fanns protokoll från AG Standard möte 3-2021 den 24 mars 2021 samt
AG Standard möte 4-2021 den 23 april 2021.
f) Avelskommittén, AK
För kännedom fanns protokoll från AK möte 5-2020 den 27 november 2020.
§ 61 Övriga frågor
Inga inkomna ärenden.
§ 62 Nästa möte
Nästa möte är sedan tidigare fastställt till den 14-15 september 2021.
§ 63 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
DK beslutade att § 52 a) samt § 55 b) inte får offentliggöras innan protokollet är
justerat.
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§ 64 Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla för dagens möte och det förklarades därefter avslutat.

Justeras:

Thomas Uneholt

Anna Uthorn

Vid protokollet:

Boa Strandberg

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

