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SKK/UtstK nr 3-2022
2022-06-07
§§ 48 - 72

Protokoll fört vid digitalt möte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den
7 juni 2022.

Närvarande: Birgitta Bernhed (ordf), Madeleine Bäckman, Madeleine Bäck, Kerstin
Eklund (tom § 65), Viktoria Engström, Linnéa Sandberg
Adjungerade: Kjell Svensson (tom § 59), Ofelia Olsson (§ 60), Rebecca Govik (§ 65 a)
Protokoll: Jenny Damgren

§ 48 Mötet öppnas
Mötet förklarades öppnat och inleddes med en tyst minut för kommitténs ledamot
Henrik Härling som hastigt lämnat oss.
Därefter gjordes en kort presentationsrunda av ledamöterna för Linnéa Sandberg som
inte deltog på förra mötet.

§ 49 Val av justerare
Viktoria Engström valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 50 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 51 Föregående protokoll
Protokoll från möte 2-2022 fastställdes och lades till handlingarna.

§ 52 Övriga protokoll
a) Centralstyrelsen, CS
För kännedom fanns protokoll 3-2022 från den 28 april, med protokollsutdrag § 57 b)
Ärende UtstK 5-2021, § 126 a) inkomna skrivelser.
UtstK noterade informationen.
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b) Domarkommittén, DK
För kännedom fanns protokoll 2-2022 från den 21 mars.
UtstK noterade informationen.
c) Nordisk Kennelunion, NKU
För kännedom fanns protokoll från NKU/AU och NKU Show Meeting den 29 mars.
UtstK noterade informationen.

§ 53 Resultatrapport
Ekonomiska rapporter fram till och med maj 2022 gicks igenom och lades därefter till
handlingarna.

§ 54 Information från ordföranden, ledamöter och kansli
a) Ordföranden
Birgitta Bernhed hade ingen information under denna punkt.
b) Ledamöterna
Madeleine Bäckman informerade om att skattereglerna för milersättning är på väg att
ändras.
Viktoria Engström tog upp situationen med brist på veterinärer i Sverige, och om
reglerna kring veterinär på utställning påverkas av det. I utställningsreglerna står att
vid utställning med fler än 400 hundar ska veterinär ansvara för smittskyddet. För att
få en bild av om det är svårt för klubbar att få tag på veterinär beslutades att frågan
ska ställas på nästa möte ordförandena i länsklubbarna har.
Madeleine Bäck berättade att det kommit till hennes kännedom att några klubbar har
hanterat bland annat anmälningar och mätning av hundarna på ett felaktigt sätt. Det
tyder på att klubbarna saknar kunskap inom vissa områden kring att arrangera
utställning.
UtstK beslutade att riktad insats mot berörda klubbar krävs, de ska kontaktas för att
informeras om att gällande regler ska följas och för att fånga upp om klubbarna önskar
annan hjälp.
c) Tävlings- och utbildningschefen
Kjell Svensson hade ingen information under denna punkt.
d) Sekreteraren
Sekreteraren hade ingen information under denna punkt.
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e) Ordförande Centralstyrelsen, CS
Skriftlig information från Thomas Uneholt från möte med FCI Show Commission och
Show Judges Commission den 26 april i Paris.
UtstK lyfte frågan om hur det är tänkt att SKKs representation i FCI Show Commission
ska se ut framöver.

§ 55 Bordlagda ärenden
UtstK 2-2022 § 37 Ringsekreterarärenden
d) Ansökan om att använda utländska ringsekreterare
Sydskånska Kennelklubben ansökte om att få använda danska ringsekreterare på sina
utställningar.
UtstK beslutade att bordlägga frågan för att inhämta mer information.
Birgitta Bernhed har pratat med Sydskånska Kennelklubben och fått mer information.
UtstK beslutade att Sydskånska Kennelklubben ska få gå göra ett test med danska
ringsekreterare på en utställning. De danska ringsekreterarna ska då tjänstgöra i ringar
med raser som inte har krav på arbetsmerit för att ta emot cert, de får arbeta med en
svensk ringsekreterarkollega i ringen, och de ska delta på en obligatorisk utbildning för
att känna sig trygga med de svenska reglerna. Utöver detta är det lämpligt att de kan
tala engelska.
UtstK påminner om att SINK-skatt ska betalas till skatteverket när utländska
funktionärer arbetar i Sverige.

§ 56 Bestyrelserapporter
För kännedom och eventuell åtgärd fanns bestyrelserapport från nedanstående
länsklubbsutställningar.
a) Västerås 23-24 april, Wästmanlands Kennelklubb
Det fanns ingen notering i rapporten som kräver handläggning av UtstK.
b) Ljungskile 30 april-1 maj, Västra Kennelklubben
Notering om ringsekreterare som inte velat göra det jobb hon enligt avtal med
arrangören åtagit sig, samt agerat på ett otrevligt sätt mot arrangören.
Yttrande från aktuell ringsekreterare fanns.
UtstK ser allvarligt på att inte följa avtal, samt påpekar vikten av att alla funktionärer
uppträder på ett korrekt sätt. Inte bara mot utställare utan även mot
ringsekreterarkollegor och andra funktionärer samt klubben de jobbar för.
UtstK beslutade att tilldela ringsekreteraren en erinran.
c) Skara 7-8 maj, Skaraborgs Kennelklubb
Det fanns ingen notering i rapporten som kräver handläggning av UtstK.
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d) Hässleholm 21-22 maj, Nordskånska Kennelklubben
Det fanns ingen notering i rapporten som kräver handläggning av UtstK.
e) Norrköping 4-5 juni, Östergötlands Kennelklubb
Det fanns ingen notering i rapporten som kräver handläggning av UtstK.

För kännedom och eventuell åtgärd fanns bestyrelserapport från nedanstående
specialklubbsutställningar.
f) Svenska Dvärghundklubben, SDHK, Skara 7 maj
I bestyrelserapporten fanns notering om en utställare som under bedömning i ringen
agerat mot en annan utställares hund. Tillsammans med bestyrelserapporten fanns en
film på händelsen.
Yttrande från utställaren som agerat fanns.
Yttrande från utställaren vars hund det gäller fanns.
Yttrande från ytterligare en annan utställare i ringen fanns.
UtstK ser mycket allvarligt på det inträffade och beslutade att anmäla utställaren till
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregel 1:2 och 1:3 samt inledningen
till SKKs Allmänna regler för utställning, prov, tävling och beskrivning samt Särskilda
regler för utställningar.

§ 57 Resultat utställningar
a) Mätning tax
Skrivelse från hundägare som ansåg att hennes tax blivit felaktigt slutmätt.
UtstK beslutade att hunden ,på grund av att det funnits vissa missförstånd, får
möjlighet att göra en ommätning vid nästföljande utställning. Det mätresultatet är inte
möjligt att ompröva.

§ 58 Utställningsprogram ansökningar/ändringar
a) Ansökningar specialklubbar 2024
UtstK gick igenom och godkände ansökningarna från följande klubbar:
Ras och avelsföreningen för Cane Corso 1 st
Svenska Grand Danoisklubben
3 st
Svenska Molosser- och Herdehundklubben 12 st
Svenska Pudelklubben
14 st
Svenska Shar-Pei Klubben
1 st
Svenska Spaniel och Retrieverklubben 35 st
Svenska Taxklubben
41 st
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b) Ansökan om ändring 2023 och 2024
Södra Norrbottens Kennelklubb ansöker om att lägga sina utställningar i Piteå i maj
2023, i Piteå i maj och i Boden i juli 2024 över två dagar istället för tre. I ansökan har
gruppfördelningen gjorts med hänsyn till specialklubbsutställningar i närheten.
2023
Lördag 27 maj grupper 2, 3, 4, 5, 6, 10
Söndag 28 maj grupper 1, 7, 8, 9
2024
Lördag 25 maj grupper 2, 3, 4, 5, 6, 10
Söndag 26 maj grupper 1, 7, 8, 9
Lördag 20 juli grupper 2, 3, 4, 5, 6, 10
Söndag 21 juli grupper 1, 7, 8, 9
UtstK godkände ansökan.
c) Ställa in 2022 Svenska Brukshundklubben, SBK
1. Ansökan från SBK om att ställa in Collieklubbens utställning den 10 juni i Piteå på
grund av få anmälningar.
UtstK godkände ansökan.
2. Ansökan från SBK om att ställa in Bodens BKs utställning den 12 juni i Boden på
grund av problem kring domare.
UtstK godkände ansökan och har förståelse för att de inte hittar någon annan lösning.
UtstK påpekar dock att klubben inte haft en bra planering för sin utställning, och inför
nästa år, 2023, ska klubben inkomma med en plan hur de ska undvika att hamna i
samma situation.
d) Flytta utställning 2023 Svenska Pudelklubben, SPK
Ansökan från SPK om att flytta sina utställningar den 25 och 26 juli 2023 från Eskilstuna
Vilsta till Vårgårda Tånga Hed på grund av problem med platsen.
UtstK godkände ansökan.

§ 59 Policy/regelfrågor
a) Regelverk exteriörbedömning
UtstK tackar för de kommentarer om exteriörbedömning som kommit från
Dommarkommittén.
b) Utländsk domare uppsagt avtal
För kännedom fanns information från Gotlands Kennelklubb om en utländsk domare
som sagt upp sitt avtal med hänvisning till de svenska skattereglerna.
UtstK konstaterar att alla SKKs klubbar ska följa gällande skatteregler för utländska
domare.
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§ 60 Utställningsadministrativt system
Ofelia Olsson från SKK kansli visade hur arbetet med det utställningsadministrativa
systemet SKK Utställning fortskrider.
UtstK tackade för informationen.
Synpunkter och erfarenheter från både arrangör och utställare vid utställningen i
Ljungskile, där delar av systemet testades, har tagits emot och tas tillvara i det
fortsatta arbetet.

§ 61 Utbildningar
a) Kommande utbildningar
- Utbildning av Certifierad Utställningsarrangör, CUA, 8-9 oktober 2022
Utbildningen planeras en helg i höst på SKKs kansli i Rotebro. Ansvariga är
Birgitta Bernhed och Eva Löwenstein.
-

Seminarium för domar- och utställningsansvariga i länsklubbar den 22-23
oktober på SKK kansli i Rotebro. Seminariet riktar sig även till
ringsekreteraransvariga i klubbarna. Inbjudan till seminariet skickas ut senare i
vår. Ansvariga är Birgitta Bernhed och Viktoria Engström, ytterligare personer
utses senare.

§ 62 Ringsekreterarärenden
a) Brist på ringsekreterare?
UtstK har uppmärksammats på att flera länsklubbar upplever att det är svårt att få tag
på ringsekreterare till sina utställningar.
UtstK beslutade att ta in mer underlag och följa upp frågeställningen.

§ 63 Junior handling
För kännedom fanns minnesanteckningar från Handlingkommitténs möten den 26 april
och den 24 maj. I det senare protokollet fanns ansökan om att deras Junior
Handlingtävling Summer handling Cup fredagen den 22 juli ska vara SM-kvalificerande.
UtstK godkände ansökan.

§ 64 Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser fanns.
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§ 65 UtstK handlingsplan/Ledamöternas uppdrag
a) Ungdomar och utställning
I handlingsplanen för UtstK finns ett uppdrag om att underlätta för ungdomar att bli
intresserade av utställning. Som ett steg i det arbetet hade UtstK bjudit in en
representant från Sveriges Hundungdom, SHU, till mötet.
Rebecca Govik från SHUs Handlingkommitté, HK, anslöt mötet och presenterade sig.
Man diskuterade olika sätt som UtstK och SHU kan samarbeta för att främja att
ungdomar ska bli mer intresserade av utställning.
Rebecca presenterade några förslag på hur länsklubbar praktiskt kan planera för
funktionärer som kan hålla ringträning för nybörjarutställare, barn med hund samt
senare döma Junior Handling.
Några länsklubbar har haft liknande upplägg men önskar tätare samarbete med SHU.
UtstK beslutade att en arbetsgrupp ska ta fram förslag kring aktiviteter med syfte att
attrahera ungdomar, som ska presenteras på nästa möte ordförandena i länsklubbar
har i oktober. Förslag riktade mot specialklubbar ska också tas fram. Förslagen
presenteras också på nästa UtstK möte.
Arbetsgruppen består av Madeleine Bäck, Linnéa Sandberg och Rebecca Govik.
UtstK tackade Rebecca, som lämnade mötet.
b) Gotlands Kennelklubb
Madeleine Bäckman rapporterade om arbetet Gotlands Kennelklubb gör inför sin
utställning i augusti.

§ 66 Redovisning av VU-beslut
a) Antal hundar per domare och dag
4 maj godkänt ansökan från Svenska Welsh Corgi Klubben om att låta domare Gunnar
Nyman döma 86 hundar på deras utställning i Hässleholm den 21 maj.
5 maj godkänt ansökan från Svenska Pudelklubben om dispens att låta domare Karin
Linde Klerholm döma 84 hundar på deras utställning i Gimo den 29 maj.
10 maj godkänt ansökan från Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel om att
låta domare Robert Lamont döma 83 hundar på deras utställning i Eskilstuna den 14
maj.
10 maj godkänt ansökan från Svenska Shetland Sheepdogklubben om att låta
nedanstående domare döma utökat antal hundar på deras utställningar i Eskilstuna
den 26 och 27 maj.
26/5 Jane Hill 83 st
27/5 Kathrine Main 81 st
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12 maj godkänt ansökan från Östergötlands Kennelklubb om att låta nedanstående
domare döma utökat antal hundar på sin utställning i Norrköping den 4-5 juni.
Lördag
Birgitta Svarstad
82
Söndag
Monica Vikner-Stafberg 85
Anette Edlander
87
Patrik Cederlöf
62 (avser fokusraser där högsta antal är 60 st)
20 maj godkänt ansökan från Norra Älvsborgs Kennelklubb om att låta domare
Hildeward Hoenderken döma 64 hundar på deras utställning i Vänersborg den 11 juni.
Avser fokusraser där högsta antal är 60 st
23 maj godkänt ansökan från Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar om
att låta domare Bengt-Åke Bogren döma 82 hundar på deras utställning i Skokloster
den 26 maj.
31 maj godkänt ansökan från Gävleborgs Dreverklubb om att låta domare Bo Paulsson
döma 82 hundar på deras utställning i Alfta den 5 juni.
1 juni godkänt ansökan från Svenska Bassetklubben Nordöstra om att låta domare Eva
Jönsson döma 81 hundar på deras utställning tillsammans med Gävleborgs taxklubb i
Alfta den 5 juni.
1 juni godkänt ansökan från Dalarnas Kennelklubb om att låta nedanstående domare
döma utökat antal hundar på deras utställning i Leksand den 18-19 juni.
Lördag
Jan-Roger Sauge
81
Söndag
Cindy Pettersson
84
Carina Ekwall
81
2 juni godkänt ansökan från Västerbottens Kennelklubb om att låta domare Eva
Nielsen döma 81 hundar på deras utställning i Vännäs den 18 juni.
b) Ändring av plats och/eller datum
28 april godkänt ansökan från Svenska Dvärghundklubben om att fördela
Chihuahuacirkelns utställning 8 juli 2023 på Gålö över två dagar, den 8-9 juli.
5 maj avslagit ansökan från Svenska Dreverklubben om ytterligare en utställning den
30 juli 2023 i Olofström.

SKK/UtstK nr 3-2022
2022-06-07
Sida 9/10

6 maj godkänt ansökan från Västerbottens KK om att byta dag för grupp 3 och 5 på sin
utställning i Vännäs den 10 -11 juni 2023.
6 maj godkänt ansökan från Svenska Vinthundklubben ansöker om att byta plats i år
2022 för nedanstående utställningar från Strömsholm till Västerås:
29 juli Svenska Vinthundklubben
30 juli Svenska Vinthundklubben
31 juli Borzoi-Ringen, Svenska Afghanhundklubben, Gemensamma rasklubben för
numerärt små raser inom SvVK, Svenska Greyhoundklubben, Svenska Irländsk
Varghund Klubben, Svenska Salukiringen
c) Övrigt
10 maj godkänt ansökan från Svenska Brukshundklubben om att ställa in Rasklubben
för Rysk Svart Terriers utställning i Vänersborg den 11 juni på grund av endast en (1)
anmäld hund.

§ 67 Nya raser/rasnamn/klubbar
Rasen polish hunting spaniel har godkänts för registrering på nivå 1 av SKK
Avelskommitté. Det innebär att rasen kan delta på utställning prov och tävling, men
inte gå i avel och registrera valpar. Rasens namn eller rasstandard är ännu inte
fastställd av SKK Standardkommitté.
UtstK beslutade att rasen får utställningsrätt, alltså delta på utställning, från den 1
januari 2023. Rasen har ännu ingen specialklubbstillhörighet och kommer fram till att
rasansvarig specialklubb utsetts endast kunna delta på länsklubbsutställning.

§ 68 Information från FCI
a) För kännedom fanns:
- Protokoll FCI General Committee 30 mars 2022.
- Protokoll från General Assemblies 2020-2021-2022, 25 april Paris.
- Listor över FCI-utställningar, 2022-2024.
- Information om överenskommelse mellan FCI och Kennel Club (Storbritannien)
gällande utställningsdomare, 28 april 2022.
- Cirkulär 18/2022 om domare tillhörande Moldaviens kennelklubb som inte är
avstängda längre.
UtstK noterade informationen.

§ 69 Övriga frågor
Inga övriga ärenden fanns.
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§ 70 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat
UtstK beslutade att § 56 b och § 56 f inte får offentliggöras innan protokollet är
justerat.

§ 71 Kommande möten
Nästa möte är gemensamt med DK den 31 augusti-1 september.

§ 72 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet
Jenny Damgren

Justeras:

Justeras:

Birgitta Bernhed

Viktoria Engström

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.

