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SKK/CS nr 4-2021
2021-06-15--16
§ 74 - 111

Protokoll fört vid hybridsammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse
den 15-16 juni 2021.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt, Maritha Östlund-Holmsten, Bengt Pettersson (§
74- delar av § 80, § 82- 111), Bo Skalin, Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Magnus Jensen,
Ove Johansson
Suppleanter:
Anna Fors Ward (§ 74 – delar av § 94), Kurt Nilsson (delar av § 80 – 111), Birgitta
Bernhed, Jörgen Oinonen
Adjungerade:
Åke Hedhammar (§ 74 - 98), Ulf Uddman, Kjell Svensson, Lotta Bengtsson,
personalrepresentant, Helena Nyberg, SKKs ledningsgrupp, Kees de Jong, SKKs
tillträdande vd
Anmält förhinder:
Protokoll
Annika Klang

§ 74

Sammanträdet öppnas

Pekka Olson öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna. Ordförande
hälsade särskilt välkommen till Kees de Jong och Helena Nyberg från SKKs
ledningsgrupp.
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Pekka Olson informerade om att Annica Uppström, CS-ledamot mellan 2007 och 2017,
har avlidit efter en längre tids sjukdom. CS höll en tyst minut för att hedra hennes
minne och skänka en varm tanke till hennes närmaste familj.

§ 75

Val av justerare

Magnus Jensen och Agneta Ståhle valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 76

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med den ändringen att CS motionssvar kommer att
behandlas under sammanträdets första dag.

§ 77

Föregående protokoll

a) CS nr 6-2020, § 135 b) SKK/AK enkät om inavel
Ca 75 enkäter har skickats ut till uppfödare som fött upp en kull med mer är 12, 5 % i
inavelsgrad. 36 svar har kommit in.
Med anledning av de svar som kommit in konstaterar CS följande:
Det är relativt få kullar under ett år som föds med en inavelsgrad högre än 12,5 %.
De flesta uppfödarna som gör kombinationen gör det medvetet och har ett mål med
den planerade kullen, enligt de enkätsvar som lämnats.
I sammanhanget diskuterade CS köpahund.se där information om inavelsgrad står
nämnd.
CS beslutade att ta bort texten på köpahund.se snarast. Informationen finns att läsa i
Avelsdata. Vidare kommer AK få i uppdrag att fortsättningsvis följa utvecklingen av
inavelsgraden gällande alla raser.
CS diskuterade även om tävlingarna Årets uppfödargrupp och Årets utställningshund
vara eller inte vara.
CS beslutade att ta upp frågan vid sitt möte i augusti.
b) CS nr 2-2021, § 53 b) – RAS för pekingese
Texten ska lyda:
En dialog är igång mellan specialklubben och AK för att slutligen kunna fastställa ett
RAS för klubben.
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CS noterade informationen.

§ 78

Information från SKKs ordförande

a) Hundsmuggling
När tillfälle ges ska de ca 20 000 namnunderskrifterna mot insmuggling av hundar
lämnas över till landsbygdsministern.
b) Svenska Jägareförbundet, SJF
SJF har hållit ett digitalt årsmöte, som var något turbulent. En ny ordförande valdes i
Peter Eriksson. Åke Granström är tf. generalsekreterare.
c) Svenska Terrierklubben – Jack Russell Klubben
Svenska Terrierklubben har i brev informerat CS att de inte har för avsikt att ännu låta
rasklubben återfå rasansvar m.m.
CS beslutade att stötta specialklubben i sitt beslut.
d) Studiefrämjandet
Studieförbundet har fått en ny ordförande, Andrea Rodriguez.
CS noterade informationerna.
e) Strategidiskussioner
CS har hittills haft några möten där diskussioner förts kring olika strategier och CS
arbete framåt.
Ulf Uddman har av CS fått i uppgift att ta fram ett underlag för att diskutera vidare
kring begreppen dispens, omprövning och överklagande. När underlaget finns kan
också en arbetsgrupp sättas samman, som CS tidigare resonerat kring.
Den 24 september får stå kvar som mötesdatum för CS för att kunna fortsätta
diskutera övergripande och framtida strategier.
CS beslutade i enlighet med förslaget.

§ 79

Information från SKKs VD

a) Almunge Hundcenter
Företaget har fått godkännande av SKKs Jakthundskommitté att bedriva verksamhet,
som även innefattar BPH.
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CS beslutade fastställa Jakthundskommitténs beslut.

b) IPFD – årsredovisning
Ulf Uddman informerade om att årsredovisningen för International Partnership for
Dogs, IPFD, för 2020 är undertecknad av styrelsen och godkänd av de auktoriserade
revisorerna.
CS beslutade att lämna ansvarsfrihet för styrelsen för IPFD verksamhetsåret 2020.
c) Marina Reuterswärds Minnesfond
Förslag till statuter för minnesfonden presenterades.
CS beslutade att godkänna desamma.
d) Stockholm Hundmässa 2021
En grundförutsättning för att kunna arrangera utställningen är att det inte finns några
speciella begränsande rekommendationer kvar för hur många personer som får vistas
inomhus på en och samma plats.
På Hundmässan möts varje dag ca 15 000 personer från Nordens alla hörn. Trängsel
finns mer eller mindre överallt och möjligheten att kunna styra besökare var de får
vistas i mässhallarna är uteslutet.
Regeringen har inte i tid velat uttala när alla kvarvarande restriktioner ska hävas.
Som redovisades 2020 inför det beslutet är genomförandet av Hundmässa alltid
förenat med ett visst ekonomiskt risktagande. Sannolikt kommer det att finnas
fortsatta resebegränsningar för internationellt resande.
Rekommendation är att CS beslutar om att inte arrangera Stockholm Hundmässa 2021.
CS beslutade att inte arrangera Stockholm Hundmässa 2021.
Beslutet är omedelbart justerat.
e) Nytt sätt att hantera reseräkningar
Efter sommaren kommer SKKs kommittéer successivt att övergå till att hantera
reseräkningar digitalt. Information och utbildning kommer att erbjudas alla.
CS noterade informationen.
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§ 80

Kennelfullmäktige 2021

a) Plats och datum för årets Kennelfullmäktige
Efter ytterligare ett studiebesök på tilltänkt hotell föreslår ordförande att ett byte av
konferensanläggning för att få tillgång till större lokaler.
Förslag är att hålla KF på Svenska Mässan/Gothia Towers och då även ändra datum till
den 22-24 oktober 2021. Hänsyn har i största möjliga mån tagits till jakttider,
domarkonferenser m.m.
CS diskuterade för- och nackdelar med att flytta plats och datum.
CS beslutade att flytta KF till den 22-24 oktober på Svenska Mässan/Gothia Towers,
Göteborg.
CS beslutade vidare uppdra till sekreteraren att snarast skicka ut information till
klubbar och anmälda delegater om ändringen.
Beslutet är omedelbart justerat.
b) Motioner
Till årets KF har 37 motioner skickats in. Berörda kommittéer har lämnat förslag till
motionssvar. Motionerna hålls samman i olika kategorier.
Föreningsfrågor – tio motioner. Under denna rubrik har även CS en proposition.
Avelsfrågor: - nio motioner. Under denna rubrik har även CS en proposition.
Uppfödningsfrågor – fyra motioner
Utställnings-, prov- och tävlingsfrågor – sex motioner
Administration – fyra motioner
Hundsport – två motioner
Övrigt – en motion
Alla motionssvar har gåtts igenom och diskuterats under CS-mötets första dag. I ca
hälften av svaren gjordes justeringar efter synpunkter från ledamöterna.
Några motioner kräver ytterligare underlag varför de kommer att återkomma till CS
möte den 11 augusti.
Övriga bilagor som inte är motionssvar
Ett antal övriga bilagor till KF redovisades utan att några justeringar behövde göras.
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c) Utmärkelser
Hamiltonplakettörer
Thomas Uneholt redogjorde för arbetsgruppens arbete och lämnade följande förslag
till mottagare av Hamiltonplaketten:
Ann-Sofie Lindgren, Kumla
Vickulas, australian kelpie
Agneta Lindberg, Ullared
Faksimil, schipperke
Åke Svensson, Alvesta
Rågläntans, tax, normal, korthår
Kerstin Frändegård, Duved
Östbergets, pointer
Catarina och Kaj Lindström, Långås
Double Coats, chesapeake bay retriever
Gunilla Albrigtsen, Åkers Styckebruk
Kuai Le Gou’s, tibetansk terrier
Christina Klosterberg, Lammhult
Csigora, kuvasz
Carin och Stefan Harde, Catarina Harde Åkesson, Höllviken
Hardy Flap’s, bichon frisé
Mikael Nilsson Sjöbo
Kudos, pudel, alla storlekar
CS beslutade i enlighet med förslaget.

Förtjänsttecken
Ulf Uddman redogjorde för arbetsgruppens arbete och föreslog följande mottagare av
SKKs förtjänsttecken:
Kenth Olaisson, Hudiksvall
Eva Löwenstein Timrå
Rose-Marie Åström, Delsbo
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Mona-Lisa Carlsson, Ljungby
Peter Fugelstad, Skogås
Maria Lyrén, Bygdsiljum
Christina Hedström, Västerås
Anita Whitmarsh, Gnesta
Jenny Pleym, Skene
Rolf-Göran Asplund, Hörnefors
Göran Wessman, Lund
Carina Carlsson, Trelleborg
Lena Johansson, Skärblacka
Lennart Andersson, Bålsta
Eva B Larsson, Bräcke
Leif Bäckström, Kalix
Conny Croneryd, Ödeshög
Annika Jansson, Arboga
Gösta Karlberg, Rättvik
Anders Andersson, Hudiksvall
Charlotte Slagfeldt, Enskede
Agneta Ståhle, Älvsjö
Susanne Nilsson, Umeå
Karin Brostam-Berglund, Knutby
Anna Törnlöv, Mariefred
Maria Lönnhammar, Huddinge
Johan Andersson, Hammarö

Förtjänsttecken i guld
Arbetsgruppen föreslår följande mottagare av SKKs Förtjänsttecken i guld:
Bengt Pettersson, Örebro
Kerstin Vidmark, Härnösand
Ionie Oskarson, Kungsbacka
CS beslutade i enlighet med förslaget.

Patriotiska Sällskapets Utmärkelse
Ulf Uddman informerade om att under 2020 tilldelades Brith Andersson
(pensionering), Anna Hansson (slutat sin anställning) och Lise-Lotte Simonsson
utmärkelsen (slutat sin anställning).
För 2021 informerade Ulf Uddman om att det är Annika Klang som får ta emot
utmärkelsen.
CS noterade informationen.
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d) Förslag till workshop
Följande förslag presenterades:
1.
2.
3.
4.

Föreningskommittén - SKKs nya typstadgar
Kommittén för hundars mentalitet - Mentalindex
Kommittén för uppfödarsamverkan - Hur kan vi marknadsföra våra rashundar?
Jakthundskommittén - Etologi, från varg till dagens hundraser. Modern
hundanvändning med dagens fauna. Jakthundsutveckling och etik under de
senaste 30 åren, har vi hunnit anpassa oss?
5. Bilaga 27:1, ang. uppdaterat datasystem för stambok, utställningar m.m.
Information om SKKs IT-utveckling. Eventuellt visa SKK Jakt
6. Hur breddar vi avelsbasen, inkorsning av ras-/variant?
CS beslutade i enlighet med förslaget.
e) Arbetsordning för KF
CS beslutade att fastställa arbetsordningen vid sitt möte den 11 augusti.

§ 81

Ajournering av sammanträdet

Ordförande ajournerade mötet kl. 18.00. Mötet återupptas den 16 juni kl. 09.00.

§ 82

Ajournering avslutas

Ordförande avslutade ajournering och sammanträdet återupptogs.

§ 83

CS nr 2-2021, § 53 d) – SKK/AK drever –bordlagd punkt

Ulf Uddman informerade om att SKK registrerar ca 125 valpkullar/år. Något tekniskt
stöd för att fånga upp valpkullar med inavelsgrad över vad som regleras i
grundreglerna finns inte i SKKs ordinarie valpregistreringsprogram eller i det
nyutvecklade valpregistrering online. Någon avstämning från AK mot SKKs övriga ITutvecklingsplan har inte skett vilket är ett krav enligt delegeringsordningen.
Av utdrag ur SKKs Avelsdata framgår att den genomsnittliga inavelsgraden sjunkit från
2,5 % år 2000 till 1 % år 2020. Antalet valpkullar över 6,25 % har även det sjunkit från
ca 20/år eller ca 10 % till de senaste åren 1-2/år eller kring 1-2 %.
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Av Dreverklubbens skrivelse är det främst två uppfödare som haft flera kullar
över 6,25 %.
SKK/CS har uttalat att strävan ska vara att förenkla SKKs regelverk. I det aktuella fallet
har utvecklingen långsiktigt en tydlig trend och att införa en regel skulle endast
påverka någon enstaka kull/år. En personalinsats innan en kull kan bli registrerad
måste göras genom manuell kontroll av inavelsgraden.
Kostnaden för ett IT-stöd är inte bedömd. Men då det berör två befintliga system rör
det sig om sexsiffriga belopp, även om det sker med egen anställd personal.
Förslag att CS ändrar AKs beslut och avslår begäran från Svenska Dreverklubben.
CS diskuterade ärendet och beslutade att avslå Svenska Dreverklubbens begäran.

§ 84

Kansli- och personalinformation

a) Distansarbete
SKKs chefsgrupp har tidigare tagit beslut om att kansliet arbetar på distans fram till den
15 augusti. Nytt beslut kommer att diskuteras den 5 augusti.
b) Medarbetarenkät
Handlingsplaner är nu framtagna efter utvärderingen av medarbetarenkäten.
c) Barnledigheter
Under året väntas tillökning på följande avdelningar: IT, ekonomi, kontorsservice och
avel och hälsa. SKK-familjen växer!
CS noterade informationerna.

§ 85

Covid-19 frågor

Förslag att övergå från att göra kontroller var 14:e dag till att SKK följer upp
Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer.
CS beslutade i enlighet med förslaget.

§ 86

Frågor som rör brakycefala/kortnosiga raser

a) Svenska Dvärghundsklubben – brev angående köpahund.se
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Svenska Dvärghundsklubben, SDHK, har i mejl uttryckt synpunkter på information som
finns på köpahund.se särskilt gällande brakycelfala/kortnosiga raser och uttrycker även
misstroende mot SKKs Kommitté för samsyn och exteriör sundhet.
CS förde en lång och intensiv diskussion kring innehållet i mejlet och beslutade att
kalla till möte med ordföranden i Svenska Dvärghundsklubben, Svenska Klubben för
Engelsk Bulldog, Svenska Bostonterrierklubben och Specialklubben för Shih Tzu. Mötet
kommer att hållas efter sommaren.
CS beslutade vidare att ta initiativ till en ny konferens för de brakycelfala/kortnosiga
raserna.

§ 87

Skrivelser som rör läns- och specialklubbar

a) Ogiltigförklarande av årsmöte m.m. – Svenska Schweisshundklubben
En person i f.d. styrelsen i specialklubben tar upp några frågor som hanterats i
samband med årsmötet.
Det första gäller en felaktig datumangivelse där Föreningskommittén, FK, konstaterar
att inga av de formella dokumenten inför årsmötet varit felaktiga. Kallelsen till mötet
har haft korrekta datum – och dagsangivelser. FK konstaterar vidare att skrivfelet inte
riskerat påverka utgången av årsmötet och har avslagit den inkomna protesten.
En tvist har också uppstått mellan specialklubben och en rasklubb som anslutits via
avtal och inte med en stadgejustering.
CS kan inte finna någon anledning till att ändra de tolkningar och beslut som FK har
lämnat till specialklubben.
CS beslutade att inte ompröva ärendet.
b) Svenska Schnauzer Pinscherklubben – HD – bordläggs, se § 95

§ 88

Skrivelsen som rör medlemmar och privatpersoner

a) Brev angående grand danois
Svenska Grand Danois Klubben har begärt att rasen ska delas in i tre färggrupper och
tilldelas cert i varje grupp. SKKs Utställningskommitté har bifallit begäran.
Två uppfödare uttrycker i en skrivelse till CS att de anser att beslutet är förhastat och
att inte tillräckliga underlag funnits.
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CS beslutade efter diskussion att återremittera ärendet till Utställningskommittén för
vidare handläggning.
b) Önskemål om att instifta ett nytt vandringspris, VP
En medlem och uppfödare har lämnat förslag till ett nytt vandringspris som ska delas
ut på Stockholm Hundmässa.
CS uppskattar och tackar för engagemanget hos initiativtagaren men har i dagsläget
inte för avsikt att utöka de vandringspris som redan delas ut på utställningen.
CS beslutade att inte bifalla önskemålet.
c) Omprövning kennelnamn
Omprövning av kennelnamn där personen ifråga anser att två kennelnamn är för lika
varandra. UKK har avslagit protesten. Befintligt kennelnamn är Bonbons, det ansökta
Bonbon d’Amour.
CS finner ingen anledning att ompröva UKKs beslut.
CS beslutade att avslå omprövning.

§ 89

Skrivelser som rör myndigheter

a) Skrivelse till Näringsdepartementet om ripjakt
Svenska Kennelklubben, SKK, har i brev till Näringsdepartementet hemställt om att
regeringen snarast beslutar om ändrade jakttider efter dalripa och fjällripa och att
detta görs i enlighet med regerings 2020-07-03 remitterade jakttidsförslag
(N2020/01735/FJR).

CS noterade informationen.
b) Yttrande ang. förändringar i begränsningsregelverk
Svenska Kennelklubben, SKK, och Svenska Brukshundklubben, SBK, har i brev till
Socialdepartementet lämnat synpunkter för den föreslagna ändringen i förordning
(2021:8), om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid19.

CS noterade informationen.
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§ 90

SKK/DK

a) Protokoll nr 2-2021
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 24
mars 2021.
b) Protokollsutdrag DK nr 3-3031, § 55 c) – domarutbildning
DK informerade om att Åke Cronander är godkänd som gruppallrounddomare för
samtliga grupper.
DK föreslår CS att auktorisera Åke Cronander som allrounddomare.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
c) Information från ordförande
Domarutbildning
Möten har hållits med allrounddomare för att diskutera domarutbildningen.
Generell domarkonferensen
Planeringen för nästa generella domarkonferens är påbörjad. DK välkomnar förslag på
punkter att sätta på dagordningen.
Utökning av raser – vidareutbildning
Ordförande har haft och ska ha möte med några specialklubbar för att diskutera och
informera om processen för vidareutbildning av domare.
CS noterade informationerna.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 91

SKK/UtstK

a) Protokoll nr 2-2021
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
den 21 april 2021.
b) Anmälningsblankett för utställning
En fråga ställdes om när en klubb kan besluta om att bara skicka ut alla handlingar till
utställningar enbart genom e-post.
CS uppdrog till vd att undersöka frågan.
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c) Information från ordförande
Exteriörbedömningar
Fram till den 7 juni hade länsklubbarna arrangerat 63 exteriörbedömningar och
specialklubbarna 116 st. under 2021.
Länsklubbarnas utställningar
Majoriteten av länsklubbarnas utställningar är inställda i juli, augusti och september.
Wästmanlands Kennelklubb kommer att genomföra sin utställning med strikta
förhållningsorder för deltagarna.
Gotlands Kennelklubb avser också att genomföra sin utställning med liknande
förhållningsorder som Wästmanland.
Ordförande önskade ta upp Västra Kennelklubbens utställning, där villkoren för
deltagande på vissa punkter kan diskuteras.
CS beslutade återremittera ärendet till UtstK för vidare handläggning.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 92

SKK/PtK

a) Protokoll nr 1-2021
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och
Tävlingskommitté den 18 mars 2021.
b) Protokoll nr 2-2021
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och
Tävlingskommitté den 18 maj 2021.
§ 49 Information från Nordisk Kennel Union, NKU Oregistrerad hund på
nordiska mästerskap
PtK har ställt frågan till huvudmännen för de allmänna hundsporterna om deras syn på
att oregistrerade hundar ska få delta vid nordiska mästerskap. Samtliga tillfrågade är
positiva till det.
c)

PtK önskar CS syn i frågan.
Pekka Olson informerade om att vid mötet i NKU/AU den 2 juni kom länderna överens
om att endast hundar med stamtavla får delta på de nordiska mästerskapen.
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CS beslutade att endast hundar med stamtavla får delta på de nordiska mästerskapen.
d) Information från ordförande
Regelrevidering
I dagsläget är ca häften av berörda regelverk klara för att fastställas.
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

§ 93

SKK/JhK

a) Protokoll nr 2-2021
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den
20 april 2021.
b) Information från ordförande
Provverksamhet
Provverksamheten har klarat sig bra under pandemin, påverkan har varit mycket liten.
Jaktmässor 2021
JhK kommer inte att delta på några jaktmässor under 2021.
Konferens Öster-Malm 2021
Årets konferens med jakthundsklubbarna hölls digitalt med gott resultat.
CS noterade informationerna.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 94

SKK/KHM

a) Information från ordförande
Avelskonferens
Ordförande deltog som föredragshållare på AKs konferens, som var digital.
Konferensen var mycket lyckad och professionellt genomförd.
Svenska Brukshundklubben, SBK
Enligt tidigare överenskommelse med SBK, så kommer avstämningar att göras några
gånger om året.
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CS noterade informationerna

§ 95

SKK/UK

a) Protokoll nr 2-2021
Protokoll fört vidsammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté den
16 april 2021.
b) Slutrapport veterinärvårdskostnader
För information fanns slutrapport från arbetsgruppens arbete kring
veterinärvårdskostnader.
Några smärre justeringar och tillägg kommer att göras inför att rapporten ska
presenteras för Kennelfullmäktige.
Som en information nämndes att regeringen nyligen har tillsatt en utredning som ska
se över hur det ska finnas en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård
för djur. Utredningen ska vara klar till oktober 2022. SKK kommer att begära företräde
för den särskilda utredaren.
Rapporten kommer att skrivas in i kommande verksamhetsplan.
CS tackade för ett gott arbete och en bra rapport.
c) Fråga till styrelsen om stöd till olika aktörer
Eva Lejdbrandt lyfter frågan om SKK ska styras av sponsoravtal så att stöd inte kan ges
till andra aktörer som erbjuder likvärdiga tjänster till nytta för våra medlemmar? Över
tid kan fler aktörer inom en nisch starta och det rimliga är väl att SKK som hundägarnas
intresseorganisation opartiskt stödjer alla goda initiativ för våra medlemmar?
CS diskuterade frågan och beslutade att vid kommande förhandlingar med sponsorer
ha frågan i åtanke.
d) Information från ordförande
 UK deltar i förstudien för projekt Lajka, som ska lansera en ny webbplats för
SKK, för att arbeta in utbildningsportalen som kommittén har i uppdrag att
utforma.
 Som en följd av ett förslag från den workshop som hölls i samband med KF
2019 om framtida distansutbildningar, har UK utarbetat ett underlag kring
korta självstudiekurser om olika funktionärsuppdrag som inte kräver
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auktorisation, inom alla olika prov och tävlingsformer inom SKK. UK samverkar
med övriga berörda kommittéer om innehållet vid behov.
UK har beslutat att inte producera något avsnitt av SKK Play i år till följd av
pandemirestriktionerna. UK har även ställt fråga till KUS om de har några
uppslag om andra typer av produktioner för målgruppen uppfödarna. KUS
återkommer efter sitt möte i augusti.
En nästan färdig kursplan med betygskriterier för en gymnasial
hundfrisörutbildning har utarbetats av UK och sonderingar pågår för att få
något naturbruksgymnasium att genomföra en pilotutbildningsomgång.
Utställningsutbildning ”Hur går det till på utställning” har legat lite i träda det
senaste året, men startar nu upp igen det finn några korta filmer producerade
och de sista ska produceras så snart utställningsverksamheten startar igen.
JhK har framfört önskemål om att få en utställningsutbildning särskilt riktad
mot jakthundar. Vidare önskas en kortare grundläggande anatomiutbildning
som också riktar sig till jaktraserna. I båda fallen finns det materiel hos UK som
enkelt kan anpassas för jaktraserna.
KHMs utbildningsfilmer ska också slutföras under året efter att också ha legat
nere under en tid p.g.a. pandemirestriktionerna.
Djurskyddsinspektörerna hos länsstyrelsen i Stockholm kommer att gå kursen
”Mera mentalitet” med start i september.

CS noterade informationerna.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Bo Skalin anmälde jäv och lämnade sammanträdet.
§ 96

Svenska Schnauzer Pinscherklubben – HD – bordlagd punkt från § 87 b)

Svenska Schnauzer Pinscher Klubben, SSPK, har inkommit med en skrivelse där man
menar att tidigare önskemål från klubben avseende HD-avläsning inte är uppfyllda.
CS har tagit del av AKs svar i ärendet.
CS beslutade att stödja AKs svar, som i sin helhet kommer att skickas till SSPK.
Bo Skalin återkom till sammanträdet.
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§ 97

SKK/AK

a) Forskningsrapport SLU – tandhälsa, AK nr 1-2021, § 14
För information fanns forskningsrapport om tandhälsa hos hund.
CS noterade informationen.
b) SKK/AK nr 3-2021, Hälsoprogram för tysk schäferhund
Svenska Brukshundklubben har ansökt om att ändra hälsoprogram för tysk
schäferhund avseende höftledsdysplasi, HD.
Rasen har haft index för HD sedan 2018 och har sedan 2019 haft ett hälsoprogram på
nivå 3 där avelsdjuren ska vara höftledsröntgade innan parning med resultat grad A
eller B och en rekommendation att det preliminära kullindexet är över 100.
Specialklubben ansöker nu om att slopa krav på fria höfter och följa gängse
registreringsregler för övriga raser med index som avelsverktyg och hälsoprogram
avseende höftledsdysplasi på nivå 3. Klubben önskar även att statistik för kullindex för
tysk schäferhund ska tas fram halvårsvis så att klubbarna kan följa utvecklingen.
Vidare har klubben önskat en skyndsam hantering med snabbt införande av
förändringen i Registreringsreglerna.
SKK/AK gick igenom ansökan och tillagd information från specialklubben med
motivering.
SKK/AK beslutade att det för tysk schäfer hund ska gälla att hundar med höftledsstatus
A, B eller C får användas i avel, med rekommendationen att föräldradjurens
genomsnittliga HD-index vid parningstillfället ska vara högre än 100. Hundar med HD
grad D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index. För utländska avelsdjur gäller
fortfarande att dessa ska ha HD grad A eller B.
Kommittén hoppas även kunna tillmötesgå klubbens önskemål om att erhålla underlag
för framtagande av statistik över kullindex för HD för tysk schäferhund en gång per
halvår.
SKK/AK beslutade att införa ändringar i registreringsregler för rasen från 2021-07-01
och uppmanar klubbarna att tillse att informationen når uppfödare av tysk
schäferhund.
CS beslutade att fastställa AKs beslut att gälla från den 1 juli 2021.
Beslutet är omedelbart justerat.
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§ 98

SKK/KSS

a) Protokoll nr 2-2021
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för samsyn
och exteriör sundhet den 18 mars 2021.
b) Protokollsutdrag § 23 – föregående protokoll
För information fanns redovisning om vad som kan förväntas av en utsedd
allrounddomare och hur DK hanterar vidareutbildning för domare.
CS noterade informationen.
c) Protokollsutdrag § 35 – protokoll och cirkulär
CS har uppdragit till KSS och dess arbetsgrupp uppdraget att se över ansvarsfrågan för
det som tas upp i detta protokollsutdrag:
SRD och domare som inte följer anvisningar
Överensstämmer i SRD-rapporter och domarkritiker
Avelspolicy och konsekvenser om den inte följs
Fokusraser, vem ansvarar för dessa?
Checklista brakycefala raser, vem ansvarar och följer dessa?
KSS diskuterade ovanstående och kom fram till:
SRD
Allt som rör SRD är KSS ansvar
Avelspolicys
Ligger inom AKs ansvar
Fokusraserna KSS ansvarar och sätts på dagordningen till möte nr 3 2021.
Checklistan
Sekreteraren har enligt tidigare beslut ombetts kontrollera hur den
efterföljs genom att läsa de till SKKs kansli inkomna kritiker. På grund
av den rådande pandemin är det i dagsläget inte många kritiker som
kommer in och uppföljningen får därför göras när utställningarna
kommer igång. Uppföljningen hanteras i samarbete med DK.
CS diskuterade frågeställningarna och kan se att ett behov finns att se över
kommitténs delegeringsordning inför kommande verksamhetsperiod.
Thomas Uneholt informerade om att ett gemensamt möte kommer att hållas efter
sommaren med AK, DK och KSS.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 99

SKK/UKK

a) Protokoll nr 2-2021
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och
Kennelkonsulentkommitté den 22 april 2021.
b) § 29 Information från chefsjuristen
Jörgen Oinonen informerade om att chefsjuristen har delgett UKK en publicering från
Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, för kännedom. UKK har funnit att ärendet
behandlats av kommittén och att kommittén utgår från SKKs rättsordning vid
hantering av ärenden.
CS tog upp den debatt som funnits under senaste tiden gällande hur fryst sperma får
användas om ägaren till densamma inte längre äger hanhunden eller om avtal saknas
som reglerar rätten för hur sperman får användas.
CS beslutade uppdra till UKK att göra en översyn av SKKs regelverk kring detta.
Jörgen Oinonen föreslog att en notis i Hundsport med information om att uppfödare
kan få hjälp centralt t.ex. i fall som ovan.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 100 SKK/KUS
a) Protokoll nr 2-2021
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för
uppfödarsamverkan den 15 april 2021.
b) Besiktningsprotokoll
Svenska Kennelklubbens besiktningsblankett består bland annat av en ruta där
uppfödaren intygar att valpen alltid varit frisk – eller inte. Samt om den är född via
kejsarsnitt eller inte. KUS anser att formuleringen i blanketten innebär att
valpköparens eller uppfödarens blivande försäkringsbolag sätter restriktioner för
eventuellt behandlade sjukdomar hos den lilla valpen senare i livet. Till exempel kan
det innebära att en vanlig magsjuka eller en lättare ögonskada gör att valpen som
vuxen blir oförsäkrad just vad avser den aktuella kroppsdelen.
KUS föreslår att SKKs besiktningsblankett ska vara kvar i nuvarande form, men den del
som kan försvåra valpens framtida försäkringsskydd ska utgå.
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Då intyget är framtaget av SKK i samarbete med andra parter föreslår SKK/AK att CS
kommunicerar vidare i frågan och noga överväger alla aspekter som är kopplade till KUS
förslag. Det kan även vara rimligt att planera för en utvärdering av besiktningsintyget, till
exempel efter att det varit i bruk i fem år.

CS diskuterade förslaget och beslutade uppdra till SKKs avdelning avel och hälsa att i
samråd med berörda organisationer ta upp frågan.
c) Fodervärdsavtal – föreslagna ändringar
Kommittén har till CS lämnat förslag om förändringar i fodervärdsavtalet. Förslaget
innebär följande:
För tik: överlåtaren har rätt till max 3 kullar med minst en frisk överlevande valp per
kull som uppnår 8 veckors ålder och är besiktigad utan anmärkning. Överlåtaren
handhar parning, valpning och uppfödning samt svarar för de veterinärkostnader och
övriga kostnader som därvid uppstår. Kostnader för övrig vård betalas av fodervärden.
Äganderätten och övriga rättigheter övergår till fodervärden när ovanstående villkor är
uppfyllda, eller senast då tiken uppnått 7 år.
För hanhund: överlåtaren förbehåller sig rätt till max 6 kullar med minst en frisk
levande valp per kull som uppnår 8 veckors ålder och är besiktigad utan anmärkning.
UKK har lämnat synpunkter på förslaget.
UKK har tidigare uttalat direkt till KUS med besked om att UKK inte önskar någon
förändring i fodervärdsavtalet. Detta bör innebära att KUS inte har mandat enligt de
delegationsordningar som är fastställda för respektive kommitté. Vad det gäller
ärendet i sak så är det en produkt av ett beslut taget av KF 2015 efter att Sydskånska
Kennelklubben lämnat in en motion på KF 2013 med önskningar om förändringar i
avtalet. Resultatet är det fodervärdsavtal som idag är giltigt och är en kompromiss
mellan de som ville förändra avtalet i båda riktningar. UKK anser att avtalet idag är en
bra balans för båda dessa parter.
KUS söker stöd för sin framställan i den enkät som kommittén skickade ut. UKK har
svårt att se hur det kan vara möjligt då nuvarande utformning av avtalet fick flest svar.
Ett exempel är antal kullar på tik där 61,2% av svaren stödde en till två kullar och
38,8% tyckte tre eller fler. Nuvarande regel om max två kullar stöddes av 58,7%. En
klar majoritet till stöd för att de nuvarande reglerna bibehålls.
UKK anser att nuvarande avtal har en bra balans för både överlåtare och fodervärd där
båda parter har fördelar. Överlåtaren har möjlighet att använda hunden i sin avel till
en låg kostnad och fodervärden har en möjlighet att själv använda hunden i avel efter
avtalstidens utgång. I och med denna inställning faller även KUS framställan om att

SKK/CS nr 4-2021
2021-06-15--16
Sida 21/27

ändra i avtalet att minst en valp ska ha uppnått åtta veckor, tiken har redan haft kullen
med de förslitningar det innebär.
Ett argument som helt onödigt framförs i KUS framställan är att ”vill man hellre äga sin
hund finns förstås möjligheten att från början köpa en valp” på ett sätt som får det att
låta som att detta är ett avtal som endast fodervärden drar nytta av. Då glömmer man
helt bort den besparing som överlåtaren drar nytta av. Enligt SKKs beräkningar är
grundkostnaden för hunden under dessa fem år ca 42 500 sek, det är exklusive kostnad
för försäkring så tecknar fodervärden även försäkringen ökar besparingen än mer.
CS diskuterade förslaget och uppdrog till KUS att eventuellt gå ut med en ny enkät med
en fråga om hur många fodervärdsavtal respektive uppfödare har.
CS fann att förslaget inte vunnit något gehör i CS och beslutade att avslå detsamma.
d) Information från ordförande
Föredrag om uppfödning
Ett digitalt föredrag för uppfödare är planerat att genomföras med Patric Ragnarson
som föredragshållare.
Uppfödartelefon
I arbetet att stötta uppfödare i frågor gällande uppfödning ska SKK testa en
chattfunktion där en erfaren uppfödare svarar på frågor. En försöksperiod på några
veckor startar inom kort.
CS noterade informationerna.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 101 SKK/FK
a) Protokoll nr 2-2021
Protokoll fört sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 25
mars 2021.
b) Protokollsutdrag § 26 c) stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer
FK föreslår att ett gemensamt möte för samtliga CS och centrala kommittéledamöter
samt berörda tjänstemän planeras in i början av vare verksamhetsperiod. Vid mötet
ska gemensamma frågor för den centrala organisationen diskuteras t.ex. jäv,
tystnadsplikt och SKK-organisationens uppbyggnad.
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CS beslutade i enlighet med förslaget och uppdrar FK att fortsätta planeringen för ett
gemensamt möte.
c) Protokollsutdrag § 28 – Ärenden gällande specialklubb
Ärende som rör stadgar i specialklubb. Stadgarna anger krav på kompetens för
valbarhet till styrelsepost och frågeställaren undrar om skrivningen är demokratiskt.
Bakgrunden till stadgeregleringen är relaterad till registreringsreglerna för den aktuella
rasen.
FK har hänskjutit ärendet till CS för avgörande.
CS diskuterade frågan och beslutade att frågeställaren ska vända sig till sin
specialklubb med ärendet.
d) Protokollsutdrag § 29 b) – Ärenden gällande avtalsanslutna
verksamhetsklubbar
FK rekommenderar CS att fatta beslut om att ansluta Svenska Nose Work Klubben som
verksamhetsklubb från den 1 januari 2022.

Kommittén anser att klubben under det gångna året har förvaltat sitt delegerade
ansvar och bedrivit sin verksamhet på ett sådant sätt att de kan vara en fullvärdig
medlem i SKK-organisationen som verksamhetsklubb.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
e) Protokoll nr 3-2021
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den
19 maj 2021.
f) Protokollsutdrag § 53 a) – Protokollsutdrag från Centralstyrelsen och
kommittéer
FK föreslår CS att granskningen av Svenska Lapphundsklubbens närhistoria ska
granskas av en oberoende part som inte tidigare varit involverad i ärendet.

CS beslutade i enlighet med förslaget.
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

§ 102 SKK/DN
a) DN-beslut
För information fanns beslut nr 17, 20-23 och 26.
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CS noterade informationen.
b) DN-beslut
För information fanns beslut nr 25.
CS noterade informationen.
c) Lista med funktionärer som fått disciplinär åtgärd
För information fanns lista med funktionärer som fått disciplinär åtgärd.
CS noterade informationen.

§ 103 SKK/AG Standard
d) Protokoll nr 3-2021
Protokoll fört vid sammanträde i SKKs Arbetsgrupp för standard den 24 mars 2021.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 104 Svenska Kynologiska Akademin
a) Protokoll nr 1-2021
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kynologiska Akademin den 17 mars 2021.
b) Försäljning av arv på Bukowskis
Ordförande informerade om att en del av arvet efter Marina Reuterswärd sålts på
Bukowskis.
c) Information från ordförande
Digitalisering av foton
I dagsläget har ca 11 000 foton digitaliserats.
Sekreteraren gör länken till bildarkivet tillgänglig för CS på startsidan i den digitala
pärmen.
CS noterade informationen.
Hammarlunds blandning
Ann-Marie Hammarlunds efterlämnade texter kommer att tryckas upp i 25 exemplar i
en första omgång.
CS noterade informationen.
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 105 Nordiska frågor
a) Snabbrapport från NKU/AU den 2 juni 2021
For information fanns en snabbrapport från det digitala mötet i NKU/AU.
CS noterade informationen.
b) Stämning mot NKK
Processen när ”Dyrebeskyttelsen” stämmer NKK, några klubbar och uppfödare
fortsätter. Rättegången väntas starta under hösten.
CS noterade informationen.

§ 106 Internationella frågor
a) FCI Europasektion – letter for members
Brev skickat till medlemmarna i FCIs europasektion med information att
Europautställningar och generalförsamlingar måste skjutas på framtiden p.g.a. av
pandemin.
CS har i sin verksamhetsplan för mandatperioden inskrivet att Sverige ska ansöka om
att arrangera en europautställning. CS ser det inte som möjligt att komma ifråga för de
närmaste åren. Skälet är de länder som inte kunnat arrangera sina utställningar
kommer att stå före i kön. Däremot kommer Sverige att vid första möjliga
gemensamma tillfälle annonserna sin avsikt att få arrangera en europautställning.
CS noterade informationen.
b) Protokoll från FCI Europasektionens styrelsemöte
För information fanns protokoll från FCIs Europasektions styrelsemöte den 20 april
2021.
CS noterade informationen.
c) FCI Europe Section – Quarterly Monitoring Report
För information fanns kvartalsrapport från bevakningen av djurfrågor inom EU.
CS noterade informationen.
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d) Beslut från FCIs styrelsemöte
För information fanns tagna beslut från FCIs styrelsemöte den 27 april 2021.
CS noterade informationen.
e) Beslut från FCIs styrelsemöte
För information fanns tagna beslut från FCIs styrelsemöte den 25 maj 2021.
CS noterade informationen.
f) FCIs generalförsamling
FCIs kansli informerar om att generalförsamlingen som skulle hållits 2021 är flyttad till i
juni 2022.
CS noterade informationen.

Rapporter
g) FCIs Freestyle kommitté
För information fanns minnesanteckningar från möte i FCIs freestylekommitté den 17
april 2021.
CS tackade för en informativ rapport.
h) FCIs Kommitté för vinthunds sporter
För information fanns minnesanteckningar från möte i FCIs Kommitté för
vinthundssporter den 8 maj 2021.
CS tackade för en informativ rapport.

§ 107 Ekonomi
a) Revidering av SKKs firmateckning
CS beslutade att Svenska Kennelklubbens firma även innefattande Svenska
Kennelklubbens tre stiftelser, Stiftelsen Donatorers fond, Stiftelsen Svenska
Kennelklubbens Forskningsfond och Stiftelsen Ulla Segerström och Bertil Sted-Grens
fond ska tecknas av ordförande Per Erik (Pekka) Olson, vice ordförande, Thomas
Uneholt, samt VD, Kees de Jong, två i förening.
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CS beslutade också att bemyndiga endera ordföranden, Per Erik (Pekka) Olson, VD,
Kees de Jong eller ekonomichef Ted Gabrielson att i förening med endera Marie
Bergquist, Johanna Anderkrans, Camilla Bolander eller Thomas Uddman teckna
klubbens firma vad gäller uttag eller överföringar från bank- eller plusgirokonton.
Dessutom bemyndigades VD, Kees de Jong eller ekonomichef Ted Gabrielson, att var
för sig för Svenska Kennelklubbens räkning teckna avtal av administrativ karaktär
såsom leasingavtal, hyresavtal, bankavtal, etc.
Beslutet gäller från och med den 1 augusti 2021.
b) Likviditet
Likviditeten är god.
CS noterade informationen.

§ 108 Statistik
a) Registreringstatistik
Båda valpregistreringen och medlemsantalet fortsätter att öka.
CS noterade informationen.

§ 109 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
CS noterar att följande punkter inte offentliggörs innan protokollet är justerat:
§ 79 d), 80 c) och 90 b).

§ 110 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är beräknat till den 11 augusti.

§ 111 Sammanträdet avslutas
Eftersom detta möte är det sista mötet som Ulf Uddman agerar vd, riktade styrelsen
ett stort och varmt tack till Ulf för alla de år han tjänstgjort inom organisationen. CS
ber att få återkomma för en mer officiell avtackning längre fram.
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Pekka Olson
Ordförande

Justeras:

Magnus Jensen

Agneta Ståhle

