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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för 
rashundars sundhet, KRS,  2022-04-01. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten, ordförande, Karin Brostam 
Berglund, Karin Ögren, Patric Ragnarson, Jeanett Lemmeke 
 
Adjungerad: Paula Sunebring  
 
Adjungerade från SKKs kansli: Kees de Jong, VD, deltog under mötets 
inledande del, Helena Skarp, chef SKKs avdelning för avel och hälsa. 
 
Journalistisk bevakning: Åsa Lindholm 
 
Anmält förhinder: Thomas Uneholt, ordförande SKK 
 
Protokoll: Lotta Olsson 
 
§ 11. Mötets öppnande 
Kommitténs ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade alla välkomna och 
förklarade mötet öppnat.  
 
§ 12. Val av justerare 
 Att justera dagens protokoll valdes Patric Ragnarsson. 
 
§ 13. Fastställande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom och fastställdes 
 
§ 14. Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
 § 15. Ekonomi 
Kommitténs tilldelade budget diskuterades. Fördelning mellan olika projekt 
kan i dagsläget inte låta sig göras, då delegeringsordningen inte är klar för 
kommitténs vidare arbete.  
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§ 16. Information om programförklaring 
Ordförande informerade om det utkast till programförklaring som SKKs 
ordförande tillsammans med VD utarbetat för SKKs arbete med  
att premiera en långsiktig avel där exteriöra faktorer alltid ska främja en sund 
hälsa för våra rashundar och en utveckling som är hållbar över tid. 
Ordförande underströk att programförklaringen är grunden i kommitténs 
arbete de kommande två åren och ska fastställas av Centralstyrelsens, CS, 
möte i juni.  
 
§ 17. KRS fortsatta arbete och tidsram 
Ordförande inledde med att presentera ett förslag till handlingsplan till 
kommitténs arbete initialt.  
Kommitténs första, och just nu viktigaste, uppgift är att arbeta med de fyra 
raserna mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg och bostonterrier och en 
strategi ska presenteras för hur arbetet är tänkt att bedrivas vid 
Centralstyrelsens, CS, möte i juni. 
Handlingsplanen omfattar ett stort antal punkter vilka diskuterades ingående 
och ledde till fler förslag och idéer. 
 
Ordförande informerade om att hon haft ett mycket bra möte med SKKs 
avelskommittés ordförande och vice ordförande för att diskutera främst en 
brakycefalkonferens som ligger inom AKs budgetram. Diskussion fördes även 
om fortsatt arbete med det befintliga hälsoprogrammet gällande andning och 
temperaturreglering samt införandet av den brittiska BOAS undersökningen 
Respiratory Function Grading Scheme, RFG-S. 
 
§ 18. SRD 
Revideringsarbetet fortsätter i den tillsatta arbetsgruppen. Utskick har gjorts 
till de nordiska kennelklubbarna med förslag om att  skjuta på revideringen 
ytterligare ett år. Detta på grund av både pandemi och att ett större omtag 
behöver göras med SRD så att bättre effekt ses utifrån dess intentioner.  
 
Ordförande informerade om sina kontakter med andra länder och samtal 
kring både arbetet med rashundars sundhet och SRD och hur väl det 
mottagits, samt om funderingarna på ett omtag/nytt samarbete inom det 
snaraste. 
 
§ 19. Protokoll och protokollsutdrag 
- SKKs centralstyrelse, CS, 1 och 2 2022 
- SKKs domarkommitté, DK, 1 2022 
- SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM, 1 och 2 2022 
- SKKs kommitté för marknadsföring av rashundar, KMR, 1 2022 
- SKKs kommitté för samsyn och exteriör sundhet, KSS, 1 2022 
- SKKs utbildningskommitté, UK, 1 2022 
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KRS tog del av ovanstående protokoll 
 
§ 20. Kommande möten 
Datum för kommande möten föreslogs. Ledamöterna ombads återkomma till 
sekreteraren med vilka datum som de kan.  
 
§ 21. Mötets avslutande 
Ordförande tackade alla för ett stort engagemang och förklarade härmed 
mötet avslutat. 
 
Protokoll: 
 
 
Lotta Olsson 
 
Justeras 
 
Maritha Östlund-Holmsten, ordförande            Patric Ragnarson  
 
 
 
 
 
 


