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SKK/CS nr 2-2022
2022-03-02
§ 34 - 43

Protokoll fört vid extra sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den
3 mars 2022.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Thomas Uneholt, Magnus Jensen, Maritha Östlund-Holmsten, Bengt Pettersson (del av
§38-43) , Bo Skalin, Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Ove Johansson, Jörgen Oinonen
Suppleanter:
Birgitta Bernhed, Märta Brandts, Sara Nordin
Adjungerade:
Kees de Jong, Kjell Svensson, Lotta Bengtsson, personalrepresentant,
Anmält förhinder:
Anna Fors-Ward
Protokoll:
Annika Klang

§ 35

Sammanträdet öppnas

Thomas Uneholt öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna till detta
extra sammanträde, med anledning av invasionen av Ukraina.
Ordförande informerade om de underhandskontakter han haft med bl.a. Dansk Kennel
Klub och FCI för att få en mer samlad bild av vad hundvärlden står och har för avsikt att
göra.
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Ordförande konstaterade att många länder i Europa har en gemensam syn och sätter
in olika åtgärder för att stödja Ukrainska Kennelklubben, dess medlemmar och hundar.

§ 36

Val av justerare

Eva Lejdbrandt och Agneta Ståhle valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 37

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 38

Information om hittills gjorda åtgärder av SKK

SKK/CS har gjort ett uttalande måndagen den 28 februari som fått en hel del
reaktioner, mestadels positiva.
Diskussion och beslut om ytterligare åtgärder:
a)

Stoppa all form av deltagande från ryska deltagare på SKK-arrangemang

CS diskuterade olika åtgärder och beslutade enligt följande:
-

-

-

Inga svenska representanter kommer att skickas till hundevenemang i Ryssland
eller Belarus.
Inga svenska domare tillåts döma på utställningar, prov och tävlingar i Ryssland
eller Belarus.
Inga hundar ägda av personer bosatta i Ryssland eller Belarus får delta på
utställningar, prov eller tävlingar, som anordnas av någon svensk klubb inom
SKK-organisationen.
Inga domare som är auktoriserade av Ryska Kennelklubben, RKF, eller Belarus
Kennelklubb, BCU får döma på SKK-evenemang tillsvidare.
Att tillsvidare inte registrera importerade hundar från Ryssland eller Belarus.
Kjell Svensson kontaktar registreringsavdelningen för att kontrollera vad som är
rimligt och möjligt när det gäller exportstamtavlor. Beslutet ska gälla från den
15 mars.
SKK kommer att stödja den fond som FCI är i färd med att upprätta.
SKK skänker SEK 100 000 varav hälften går till FCIs fond, resterande används för
att stödja de flyktingfamiljer som har med sin/sina hundar till Sverige.

Ovanstående punkter förklarades omedelbart justerade.
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§ 39

Övrigt

a) Myndigheter
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
CS beslutade att i brev till MSB ta upp frågan om sällskapsdjur i skyddsrum. Det har
kommit till CS kännedom att sällskapsdjur inte är tillåtna på dessa platser.
§ 40

Skrivelse från Spaniel och Retrieverklubben, SSRK

CS har mottagit brev från SSRK angående bl.a. angående att SKK rekommenderar
klubbarna att höja milersättningen till 3:10/km.
CS beslutade att vidarebefordra brevet till Föreningskommittén för vidare hantering.

§ 41

Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat

CS fann inga sådana beslut.
§ 42

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är planerat till den 28 april 2022.

§ 43

Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:
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Thomas Uneholt

Justeras:

Eva Lejdbrandt

Agneta Ståhle

