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KF 2019
Bilaga 10
CS rapport om erhållna uppdrag från Kennelfullmäktige 2017
Nedan lämnas en rapport över de uppdrag CS fick vid KF 2017. Paragrafen i rubriken
hänvisar till protokollet för KF 2017.
CS formella redovisning av verksamheten för 2017 och 2018 finns under punkt 7 på
dagordningen för KF 2019. Där finns även tillstyrkta motioner från KF 2017 samt den
antagna verksamhetsplanen. Redovisningen dokumenteras under flik 7. Dessutom
hänvisas till de förändringar som har genomförts i SKKs olika regelverk och praxis på
grund av besluten.
§ 16

Att ansvaret för att kontrollera okända domares kompetens som kommer från
mindre kända länder flyttas till SKKs kansli
Mallar och förslag till standardtexter vid korrespondens med domare har tagits fram
och presenterats på seminariet för domare- och utställningsansvarig i länsklubbar.
Ingen klubb har begärt specifik assistans av kansliet i något enskilt ärende.
§ 35
Förslag på tillägg i SKKs stadgar
Beslutade stadgeändringar har lagts till i SKKs stadgar.
§ 39

Organisationsutredningens förslag – återremiss av SKKs samarbete med privat
sektor samt en gemensam värdegrund
CS presenterar under bilaga 24:1-2 förslagen till beslut i de två återremitterade
förslagen från KF 2017.
§ 46

Uppföljning gällande avtal om dubbelt medlemskap för Sveriges
Hundungdom, SHU
CS har bistått Sveriges Hundungdom genom personliga kontakter och via brev
uppmanat berörda klubbar att teckna avtal om dubbelt medlemskap för Sveriges
Hundungdom. Trots dessa ansträngningar har drygt ett 40-tal ras- och specialklubbar
valt att inte teckna avtal.
§ 47
Förslag att tillsätta en HD-utredning
HD-utredningen, tillsatt av CS, presenterade sin rapport den 11 maj på SKKs kansli. Den
gjordes även tillgänglig för intresserade via skk.se vid samma tidpunkt.
CS presenterar ett förslag till konkreta beslut och förändringar i SKKs rutiner baserat på
rekommendationer från HD-utredningen, se bilaga 27.
§ 48
Öppen redovisning av slapp led
CS har gett kansliet i uppdrag att genomföra erforderliga förändringar i SKKs IT-system
så att denna information blir tillgänglig för Hunddata. Uppdraget bör kunna vara
genomfört under 2019.
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§ 49
Dubbelsidiga resultat avseende ED och HD ska visas på SKK Hunddata
CS har gett kansliet i uppdrag att genomföra erforderliga förändringar i SKKs IT-system
så att denna information blir tillgänglig för Hunddata. Uppdraget bör kunna vara
genomfört under 2019.
§ 50
Redovisning kvalitetssäkring av avläsare
CS har lyft frågan inom Nordisk Kennel Union och har inte fått stöd från de övriga
nordiska kennelklubbarna och deras röntgenpaneler. CS har bedömt det som viktigare
att en medlem även fortsättningsvis ska kunna få en bild bedömd av nordiska panelen,
än att driva denna fråga trots övriga länders motstånd.
§Byte av avläsare vid omröntgen
SKK är i slutskedet med en nyutveckling av ett nytt IT-stöd för digital röntgen. När
detta system tas i bruk, vilket är planerat till hösten 2019, kommer det finnas ett
rationellt stöd för att automatiskt skilja ut så att samma avläsare inte kan läsa av
hunden vid omröntgen.
§ 54
Årlig redovisning av omröntgen och överklagande till nordiska panelen
Från och med 2018 skickas efterfrågad information ut till berörda klubbar specificerat
per ras. En mera övergripande information finns även i SKKs årsredovisning, sid 18.
§ 56
Agria Breed Profile
Efter diskussioner med AGRIA är idag den senaste versionen av Breed Profile
kompletterad med svensk text. Flera informationstexter finns på varje sida och
skadestatistiken är uppdelad på registrerade och oregistrerade hundar i en och samma
ras.
§ 62
Domare som stängts av från att döma
CS har tagit till sig av beslutet men då ingen domare stängts av sedan KF 2017 har
rutinerna inte sats på prov.
§ 63
Standardmall för domarkompendium
CS har färdigställt och publicerat en mall för upprättande av domarkompendium på
skk.se.
§ 64
Djursjukvårdens utveckling
En arbetsgrupp, utsedd av CS, har arbetat med dessa frågor och bland annat träffat
berörda branschföreträdare såväl som veterinärkoncernernas företagsledningar samt
Jordbruksverkets ledning för distriktsveterinärerna. SKK har vidare bistått den
utredning som Konkurrensverket gjort av svensk veterinärvård.
För närvarande pågår konkreta samtal om hur en utvecklad webbtjänst skulle kunna
utformas och drivas. Avsikten med denna webbtjänst är att den enskilde hundägaren,
enklare än vad det är idag, kan se kostnaden för olika veterinära ingrepp eller åtgärder
hos olika kliniker.
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SKK har vidare ett samarbete med företaget FirstVet som erbjuder
veterinärkonsultationer genom ett videomöte som ett sätt att enkelt kunna få en
”second opinion” om vad man som hundägare bör göra om man är orolig.
§ 65
Stärka det skydd som hund har av lagen
SKK har haft överläggningar med Jordbruksverket vid arbetet med att ta fram nya
hundföreskrifter. Detta med anledning av att en ny djurskyddslag trädde ikraft den 1
april 2019. SKK har lyft förslag till texter som ger hunden och dess ägare respektive
uppfödare ett ökat skydd.
På samma sätt har SKK framfört motsvarande önskemål till regeringens utredare som
fått i uppdrag att undersöka om en obligatorisk ID-märkning av katt ska införas och
som då skulle bygga på den lagstiftning och ägarregister som idag finns för hund.
§ 67
Valpkullar på köpahund.se
Den tillsatta arbetsgruppen för rashundar har tagit fram förslag till justeringar i SKKs
tjänst köpahund.se. Flertalet av dessa har tagits i drift och några förslag ligger under
utveckling.
§ 68
Alkoholpolicy
CS har vid arrangemang, utbildningar och motsvarande inte bjudit på starksprit utan
vin eller öl. När klubb ställt frågan om vad som är lämpligt har hänvisning gjorts till KFs
beslut 2017 gällande måttfullhet vid all servering av alkoholhaltiga drycker inom SKK
och att servering av starksprit ska undvikas.
CS beslutade föreslå KF att godkänna redovisningen av utförda uppdrag.

