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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för samsyn 
och exteriör sundhet 2020-12-08. Mötet hölls digitalt. 
 
 
Ordinarie ledamöter, närvarande : Kurt Nilsson, ordförande, Anna Törnlöv, Eva Borin,  
Bengt Pettersson, Karin Brostam Berglund 
 
Adjungerad SKKs kansli: Helena Skarp, Linda Andersson, veterinärmedicinsk sakkunnig 
 
Adjungerade: Åsa Lindholm, journalistisk bevakning, Åke Hedhammar, 
veterinärmedicinskt sakkunnig 
 
Anmält förhinder: Thomas Uneholt, Maria Lönnhammar 
 
Protokoll: Lotta Olsson 
 
§ 75.  Sammanträdet öppnas 
Ordförande Kurt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Linda 
Andersson hälsades särskilt välkommen. Linda Andersson är anställd på SKK som 
veterinärmedicinskt sakkunnig och kommer att vara adjungerad till KSS nu när Åke 
Hedhammar lämnar sitt uppdrag i KSS. Linda Andersson har tidigare varit adjungerad i 
föregångarna till KSS, SRD-Ag och AG-ES. 
 
§ 76.  Val av justerare  
Att justera dagens protokoll valdes Karin Brostam Berglund 
 
§ 77.  Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes.  
 
§ 78.  Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom.  
 
KSS diskuterade vid sitt förra möte vad man kan förvänta sig av en av SKK utsedd 
allrounddomare. Att den kynologiska kunskapen är hög förutsätts men hen är också en 
representant för SKK som organisation. Hur stor hänsyn tar CS till lämpligheten när det 
gäller den sociala kompetensen, handhavande av hundar och liknande? Följer hen de 
beslut organisationen tagit exempelvis när det gäller arbetet med att minska de exteriöra 
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överdrifterna? KSS anser att det är viktigt att det ställs höga krav på en av SKK utsedd 
allrounddomare, inte enbart avseende förmågan att döma hundar. 
 
Detta togs upp vid SKKs centralstyrelses, CS, möte nr 7 2020 § 174 b) 
CS gav där SKKs domarkommittés ordförande, tillika kommittéledamot i KSS, Thomas 
Uneholt i uppdrag att informera KSS hur man hanterar ovanstående frågeställningar. 
Då Thomas Uneholt meddelat förhinder att delta på dagens möte bordlades denna punkt 
till nästa möte. 
 

Protokollet lades därefter till handlingarna. 
 
§ 79.  Resultatrapporter  
Resultatrapporten gicks igenom. Då vissa av kommitténs möten hållits digitalt har 
resekostnader sparats in och ekonomin ser god ut. Rapporten lades därefter till 
handlingarna. 
 
§ 80. Rapport från arbetsgrupper och pågående ärenden 

- KSS arbetsgrupp för att på CS uppdrag ta fram mål och strategier för SKKs 
ställningstagande gällande exteriöra överdrifter 

Vid KSS möte 4 2020 utsågs en arbetsgrupp att arbeta med detta uppdrag. Att ingå i denna 
arbetsgrupp valdes då Kurt Nilsson, sammankallande, Bengt Pettersson och Thomas 
Uneholt. Arbetsgruppen har därefter även knutit till sig Karin Brostam-Berglund, ledamot i 
KSS, Elisabet Rhodin, ledamot i SKKs avelskommitté, AK, Britt-Marie Dornell, tidigare 
ledamot i CS och som sakkunniga Åke Hedhammar och Helena Skarp.  
Arbetsgruppen har haft ett första möte, den 16 november, som var planerat att hållas på 
SKKs kansli, men fick på grund av rådande corona restriktioner hållas digitalt vilket inte var 
helt optimalt. Mötet var dock ett mycket konstruktivt möte där man bland annat gick 
igenom vad som gjorts inom SKK organisationen när det gäller att motverka exteriöra 
överdrifter. Man kan konstatera att detta inte har inte har varit tillräckligt och nu måste 
omtag göras. 
 
Minnesanteckningar från mötet fanns bifogat dagordningen. Nästa möte i arbetsgruppen 
är planerat till den 14 december. Arbetsgruppen kommer att ge en delrapportering av 
uppdraget till CS nästa möte 26 januari 2021. 
 
 
§ 81.  Information från ledamöter och kansli 
 
Ordförande: Rapporterade om de punkter han har föreslagit att ta upp från KSS på SKKs 
specialklubbskonferens 30-31 januari 2021. 

- Information om SRD, hur KSS arbetar med dessa frågor samt kommande 
revidering. 

- Information om den tillsatta arbetsgruppen, som här beskrivs i § 80. 
- Rasers förändring över tid och bevarande av rastypiskt 
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Här fördes en diskussion gällande vilka utryck som används när man pratar om bevarande 
av rastyp. Vad menar man med bevarande? Är det utveckling? Viktigt att förstå vad man 
menar med de olika uttrycken. Alla raser har förändrats mer eller mindre över tid. 
 
Ledamöter:  
En artikel: Why you don´t want a purebred dog in rare colour hade av en av ledamöterna 
satts upp på dagordningen. Artikeln tar upp när olika färger kan vara skadliga för hunden. 
Riktigheten i det som artikeln tar upp ifrågasattes dock. Det är viktigt att skilja på det som 
är genetiskt skadligt när det gäller färg och det som är ”moderna” färger vilket upprör 
många när det inte är en ”godkänd” färg i en ras. 
 
Bilder på bassethound av olika typ fanns bifogat dagordningen. En ras kan ha mycket olika 
utseende i olika delar av världen. Här i Sverige kan man se klara förbättringar mot ett 
sundare håll men denna lättare variant finns även på andra håll i världen. Detta är dock 
inte unikt för bassethound, flera andra raser har stora typvariationer i olika delar av 
världen. 
 
Åke Hedhammar och Linda Andersson: Rapporterade att de deltagit vid Sveriges 
Veterinärförbunds kongress i oktober i år. En del av konferensens tema var Hållbart 
avelsarbete där SKKs genetiskt sakkunniga Sofia Malm höll ett föredrag: Framtidens 
hundar- möjligheter och utmaningar med ett hållbart avelsarbete. En av SKKs 
avelskonsulenter Helena Frögeli höll också ett föredrag på detta tema I huvudet på en 
hund, avel för mentalitet och funktion. Båda dessa föredrag, som är filmade, kommer att 
skickas till SKKs samtliga kommittéer. 
 
Kansli: 
Helena Skarp: SKK har haft möte med Sveriges Veterinärförbund vilket sker regelbundet. 
Det är av stor betydelse för SKK att ha en kontinuerlig kommunikation och samverkan med 
företrädare för Sveriges veterinärer inom många områden. 
 
Sekreterare: Informerade om att det nu finns en sammanställningen på skk.se´s 
trubbnossidor, över olika undersökningar gällande andning för ett antal brakycefala raser 
som tillämpas i olika länder. Gemensamt för dessa är att alla innehåller en belastningsdel 
och att en gradering av hundarnas andning samt näsborrar görs. 
 
§ 82.  SRD  

a) Inkomna SRD sammanställningar 
 

Staffordshire bullterrier En utomordentligt välgjord sammanställning. Den innehåller 
reflektioner från raskubben om det som domarna har kommenterat. Det som fått flest 
negativa kommentarer är hundarnas vikt/storlek, därefter är det bettet. Bett finns 
upptaget som ett riskområde i SRD.  I sitt Domarkompendium och RAS och skriver klubben 
när det gäller vikt/storlek: :  
 
Exteriöra överdrifter förekommer, både i mankhöjd samt viktmässigt. Många upplever 
också att bristen på kunskap om vår ras hos domarkåren påverkar avelsurvalet i negativ 
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riktning. 
Med kunskap om rasens bakgrund förstår man att staffordshire bullterrier skall vara 
atletiskt byggd, kompakt, stram och muskulös - en kraftfull kropp byggd för funktion. 
Trots att staffordshire bullterrier är en hund med mycket substans i förhållande till sin 
storlek skall den röra sig med ett spänstigt, smidigt, kraftfullt steg - precis som en 
vältränad atlet. 
 
Engelsk bulldogg Till förra mötet hade en sammanställning inkommit som KSS önskade att 
specialklubben skulle utveckla. Till dagens möte hade en komplettering inkommit. Här 
finns mer kommentarer om klubbens syn på sin ras. De kommentarer som klubben lämnar 
är dock lite motsägelsefulla, samtidigt som man ser en ökning av rapporterade avvikelser 
tycker man att hundarna har blivit sundare med bättre hälsa.  
Klubben skriver också att engelsk Bulldog behöver vara kvar i SRD.  
Hjälpen och stödet rasen får av exteriördomarna, via kritiker och SRD utlåtanden, är 
ovärderliga för att uppfödarna ska kunna ta bra avelsbeslut. 
 
Stort tack till ovanstående klubbar för dessa sammanställningar. 
 
Tysk schäferhund Till förra mötet hade en sammanställning inkommit från Svenska 
Brukshundklubben, SBK, med statistisk från SRD rapporterna. KSS hade till dagens möte 
efterfrågat Svenska Schäferhundklubben att inkomma med sina reflektioner av det som 
framkommit i rapporterna vilket fortfarande inte inkommit. KSS konstaterar att rasen har 
ofta låga anmälningssiffror vid SKKs länsklubbars utställningar och även vid SBKs egna 
utställningar vilket gör att de inkomna SRD rapporterna bara täcker en liten del av 
populationen.  
 
KSS saknar fortfarande, trots påminnelser, sammanställningar för raserna: 
Pekingese 
Shar pei 
Chihuahua 
 

b) KSS diskuterade åter vikten av att sammanställningarna delges berörda 
exteriördomare. KSS beslutade att sammanställningarna ska skickas till berörda domare 
tillsammans med KSS kommentarer. Lotta Olsson uppdrogs att göra dessa utskick. 
 

c) Mejl hade inkommit till KSS sekreterare gällande oro över tysk schäferhunds  
extrema exteriör, bild fans bifogad hund som enligt uppgift vunnit vid flera utställningar. 
Ur det inkomna mejlet:   
 
Är detta verkligen något som ska förekomma inom SKK? Jag ser att rasen är upptagen på 
srd-listan och undrar därför vad som görs för att främja en sund avel av schäfer och vilka 
instruktioner domarna har fått angående hur man ska döma? 
Denna avel av osunda hundar som fortfarande förekommer spiller över på oss alla 
uppfödare inom organisationen som har sunda raser och som sätter hälsa och funktion 
högt. Jag inkluderar ju då förstås också trubbnosarna. Jag kan bara tänka mig vad någon 
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vanlig familj som besöker en utställning och ser en sådan hund vinna tänker. De går hem 
och söker på Blocket efter ”en sund blandras”. Och jag förstår dom.  
Den som skickade in mejlet har även kontaktat ras och specialklubb. 
 
KSS tackar för mejlet och tar denna fråga på största allvar. Den utveckling som har skett 
mot en allt mer extrem exteriör måste stoppas. Rasens standard beskriver inte den 
exteriör som många gånger premieras. Det är otroligt viktigt att våra domare och 
uppfödare jobbar med frågan och att de följer de regler och anvisningar som tagits fram.  
 

d) Exteriörbedömningar 
SKKs utställningskommitté, UtstK, beslutade tidigare i år att ge SKKs läns- och 
specialklubbar rätt att anordna exteriörbedömningar. KSS ser positivt på att 
exteriörbedömningar anordnas men det har nu kommit till KSS kännedom att då UtstK tog 
beslut om dessa också beslutade att domaren inte behöver fylla i  SRD rapporter. KSS ser 
mycket allvarligt på detta och UtstK kan inte ta beslut om detta utan att tillfråga KSS som 
ansvarar för SRD. KSS uppmanar UtstK att omgående ändra i sina instruktioner gällande 
genomförande av exteriörbedömningar med att SRD rapport alltid ska skrivas då en SRD 
listad ras bedöms. SRD rapporterna ska därefter skickas in till SKKs kansli. KSS ser gärna 
även att kopior av kritikerna skickas till respektive specialklubb så som man gör efter våra 
officiella utställningar. Kritiker och SRD rapporter är viktiga för klubbarna i sin uppföljning 
av rasernas utveckling. 
 

e) Revidering av SRD/BSI 
Tidsplan har nu tagits fram med gällande revidering av SRD/BSI och godkänts av Nordisk 
Kennel Union, NKU.  

- 2021: Respektive land börjar sin genomgång av de idag listade raser och föreslår ev 
förändringar 

- 2022: Arbetet görs i NKUs arbetsgrupp när det gäller eventuella justeringar och 
fastställs. 

- 2023: Det reviderade SRD/BSI börjar gälla i samtliga nordiska länder. 
 

Åke Hedhammar som varit med i införandet av SRD och de revideringar som gjorts gjorde 
en kort genomgång hur arbetsgången varit. De i KSS som nu kommer att arbeta med 
revideringen är från KSS Kurt Nilsson och Karin Brostam Berglund. 
 

f) Icke SRD listade raser 
Inför kommande SRD revidering är det viktigt att undersöka vad ras- och specialklubbar 
anser om sina raser gällande sundhet. Vi måste i tid fånga upp utveckling som går mot det 
osunda. Flera raser som ej är listade i SRD/BSI är idag listade i andra motsvarande 
anvisningar som det engelska Breed Watch, ett exempel är rottweiler. 

 
§ 83.  Samsyn 
 
Granskningen av olika styrdokument som påbörjades tidigare i år har fortsatt. Till dagens 
möte hade följande rasers dokument gåtts igenom. 
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- Pekingese, där är samstämmigheten mycket bra mellan domarkompendium och de 

rasspecifika avelsstrategierna, RAS. 
- Collie, justering behöver göras på skk.se/hundrasguiden så att SRD finns med i sin 

helhet.  
- Norwich terrier,  justering behöver göras på skk.se/hundrasguiden så att 

skrivningen stämmer med nuvarande SRD och RAS. 
- Staffordshire bullterrier, justeringar behöver göras på skk.se/hundrasguiden så att 

de är överensstämmande med SRD 
- Amerikansk cocker spaniel, i domarkompendiet finns SRD med men det saknas helt 

kommentarer om det som SRD tar upp och kopplingar till osundheter. 
- Boxer, god samsyn mellan alla granskade dokument. 
- Spinone, justeringar behöver göras på skk.se/hundrasguiden då SRD saknas. 
- Bracco italiano, justeringar behöver göras på skk.se/hundrasguiden då SRD saknas. 

 
Lotta Olsson uppdrogs att kontakta SKKs marknadsavdelning för justeringarna på skk.se. 
 
§ 84.  Brakycefali 
 

a) The Kennel Club Charitable Trust commits to advance health research into 13 
more brachycephalic breeds 

Den engelska kennelklubben satsar på forskning när det gäller raserna affenpinscher, 
bostonterrier, boxer, cavlier king charles spaniel, chihuahua, dogue de bordeaux, 
griffon bruxellois, japanese chin, king charles spaniel, malteser, pekingese, pomeranian 
och shih tzu.  
Forskningen kommer att fokusera på de olika rasernas andningsproblem och hur detta 
relaterar till deras exteriör, inre fysiologi och även genetiskt. Vad huvudets form har 
för annan påverkan än andningen kommer att undersökas. För relevanta raser 
kommer även forskningen inrikta sig på neurologiska problem som är kopplade till 
huvudets form som syringomyeli. Man kommer också att se om man kan utveckla 
Respiratory Functional Grading Scheme, RFG-S, att omfatta fler raser, idag görs detta 
på mops, fransk och engelsk bulldogg. 
 

b) Study reveals flat-faced dogs really are less healthy than other dogs 
En studie gjord av Royal Veterinary College, RVC, England, ledd av bland annat Dr Dan 
O´Niell, visar att trubbnosiga hundar generellt är sjukare i jämförelse med icke 
trubbnosiga hundar. I studien ingick chihuahua, mops, fransk och engelsk bulldogg. 
 
KSS konstaterar att det nu finns mer och mer data om dessa rasers problem.  Det svåra 
är att få alla att acceptera dessa fakta, man kan inte fortsätta att förneka dessa 
problem. 
 

c) Välfärd hos hundar (Canis lupus familiaris) och katter (Felis catus) av 
brakycefala raser.  

Kandidatarbete från Sveriges lantbruks Universitet, SLU, gjort av Elin Kossmann 
Lindström, Etologi och djurkyddsprogrammet.   
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Ett mycket bra arbete som KSS anser att man bör följa upp då det tar upp många 
intressanta frågeställningar om hur brakycefala hundar och katters liv påverkas av sin 
exteriör. 
 

d) FCI BOAS report, strategy and recommendations 
Rapporten tar upp olika aspekter gällande de brakycefala raserna problem, avel och 
hur man kan undersöka förekomsten av problem. Den innehåller vidare 
rekommendationer när det gäller val av avelsdjur, central registrering av operationer, 
utbildning av domare med mera och är tänkt att var en hjälp för hela FCIs organisation 
i arbetet med dessa rasers hälsoproblem.  
KSS konstaterar att FCI äntligen har tagit ett steg i rätt riktning och hoppas att detta 
kan vara en möjlig öppning mot mer samverkan i dessa frågor. 
 
§ 85.  Domarfrågor  
 

a) Fråga har inkommit från DK att tillsammans med av DKs utsedd granskare granska 
domarkompendiet för pomeranian, till detta utsågs Anna Törnlöv. 
 

b) Bifogat dagordningen fanns rapporter gällande tre hundar som tilldelats 
rapporteringskod B vid exteriörbedömningar. Samtliga gällde tand upp i gom. 

 
KSS vill här uppmärksamma att det idag saknas information på skk.se vad 
rapporteringskoderna betyder och vad dessa kan få för konsekvenser. Lotta Olsson 
uppdrogs att kontakta SKKs tävlingsavdelning om detta. 

 
c) Tänkvärt från berömda profiler i hundsporten 

För kännedom fanns artikel som kommer att publiceras i Domarbladet, Svenska 
Domarföreningens medlemstidning: 
 
Anne Rogers Clark, allmänt aktad amerikansk handler/uppfödare/domare och författare 
under 1900-talet skrev bl.a. en tänkvärd uppmaning till domare att leva efter 
– Välj först ut de individer som bäst representerar rastypen och av dem premiera de 
sundaste. 
Ronnie Irving, uppfödare/domare & tidigare ordförande i Engelska Kennelklubben skrev: 
– Om överdrifterna i vissa raser fortsätter i den snabba takt nästa femtio år som de har 
gjort senaste 
femtio åren, kommer några av de raserna inte att finnas kvar. 
Andrew Brace, uppfödare/domare & kolumnist skrev: 
– Vi måste erkänna att överdrifterna genom att sätta utseendet före funktionen har 
förvandlat vissa 
raser till karikatyrer av deras förfäder utan en sekunds tanke på dess ursprungliga typ. 
Sanningar som överlevt sedan mitten av förra seklet är bland annat 
– När en rastypisk detalj överdrivs blir den i stället ett fel. 
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KSS tyckte detta var intressant och tänkvärt, Lotta Olsson uppdrogs att kolla upp när och i 
vilket sammanhang dessa texter publicerades för första gången. 
 
§ 86.  Avelsfrågor 

a) Protokollsutdrag från AK 4 2020 § gällande riktlinjer för samgranskning av RAS 
AK har tagit fram instruktioner om hur samgranskning av RAS ska gå till. Ansvarig för 
granskningen av hela RAS är en av AKs ledamöter men för de raser som är listade i SRD ska 
en av KSS ledamöter vara behjälplig att granska det som är kopplat till SRD.  
 
§ 87. Internationellt 

a) Dyrebeskyllelsen i Norge stämmer Norsk kennelklubb, rasklubbar och uppfödare 
En stämningsansökan har lämnats in av Dyrebeskyttelsen i Norge gällande den avel som 
idag sker inom NKK organisationen. Raserna det berör är engelsk bulldogg och cavalier 
king charles spaniel. Dyrebeskyttelsen anser att den avel som bedrivs strider mot 
djurskyddslagen. 
Diskussion fördes här om att man måste se allvaret i det som sker i Norge. SKK måste nu få 
till synliga förändringar gällande de osundheter som förekommer inom rashundsaveln. 
Risken är annars stor att någon annan tar beslut om detta. Det är viktigt att SKK kan 
presentera fakta i frågan och att de i organisationen som förnekar vad osundheter har för 
påverkan på våra hundar tar till sig dessa fakta. Trycket från omvärlden ökar hela tiden. 
Rashundsaveln utmanas av andra aktörer och det är viktigt att man når ut till konsument, 
våra valpköpare, med vad fördelarna är med att köpa en rashund.  
 

b) Report on Responsible Dog Breeding Guidlines by EU animal welfare platform 
Detta dokument är inte en lagstiftning utan är en riktningsvisare vars innehåll är 
rekommendationer för EUs länder när det gäller hundar. Det gäller förutom avel även hur 
dessa ska hållas, behandlas, transporteras och försäljning av dessa. 
 

c) FCI Helthy breeding 
Ett dokument framtaget av FCI som ska vara till hjälp för de länder som tillhör FCI när de 
behöver hantera myndigheter i respektive land då det gäller hundvälfärd. 
 

d) Charity calls on government to end animal suffering 
Artikel från den skotska tidningen Fife Today,som tar upp att djurskyddsorganisation i 
Skottland har uppvaktat den skotska regeringen med uppmaningen införa förbud för avel 
med brakycefala hundar, katter och kaniner. 
 

e) Tysk annonskampanj 
Veterinär förbundet i Tyskland har åter en stor annonskampanj när det gäller hundar och 
katter med extrem exteriör. Annonskampanjen är riktad mot konsument med budskapet 
att det vi tycker är gulligt är ett lidande för hunden och katten. 
 

f) FOUR PAWS International, Breeding with dogs of genetic disorders 
Four paws är en internationell djurskydds organisation som jobbar med många olika typer 
av djurskyddsfrågor gällande alla sorters djur. Det som till dagens möte fanns för 
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kännedom gäller ett projekt det driver gällande avel som leder till lidande för hunden. Four 
paws har en representant i FCI´s nybildade kommitté 
 
§ 88. Protokoll och cirkulär 
 

a) SKKs Centralstyrelse CS 6 och 7 2020 
KSS tog del av informationen. 
 

b) CS protokollsutdrag 7 2020 § 174 
Har behandlats i § 78 respektive § 82. 
 

c) SKKs Domarkommitté, DK, 4 2020 
KSS tog del av informationen. 
 

d) SKKs Domarkommitté, DK, § 68, 4 2020  
KSS tog del av informationen. 

 
e) SKKs Kommitté för uppfödarsamverkan, KUS, 5 2020 

KSS tog del av informationen. 
 

f) SKKs Avelskommitté, AK, 4 2020 
KSS tog del av informationen. 
 

g) Nationella Dopingkommittén, Nat DopK, 2 2020 
KSS tog del av informationen. 
 

h) FCI General committee´s möte 3-4 september 2020. 
Här uppmärksammades att en ny kommitté bildats inom FCI Canine welfare. 
KSS tog del av informationen och hoppas att FCI nu kommer att jobba mer med 
dessa frågor. 
 

i) FCI General committee´s beslut 22 september 2020 om vilka ledamöter som ingår i 
kommittén som nämnd under § 88 h). 
KSS tog del av informationen och hoppas på ett bra arbete i kommittén 

 
§ 89. Kopia för kännedom 
 

a) Reportage från den engelska tidningen Our Dogs 
En artikel som bland annat tar upp det arbete som International Partnership For Dogs gör. 
I artikeln skriver man att samarbete är viktigt mellan olika aktörer när det gäller våra 
hundars hälsa och välfärd. Artikeln innehåller även en intervju med Dr Brenda Bonnett, en 
av initiativtagarna till IPFD.  
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b) Dr Brenda Bonnetts föredrag från Sveriges Veterinärförbunds kongress 

Brenda Bonnet är en av grundarna av International Partnership for Dogs, IPFD, även detta 
föredrag handlar om hållbar avel. Denna kongress hölls digitalt och föredraget finns att se 
på IPFDs hemsida. 
 

c) Consequensis and Management of Canine Brachycephaly, Australien 
En rapport gjord av ett antal forskare i Australien som belyser problemen för veterinärer 
då det gäller hanteringen av brakycefala raser. 

 
d) Forskning gällande problem med lever och mjälte hos brakycefala hundar 

En rapport gjord av ett antal forskare som sett samband mellan problem med mjälte och 
lever för hundar med BOAS problem.  
 

e) Evolution of petface – The same traits that make these dogs adorable threaten 
their health and well-being. 

En artikel skriven av den kanadensiska vetenskapsjournalisten Kat Eschner, publicerad i 
Smithsonian Magazine.  

 
f) Come for the looks, stay for the personality? 

En undersökning som gjorts i England av Dr Rowena Packer, Dr Dan O´Niell med flera 
gällande lojalitet till sin ras. Undersökningen visar på en högre lojalitet hos de brakycefala 
hundarnas ägare, att de trots mer hälsoproblem gärna vill ha en hund av samma ras igen. 
 
§ 90. Övriga ärenden 
 

a) Det gemensamma mötet med KSS, DK och AK som en gång skjutits upp, då till 
 januari 2021, fick ännu en gång flyttas fram då detta möte inte bedöms kunna hållas 
digitalt. Datum för mötet får bestämmas om möjligt vid KSS nästa möte. 
 

b) Åke Hedhammar 
Ordföranden tog här upp att detta möte är Åke Hedhammar sista i KSS då han nu valt att 
avsluta sitt uppdrag som veterinärmedicinskt sakkunnig i kommittén. Ett stort tack till all 
den kunskap han bidragit med till kommitténs arbete och det stora engagemang han visat 
för kommitténs uppdrag. Åke Hedhammar fortsätter dock som sakkunnig i KSS 
arbetsgrupp för CS uppdraget.  
 

§ 91.  Ärenden som inte får offentliggöras innan minnesanteckningarna är justerade. 
Inget ärende befanns falla under denna punkt. 
 
§ 92.  Nästa möte 
Nästa möte: 2 februari 2021, möte nr 2 2021 bestämdes till 16 mars. 
 
 
 
§ 93.  Mötets avslutande 
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Ordförande tackade alla för ett bra möte och önskade alla God Jul och Gott nytt år och 
förklarade därefter mötet avslutat. 
 
 

Protokoll 
 
 
Lotta Olsson 
 
Justeras 
 
 
Kurt Nilsson     Karin Brostam Berglund 
 
Det justerade protokollet  redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 


