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SKK/CS nr 1-2021
2021- 01-29
§ 1 - 34

Protokoll fört vid hybridsammanträde (digitalt och fysiskt) med Svenska
Kennelklubbens centralstyrelse den 29 januari 2021.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt (§ 7 delvis - 34), Maritha Östlund-Holmsten, Bengt
Pettersson, Bo Skalin, Agneta Ståhle, Magnus Jensen, Ove Johansson
Suppleanter:
Anna Fors Ward, Kurt Nilsson, Birgitta Bernhed, Jörgen Oinonen
Adjungerade:
Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist, personalrepresentant
Helena Skarp, SKKs ledningsgrupp
Anmält förhinder:
Eva Lejdbrandt
Protokoll
Annika Klang

§1

Sammanträdet öppnas

Pekka Olson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat.
Ordförande hälsade också välkommen till Helena Skarp, som deltar i dagens möte.
Då Eva Lejdbrandt anmält förhinder så agerar Anna Fors Ward ordinarie ledamot vid
dagens möte.
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§2

Val av justerare

Ove Johansson och Bo Skalin utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§4

Föregående protokoll nr 7-2020

a) § 121 b), CS nr 6-2020, Specialklubben för Shih Tzu, tolkning av skrivelse
Specialklubben för Shih Tzu, har i brev kommenterat CS protokollsutdrag, vilket CS
noterar.
CS beslutade att lägga brevet till handlingarna utan vidare åtgärd.
b) § 135 b), CS nr 6-2020, valpkullar med inavelsgrad högre än 12,5 % eller högre
Under 2020 var det ca 70 kullar som hade en inavelsprocent högre än 12,5 %. Ett brev
och en enkät kommer att skickas ut till berörda uppfödare. Med enkätsvaren som
underlag önskar SKK få ett bra underlag i sin ambition stötta uppfödare i sitt
avelsarbete.
Resultatet kommer att redovisas vid ett CS möte längre fram under 2021.
CS noterade informationen.
c) § 154 e), Presidiefrågor, konsekvensen av Coronaepidemin
Texten i sista stycket korrigeras enligt nedan:
Resultatet registreras i hunddata och berättigar till den lägre avgiften vid
valpregistrering, gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader och som
utställningsmerit för championat i annan disciplin. Avgiften för en exteriörbedömning
är lägst 500 kr. Hund ska vara lägst nio (9) månader för att kunna delta på en
exteriörbedömning.
CS noterade informationen.
d) § 155 e) The Kennel Club, KC
Texten korrigeras enligt nedan:
Ordförande informerade om att engelska kennelklubben genom The Kennel Club
Charitable Trust satt av ekonomiska medel för att satsa på forskning för 13 raser.
Forskningen ska fokusera på olika rasers andningsproblem och hur detta relaterar till
exteriör, inre fysiologi och genetiskt.
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CS noterar informationen.
e) § 156 f) Sveriges Hundungdom, SHU
Texten korrigeras enligt nedan:
I enlighet med KF-beslut 2019, § 39 kommer SHUs medlemmar mellan 19-25 år från
den 1 januari 2021 att förutom sitt medlemskap i sin SHU-klubb även kunna välja en
ras-, special eller verksamhetsklubb och dessutom få ett medlemskap i en länsklubb.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§5

Presidiefrågor

a) Ansökan om VM för holländsk herdehund
Presidiet har beslutat att Rasklubben Hollandse Herdershond kan arrangera VM för
holländska herdehundar. Arrangemanget är planerat att hållas i maj 2022. Svenska
Brukshundklubben ställer sig positiv till åtagandet.
SKK ställer inga löften om ekonomiskt stöd eller garantier för evenemanget.
CS fastställde presidiets beslut.
b) Ansökan om att arrangera VM i Agility, Svenska Agilityklubben
Presidiet har beslutat att Svenska Agilityklubben kan arrangera VM i Agility.
Arrangemanget är planerat att hållas 2024 eller 2025.
SKK ställer inga löften om ekonomiskt stöd eller garantier för evenemanget.
CS fastställde presidiets beslut.

§6

Information från SKKs ordförande

a) SKK får ny VD
Kees de Jong blir den som efterträder Ulf Uddman som ny vd den 1 augusti 2021. Kees
kommer närmast från Gård och Djurhälsan AB där han varit vd i fem år.
CS har önskemål om att Kees kan närvara vid CS dubbelmöte i mitten av juni.
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b) Kalla Fakta
Programmen där ordförande och vd har blivit intervjuade kommer att sändas den 15
och 22 februari. En information om innehållet i programmet kommer finnas tillgänglig
på skk.se.
c) Rundabordssamtal
Ett möte har hållits med samtliga aktörer inom veterinärvård, försäkringsbolag,
Veterinärförbundet på initiativ av Svedea.
På dagordningen stod bl.a. diskussioner om arbetsgivaransvar, värna personal på
veterinärkliniker, utbildning av personal och informationsinsatser om kostnader för
veterinärvård.
Ett separat möte har hållits med Anicura, som numera ingår i Mars-familjen.
CS noterade informationen.
Jourverksamhet
Värmlands Kennelklubb har i brev till CS tagit upp frågan om den allvarliga bristen på
jourverksamhet. På flera platser i landet är det inte längre möjligt att kunna få
veterinärvård dygnet runt. En del av problemet är att det fattas
djursjukvårdare/djursjuksköterskor. Vem tar ansvar för jourverksamheten långsiktigt?
Ordförande föreslår att frågan om jourverksamhet läggs till arbetsgruppen för
veterinärvårdskostnader.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Ny bok
En ny bok, Health and Welfare of Brachycephalic (Flat faced) Companion Animals,
kommer att finnas tillgänglig till sommaren. Åke Hedhammar är medförfattare i boken.
Några exemplar av boken kommer att köpas in till kansliet och SKKs bibliotek.
CS noterade informationerna.

§7

Information från SKKs VD

a) Svenskt Friluftsliv
SKK och SBK har genom Svenskt Friluftsliv skrivit ett förtydligande till regeringen
angående begäran om kompensation för hur SKK-organisationen drabbats ekonomiskt
under pandemin.
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b) Seminarium
Ulf Uddman har deltagit i ett digitalt seminarium arrangerat av riksdagen kring
problemet med att starta upp verksamhet under pandemin. Många
företag/organisationer är tvungna att använda sitt kapital för att klara sig. Ett flertal
organisationer ser ett ökat medlemsantal.
c) Testamente Marina Reuterswärd
Marina Reuterswärd, ledamot i Svenska Kynologiska Akademin, avled den 12 januari
2021. Merparten av arvet tillkommer SKK och ska förvaltas i en fond. Fonden har till
huvudsakligt ändamål att främja veterinärmedicinsk forskning utan djurförsök samt vid
behov kunna lämna akut hjälp till behövande hundar. Prioriterad forskning ska vara
cancersjukdomar hos hund. Fonden kommer att bära Marina Reuterswärds namn.
d) Katt-ID
Regeringen har aviserat att de kommer med ett förslag till hösten om ID-märkning av
katt på samma sätt som finns för hund. Det kan komma att påverka SKKs budget för
2022.
CS noterade informationerna.

§8

Kansli- och personalinformation

a) Covid-19
Kansliet har hittills drabbats av ett tiotal fall.
b) Medarbetarenkät
En medarbetarenkät kommer att skickas ut till personalen den 1 februari. Målet med
enkäten är att få underlag för att kunna göra förbättringar för kansliet och personalen.
c) Personalförändringar
Två medarbetare på IT-avdelningen kommer att gå i pensionen under första halvåret.
Två nya personer har rekryterats.
d) Löneavtal
Ett centralt löneavtal är klart och gäller från den 1 november 2020. SKKs avtal beräknas
blir klart under 1:a kvartalet 2021.
CS noterade informationerna.
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§8

Covid-19 frågor

a) Utskick till SKK-organisationens klubbar
Två utskick 14 december och 12 januari har SKK-organisationens klubbar fått
information om vilka åtgärder SKK har vidtagit för att motverka smittspridning av
Covid-19.
b) Länsklubbarnas utställningar våren 2021
Utställningskommitténs verkställande utskott, VU, har beslutat att bevilja följande
inställda utställningar:
Wästmanland
Västerås
24-25 april
Skaraborgs Kennelklubb
Lidköping
30 april – 2 maj
Nordskånska Kennelklubben
Hässleholm 21-23 maj
Sydskånska Kennelklubben
Falsterbo
29-30 maj
Östergötlands Kennelklubb
Norrköping 5-6 juni
Västra Kennelklubben
Ljungskile 13 & 15 maj, 14 & 16 maj
(VaKK har efter CS möte ansökt om att få utställningen inställd, CS presidium har
godkänt ansökan den 2 februari 2021, sekr. anm.)
CS fastställde UtstK VUs och CS presidiums beslut.
Följande klubbar kan avvakta till i början av mars med beslut
Södra Norrbottens Kennelklubb
Piteå
21-23 maj
Uppsala Läns Kennelklubb
Gimo
29-30 maj
CS beslutade att länsklubbarna själva hanterar de beslut som behöver fattas fram till
mitten av mars för sina arrangemang.
CS beslutade vidare att uppdra till presidiet att se över situationen med länsklubbarnas
kommande utställningar i början av mars månad.
c) Mästerskap 2021
Centralstyrelsen ser problem med möjligheten att kunna genomföra nationella,
nordiska och internationella mästerskap under första halvåret 2021.
CS beslutade att hålla frågan under uppsikt och avser att återkomma till den vid ett
senare tillfälle.
d) Årets utställningshund och Årets uppfödargrupp 2021
På grund av pandemiläget föreslås att ovanstående tävlingar ställs in.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
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§9

Brakycefala frågor

a) Förslag till avtal från KC, RFG-Scheme
Avtalsförslaget har mottagits av SKK. Dock återstår diskussioner kring konsekvenserna
av den gradering som används. Dessutom behöver ytterligare diskussioner föras kring
SKKs egna undersökningsmetod.
Vad SKK/CS erfar är Fransk Bulldogg Klubb intresserad av att fortsättningsvis använda
SKKs metod.
CS beslutade uppdra till AK och vd att gå igenom avtalsförslaget och dess
konsekvenser.
CS beslutade vidare uppdra till presidiet att initiera ett möte med Svenska
Dvärghundsklubben, SDHK och berörda rasklubbar gällande RFG-Scheme. SDHK ska
också tillfrågas om förslag på lämplig/a person/er för utbildning för att kunna använda
RFG-Scheme.
b) Rapport från RFG-Scheme informationsmöte
För information fanns rapport från inledande möte angående användningen av RFG
Scheme.
CS tackade för en ingående och tydlig rapport.
c) Tyskland, restriktioner mot deltagande på utställning för hundar med
exteriöra överdrifter
Tyskland förbereder en ny lag som ska gälla i hela landet. T.ex. får inte hundar med
exteriöra överdrifter ställas ut. Förbudet ska leda till att få bort anledningen till att
föda upp hundar med ohälsosamma attribut och även minska efterfrågan på sådana
hundar/raser. En uppfödare får maximalt ha tre tikar med valpar på samma gång etc.
etc.
SKKs kommitté för samsyn och exteriör sundhet, KSS, följer utvecklingen i Tyskland och
även andra europeiska länder när det gäller nya lagar och andra händelser relaterade
till hundars hälsa och välfärd.
KSS informerade om en artikel av Brenda Bonnett, vd för International Partnership for
Dogs, Reframing Current Challenges Around Pedigree Dogs, https://dogwellnet.com/
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§ 10

Skrivelser som rör läns- och specialklubbar

Ove Johansson anmälde jäv och lämnade sammanträdet.
a) Ansökan från Svenska Jack Russell Klubben om att återfå rasansvaret
På ett underlag inte helt lätt att tyda ansöker rasklubben om att återfå rasansvaret för
sin ras.
CS diskuterade ansökan och beslutade att vidarebefordra ärendet till Svenska
Terrierklubben för vidare handläggning.
Ove Johansson återkom till sammanträdet.
b) Skrivelse SBK ang. tvångsförvaltning av Svenska Schäferklubbens västra
distrikt
Svenska Brukshundklubben, SBK, har från Svenska Schäferhundklubbens
centralstyrelse fått en hemställan om tvångsförvaltning av rasklubbens västra distrikt.
Anledningen är uppkomna ekonomiska oegentligheter och brister i förvaltningen av
distriktet.
CS diskuterade ärendet och beslutade uppmana SBKs Förbundsstyrelse att inom sig
utse en arbetsgrupp om tre personer som i sin tur utser två personer från rasklubbsrespektive regionstyrelsen att ingå i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen uppdras att utreda de misstänkta ekonomiska oegentligheter som
förekommit inom distriktet samt att, när ärendet är tillfredsställande utrett, kalla
distriktets medlemmar till medlemsmöte.
SKK/CS erbjuder sig att på begäran av arbetsgruppen vara behjälplig i utredningen av
de ekonomiska oegentligheterna.

Bo Skalin anmälde jäv och lämnade sammanträdet.
c) Brev till SBK ang. frågor från Svenska Collieklubben, SCK
Efter att SKK/CS behandlat och tagit beslut angående Collieutredningen så återkom
SCK med ett antal frågor som är vidarebefordrade till SBK för besvarande.
SBK anser i sitt svar att kostnaden för att ta fram mentalindex bör bäras av SKK då
detta gynnar andra raser såväl inom som utanför SBK.
SKK/CS konstaterar att Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, redan idag räknar på
mentalindex för flera raser, så kostnaden i detta fall får bäras av SBK eller SCK.
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SBK kommer att undersöka kostnadsläget för att ta fram släktskapsindex via SLU. Vid
en hög kostnad önskar SBK SKKs medverkan.
CS diskuterade frågan och uppdrog till vd att undersöka ärendet vidare.
CS ståndpunkt är att när det kommer till utvecklingskostnader för nya program etc. då
är SKK inte främmande för att bidra med finansiering. Driften lämnas dock till
respektive klubb.
Bo Skalin återkom till sammanträdet.
d) Specialklubben för Shih Tzu, SST, fråga om International Partnership for Dogs,
IPFD
Specialklubben ställer i brev frågor kring IPFD och vad som händer inom
organisationen. De önskar information om hur IPFD har utvecklats och hur planen ser
för att lyckas att vända den negativa utvecklingen som idag har präglat
sundhetsresonemangen.
Pekka Olson informerade om att IPFD är en egen fristående organisation från SKK med
egna stadgar. Det är en öppen organisation. Den som är intresserad kan hämta
information och även bidra med kunskaper och erfarenheter kring hund, hundhälsa
och hundvälfärd. IPFD samlar information och redovisar den på sin webbplats,
https://dogwellnet.com/ .
För att sprida ytterligare information om IPFD och arbetet inom organisationen ska en
artikel produceras för Hundsport. VD uppdras att kontakta lämplig journalist för
uppgiften.
CS beslutade lägga brevet till handlingarna.

§ 11

Skrivelser som rör myndigheter

a) Den illegala importen av hundar – interpellation till statsråd
För information fanns en interpellation om den illegala importen av hundar som en
effekt av pandemin. Dessutom fanns frågeställningar kring vilka åtgärder statsrådet är
beredd att göra för att stoppa den illegala importen.
CS noterade informationen.
b) SOU 2020:62, En samlad djurhälsoreglering
De befintliga lagstiftningarna gällande djur och djurhälsa ska slås samman till en
lagstiftning för att anpassas till EU. Remissvaret ska lämnas senast den 1 mars.
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CS konstaterar att informationen från SKK centralt om smuggelhundar och illegala
importer måste öka och intensifieras. Ett problem som idag försvårar arbetet är att
veterinärer inte kan anmäla misstänkta smuggelhundar om man inte misstänker att
djuret kan medföra rabies.
Samverkansgruppen för hundars välfärd, där SKK medverkar, arbetar aktivt för att
motverka den illegala importen.
CS noterade informationen.
c) Remissvar Jordbruksverket, Utvärdera djurvälfärden vid träning inför prov
etc.
För information fanns svar på remiss om att utvärdera djurvälfärden vid träning inför
prov och vid anlagstest i vilthägn.
CS noterade informationen.

§ 12

SKK/DK, Domarkommittén

a) Protokoll nr 5-2020
Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté
den 18 november 2020.
b) Protokollsutdrag 91 g) Vidareutbildning svenska raser
En fråga ställdes till DK angående förslaget att öka möjligheten för domare till
utbildning och auktorisation på de svenska nationalraserna.
Thomas Uneholt informerade om att förslaget inte ännu är klart och att berörda
specialklubbar ska lämna sina synpunkter. DKs önskan är att öka kompetensen hos
domarna om de svenska raserna. Tanken är också att ansökan om utökning av
rasregister först ska skickas till DK och sedan till den klubb som är berörd.
CS noterar att det finns anledning att komma tillbaka till frågan när DKs förslag är klart.
c) Protokollsutdrag § 96 f)
En exteriördomare har av DN tilldelats registrerings- och tävlingsförbud samt varning.
DK har beslutat föreslå SKK/CS att domaren avauktoriseras.
CS diskuterade ärendet ingående.
CS beslutade i enlighet med DKs förslag att berörd domare ska avauktoriseras.
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d) Svenska Polarhundklubben, SPHK – överklagan av DK-beslut, godkännande av
domare mot rasklubbars önskan
Specialklubben överklagar i brev beslut som DK tagit angående godkännande av en
domares utökning av rasregister.
SP
CS förde en lång diskussion i ärendet.
Thomas Uneholt uttalade att DK för närvarande fokuserar på domares vidareutbildning
och även hur ras- och specialklubbar ska kunna få ett bättre och större inflytande när
det gäller just utökning av rasregister. DK är medveten om vikten av samförstånd
mellan ras- och specialklubb och kommittén.
DK önskar lägga stor vikt vid att använda rasspecialister vid vidareutbildning.
CS beslutade att avslå SPHKs överklagan.
CS uppmanade DK att mer ingående informera klubben om skälen till kommitténs
avslag.
CS uppmanade vidare DK att fortsätta sitt arbete i linje med de diskussioner som förts.
Magnus Jensen och Anna Fors Ward reserverade sig mot beslutet.
e)

information från ordförande

Genetisk variation
Frågan angående en presentation som rör en framtidsvision med tankar kring
korsningsavel, inmönstring, omdefiniering av rasbegrepp etc. togs åter upp till
diskussion.
CS beslutade att utöka mötet i april till två dagar där ovanstående ämne tas med.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna

§ 13

SKK/UtstK, Utställningskommittén

a) Protokoll nr 7-2020
Protokoll fört vid sammanträde på distans i Svenska Kennelklubbens
Utställningskommitté den 10 november 2020.
b) Protokollsutdrag § 141 Regelrevidering 2022
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UtstK har beslutat att inte driva frågan vidare vad gäller regelrevidering som behandlar
att möjligheten att på vissa raser sätta krav på provmerit för att ta emot certifikat på
utställning ska tas bort.
CS noterade informationen.
c) Per capsulam beslut per den 14 december, finaltävlingar, generell dispens för
UtstK att stänga anmälan innan anmälningstiden gått ut
UtstK föreslår CS att ge klubbar möjlighet att inte genomföra finaltävlingar på sina
utställningar. Detta när det blir möjligt att arrangera utställning enligt myndigheternas
regler och rekommendationer. Detta ska gälla under pågående pandemi för
utställningar 2021.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
UtstK har beslutat om en generell dispens från UtstK när det gäller att stänga anmälan
till en utställning innan anmälningstiden gått ut och det antal anmälningar som angetts
i inbjudan uppnåtts.
CS fastställde beslutet.
d) Förslagsbank för att Corona-anpassa utställningar
UtstK har sammanställt en förslagsbank för arrangörer av utställningar under
pandemin. Syftet är bl.a. att minska antalet människor på samma plats och därigenom
minska risken för smittspridning. Det ska vara ett levande dokument som anpassas
efter hur pandemin förändras.
CS noterade informationen.
e) Information från ordförande
Gemensamt möte med Jakthundskommittén
Hela 2020 års arbete påverkades av Corona-pandemin. Utställningskommitténs
planerade medverkan vid Öster Malmadagarna i maj 2020 uteblev då mötet ställdes in
p.g.a. Covid-19. Till det tillfället var en bred information till jakthundsklubbarna om det
pågående arbetet med championatreglerna planerad.
Ärenden till Utställningskommittén
Trots att få utställningar genomförts under 2020 har arbetet i kommittén varit
omfattande och belastningen på sekreteraren hög. Mängden ärenden är lika många
som under ett normalt utställningsår, och verkställande utskottet, VU, har ofta flera
ärenden i veckan att hantera. De flesta ärenden gäller ändringar – till annat datum,
annan plats osv.
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Kommittén försöker i möjligaste mån att bistå klubbarna och tillgodose deras
önskemål eller ge förslag till alternativ.
Exteriörbedömningar
Möjligheten till att arrangera exteriörbedömningar fr.o.m. hösten 2020 mottogs
mycket positivt ute i landet. Sedan starten i oktober, har det bedömts drygt 1 200
hundar vid ca 40 tillfällen. Sedan något mer strikta, corona-anpassade regler infördes
att gälla fr.o.m. den 1 december har 73 hundar bedömts.
Exteriörbedömning ska i nuläget i första hand arrangeras för uppfödare i behov av en
exteriör merit för hundar som ska gå i avel.
CS noterade informationerna.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 14

SKK/PTK, Prov- och Tävlingskommittén

a) Protokollsutdrag § 28 Regelverk
Svenska Kennelklubbens policy för djurhantering vid vallningsträning av hund har gåtts
igenom för mindre justeringar av innehåll som inte längre är aktuellt och behöver
uppdateras.
CS beslutade att fastställa den uppdaterade policyn från dagens datum.

§ 15

SKK/JhK, Jakthundskommittén

a) Protokoll nr 4-2020
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 17
november 2020.
b) Information från ordförande
Jakthundklubbarna uttrycker en stor oro över att de som specialklubbar tappar
inflytande
CS och dess kommittéer driver ärenden, ofta självskapade, utan att tydligt förankra
dessa hos specialklubbarna. Känslan är att kommittéerna inte tydligt informerar om
efterverkan och effekter av vad beslut kan leda till.
Som specialklubb önskar man vara delaktig inför förändringar som påverkar dem. Man
vill få tydlig och djuplodad information om ärenden som inte är formella uppdrag av FK
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eller andra organisationer. Likaså önskar man ha inflytande över beslut som ger
effekter på deras specialklubb.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 16

Nationella Dopingkommissionen

a) Protokoll nr 2-2020
För information fanns protokoll nr 2-2020 från Nationella Dopingkommissions möte
den 8 oktober 2020.
b) Information från ledamot
Ny ledamot
Kommissionen har utökats med en ny ledamot för SKK, Jonas Bergdahl, som deltog för
första gången.
Provtagningar och provtagare
Provtagningar 2019/2020 inom organisationerna redovisades. Av de prov som tagit var
samtliga negativa, förutom ett vid SKK/SHM 2019.
Det behov som finns av fler provtagare har diskuterats, som då också ska kunna ta
prov inom alla tre organisationerna. Förfaringssättet skiljer sig något för SDSF, som
även ska följa WADAs riktlinjer. Betonades vikten av att provtagare är ojäviga inom den
organisation prov ska tas.
Översyn av dopingreglementet
En allmän översyn av reglementet har påbörjats. Bl.a. har vissa förändringar skett inom
respektive organisations specifika delar. Planeras att träda i kraft 2022-01-01, i
anslutning till övriga regelverks kommande period. Vid samma tidpunkt byter
reglementet namn till Nationellt Antidopingreglemente för hund.
Översyn av ATC Förteckning med karenstider
Tidigare under 2020 har sekreteraren i samverkan med adjungerad apotekare gjort en
övergripande översyn av dokumentet ATC-Förteckning med karenstider. Det trädde
ikraft 2020-07-01 och finns tillgängligt på SKKs hemsida. Via sekreteraren pågår en
översyn och uppdatering av den information som finns på SKKs hemsida.
CS noterade informationen.
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§ 17

SKK/UK, Utbildningskommittén

a)
Protokoll nr 4-2020
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté
den 27 november 2020.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 18

SKK/AK, Avelskommittén

a) Protokoll nr 5-2020
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 27
november 2020.
b) Information från ordförande
§ 115 bordlagt ärende ansvar för avel med svensk lapphund
AK lämnat ett omfattande svar till Jordbruksverket angående avelsansvaret för de
svenska raserna.
CS noterade informationen.
Arvode för möten via länk
AK ser ett behov av arvodering av möten via länk. I AK har det skett en kraftig ökning
av ärenden och ett mycket stort arbete läggs ned av de förtroendevalda. En sak som är
aktuell är dispenser för raser med MH som krav för avelsdjuren. En arbetsordning har
utarbetats i samarbete med SBK. Många av dispenserna kommer mycket sent och
ställer stora krav på kanslipersonalen för att genomföra detta innan parningen ska äga
rum.
Ulf Uddman informerade om att alla kommittéer fått sina budgetar minskade med 25
%. Omfördelning av medel görs inom kommittén.
RAS
RAS för pekingese kommer inte att hinna blir klart till mitten av februari.
CS noterade informationen.
Beslut och återkoppling
CS konstaterar att i den kommitté där beslut tas har ansvaret att återkoppla till berörd
klubb eller person.
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 19

SKK/KSS, Kommittén för Samsyn och Exteriör Sundhet

a) Protokoll nr 5-2020
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för Samsyn och
Exteriör Sundhet den 8 december 2020.
b) Protokollsutdrag § 78, allrounddomare
För information fanns protokollsutdrag angående KSS diskussioner kring
allrounddomarskapet.
CS noterade informationen.
c) Protokollsutdrag § 80, mål och strategier för SKKs ställningstagande till
exteriöra överdrifter
Protokollsutdraget redovisar att utsedd arbetsgrupp, Kurt Nilsson, Thomas Uneholt
och Bengt Pettersson även knutit till sig Karin Brostam Berglund, Elisabeth Rhodin och
Britt-Marie Dornell. Tre möten har hållits.
Arbetsgruppen har lämnat en delrapport som beskriver vilka frågor som diskuterats. CS
noterar bl.a. diskussionen kring hundars utveckling över tid, hur har det gått så fort
mot det extrema? Rasstandarder har inte ändrats i samma takt och ibland inte alls. En
presentation av frågeställningen kommer att göras på specialklubbskonferensen.
Arbetsgruppen diskuterar även att ta fram en enkät om exteriöra överdrifter som ska
skickas till olika intressegrupper där frågorna ska vara desamma oavsett intressegrupp.
Vidare finner arbetsgruppen att det finns dokument framtagna för att motverka
exteriöra överdrifter men där mål, strategier och uppföljning saknas. Detta gäller
- 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?
CS tackade för delrapporten och konstaterade att det är arbetsgruppen och
kommittén som äger frågan och därför också ska lämna förslag till var ansvaret ska
ligga för ovanstående dokument.
Arbetsgruppen ser att CS behöver bli mer visionära och inte bara operativa. CS
beslutade att diskutera framtidsvisioner vid sitt dubbelmöte i april.
CS beslutade vidare att den enkät som arbetsgruppen föreslår ska genomföras.
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d) Protokollsutdrag § 82 d) exteriörbedömningar
För information fanns protokollsutdrag angående exteriörbedömningar och SRDrapporter.
CS konstaterar att SRD-rapporter ska användas vid exteriörbedömningar.
e) Protokollsutdrag § 87 a) internationellt, Dyrebeskyttelsen i Norge stämmer
NKK m.fl. gällande avel som sker inom NKK-organisationen
För information fanns protokollsutdrag om organisationer, lagstiftning, etc. som rör
hund och hundvälfärd på olika sätt inom EU.
CS noterar särskilt en artikel om en djurskyddsorganisation i Norge som stämmer
Norsk Kennel Klub, rasklubbar och uppfödare mot hur de bedriver avel med vissa
raser.
Protokollet godkändes lades till handlingarna.

§ 20

SKK/KHM, Kommittén för Hundars Mentalitet

a) Protokoll nr 4-2020
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars
Mentalitet den 10 november 2020.
b)

Information från ordförande

BPH-konferens
Den 21 mars görs en digital BPH-konferens som arrangeras av Arbetsgruppen för BPH.
Samtliga BPH-funktionärer är inbjudna. Alla beskrivare, beskriver på film fem hundar
innan konferensen med avsikt att kvalitetssäkra BPH. Det är viktigt att beskrivare ser
på samma sätt på hundars beteende och det här är en del i att försöka kalibrera
beskrivarna. På programmet står förutom kvalitetssäkring och diskussioner kring den
även tre föreläsningar. Kenth Svartberg föreläser om BPH som modell för hundars
personlighet, Erling Strandberg om mentalindex och Björn Forkman om sin externa
utvärdering av BPH.
Mentalindexprojektet
Projektet fortsätter. Projektgruppen har haft möten med Kenth Svartberg för att
diskutera mentalindex utifrån hans forskning om BPH och personlighet hos hund.
Projektgruppen har också tillsammans med Kenth Svartberg haft ett möte med
Specialklubben Rhodesian Rigdeback Sverige och möte nummer två blir den 1 februari.
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Webb-kurs
Arbetet med den korta webbkursen, Rädsla hos hund fortsätter. Arbetsgruppen har
haft ett möte med den tilltänkta experten och diskuterar tänkt innehåll och upplägg.
Personen är intresserad av ett samarbete och en överenskommelse kommer att
beslutas inom kort.
Publicering av vetenskaplig artikel om BPH
Kenth Svartberg har fått sitt BPH-manuskript godkänt av Applied Animal Behaviour
Science. Det är en vetenskaplig artikel som ska publiceras för BPH. Kenth Svartberg har
tidigare fått ekonomiska medel från Agria och SKKs Forskningsfond (läs mer här) och
det är utifrån de resultaten som artikeln är skriven.
CS noterade informationerna.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 21

SKK/UKK, Uppfödare och Kennelkonsulentkommittén

a) Protokoll nr 5-2020
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté den 17 november 2020.
b) Överklagan av UKK-beslut betr. Efterregistrering av valpkull
En uppfödare överklagar UKKs beslut om att inte acceptera efterregistrering av en kull
valpar.
CS konstaterar att berörd tik deltagit i ett MH efter parning, vilket enligt de särskilda
regler som gäller för MH inte är tillåtet.
CS anser att UKK har utgått från gällande regelverk och djurskyddsskäl i sitt beslut.
CS beslutade att avslå överklagan.
c) Information från ordförande
Arbetsmängd
Ordförande konstaterar att arbetsbördan under 2020 ökat p.g.a. pandemin.
Kennelkonsulentverksamheten
Verksamheten går fortfarande på sparlåga p.g.a. pandemin.
CS noterade informationerna.
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna

§ 22

SKK/KUS, Kommittén för Uppfödarsamverkan

a) Protokoll nr 6-2020
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för
Uppfödarsamverkan den 17 december 2020.
b) § 73 information från ledamöterna
Dispens för hälsotester
Ulf Uddman informerade om att texten i paragrafen ska omformuleras för att undvika
missförstånd i hur dispensförfarande ska ske.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 23

SKK/FK, Föreningskommittén

a) Protokoll
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den
24 november 2020.
b) Års- och fullmäktigemöten under 2021
Föreningskommittén har sammanställt ett PM för organisationens klubbar för att på
ett godtagbart sätt kunna genomföra eller skjuta fram sina års-, medlems- och
fullmäktigemöten under 2021.
CS noterade informationen.
c) Information från ordförande
Stadgar
FK har tagit fram ett förslag till justering av nu gällande typstadgar. Stadgarna kommer
att remissbehandlas under våren och därefter presenteras för CS.
Stadgeförslaget kommer sedan att behandlas av årets Kennelfullmäktige.
CS noterade informationen.
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§ 24

SKK/DN

a) Beslut nr 93-95
För information fanns DN beslut nr 93 till 95.
CS noterade informationen.
b) Beslut nr 123-124, 128
För information fanns DN-beslut nr 123, 124 och 128.
CS noterade informationen.
c) Lista med funktionärer som fått disciplinär åtgärd
För information fanns lista med funktionärer som fått disciplinär åtgärd.
CS noterade informationen.
d) Protokoll från den 16 oktober 2020
För information fanns protokoll den 16 oktober 2020.
CS noterade informationen.
e) Protokollsutdrag DN nr 5-2020, § 24
För information fanns protokollsutdrag § 24 från protokoll nr 5-2020.
CS noterade informationen.

§ 25

SKK/AG Standard

a) Protokoll nr 5-2020
Protokoll fört vid webbmöte i Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Standard den
20 november 2020.
b) Protokoll nr 6-2020
Protokoll fört vid webbmöte i Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Standard den 4
december 2020.
c) Protokoll nr 1-2021
Protokoll fört vid webbmöte i Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Standard den
14 januari 2021.
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.
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§ 26

Svenska Kynologiska Akademin

a) Protokoll nr 2-2020
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kynologiska Akademin den 15 december
2020.
b) Förslag till stadgeändring
Akademin föreslår en justering av § 3, enligt följande:
Akademin utser inom sig ordförande, och vid behov sekreterare, skattmästare och
förvaltare….
Akademin föreslår en ny paragraf, § 8, enligt följande:
Den som gjort särskilt värdefulla insatser för Kynologiska Akademin kan tilldelas
Akademins förtjänstmedalj. Medaljerna är märkta i nummerordning och nummer 1
skall för alltid förvaras hos SKK.
CS beslutade att fastställa justeringen av Akademins stadgar.
c) Information från ordförande
Stockholm Hundmässa 2020
Pekka Olson framförde ett stort tack till alla de som gjorde det möjligt att genomföra
en digital återblick från tidigare år i Stockholm Hundmässas historia. Från Akademin
deltog co-ordinator bl.a. med att sammanställa SKKs historia. Projektet genomfördes
på mycket kort tid och i princip utan någon budget.
CS uttryckte att de också var mycket nöjda med resultatet av projektet.

§ 27

Nordiska frågor

a)
Norsk Kennel Klub, NKK
Ulf Uddman informerade om att NKK fortfarande är i ett kritiskt läge när det gäller sin
ekonomi.
NKK har inte kunnat genomföra sitt fullmäktige, som det var tänkt i november 2020.
CS noterade informationen.
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§ 28

Internationella frågor

FCI
a) Protokoll FCIs Europasektion 15 december 2020
För information fanns protokoll från Europasektionens digitala styrelsemöte den 15
december 2020.
Värt att notera är att ansökningar till EDS ska vara Europasektionen tillhanda senast
den 24 mars 2021.
CS beslutade uppdra till sekreteraren att hämta ansökningsblanketter och
vidarebefordra till UtstK sekreterare.
b) Förtydligande från FCI angående FCIs stamtavlor
I PM förtydligar FCI vad som gäller för att få använda en stamtavla med FCIs logotype.
Detta med anledning av de meningsskiljaktigheter som pågått mellan FCI och WUSVmedlemmar.
CS noterade informationen.
c) NCO Private Statement – publicerad information om FCI domare i FCI Judges
Directory
SKKs ordförande har undertecknat ett dokument som innebär att deras namn kan
publiceras i FCIs Judges Directory. Allt i enlighet med GDPR.
CS noterade informationen.
Rapporter
a) Rapport från möte i FCIs kommitté för utbildning och PR
För information fanns rapport från digitalt möte i FCIs kommitté för utbildning och PR
den 25 november 2020.
Hundens dag
Noteras kan att de finska och litauiska kennelklubbarna tillsammans har utvecklat ett
koncept kring Hundens Dag, den 24 april varje år. De finns en önskan att fler länder
också deltar.
CS noterade informationen.
b) Rapport från möte i FCIs Lure coursing kommitté
För information fanns rapport från digitalt möte med FCIs Lure coursing kommitté den
21 och 22 november 2020.
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Lure Coursing VM
Sverige kommer att vara arrangör av VM i Lure Coursing den 16-18 juni 2023.
Namnbyte
Kommittén har beslutat att byta namn till FCI Commission for Sighthound Sport, CSS.
CS noterade informationerna.

§ 29

Ekonomi

a) Reviderad budget för 2021
Ulf Uddman presenterade den reviderade budgeten för 2021. Intäkterna minskar för
vår verksamhet inom utställning, prov och tävling. Totalt beräknas en intäktsminskning
på ca 23,5 mnkr. Lika stor kostnadsreducering har gjorts i budgeten för 2021.
Stockholm Hundmässa är inte inräknad i budgeten, då osäkerheten är stor om den går
att genomföra under 2021. Vid styrelsemötet i juni kommer CS att diskutera
pandemiläget och om det finns möjlighet att genomföra arrangemanget.
CS noterade informationen.

§ 30

Statistik

a) Registreringsstatistik per grupp
För information fanns registreringstatisk per rasgrupp.
CS noterade informationen.
b) Jämförelsestatistik för klubbar SKK administrerar
För information fanns årsstatistik för klubbar som SKK administrerar.
CS fann informationen mycket intressant och uppdrog till VD att till nästa möte
presentera statistiken endast för år 2018 till 2020.
c) Medlemsstatistik
CS kan glädjande konstatera att länsklubbarnas medlemsantal sakta men säkert har
stigit för varje månad.
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§ 31

Mötesspecifika frågor

a) Specialklubbskonferensen 2021
Alla förberedelser är klara för den första större digitala konferensen som SKK
arrangerar. Antalet deltagare är i dagsläget drygt 120.
CS noterade informationen.
b) Kennelfullmäktige, KF, 2021
Planeringen inför årets KF är i startgroparna. Förhoppningen är att den ska kunna
genomföras fysiskt. Parallellt med planeringen för ett traditionellt genomförande
kommer det också finnas en plan för ett digitalt fullmäktige.
CS uppdrog till presidiet att ta slutligt beslut om ett fysiskt eller digitalt KF ska
genomföras.

§ 32

Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat

CS beslutade att § 12 c) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.

§ 33

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till den 13 - 14 april 2021.

§ 34

Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Annika Klang
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Justeras:

Pekka Olson
Ordförande

Justeras:

Ove Johansson

Bo Skalin

