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Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens, SKK, 
Domarkommitté, DK, onsdag 2021-01-20. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Thomas Uneholt (ordf.), Anna Uthorn, Dodo Sandahl, 
  Eva Liljekvist-Borg, Johan Andersson, Kjell Lindström,  
  Marie Gadolin 
 

Adjungerade: Kjell Svensson, SKKs tävlings- och utbildningschef 
  Ulrika Henriksson, Utbildningsavdelningen 

 

Protokoll:  Boa Strandberg 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och mötet förklarades därefter öppnat. 
 

§ 2 Val av justerare 

Kjell Lindström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. 
 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 

§ 4 Föregående protokoll 

DKs protokoll 5-2020 godkändes och lades till handlingarna.  
 

§ 5 Resultatrapport 

Resultatrapporten för december 2020 samt budget för 2021 granskades och lades till 
handlingarna.  
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§ 6 Domarkonferenser 

Domarkonferensen Svenska Brukshundklubben, SBK, arrangerar den 20-21 mars 2021 
kommer hållas helt digitalt. 
 
SBK hade inkommit med ett förslag på konferensens utformning samt en förfrågan 
kring möjligheten att genomföra den utifrån redovisat upplägg. Kjell Svensson hade i 
samråd med ordföranden meddelat SBK att konferensen kan genomföras utifrån 
önskat upplägg under förutsättning att antal personer på plats inte överskrider åtta 
samt att myndigheternas restriktioner inte skärps. 
 

§ 7 Domarkompendier 

a) Lista över domarkompendier 
För kännedom fanns lista över de domarkompendier som för tillfället granskas samt de 
exteriördomarkonferenser som ska genomföras tillsammans med tillhörande 
domarkompendier. 
 
Domarkompendier för landseer, mastín español samt tibetansk terrier är godkända 
och därmed kan bidraget om 3 000 kr betalas ut till klubbarna. 
 

b) Breed-specific education från Fédération Cynologique Internationale, FCI 
För kännedom fanns dokumentet Breed-specific education för perro sin pelo del perú.  
 

§ 8 Domarfrågor 

a) Skrivelse angående exteriörbedömning 
En skrivelse hade inkommit från Svenska Pudelklubben, SPK, med synpunkter på 
bedömningsförfarandet vid exteriörbedömning. 
 
DK tackade SPK för deras synpunkter och beklagade att bedömningen i detta fall inte 
skett enligt rasstandard. DKs mål är givetvis att så alltid ska ske. Utställningskommittén 
utvärderar i dagsläget formen av exteriörbedömning. 
 

b) Dispens utlandsuppdrag 
En ansökan hade inkommit från Pernilla Sandström om dispens att döma utanför 
Norden innan fem uppdrag genomförts i Norden. Domarens planerade uppdrag i 
Sverige har ställts in eller befaras ställas in med anledning av rådande coronasituation. 
 
DK beslutade bevilja Pernilla Sandströms ansökan om dispens och påpekade att 
beslutet baseras utifrån rådande omständigheter, på domarens redovisade inställda 
uppdrag samt att det är hennes egen ras hon fått förfrågan att döma. Vidare 
poängterade DK att detta inte är ett generellt beslut utan att varje fall behandlas 
utifrån enskild prövning. 
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§ 9 Ansökningar 

Avauktorisation 
En ansökan om avauktorisation som svensk exteriördomare hade inkommit från 
Barbara Ruth Smith. 
 
DK beklagade domarens önskan och beslutade föreslå SKKs Centralstyrelse, CS, att 
avauktorisera Barbara Ruth Smith på egen begäran. DK tackar för hennes 
domargärning genom åren. 
 

§ 10 Samsyn och exteriör sundhet 

a) Intern webb för exteriördomare 
Arbetet med den interna webb för exteriördomare som ska möjliggöra delande av 
relevanta dokument fortgår och är snart redo för lansering. 
Avelskommittén, AK, och Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS, hade 
inkommit med en förfrågan om möjligheten för ledamöterna i de två kommittéerna att 
få tillgång till webben och dess innehåll. 
 
DK diskuterade AK och KSS förfrågan. Webben kan komma att innehålla information 
som enbart riktar sig till exteriördomare varför full tillgång till sidan inte kan delges 
andra än exteriördomare.  
 
Ulrika Henriksson uppdrogs att se över möjligheten att ge AK och KSS tillgång till de 
dokument på webben som rör Särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD. 
 

b) Dokument med information från Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, 
KSS 

KSS hade till mötet inkommit med sammanställningar för Särskilda rasspecifika 
domaranvisningar, SRD, för följande raser: 

- engelsk bulldogg 
- staffordshire bullterrier 
- tysk schäferhund 

 
DK noterade informationen. 
 

c) Checklista för kritikskrivning på brakycefala raser 
Ett förslag fanns till en reviderad checklista för kritikskrivning på brakycefala raser 
utifrån synpunkter som inkommit från Svenska Dvärghundsklubben, SDHK, vid möte 
med CS presidium. 
 
DK såg positivt på den reviderade checklistan och beslutade skicka förslaget till KSS för 
synpunkter. Därefter kommer berörda specialklubbar delges checklistan för kännedom 
med möjlighet att lämna kommentarer varefter slutligt beslut tas av DK/VU. 
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§ 11 Arbetsgrupper 

a) Arbetsgruppen för ”Utveckling av exteriördomarkonferenser samt utveckling av 
distansutbildningar för exteriördomare” 

Deltagare i arbetsgruppen är Johan Andersson som sammankallande, 
Eva LiljekvistBorg, Susanne Nilsson samt Pernilla Sandström. 
 
Arbetsgruppen fortsätter se över olika möjligheter till att digitalisera konferenser och 
utbildningsmaterial. 
 

b) Arbetsgruppen för ”Stöd till exteriördomarkonferenser” 
Deltagare i arbetsgruppen är Kjell Lindström som sammankallande, Jens Myrman, 
Henrik Johansson, Jan-Erik Ek samt Kerstin Henriksson. 
 
Arbetsgruppen hade inget att rapportera. 
 

c) Arbetsgruppen för ”Vidareutbildning av exteriördomare” 
Deltagare i arbetsgruppen är Marie Gadolin som sammankallande, Anna Uthorn, 
Dodo Sandahl samt Jan Herngren. 
 
Vid DK 5-2020 beslutades att kommittén till DK 1-2021 skulle inkomma med 
synpunkter i frågan gällande arbetet med vidareutbildning av exteriördomare för 
fortsatt diskussion vid dagens möte. 
 
DK diskuterade frågan och poängterade vikten av special- och rasklubbarnas inflytande 
samt det ansvar de olika special- och rasklubbarna har för utbildning av 
exteriördomare. Ämnet kommer lyftas av ordföranden på specialklubbskonferensen 
den 30-31 mars 2021. 
 
DK fortsätter diskussionen kring arbetsgruppens arbete. 
 

d) Arbetsgruppen för ”Generella domarkonferensen” 
Deltagare i arbetsgruppen är i inledande fas DK/VU samt resurser från kansliet. 
 
En inbjudan till den Generella domarkonferensen den 16-17 mars 2024 har skickats ut 
till exteriördomare där de ombetts inkomma med förslag på ämnen att ta upp på 
konferensen. Sista dag att inkomma med synpunkter var den 1 januari 2021 och ett 
svar har inkommit. 

 
e) Arbetsgruppen för ”Granskning av inbjudan av utländska domare” 

Arbetsgruppen hade inget att rapportera. 
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f) Projektgrupp för examination och aspiranttjänstgöring samt 

examinatorutbildning 
Deltagare i projektgruppen är Anna Uthorn, Dodo Sandahl samt Nina Karlsdotter. 
 
DK beslutade avveckla Projektgruppen för examination och aspiranttjänstgöring samt 
examinatorutbildning och att arbetsuppgifterna istället läggs på Arbetsgruppen för 
Vidareutbildning av exteriördomare. Vidare riktade DK ett stort tack till deltagarna som 
ingått i arbetsgruppen för nerlagt arbete. 
 

g) Projektgrupp för nya allrounddomare 
Deltagare i projektgruppen är Thomas Uneholt, Eva Liljekvist Borg samt Dodo Sandahl. 
 
Arbetsgruppen hade inget att rapportera. 
 

h) Projektgrupp för FCI Breed-specific education 
Deltagare i projektgruppen är Nina Karlsdotter samt Ulrika Henriksson som kanslistöd. 
 
Arbetsgruppen hade inget att rapportera. 
 

§ 12 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildning 
För kännedom fanns en lista över av DK godkända ansökningar om att få genomföra 
utbildning till gruppallrounddomare. 
 
DK diskuterade utbildningsplanerna och hur de påverkas av utställningar och 
utbildningstillfällen som ställs in på grund av rådande coronasituation. 
 
DK beslutade att tiden för utbildningsplanen förlängs från tre till fem år för de som nu 
ingår i en gruppallroundutbildning. 
 

b) Ansökan om utbildning till gruppallrounddomare 
En ansökan hade inkommit från Patrik Cederlöf beträffande utbildning som 
gruppallrounddomare för grupp 3. 
 
DK beslutade avslå ansökan med hänvisning till att de formella kraven för att ansöka 
om gruppallroundutbildning inte uppfylls då domaren saknar en av de fem numerärt 
största raserna i grupp 3. 
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c) Allroundutbildning 

Ulrika Henriksson hade till mötet tagit fram förslag till utbildningsplaner för 
Johan Andersson, Johnny Andersson, Charlotta Mellin, Lisa Molin samt Mikael Nilsson 
vilka ingår i allroundutbildningen. 
 
DK gick igenom underlagen och beslutade fastställa samtliga utbildningsplaner efter 
ett par mindre justeringar. 
 
Några principfrågor presenterades till DK för ställningstagande och till protokollet 
noteras att: 
 
DK beslutade att deltagande i domarkonferens kan räknas som elevtjänstgöring även i 
allroundutbildningen. Deltagande i domarkonferens kan inte tillgodoräknas retroaktivt. 
 
DK beslutade att deltagande i domarkonferens räknas som tillräckligt när det i 
allroundutbildningsplanen anges att domaren ska delta vid elevtjänstgöring för 
aspirantdomare. 
 
Vidare diskuterade DK de presentationer på numerärt små raser som genomfördes i 
samband med generella domarkonferensen 2012 och kom fram till att deltagande där 
inte retroaktivt kan tillgodoräknas i nuvarande allroundutbildning. 
 
Johan Andersson deltog inte i besluten. 
 

d) Allroundutbildning grupp 7 
En förfrågan hade inkommit från Åke Cronander med önskan om justering av 
utbildningsplanen för grupp 7. 
 
DK diskuterade ärendet och beslutade avslå Åke Cronanders förfrågan och att den 
sedan tidigare fastställda utbildningsplanen kvarstår. 
 

e) Godkänd FCI All‐breed international judge 
För kännedom fanns information att Martin Johansson blivit godkänd FCI Allbreed 
international judge. 
 
DK gratulerade Martin Johansson till auktorisationen. 
 

f) Preparandkurs 
DK diskuterade möjligheten för genomförandet av vårens anatomikurser samt starten 
för preparandkursen och såg över olika alternativ. 
 
DK beslutade att med anledning av rådande coronasituation skjuta fram 
preparandkursen till maj 2023 samt att planera datum för de förberedande kurserna 
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och proven till 2022. Vidare beklagade DK omständigheterna och att preparandcykeln 
tvingas skjutas fram. 
 
Ulrika Henriksson uppdrogs att informera berörda parter. 
 

g) Ungdomsanatomikurs 
DK diskuterade tid för genomförande av Ungdomsanatomikursen. 
 
Ulrika Henriksson uppdrogs att kontakta lärarna Kurt Nilsson och Cindy Pettersson för 
att hitta möjliga datum för i första hand hösten 2021 och i andra hand våren 2022. 
 

h) Regionala domarexaminationer 2020 
Till mötet fanns en sammanställning av examinationer och elevtjänstgöringar för 
sommaren och hösten 2020 som arrangerats i samarbete med 
Svenska Domarföreningen, SDF. Vidare fanns även en sammanställning av synpunkter 
från exteriördomare som deltagit vid de regionala domarexaminationerna samt en 
utvärdering från SDF Närke Värmland. 
 
DK tog del av utvärderingen samt de olika sammanställningarna och diskuterade 
möjliga alternativ för framtida arrangemang av regionala domarexaminationer. 
DKs slutsats är att de regionala examinationerna på det stora hela mottagits väldigt väl 
och DK vill, när smittskyddsrestriktioner lyfts, fortsätta med regionala examinationer 
under 2021. DK vill inte begränsa sig till SDFs regionala ansvariga som praktiska 
arrangörer för examinationerna utan anser att domare likväl som SDF ska kunna 
ansöka hos DK om att arrangera regionala examinationer. 
 
DK beslutade att domare samt SDF kan ansöka hos DK om att arrangera regionala 
examinationer. 
 
DK beslutade att antalet aspiranter vid de regionala domarexaminationerna ska vara 
minst två och högst fyra per ras. 
 
Ulrika Henrikson uppdrogs att sammanställa de ramar för de regionala 
domarexaminationerna DK diskuterat för fastställande av DK/VU. 
 
Ordföranden och Ulrika Henriksson uppdrogs att sammanställa en sammanfattning av 
enkäten att delge SDF utifrån det underlag som fanns med till mötet. 
  



  

SKK/DK nr 1-2021 
2021-01-20 

Sida 8/15 
 
 

 
i) Protokollsutdrag från Svenska Domarföreningen 

Till DK hade Svenska Domarföreningen, SDF, inkommit med protokollsutdrag angående 
föreningens inflytande rörande domarfrågor. 
 
DK diskuterade ärendet ingående. DK uppskattar att föreningen finns och det arbete 
föreningen gör när det gäller att kompetensutveckla våra exteriördomare. I den 
demokratiska ordning vi har inom SKK-organisation så ligger inflytande och påverkan i 
SKKs verksamhet hos dess medlemmar och klubbar. Då SDF är en fristående 
intresseförening som inte ingår i SKKs organisation, och där endast en del av våra 
exteriördomare är anslutna som medlemmar, så kan inte SDF ha något formellt 
inflytande i DKs arbete.  
DK, som är en kommitté som verkar på delegation från SKKs Centralstyrelse, består 
med undantag av dess kommittéordförande, uteslutande av ledamöter som är 
exteriördomare. Med den sammansättningen är den kompetens och erfarenhet som 
krävs i kommittén väl tillgodosedd. 
 
DK välkomnar en fortsatt god dialog med SDF och beslutade att lägga 
protokollsutdraget till handlingarna. 
 

j) Examinationer samt elev- och aspiranttjänstgöring 
För kännedom fanns slutlig statisk för examinationer samt elev- och 
aspiranttjänstgöringar 2020 samt en summering av vidareutbildning från 1996 till 
2020. 
 
DK tog del av informationen och gläds åt de examinationer samt elev- och 
aspiranttjänstgöringar som gick att genomföra under 2020 trots rådande  
omständigheter. 
 

k) Avslag för utökning av rasregister 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om 
att utöka rasregister. 
 
DK noterade informationen. 
 

l) Skrivelse från Svenska Polarhundklubben 
En skrivelse hade inkommit till CS från Svenska Polarhundklubben, SPHK, med 
överklagan av beslut ur DK 5-2020 § 91 e). Skrivelsen fanns med till mötet för möjlighet 
till uttalande från DK. 
 
DK tog del av skrivelsen och står fast vid tidigare beslut. 
 
Ordföranden uppdrogs att återkomma vid CS möte den 29 januari 2021 med ett 
muntligt uttalande från DK baserat på ärendet. 
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m) Vidareutbildning svenska raser 

Två klubbar hade till mötet inkommit med synpunkter efter utskicket angående 
vidareutbildning av svenska raser som presenterades i DK 5-2020 § 91 g) gällande 
ärendet som diskuterades i DK 42020 § 67 a). 
 
DK tog del av synpunkterna och Eva Liljekvist-Borg och Kjell Lindström uppdrogs att 
fortsätta arbetet med vidareutbildning av svenska raser och ta fram förslag till 
kriterier. 
 

§ 13 Redovisning DK/VU 

a) VU-beslut sedan DKs möte 5-2020 den 18 november 2020 
DK beslutade fastställa DK/VUs beslut att: 

- godkänna Svenska Brukshundklubben, SBK, att vid sin exteriördomarkonferens 
den 20-21 mars 2021 endast tillhandahålla domarkompendier i digital form. 

 
b) Redovisning av auktorisationer 

Auktorisationer genom examination 
Johnny Andersson  xoloitzcuintle, liten/mellan/stor 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson  xoloitzcuintle, liten/mellan/stor 
 
Lisa Molin   xoloitzcuintle, liten/mellan/stor 
 
 
Auktorisationer genom tidigare godkänd examination respektive 
elev/aspiranttjänstgöring, samt inkommet närvarointyg jaktprov 
Mikael Nilsson  hälleforshund 
   jämthund 
   norsk älghund, grå (gråhund) 
   svensk vit älghund 
   östsibirisk lajka 
   strävhårig vorsteh 
 

§ 14 Ledamöternas uppdrag 

a) Lista över ledamöternas uppdrag 
DK gick igenom och reviderade listan över pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande uppdrag är genomförda: 
 
Nr 3-2020 
§ 49 a) DK beslutade att ordföranden på specialklubbskonferensen 30-31 januari 
 2021 ska informera om att klubbarna har möjlighet att vara drivande i 
 arrangerandet av rasseminarium och minikonferenser. 
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Ordföranden meddelade att specialklubbskonferensen kommer ske helt digitalt. DK 
diskuterade lämpliga ämnen för ordföranden att ta upp på konferensen. 
 
Nr 4-2020 
§ 71 b) - uppdrogs till projektgruppen för nya allrounddomare att tillsammans 
 med Ulrika Henriksson ta fram förslag på utbildningsplaner för Charlotta 
 Mellin, Johan Andersson, Johnny Andersson, Lisa Molin och Mikael 
 Nilsson. Beslutades att utbildningsplanerna ska presenteras för 
 mentorerna och fastställas av DK/VU. 
 
Ulrika Henriksson meddelade att uppdraget är genomfört vilket presenteras i § 12 c). 
 
Nr 4-2020 
§ 71 b) Förslag från CS hade inkommit gällande att addera en domare till 
 allrounddomarutbildningen. 
 DK diskuterade förslaget ingående och det uppdrogs till ordföranden att 
 tillsammans med arbetsgruppen bereda underlag i ärendet till 
 kommande CS möte utifrån DKs diskussioner. 
 
Ordföranden meddelade att uppdraget är genomfört och att underlag är framtaget. 
 
Nr 5-2020 
§ 91 b) DK beslutade vidare kring innehållet i allroundutbildningen och uppdrog 
 åt Ulrika Henriksson att slutföra utkasten av förslag på utbildningsplaner 
 till projektgruppen för nya allrounddomare som sedan tar en diskussion 
 med respektive domare och dess mentor. Domarkommitténs VU beslutar 
 sedan om fastställande av utbildningsplanerna. 
 
Ulrika Henriksson meddelade att uppdraget är genomfört vilket presenteras i § 12 c). 
 
Nr 5-2020 
§ 91 d) DK diskuterade SDFs inkomna dokument och uppdrog åt ordföranden att 
 ta kontakt med domarföreningen för vidare dialog i frågan. 
 
Ordföranden meddelade med hänvisning till § 12 i) att uppdraget är genomfört. 
 
Nr 5-2020 
§ 91 d) Ulrika Henriksson uppdrogs att skicka ut en enkät till de som deltagit vid 
 de regionala examinationerna med SDFs aktivitetsansvariga som 
 praktiska arrangörer. SDF kommer att delges en sammanställning av 
 enkätsvaren. 
 
Ulrika Henriksson meddelade att uppdraget är genomfört vilket presenteras i § 12 h). 
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§ 15 Information från DK samt kansli 

a) Ordföranden 
- Informerade om den julhälsning som skickats ut till samtliga exteriördomare 

den 14 december 2020. 
- Informerade om rekryteringen av SKKs nya VD. 

 
b) Ledamöter 
- Inget att rapportera. 

 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
- Inget att rapportera. 

 
d) Sekreteraren 
- Informerade om det utskick som gått ut till SKKs klubbar den 12 januari 2021 

gällande restriktioner och rekommendationer vid klubbverksamhet till följd av 
rådande coronasituation. 
 

e) Utbildningsavdelningen 
Utbildningsavdelningen har gjort följande utskick sedan DK möte 5-2020: 

- Information till SKKs exteriördomare gällande domarguiden FCI Judges 
Directory samt information om FCIs integritetspolicy. 

- Information till SKKs exteriördomare om nyheter för år 2021. 
- Information till SKKs exteriördomare om uppdaterade anvisningar för 

exteriörbedömningar från den 1 december 2020. 
 

§ 16 Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI 

För kännedom fanns följande dokument från FCI: 
 

a) Cirkulär 
- 56/2020 med information från Bulgariens kennelklubb att 

Lyubomir Lyubomirov Popantonov blivit definitivt avstängd som medlem och 
uppfödare sedan den 26 november 2020. 

- 57/2020 med information om det uppdaterade regelverket FCI Regulations for 
Show Judges. 

- 59/2020 med information om ändringar i det uppdaterade regelverket FCI 
Regulations for Show Judges. 

- 62/2020 med information om nya kontaktuppgifter till Kubas kennelklubb. 
- 01/2021 med information ändringar kring internationella arrangemang med 

anledning av rådande coronasituation. 
- 02/2021 med information från Ukrainas kennelklubb att Yuliana Antonenkos 

avstängning som uppfödare upphävts sedan den 17 december 2020. 
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- 03/2021 med information från Ukrainas kennelklubb att 

PochekuyevaDobarska Larysa blivit definitivt avstängd som internationell 
exteriördomare sedan den 17 december 2020. 

- 04/2021 med information från Ukrainas kennelklubb att Yurii Gergel blivit 
avstängd som internationell exteriördomare från den 17 december 2020 till 
den 16 december 2021. 

 
b) Allmän information 
- Information om ändring av tidsplanering för internationella utställningar med 

anledning av rådande coronasituation. 
- Utskick från FCI Show Judges Commission om inställt möte. 
- Kalender för internationella utställningar 2021-2023. 

 

§ 17 Protokoll samt protokollsutdrag 

a) SKKs Centralstyrelse, CS 
För kännedom fanns protokoll från CS möte 7-2020 den 4-5 november 2020. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 7-2020: 

§ 163 SKK/DK 
b) Protokollsutdrag § 70 a) Arbetsgrupper 
En arbetsgrupp inom DK har arbetat med uppdraget från KF 2019 att se över 
bidragssystemet för exteriördomarkonferenser utifrån antalet raser som tillhör 
en specialklubb samt antalet exteriördomare som är auktoriserade på dessa 
raser. 
 
DK föreslår att maxbeloppet för en klubb att erhålla i bidrag för en 
domarkonferens höjs till 150 000 kr. Bidraget ska utgå med maximalt 75 % av 
kostnaderna. Bidrag betalas ut efter genomförd och redovisad konferens. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget, som gäller fr.o.m. 1 januari 2024. Dock 
innebär beslutet ingen ändring av det totala beloppet för bidrag till 
domarkonferenser. 

 
DK tog del av protokollsutdraget och uppdrog åt Eva Liljekvist-Borg, Johan Andersson 
och Kjell Lindström att till nästa möte se över Regler och riktlinjer för SKKs 
exteriördomarkonferenser för eventuell justering. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 7-2020: 

§ 163 SKK/DK 
c) Protokollsutdrag § 71 b) Allrounddomarutbildning 
DK föreslår CS att auktorisera Martin Johansson som allrounddomare. DK har 
sedan tidigare presenterat domarens genomförda utbildningar. 
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CS beslutade i enlighet med förslaget. Nästa steg i processen blir att skicka en 
ansökan till FCI för slutligt godkännande. CS gratulerar domaren och önskar 
lycka till! 

 
DK tog del av protokollsutdraget. Ärendet berörs även i § 12 e). 
 
Protokollsutdrag från CS möte 7-2020: 

§ 173 SKK/UtstK 
b) Protokollsutdrag § 105, övriga protokoll, a) Centralstyrelsen – SKKs 
Miljöpolicy 
UtstK har tagit fram ett förslag till justerad miljöpolicy gällande minskad 
klimatpåverkan av resor: 
... Vid samtliga allaraser-utställningar ska minst 50 % av domarna komma från 
Norden, max 25 % av domarna utanför Europa är acceptabelt. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 7-2020: 

§ 174 SKK/KSS 
a) Protokollsutdrag § 63, SRD/BSI 
Med anledning av pandemin föreslår KSS att skjuta upp revideringen av 
SRD/BSI ett år. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
b) Protokollsutdrag § 66, Domarfrågor, b) allrounddomare 
KSS har fört en generell diskussion om vad man kan förvänta sig av 
allrounddomare, som är utsedda av SKK. KSS ställer frågan till CS om hur stor 
hänsyn som tas till social kompetens, hur man hanterar hundar etc. förutom 
den kynologiska kunskapen. 
 
CS anser att alla domare ska följa gällande domaretiska regler. 
 
CS beslutade att DKs ordförande vid nästa möte i KSS deltar och informerar 
kommittén om hur man hanterar ovanstående frågeställningar. 

 
DK tog del av protokollsutdraget. 
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b) SKKs Utställningskommitté, UtstK 

För kännedom fanns protokoll från UtstK möte 7-2020 den 10 november 2020. 
 

c) Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS 
För kännedom fanns protokoll från KSS möte 5-2020 den 12 december 2020. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte 5-2020: 

§ 82. SRD 
 
Av protokollsutdraget framgår bland annat information om inkomna 
SRDsammanställningar samt beslut att dessa sammanställningar ska skickas till 
berörda exteriördomare. KSS sekreterare uppdrogs att göra dessa utskick. 
 
DK tog del av protokollsutdraget och konstaterar att DK sedan tidigare tagit beslut att 
delge exteriördomare SRD-sammanställningarna via en intern webb. 
 
Ordföranden uppdrogs att kommunicera med KSS om hur arbetsgången ska gå till för 
att vara effektiv och minska risken för dubbelarbete. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte 5-2020: 

§ 83. Samsyn 
 
Av protokollsutdraget framgår information om KSS granskning av olika styrdokument. 
 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte 5-2020: 

§ 85. Domarfrågor 
 
Av protokollsutdraget framgår att KSS utsett Anna Törnlöv att tillsammans med 
Eva Liljekvist-Borg granska domarkompendiet för pomeranian. 
 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 

d) Utbildningskommittén, UK 
För kännedom fanns protokoll från UK möte 4-2020 den 27 november 2020. 
 

e) Arbetsgruppen för standardfrågor, AG Standard 
För kännedom fanns protokoll från AG Standard möte 5-2020 den 20 november 2020 
samt möte 6-2020 den 4 december 2020. 
 

f) Avelskommittén, AK 
För kännedom fanns protokoll från AK möte 4-2020 den 22 september 2020. 
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§ 18 Övriga frågor 

DK diskuterade de olika privata initiativen som arrangeras av exteriördomare till sina 
domarkollegor i form av digitala aktiviteter. 
 
DK ser mycket positivt på initiativen till fortbildning av exteriördomare och riktar ett 
stort tack till de ansvariga. 
 

§ 19 Nästa möte 

Nästa möte är sedan tidigare fastställt till den 24 mars 2021. 
 

§ 20 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

DK beslutade att § 12 d) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 

§ 21 Mötet avslutas 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och det förklarades därefter avslutat.  
 
 
Justeras: 
 
 
Thomas Uneholt   Kjell Lindström 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Boa Strandberg 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 


