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SKK/DK nr 4-2020
2020-09-15--16
§ 59 - 79

Protokoll fört vid sammanträde på distans med Svenska Kennelklubbens
domarkommitté tisdag och onsdag, 2020-09-15--16.

Närvarande:
Thomas Uneholt (ordf.), Anna Uthorn, Dodo Sandahl, Eva Liljekvist-Borg (närvarade inte
vid § 72 f), Johan Andersson, Kjell Lindström, Marie Gadolin

Adjungerade:
Kjell Svensson (Tävlings‐och utbildningschef), Ulrika Henriksson (Utbildningsavdelningen)

Protokoll
Johanna Anderkrans
§ 59 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna, mötet förklarades sedan öppnat.
§ 60 Val av justerare
Eva Liljekvist-Borg valdes tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll.
§ 61 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
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§ 62 Föregående protokoll
Skrivelse hade inkommit från Svenska Leonbergerklubben (SLBK) angående önskemål
om förtydligande av § 45 b) i DKs protokoll 3-2020.
DK beslutade att göra språkliga ändringar i paragrafen för att förtydliga texten i de
avseenden klubben önskat.
Efter justeringarna lyder inledningen av paragrafen;
SKK/DK 3-2020
§ 45 Domarfrågor
b) Bestyrelserapporter
Svenska Leonbergerklubben – Vårgårda – 2020-02-23
Som bilaga till bestyrelserapporten fanns tre skrivelser gällande en
utställares, som också är svensk exteriördomare, uppförande under
pågående bedömning vid utställningen i Vårgårda 2020-02-23.
DK tog del av bestyrelserapporten, skrivelser från flertalet utställare,
yttrande från bestyrelsen, yttrande från ringsekreterare, film från platsen
samt yttrande från den svenska exteriördomaren. DK tog även del av
Utställningskommitténs (UtstK) behandling av ärendet.
DKs protokoll 3-2020 godkändes därefter och lades till handlingarna.
§ 63 Resultatrapportering
Resultaträkning fram till augusti 2020 granskades och lades till handlingarna.
§ 64 Domarkonferenser
a) Ansökan om framflyttning av exteriördomarkonferens
DK beslutade under möte 3-2020, § 43 b), att de klubbar som hade inplanerad
exteriördomarkonferens 2020 får om de vill ansöka om att flytta fram konferensen
istället för att ställa in.
- Svenska Molosser- och Herdehundklubben (SMHK), Svenska Grand Danoisklubben
(SGDK), Svenska Leonbergerklubben (SLBK), Svenska Newfoundlandshundklubben
(SNK), Svenska Sennenhundklubben (SShK) och Svenska Landseerklubben (SvLK) hade
till mötet inkommit med ansökan om att flytta konferensen planerad 3-4 oktober 2020
till 19-20 februari 2022.
DK beslutade att godkänna datumet 19-20 februari 2022. Konferensen är
bidragsberättigad för 75% av kostnaderna max 100 000 kr.
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- Svenska Spets och Urhundklubben (SSUK) och Specialklubben för Västgötaspets (SKV)
hade inkommit med en ansökan om att flytta konferensen planerad 17-18 oktober
2020 till 10-11 april 2021 alternativ 29-30 oktober 2022.
DK beslutade att godkänna datumet 29-30 oktober 2022. Konferensen är
bidragsberättigad för 75% av kostnaderna max 100 000 kr.
- Svenska Terrierklubben (SvTeK) hade inkommit med en ansökan om att flytta
konferensen planerad 20-21 november 2020 till 26-27 november 2021.
DK beslutade att godkänna datumen 26-27 november 2021. Konferensen är
bidragsberättigad för 75% av kostnaderna max 100 000 kr.
- Svenska Älghundklubben (SÄK) hade inkommit med en ansökan om att flytta fram
konferensen planerad 26-28 februari 2021 till ännu inte bestämt datum.
DK beviljade ansökan, noterade konferensen 26-28 februari 2021 som inställd och
inväntar ansökan om nytt datum från klubben.
- Svenska Brukshundklubben (SBK) hade inkommit med en frågeställning gällande om
deras exteriördomarkonferens, 2021-03-20—21, kan digitaliseras för att vara
genomförbar under rådande omständigheter med Covid-19.
DK diskuterade frågan och ser mycket positivt på SBKs initiativ att erbjuda livestream
av sin domarkonferens. För stöd i planeringen kan SBK utöver sin kontaktperson även
kontakta arbetsgruppen för ”Utveckling av exteriördomarkonferenser samt utveckling
av distansutbildningar för exteriördomare.” DK kan dock i dagsläget inte bevilja att
exteriördomare som deltar digitalt på en konferens kan tillgodoräkna den som en
godkänd elevtjänstgöring.
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b) Exteriördomarkonferens 2023
Som underlag för beslut om domarkonferenser 2023 fanns en lista över vilka raser som
haft/ska ha exteriördomarkonferens mellan åren 1990-2022.
Ansökan om att få arrangera bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2023 fanns
från en specialklubb.
DK beslutade att;
 bordlägga Svenska Spets och Urhundklubbens (SSUK) ansökan om att
arrangera bidragsberättigad exteriördomarkonferens den 24 september
alternativt 12 november 2023.
Följande raser kommer behandlas under konferensen:
- keeshond
- grosspitz
- mittelspitz
- kleinspitz
- pomeranian
DK önskar att SSUK undersöker möjligheten att utöka konferenshelgen med ytterligare
en klubb som vill hålla domarkonferens alternativt att ha en digital domarkonferens
innan konferensen kan beviljas.
Beslut om maxbelopp för konferensens bidrag bordlades till dess att upplägget för
konferensen är fastställt.
§ 65 Domarkompendier
a) Lista över domarkompendier
För kännedom fanns lista över de domarkompendier som för tillfället granskas samt de
domarkonferenser som ska genomföras med tillhörande domarkompendier.
Informerades om att domarkompendium för shiba, leonberger och broholmer är
godkända och därmed kan bidraget om 3 000 kr betalas ut till klubbarna.
§ 66 Domarfrågor
a) Domares uppdrag, bedömning och uppförande
DK diskuterade ingående kring det sociala klimatet bland exteriördomare samt behov
av uppföljning, coaching och mentorskap för våra exteriördomare. DK beslutade att
uppföljning och utökat mentorskap för SKKs exteriördomare ska initieras i form av
uppföljningssamtal.
Uppdrogs till ordföranden tillsammans med Eva Liljekvist-Borg att ta fram beskrivning
och mall för uppföljningssamtal. Uppdrogs även till ordföranden att informera mer
ingående om detta projekt i ett nyhetsbrev till samtliga exteriördomare.
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§ 67 Ansökningar
a) Följdauktorisation
- DK återupptog det bordlagda ärendet från DK 3-2020, 46 a). Under DKs möte 4-2019
§ 72 b) uppdrog DK till kansliet att kontakta Svenska Stövarklubben (SvStK) gällande
möjligheten att uppdatera listan över klubbens valda examinatorer/aspirantdomare
samt att se över de för stövarraserna auktoriserade domarna för eventuellt förslag om
följdauktorisation på de numerärt små raserna.
Klubben hade till mötet även inkommit med förslag gällande möjligheter till
följdauktorisation. Ulrika Henriksson hade sammanställt en lista över de domare som i
dagsläget är auktoriserade på någon av SvStKs raser.
DK diskuterade ärendet utifrån förslaget från SvStKs styrelse och beslutade att de
exteriördomare som är auktoriserade på följande stövarraser; dunkerstövare, finsk
stövare, gotlandstövare, hamiltonstövare, schillerstövare, schweiziska stövare och
smålandsstövare kan ansöka till DK om följdauktorisation på resterande raser som
tillhör SvStK.
- Bordlagt från DK möte 3-2020, § 50 f), fanns den skrivelse som inkommit från en
domare gällande vidareutbildning och förvaltning av kunskap beträffande de svenska
raserna.
DK diskuterade ingående nuvarande möjligheter för exteriördomare att utbilda sig på
de svenska raserna. DK var eniga om att möjligheterna för utbildning bör underlättas.
Uppdrogs till Eva Liljekvist-Borg och Marie Gadolin med stöd av kansliet att färdigställa
ett förslag rörande att öka möjlighet till utbildning och auktorisation av de svenska
raserna. DK beslutade att det färdigställda förslaget ska skickas till berörda
specialklubbar för att inhämta deras åsikter i frågan innan beslut i DK.
b) Honnörsdomarskap
Ansökan fanns från Ann Rode beträffande honnörsdomarskap.
DK beslutade att bevilja ansökan. DK uttalar varmt tack för Ann Rode
mångåriga väl utförda domargärning och välkomnar henne som Honnörsdomare.
Ann kommer att bjudas in till Stockholm Hundmässa 2021 för att avtackas.
c) Övrigt
- Bordlagt från DK möte 3-2020, § 46 b, fanns DK/VUs önskemål gällande möjlighet till
principbeslut från DK rörande dispensansökningar från domare som vill döma raser de
inte är auktoriserade på.
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DK diskuterade frågan och beslutade att dispensansökningarna ska behandlas som
tidigare då varje tillfälle är så situationsspecifikt.
§ 68 Samsyn och exteriör sundhet
a) Dokument med information från KSS
- Från Kommittén för samsyn och exteriör sundhet (KSS) fanns till mötet KSS
sammanfattning samt de fullständiga SRD sammanställningarna för följande raser:
- bostonterrier
- bracco italiano och spinone
- bullmastiff
- cavalier king charles spaniel
- chow chow
- collie
- japanese chin
- pomeranian
- shih tzu
DK anser att det skulle vara värdefullt om domare som är auktoriserade på respektive
SRD raser fick tillgång till dessa samanställningar. Uppdrogs till ordföranden att
tillsammans med kansliet utröna möjligheter att delge de svenska exteriördomarna
SRD sammanställningarna.
- För kännedom fanns artikeln ’Facial morphology of brachycephalic breeds: evolution
since the end of the XIXth century and current perspectives’.
DK noterade informations som lades till handlingarna.
b) Övrigt
- Bordlagt ärende från DK 3-2020, § 47 a), gällande presentationer om chinese crested
dog som tagits fram av Göran Bodegård.
DK diskuterade punkten och beslutade att fortsätta behandlingen av ärendet vid det
gemensamma mötet med KSS, AK och DK 2021.
- Ordföranden informerade om ärenden som inkommit till KSS gällande trubbnosfrågan
nationellt såväl som internationellt.
DK tog del av informationen.
§ 69 Övriga skrivelser
a) Övriga skrivelser
Inga inkomna övriga skrivelser.
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§ 70 Arbetsgrupper
a) Arbetsgruppen för ”Utveckling av exteriördomarkonferenser samt utveckling av
distansutbildningar för exteriördomare”
Deltagare: Johan Andersson sammankallande, Eva Liljekvist-Borg, Susanne Nilsson, Pernilla Sandström.

- Johan Andersson och Eva Liljekvist-Borg presenterade arbetsgruppens arbete och
förslag till fortsatt arbete med att digitalisera domarutbildningarna.
Uppdrogs till ordföranden att tillfråga länsklubbarna om samarbete för att skapa
förutsättningar för digitala sammankomster regionalt.
Uppdrogs till Johan och Eva att i samråd med arbetsgruppen för ”stöd till
exteriördomarkonferenser” föra en dialog med ett antal specialklubbar som har
domarkonferenser inplanerade i närtid för att initiera distansutbildningar för domare i
större skala. Arbetet med att digitalisera domarkonferenser kommer sedan användas
för att sammanställa information och instruktioner i syfte att underlätta för alla
klubbar som vill arrangera distansutbildningar för exteriördomare.
- Enligt uppdrag från Kennelfullmäktige (KF) 2019 ska DK se över bidragssystemet för
exteriördomarkonferenser utifrån antalet raser som tillhör en specialklubb samt
antalet exteriördomare som är auktoriserade på dessa raser.
Som underlag i ärendet fanns ett dokument med statistik över genomförda
konferenser, specialklubbars tillhörande raser samt auktoriserade domare för dessa
raser.
DK diskuterade ärendet ingående och beslutade föreslå SKK/CS att utifrån sitt mandat
från KF utöka flexibiliteten för beslut om bidrag. Maxbeloppet en klubb ska kunna
erhålla i bidrag föreslås höjas till 150 000 kr. Varje enskild konferens maxbelopp
kommer beslutas av DK i samband med ansökan utifrån den ansökta konferensens
utformning: antal raser, antal domare och upplägg samt hur ofta specialklubben
behöver arrangera domarkonferenser för att uppnå målsättningen om att varje ras ska
behandlas på en domarkonferens vart 10:e år, vilket styrs av hur många raser som
klubben har rasanvar för. Bidraget ska fortfarande utgå med maximalt 75 % av
kostnaderna. Bidrag utbetalas efter genomförd och redovisad konferens som tidigare.
b) Arbetsgruppen för ”Stöd till exteriördomarkonferenser”
Deltagare: Kjell Lindström sammankallande, Jens Myrman, Henrik Johansson, Jan-Erik Ek, Kerstin
Henriksson.

Arbetsgruppen hade inget att rapportera.
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c) Arbetsgruppen för ”Vidareutbildning av exteriördomare”
Deltagare: Marie Gadolin sammankallande, Anna Uthorn, Dodo Sandahl, Jan Herngren.

För kännedom fanns svaren som inkommit från enkäten riktad till de som deltog på
preparandkursen 2013, 2016 och 2018 och nu är auktoriserade domare.
Marie Gadolin presenterade arbetsgruppens pågående arbete att förbättra
vidareutbildningssystemet.
DK diskuterade ämnet ingående. Sammanfattningsvis önskar DK att mer fokus läggs på
att utbilda examinatorer och aspirantdomare. DK vill även aktivt arbeta för att
involvera klubbarna för att belysa rasansvaret och skapa en god kedja av
vidareutbildning och domaruppdrag. Utifrån diskussionen kommer arbetsgruppen
fortsätta med sitt uppdrag.
d) Arbetsgruppen för ”Generella domarkonferensen”
Deltagare: Inledande fas DK/VU samt kansliresurser.

CS godkände under sitt möte 1-2020, § 11 e), DKs ansökan om att hålla nästa generella
domarkonferens 16-17 mars 2024. CS beslutade även att konferensen ska erbjuda
utbildning av de svenska nationalraserna.
Som underlag till mötet fanns svaren på utvärderingen som gjordes efter generella
domarkonferensen 2018, svaren på mentometeromröstningen som gjordes under
konferensen samt DK/VUs uppföljning av materialet som presenterades på DK möte 52018.
DK diskuterade konferensens inriktning samt vilka ämnen som ska behandlas utifrån
utvärderingen samt CS beslut om att utbildning av de svenska nationalraserna ska ingå.
Utifrån diskussionen kommer arbetsgruppen fortsätta med planeringen av GDK 2024.
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: Anna Uthorn, Dodo Sandahl, Nina Karlsdotter.

Till mötet fanns en sammanställning av de synpunkter som uppkommit efter test av
DKs reviderade dokument för utlåtanden vid examination. Eva Liljekvist-Borg och
Marie Gadolin presenterade sina erfarenheter av användandet.
DK var överens om att det är ett bra verktyg men beslutade att avvakta införandet av
utlåtandet för att invänta arbetsgruppen för ”vidareutbildningen av exteriördomare”
fortsatta arbete då det involverar examinationer. Under tiden kommer utlåtandet
provas på aspiranttjänstgöringar och examinationer för vidare utvärdering.
g) Projektgrupp för nya allrounddomare
Deltagare: Thomas Uneholt, Eva Liljekvist Borg, Dodo Sandahl.

Thomas Uneholt presenterade DKs förslag gällande nya allrounddomare på CS möte 52020. CS, 5-2020 § 91 a), uppmanade DK att ta fram ytterligare information.
DK noterade informationen. Vidare diskussioner och beslut om arbetet kan läsas under
§ 71 b).
h) Projektgrupp för FCI Breed-specific education
Deltagare: Nina Karlsdotter. Kanslistöd: Ulrika Henriksson.

Ulrika Henriksson informerade om vilka raser som återstår.
DK noterade informationen.
§ 71 Domarutbildning
a) Gruppallroundutbildningen
- För kännedom fanns en lista över godkända ansökningar om att få genomföra
utbildning till gruppallrounddomare.
DK noterade informationen.
- Förfrågan om hjälp med upplägg för att uppnå gruppallroundauktorisation inom
grupp 7 och 8 hade inkommit från Anne-Chaterine Edoff.
DK diskuterade ansökan och det uppdrogs till Ulrika Henriksson att ge Anne-Chaterine
information om förslag på upplägg för att uppnå tillräckliga erfarenheter och
auktorisationer för ansökan om gruppallroundauktorisation.
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- Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 8 har kommit från Jan
Herngren.
Skrivelse hade inkommit från Clumber spaniel klubben gällande tidigare
korrespondens med Jan Herngren.
DK tog del av skrivelsen och lade den till handlingarna. DK beslutade att godkänna
ansökan för grupp 8. Till kontaktperson utsågs Eva Liljekvist-Borg.
- Ansökan om att avbryta utbildningsprogram för grupp 8 fanns från Sara Nordin.
DK beslutade att uppdra till Marie Gadolin att tala med Sara Nordin. Vidare beslut i
ärendet tas av DK/VU.
b) Allroundutbildning
Till mötet fanns en sammanställning av de intervjuer som genomförts med samtliga
domare som föreslagits att erbjudas utbildning till allrounder. Ordföranden
presenterade underlaget och informerade om att intervjuerna var lyckade.
Informerade även om CS diskussioner i frågan och att samtliga 8 tilltänkta deltagare
har fått godkänt att ingå i utbildningsprogrammet, CS 6-2020.
Till mötet fanns underlag gällande deltagande domares genomförda och pågående
utbildningar. DK såg över utbildningsplanerna utifrån erfarenheter från tidigare
allrounddomarutbildning och beslutade följande;
- godkänna Ann-Christin Johansson som gruppallrounder för grupp 1 och 2. DK
beslutade vidare om en utbildningsplan för grupp 6 som ska genomföras innan
rekommendation som allrounder görs.
- föreslå CS att auktorisera Martin Johansson som allrounddomare.
- godkänna Åke Cronander som gruppallrounder för grupperna 3, 6 och 8. DK
beslutade vidare om en utbildningsplan för grupp 7 som ska genomföras innan
rekommendation som allrounder görs.
- 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. Uppdrogs till Dodo Sandahl
att tillsammans med deltagarna ta fram individuella mentorer för dem att tillgå under
utbildningen.
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- med början tidigast 2022, arrangera utbildningsdagar för följande rasgrupper; grupp
4, grupp 6, grupp 7 och grupp 10.
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.
c) Preparandkurs
- Nina Karlsdotter hade till DKs möte 3-2020 inkommit med information om hur Finska
Kennelklubben genomför sitt praktiska inträdesprov och hade även sammanställt hur
det skulle kunna genomföras i SKKs regi.
DK återupptog diskussionen från möte 3-2020 § 50 b) gällande vilka resurser som
skulle behövas för genomförandet och beslutade att tillfråga ytterligare domare för att
leda provet hösten 2021.
Uppdrogs till Eva Liljekvist-Borg och Johan Andersson att ta fram ett slutligt förslag
gällande det praktiska inträdesprovets upplägg och bedömning till DKs möte 1-2021.
Datum för centrala anatomikurser och teoretiskt centralprov fastställdes; Centrala
kurser i anatomi samt regler och bedömning hålls 9-11 april och 7-9 maj 2021.
Centralprov i anatomi samt regler och bedömning hålls 12 juni 2021. Praktiska
inträdesprovet kommer hållas 9-10 oktober 2021.
d) Examinatorer/Elev- och Aspiranttjänstgöring
- För kännedom fanns den information som skickats till SDF samt samtliga svenska
exteriördomare gällande DKs beslut från DK 3-2020, § 50 d).
- För kännedom fanns DK/VUs förtydligande till SDFs regionala aktivitetsansvariga
gällande frågor om genomförande av examinationer.
DK noterade informationen.
DK diskuterade resultatet av de genomförda examinationerna och samarbetet med
SDF. Generellt sett har det varit väldigt uppskattat och enligt rapporterna har det gått
bra att genomföra examinationerna. DK är nöjda med de planerade regionala träffarna
då det möjliggjort vidareutbildning under rådande omständigheter med pandemin.
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DK kunde dock konstatera att det har uppstått oklarheter kring vad som räknas som
enklare förtäring. DK beslutade att det som hittills begärts mot kvitto kommer betalas
ut men gör ett förtydligande; förtäring kommer fortsättningsvis ersättas för enkel fika
hundägare, enkel fika aspiranter, enkel fika examinatorer, enkel lunch för
examinatorer när det är motiverat på grund av heldag ersättning om max 100 kr per
examinator, mot inlämnat kvitto i original.
DK vill även påminna om att alla ska följa reglerna kring att inga obehöriga får delta för
att respektera aspiranternas pågående utbildning.
e) Avslag – Utökning av rasregister
- För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om
att utöka rasregister.
DK noterade informationen som lades till handlingarna.
- Skrivelse hade inkommit från en domare angående Svenska Spaniel och
Retrieverklubbens motivering till avslag på ansökan om utökning av rasregister för
cocker spaniel och engelsk springer spaniel.
DK diskuterade ärendet och beslutade att avföra ärendet då domaren numera ingår i
allrounddomarutbildningen. DK beslutade vidare att ta med underlaget till
arbetsgruppen för ”Vidareutbildning av exteriördomare” för principbeslut gällande
jaktprovskraven.
- Svenska Bassetklubben (SBaK) har inte inom tre månader inkommit med yttrande
gällande ansökan om utökning av rasregister från Ann-Christin Johansson. Ansökan går
därför över till DK för beslut.
DK beslutade att avföra ärendet då domaren numera ingår i
allrounddomarutbildningen.
f) Övrigt
- Enligt uppdrag från DK 5-2019 § 97 d) har frågor skickats ut till de domare som står
med i förteckningen över lärare som håller grundkurser i anatomi och bedömning. De
frågades om de fortsatt vill vara med på listan samt när de senast höll en kurs. DK
beslutade under möte 3-2020, § 50 f), att bordlägga vidare utvärdering av svaren till
möte 4-2020.
DK återupptog utvärderingen av svaren och beslutade att inga vidare åtgärder av
dokumenten behöver göras och avförde ärendet.
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- En ansökan om att stå med på förteckningen över lärare som håller grundkurser i
anatomi och bedömning hade inkommit från Eva Liljekvist-Borg.
DK beslutade att bevilja ansökan. Uppdrogs till kansliet att uppdatera samt publicera
förteckningen.
Eva Liljekvist-Borg närvarade inte vid beslutet.
- Ordföranden lyfte önskemål som inkommit från de domare i pågående
grundutbildning som har begränsats i sina vidareutbildningsmöjligheter i och med
avsaknande av majoriteten av Sveriges utställningar.
DK diskuterade önskemålen och beslutade att under rådande omständigheter bevilja
domare som inte uppfyller kraven för att utöka sitt rasregister ändå kan påbörja
elevtjänstgöring för raser som de har tillstyrkan att utbilda sig på. Uppdrogs till Ulrika
Henriksson att informera berörda domare.
DK vill även uppmärksamma att domarna under grundutbildning alltid kan ansöka till
specialklubbar om att utöka sitt rasregister med en ras innan domaren formellt får
påbörja elev-/aspiranttjänstgöring eller examination.
§ 72 Redovisning DK/VU
a) VU-beslut sedan DKs möte 2-2020
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att;
- avslå ansökan om generell dispens för domare som är i grupprogram att få göra
examination på ras i annan grupp (där ok från specialklubb redan finns) under resten
av 2020.
- specialklubbar som önskar ha Annika Ulltveit-Moe på sin lista över
aspirantdomare/examinatorer måste inkomma med besked till DK.
- tillstyrka Gudrun Brunnström på rasen nova scotia duck tolling retriever med tillägget
att närvarointyg på Tollingjaktprov måste inkomma innan eventuell auktorisation.
- avslå Anne-Chaterine Edoffs ansökan om att examineras i samband med utställningen
vid FA/SISK Sunne 2020-08-01.
- efter kompletterande information från arrangören bevilja Anne-Chaterine Edoffs
ansökan om enskild examination i samband med utställningen vid FA/SISK Sunne 202008-01.
- bevilja dispens för Mikael Nilsson att examineras på tax 2020-09-09 trots att vid
tillfället vara i gruppallroundutbildning för annan grupp.
- bevilja dispens för Karin Sjöholm-Östlund att examineras på bearded collie 2020-0909 trots att vid tillfället vara i gruppallroundutbildning för annan grupp.
- bevilja dispens för Henrik Härling att examineras på podengo portugues 2020-08-22
trots att vid tillfället vara i gruppallroundutbildning för annan grupp.
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b) Redovisning av auktorisationer
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;
Johnny Andersson
puli
lakelandterrier
welshterrier
Christina Bjerstedt-Ohlsson

faraohund
podengo portugues (samtliga hårlag och storlekar)

Sonja Björklund

coton de tuléar

Gudrun Brunnström

clumber spaniel

Marie Callert

cavalier king charles spaniel

Ann Carlström

tysk spets/ klein-, mittel- & grosspitz

Patrik Cederlöf

irish softcoated wheaten terrier
lakelandterrier
welshterrier
basenji

Agneta Doverholt

podengo portugues (samtliga hårlag och storlekar)

Anette Edlander

king charles spaniel

Anne-Chaterine Edoff

gordonsetter
irländsk röd och vit setter
irländsk röd setter
clumber spaniel

Anna Friberg

bearded collie
chihuahua (korth + långh)
löwchen
shih tzu

Markus Gisslén

puli
pumi
dvärgpinscher

Jan Herngren

rottweiler
chihuahua (korth + långh)
chinese crested dog
king charles spaniel

SKK/DK nr 4-2020
2020-09-15--16
Sida 15/22

Henrik Härling

podengo portugues (samtliga hårlag och storlekar)
clumber spaniel
nova scotia duck tolling retriever

Carina Johansson

griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon
löwchen

Charlotta Mellin

chinese crested dog
griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon
king charles spaniel

Fredrik Nilsson

chinese crested dog
coton de tuléar
griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon

Ulrica Olsson

king charles spaniel

Tina Permo

bearded collie

Lena Persson

bearded collie
chihuahua (korth + långh)
griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon
king charles spaniel

Helena Peterzéns

dvärgpinscher

Johan Sandström

irish softcoated wheaten terrier
lakelandterrier
släthårig foxterrier
welshterrier

Karin Sjöholm Östlund

bearded collie
faraohund
podengo portugues (samtliga hårlag och storlekar)

Gunilla Skallman

irish softcoated wheaten terrier
släthårig foxterrier

Elisabeth Spillman

japanese chin

Jahn Stääv

tysk spets/ klein-, mittel- & grosspitz

Cathrin L Westin

rottweiler
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Maritha Östlund-Holmsten

tysk spets/ klein-, mittel- & grosspitz

Carina Östman

bearded collie

§ 73 Ledamöternas uppdrag
a) Lista över ledamöternas uppdrag
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs:
Nr 2-2019
§ 33 d)
Uppdrogs till arbetsgruppen att arbeta vidare med detta i tre steg: Steg
ett - några utvalda examinatorer ska få läsa dokumenten och lämna
kommentarer kring dem. Steg två - prova konceptet i praktiken, detta
kommer ske under sommaren. Arbetsgruppen kommer samarbeta med
Ulrika Henriksson för att planera detta. Steg tre - ta fram
informationsmaterial till samtliga som kan ges ut inför januari 2020.
Uppdraget avförs från listan då det nu ingår i projektgrupp för examination och
aspiranttjänstgöring samt examinatorutbildning.
Nr 4-2019
§ 70 b)

DK diskuterade förslaget och beslutade att göra en del språkliga
korrigeringar i dokumentet. Uppdrogs till kansliet att genomföra
ändringarna i dokumentet och till Marie Gadolin att göra en slutlig
korrekturläsning innan publicering på SKKs hemsida.

DK beslutade att avföra uppdraget.
Nr 1-2020
§ 10 c)

Bordlagt ärende från DK 5-2019, § 93 d)
En svensk domare hade inkommit med önskemål om att DK ska se över
möjligheterna att tilldela svenska domare BIS-domarstatus på FCIs
domarguide.
DK konstaterade att det i dagsläget endast är svenska allrounddomare
som får den markeringen på FCIs domarguide. DK beslutade att
bordlägga ärendet till DKs nästa möte 1-2020, 22 januari, för att besluta
vilken arbetsgrupp som ska se över frågan.
DK beslutade att uppdra till projektgruppen för nya allrounddomare att
se över frågan.

DK beslutade att inte ändra rutinerna kring markeringarna i FCIs domarguide.
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Nr 3-2020
§ 49 c)

DK tog del av förslaget och beslutade att enkäten även ska skickas till de
som deltog på preparandkursen 2013. Uppdrogs därefter till kansliet att
färdigställa enkäten och skicka ut den.

Kansliet informerade om att uppdraget är genomfört. Svaren på enkäten
presenterades under § 70 c).
Nr 3-2020
§ 49 g)

Ordföranden presenterade material gällande förslag på uppdaterad
process för utnämnande av nya allrounddomare samt understödja
utbildning av ytterligare allrounddomare. En av de främsta
målsättningarna med förslagen är att främja en öppen dialog med
domarna för att kunna vara tydliga kring DKs resonemang och underlätta
långsiktig satsning på nya allrounddomare.
DK var överens om att det var bra förslag och det uppdrogs till
ordföranden att presentera förslagen på kommande CS möte, 5-2020.

Ordföranden informerade om att uppdraget var genomfört under § 70 g).
Nr 3-2020
§ 50 b)

Preparandkurs
Uppdrogs till Ulrika Henriksson att tillfråga inbokade lärare att vara lärare
även vid framflyttade delprov och kurser. Exakta datum kommer tas fram
i samråd med lärarna.

Ulrika Henriksson informerade om följande datum är fastställda; Centrala kurser i
anatomi samt regler och bedömning 9-11 april och 7-9 maj 2021, Centralprov i
anatomi samt regler och bedömning 12 juni 2021 och Praktiskt inträdesprov 9-10
oktober 2021.
Nr 3-2020
§ 50 d)

Examinatorer/Elev- och Aspiranttjänstgöring
Uppdrogs till DK/VU tillsammans med Ulrika Henriksson att föra en dialog
med SDF, fastställa de temporära anvisningarna samt skicka ut
information till samtliga exteriördomare.

Ulrika Henriksson informerade om att uppdraget är slutfört. Information om de
temporära anvisningarna skickades ut till samtliga svenska exteriördomare 2020-0608. Samarbetet med SDF diskuterades under § 71 d).
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Nr 3-2020
§ 50 d)

DK diskuterade möjligheten för digitala raspresentationer att vara en del i
vidareutbildningen av exteriördomare. Uppdrogs till DK/VU att delta på
de inplanerade digitala raspresentationerna och utvärdera dess innehåll
till nästa DK möte, 4-2020.

DK/VU presenterade sin utvärdering av de digitala raspresentationerna och
konstaterade att det är ett värdefullt inslag för SKKs exteriördomare. DK diskuterade
möjligheterna för DK att stötta de digitala raspresentationerna så att de kan fortgå
även om dagens arrangörer skulle avsluta sitt engagemang.
Nr 3-2020
§ 50 f)

Enligt uppdrag från DK 5-2019 § 97 d) har frågor skickats ut till de domare
som står med i förteckningen över lärare som håller grundkurser i
anatomi och bedömning. De frågades om de fortsatt vill vara med på
listan samt när de senast höll en kurs.
…
DK tog del av sammanställningen samt de individuella svaren. Uppdrogs
till kansliet att uppdatera förteckningen över lärare.

Kansliet informerade om att förteckningen är uppdaterad och publicerad.
§ 74 Information från DK och kansli
a) Ordförande
Ordföranden informerade om att SKKs VD Ulf Uddman ska sluta och beskrev CS
rekryteringsprocess för att anställa en ny VD.
Ordföranden informerade vidare om att Kennelfullmäktige (KF) 2021 kommer hållas i
Västerås och att arbete pågår för att göra KF mer tillgängligt genom digitala tjänster.
DK tackade för informationen.
b) Ledamöterna
Ledamöterna hade inget att rapportera.
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c) Tävlings- och Utbildningschefen
Kjell Svensson presenterade förslag till en reviderad budget för DK 2021 med olika
besparingsnivåer och dess påverkan på budgeten.
DK diskuterade prioriteringsordningen för de tilltänkta projekten och beslutade i vilken
ordning projekt ska skäras ner/ställas in beroende på vilken besparingsnivå som
kommer krävas från CS. Uppdrogs till Kjell Svensson att informera CS om DKs
prioriteringsordning.
d) Sekreteraren
Sekreteraren informerade om att det gemensamma mötet för AK, KSS och DK är flyttat
till 2021.
DK noterade informationen.
e) Utbildningsavdelningen
Utbildningsavdelningen hade inget att rapportera.
§ 75 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från
a) Federation Cynologique Internationale (FCI)
För kännedom fanns cirkulär;
- 26-2020 Estlands kennelklubb informerade om att Mrs Aire-Piret Pärn har blivit
utesluten och definitivt avstängd som internationell exteriördomare
sedan 2020-05-14.
- 27-2020 Jordaniens kennelklubb informerade om deras nya kontaktuppgifter.
- 28-2020 FCI informerar om hur arrangerandet av internationella tävlingar och
evenemang påverkas av restriktioner i och med Covid-19.
- 29-2020 Puerto Ricos kennelklubb informerade om att Mrs Maritha Mortera
Esterlich har blivit utesluten och definitivt avstängd som internationell
exteriördomare sedan 2020-06-09.
- 32-2020 Cubas kennelklubb informerade om deras nya mejladress.
- 34-2020 Ukrainas kennelklubb informerade om att Mr Oleksandr Bereza har blivit
avstängd som utställare samt handler. Han får inte besöka internationella
evenemang under perioden 2020-07-23 till 2021-07-22.
För kännedom fanns följande dokument skickade från FCI;
- Information om Mr Tibor Lovrencics bortgång.
- Information om att Europautställningen (EDS) 2020 flyttas fram. Ungerns kennelklubb
i samarbete med Sloveniens kennelklubb planerar att hålla EDS 2021 i Budapest 20-23
maj 2021 och EDS 2020 i Celje antingen 25-28 maj eller 26-29 maj 2021.
- Information om att Europa sektionens centrala sammankomst (Europe Section
General Assembly) har flyttats fram och planeras att genomföras i samband med EDS
2021 i Budapest.
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DK noterade dokumenten som lades till handlingarna.
b) Centralstyrelsen (CS)
För kännedom fanns det utskick som CS skickade till samtliga SKK anslutna klubbar 23
juni 2020 gällande restriktioner på grund av Covid-19.
DK noterade informationen.
Protokoll fanns från CS möte nr 5-2020, 9 juni 2020.
Protokollsutdrag från CS möte nr 5-2020.
§ 87 Covid-19 frågor
a. Länsklubbsutställningar i september månad
Fyra länsklubbar har sina utställningar under september månad. De har sinsemellan
diskuterat den situation de befinner sig i när det gäller olika avtal för hotell,
campingplatser och utställningsplatser etc. De önskar ett klart besked från CS senast
den 30 juni om de kan genomföra sina utställningar.
CS diskuterade frågan mycket ingående.
CS beslutade att alla länsklubbsutställningar ställs in under september månad.
Beslutet är omedelbart justerat.
b. Tävlingen Årets Uppfödargrupp
CS beslutade att tävlingen ställs in för 2020.
c. Tävlingen Årets Utställningshund
CS beslutade att tävlingen ställs in för 2020.
Protokollsutdrag från CS möte nr 5-2020.
§ 91 SKK/DK
a. Nästa utbildning av allrounddomare
Thomas Uneholt, lämnade en redogörelse för hur situationen ser ut när det gäller
SKKs allrounddomare, bl.a. när det gäller åldersstruktur.
Redogörelsen innefattade även förslag på hur DK ser på hur domarutbildningen
implementeras med det nya regelverk som arbetats fram.
CS uppmanade DK att ta fram ytterligare information för att kunna ta beslut vid
nästa möte.
DK tog del av protokollen samt protokollsutdragen. DK diskuterade CS protokollsutdrag
§ 91 a) under § 70 g samt § 71 b.
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c) Utställningskommittén (UtstK)
Protokoll fanns från UtstK möte nr 3-2020, 2 juni 2020.
Protokoll fanns från UtstK möte nr 4-2020, 23 juni 2020.
Protokoll fanns från UtstK möte nr 5-2020, 19 augusti 2020.
DK tog del av protokollen som lades till handlingarna.
d) Kommittén för samsyn och exteriör sundhet (KSS)
Protokoll fanns från KSS möte nr 3-2020, 17 juni 2020.
Protokollsutdrag från KSS möte nr 3-2020.
§ 45. SRD
d. Inkomna SRD sammanställningar
…
KSS tackar alla ras- och specialklubbar för det arbete de lägger ner på
sammanställningarna. Även i de sammanställningar som inkommit till dagens möte
fortsätter man se den positiva utvecklingen mot ett mer strukturerat, informativt
och reflekterande innehåll. KSS hoppas att klubbarna publicerar sina informativa
sammanställningar i sina olika kanaler som klubbtidningar och hemsidor så att de
når de berörda.
Även i flera av dessa sammanställningar påpekas det att man inte tycker se en
koppling mellan de osundheter som påpekas och domarnas prissättning.
Med anledning av att många i sina sammanställningar tar upp att man inte tycker
att kritiker och SRD rapporter har samma information, problem som beskrivs i
kritikerna tas inte upp i SRD rapporten och tvärt om, beslutade KSS att göra ett
utskick till våra exteriördomare om detta. Lotta Olsson uppdrogs att ta fram förslag
på utskickstext, som efter godkännande av KSS, skickas ut till våra domare.
DK och AK har tidigare fått information och exempel på SRD sammanställningar och
båda kommittéerna vill fortsättningsvis ta del av dessa. Lotta Olsson kommer i
fortsättningen vidarebefordra dessa till respektive kommitté efter KSS granskning.
DK tog del av protokollen samt protokollsutdraget som lades till handlingarna.
e) Arbetsgruppen för Standardfrågor (AG Standard)
Protokoll fanns från AG Standard möte nr 2-2020, 23 juli 2020.
Protokoll fanns från AG Standard möte nr 3-2020, 6 augusti 2020.
f) Avelskommittén (AK)
Protokoll fanns från AK möte nr 3-2020, 16 juni 2020.
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§ 76 Övriga frågor
DK beslutade om nytt datum för möte 5-2020, mötet flyttas från 21 oktober till 18
november. DK beslutade även att mötet kommer hållas på distans.
Uppdrogs till kansliet att uppdatera nödvändig information på SKKs hemsida.
§ 77 Beslut om ärenden som ska kommuniceras med hjälp av
marknadsavdelningen
Inga ärenden som ska kommuniceras med hjälp av marknadsavdelningen.
§ 78 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
samt ärenden som ska publiceras på webben
DK beslutade att § 71 b) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.
§ 79 Mötet avslutades
Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat.
Vid protokollet
Johanna Anderkrans
Justeras
Thomas Uneholt

Eva Liljekvist-Borg

Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.

