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SKK/UtstK nr 3-2020
2020-06-02
§§ 59-84

Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den
2 juni 2020.

Närvarande: Maritha Östlund-Holmsten (ordf), Birgitta Bernhed (vice ordf), Madeleine
Bäckman, Kerstin Eklund, Viktoria Engström, Cindy Pettersson och Bo Wiberg
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli
Protokoll: Jenny Damgren

§ 59 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

§ 60 Val av justerare
Viktoria Engström valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 61 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes enligt det förslag som fanns.

§ 62 Föregående protokoll
Protokoll från möte 2-2020 godkändes och lades till handlingarna.

§ 63 Övriga protokoll
a) Centralstyrelsen, CS
För kännedom fanns protokoll 4-2020 från den 29 april.
UtstK noterade informationen.
b) Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS
Protokollsutdrag från KSS med en kommentar om den text om kritiker som tagits fram
och ska kommuniceras med klubbarna.
UtstK noterade informationen.
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c) Övrigt
För kännedom fanns information angående online-utställningar som gått ut till
exteriördomare och klubbar.
UtstK noterade informationen.

§ 64 Resultatrapport
För kännedom fanns ekonomiska rapporter för UtstK till och med april 2020.
UtstK noterade informationen.

§ 65 Information från ordföranden, ledamöter och kansli
a) Ordföranden
Ingen information.
b) Ledamöterna
Birgitta Bernhed har enligt uppdrag varit i kontakt med Svenska Spets och
Urhundklubben för att be specialklubben bistå länsklubbarna att införskaffa mätbågar
till tysk spets.
c) Tävlings- och utbildningschefen
Kjell Svensson informerade kort om CS nästa möte kommande vecka.
d) Sekreteraren
Sekreteraren informerade om funktioner i den nya versionen av Google Sites som
används för mötets dagordning och handlingar.

§ 66 Bordlagda ärenden
a) § 19 a) Ansökan om dispens 1
Ansökan om dispens att få utökad tid till att genomföra aspiranttjänstgöring.
UtstK beslutade att bordlägga ansökan och invänta komplettering från sökanden.
Ansökan hänskjuts till UtstK VU efter att komplettering inkommit.
Komplettering till ansökan hade inkommit. VU beslutade att hänskjuta ärendet till
UtstK ordinarie möte.
UtstK anser att utbildningen inte prioriterats inom den tid som funnits, och dessutom
inkom ansökan om dispens efter att den tiden passerat.
UtstK beslutade därför att avslå ansökan.
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b) § 19 c) Skrivelse från ringsekreterare som inte fått fullfölja planerad tjänstgöring
och inte fått ersättning.
UtstK beslutade att bordlägga ärendet och invänta yttrande från arrangerande klubb.
Yttrande från arrangerande klubb hade inkommit.
UtstK diskuterade händelsen och påpekar att ingått avtal ska följas, med fördel kan
SKKs avtal för ringsekreterare användas.
UtstK uppmanar klubben att betala ersättning till ringsekreterarna för de tre dagar
som de kommit överens om från början och lösa situationen med ringsekreterarna.
Är det så att en ringsekreterare inte kan fullfölja sitt uppdrag som det är tänkt kan
arrangerande klubb ge ringsekreteraren någon annan uppgift eller låta hen lämna
utställningen. Oavsett hur man väljer att göra ska överenskommet arvode betalas ut.
Detta gäller inte i de fall arrangören tvingas avboka ringsekreterare i förväg, till
exempel på grund av för få anmälda hundar.
c) § 44 d) Arbetsgruppen för framtidens utställningsverksamhet
För kännedom fanns minnesanteckningar från arbetsgruppens möte som bordlagts på
möte 1-2020.
UtstK beslutade att bordlägga punkten vidare till nästa möte, som förhoppningsvis är
ett fysiskt möte.
UtstK ansåg att punkten bäst behandlas på ett fysiskt möte och beslutade att vidare
bordlägga den. Om det inte är möjligt att ha ett fysiskt möte inom rimlig tid kan ett
distansmöte för att diskutera denna punkt planeras in.
d) § 45 c) Tysk spets och pomeranian
Fråga om hur storleksbyte mellan tysk spets/kleinspitz och pomeranian ska hanteras
om rasklubbarna inte har utställning vid samma tillfälle.
UtstK diskuterade och beslutade att bordlägga frågan för att inhämta yttrande från
specialklubben.
Yttrande från Svenska Pomeranianklubben hade inkommit.
UtstK beslutade att vidare bordlägga ärendet för att invänta yttrande från
specialklubben samt förtydligande från Svenska Pomeranianklubben.
e) § 47 e) Utbildningar i mätning för ringsekreterare.
Deltagande på kurser för ringsekreterare om hur mätning går till på de olika raserna
ska hanteras är förenat med vissa kostnader.
UtstK beslutade att bordlägga beslutet hur kostnaderna ska hanteras.
SKK ligger fortfarande i avtalshandlingar med företaget som tillhandahåller
plattformen för utbildningarna.
UtstK beslutade att låta ärendet vara fortsatt bordlagt.
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f) § 47 f) Eventuell utbildning av finska ringsekreterare som ska tjänstgöra på
utställningen i Haparanda 2021. Ansvariga är Madeleine Bäckman och Viktoria
Engström.
UtstK beslutade att kontakta arrangerande länsklubb för att ta reda på om behovet för
utbildningen finns, och i så fall i vilken omfattning.
g) § 51 b) Regler och riktlinjer för ringsekreterare
För genomgång fanns förslag på uppdaterade Regler och riktlinjer för ringsekreterare.
UtstK beslutade att bordlägga punkten.
UtstK gick igenom och godkände efter ett par redaktionella ändringar förslaget, som
ska gälla från den 1 januari 2021.

§ 67 Bestyrelserapporter länsklubbar
Inga bestyrelserapporter från länsklubbar fanns.

§ 68 Bestyrelserapporter specialklubbar
Inga bestyrelserapporter från specialklubbar fanns.

§ 69 Utställningsprogram ansökningar/ändringar
a) Länsklubbsutställningar 2023
Ansökningarna från länsklubbarna om utställning 2023 gicks igenom. Det fanns en
ansökan om ett större arrangemang med tre endagarsutställningar arrangerade av tre
olika länsklubbar. Arrangemanget är planerat till helgen före Svensk Vinnarutställning
den 8-9 juli 2023, vilket med stor sannolikhet skulle konkurrera med den utställningen
om utställarna. Det skulle också innebära ett stort antal utställningar i samma del av
landet under samma tid på året.
UtstK diskuterade ansökan ingående och ser positivt på initiativet, samt uppskattade
den trevliga skrivningen. UtstK noterar att ansökan berör den motion om
miljöperspektiv som behandlades på KF 2019, vilken vägts in i beslutet.
UtstK mål är att sprida länsklubbsutställningarna i landet både geografiskt och över tid
på bästa möjliga sätt. Utifrån det beslutade UtstK att avslå ansökan i sin nuvarande
form, och går vidare med de alternativa ansökningarna respektive länsklubb lämnat.
UtstK beslutade att ha ett extra möte i slutet av juni där förslag på länsklubbarnas
utställningsprogram för 2023 ska beslutas, för att kunna läggas för fastställande till CS
möte i september. Till det mötet ska ärendet beredas av en mindre grupp inom UtstK
bestående av Birgitta Bernhed (sammankallande), Kerstin Eklund och Viktoria
Engström.
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b) Ansökningar specialklubbar 2022
UtstK gick igenom och godkände utställningsprogrammet för följande klubbar:
Svenska Pudelklubben 14 st
Svenska Beagleklubben 19 st
Svenska Grand Daniosklubben 5 st
Svenska Koikerhondjeklubben 1 st
Svenska Molosser- och Herdehundklubben (SMHK) 12 st
UtstK beslutade att godkänna ansökan från SMHK att tillåta de raser i grupp 1 som hör
till klubben möjligheten till två utställningar samma dag i Borås den 2 juli 2022.
c) Ansökningar om att flytta utställning från 2020 till 2021
Flera ansökningar om att flytta utställningar till nästa år på grund av att de ställts in i år
på grund av Covid-19 har kommit till UtstK.
UtstK beslutade efter diskussion att ha en restriktiv hållning till att godkänna sådana
ansökningar, och att endast vid särskilda omständigheter godkänna att utställningar
flyttas till 2021. UtstK har förståelse för att klubbar vill hitta sätt att kompensera för
årets inställda utställningar, men anser det inte rimligt att flytta ett stort antal
utställningar till nästa år.
1. Ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om att flytta den inställda
utställningen för Clumberspanielklubben från 21 maj 2020 till 7 augusti 2021 i
Eskilstuna. Utställningen ordnas vart nionde år och hålls i samband med ett
internationellt seminarium i samarbete med England och USA.
UtstK beslutade att godkänna ansökan.
2. Ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om att flytta den inställda
utställningen den 6 juni 2020 i Leksand till den 6 juni 2021 i Leksand.
UtstK beslutade att avslå ansökan.
3. Ansökan från Svenska Shetland Sheepdogklubben om att flytta den inställda
utställningen i Piteå den 18 juli 2020 till Haparanda den 15 juli 2021.
UtstK beslutade att avslå ansökan.
4. Ansökan från Svenska Dvärghundsklubben om att flytta Chinese Crested Clubs
inställda utställning i Morokulien den 5 juli 2020 till Eskilstuna den 20 mars 2021.
Det innebär att klubben får en dubbelutställning under en tid på året då det inte är
många utställningar. Klubben har haft stora utgifter i samband med arbetet att
rädda en fotodatabas som nu finns tillgänglig på klubbens webbplats.
UtstK beslutade att under dessa speciella omständigheter godkänna ansökan.
5. Ansökan från Svenska Pudelklubben om att flytta den inställda utställningen i
Eskilstuna från den 16-17 juli 2020 till den 20-21 juli 2021 på samma plats.
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Utställningen är ett större arrangemang med flera aktiviteter och genomförs vart
tredje år.
UtstK beslutade att godkänna ansökan.
6. Ansökan från Svenska Brukshundklubben om att flytta den inställda utställningen
för Svenska Briard- och Picardklubben i Vårgårda den 12 september 2020 till den 4
september 2021 på samma plats. Det är en avslutning på en utställning med lång
tradition.
UtstK beslutade att godkänna ansökan.
d) Pudelklubben 2020
Tre ansökningar från Svenska Pudelklubben hade inkommit gällande flytt av
utställningar i år:
- Flytt från 23 maj i Hässleholm till 13 september i Falsterbo.
- Flytt från 14 juni i Vännäs till 20 september i Umeå.
- Flytt från 18 juli i Eskilstuna till 12 september i Gimo.
UtstK beslutade att godkänna alla ansökningar.
e) Inställd länsklubbsutställning
För kännedom fanns framställan från Västernorrlands Kennelklubb till CS om att ställa
in utställningen i Sundsvall den 10-11 oktober 2020. CS har godkänt framställan.
UtstK noterade informationen.
f) Ansökan om att ställa in
Ansökan från SBK om att ställa in Uppsala BKs utställning den 4 oktober 2020.
UtstK godkänner ansökan. Följden blir att motsvarande utställning inte får hållas
följande två år, 2021 och 2022.
g) Ansökan om tillägg i utställningsprogrammet
Svenska Beagleklubben ansöker om ytterligare en utställning i 2022.
UtstK beslutade att de inte får ytterligare en utställning, men att de kan flytta en redan
godkänd utställning i Vagnhärad till det nya datumet istället.
h) Ansökan om flytt
Sydskånska Kennelklubben ansöker om att flytta sina utställningar 2021 och 2022 från
Eslöv till Falsterbo i enlighet med tidigare godkänd flytt för 2020.
UtstK godkänner ansökan.

§ 70 Regelrevidering 2022
a) För kännedom fanns utskick till Special och avtalsanslutna klubbar om att sista
datum för ansökning om förändring av championatregler och särbestämmelser på
grund av Coronapandemin skjuts upp till den 1 januari 2021.
UtstK noterade informationen.
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b) Andra remiss till berörda kommittéer angående SKKs Allmänna regler för
utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
Förslaget ska efter kommittéernas synpunkter skickas på remiss till läns-, special- och
verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna klubbar.
UtstK anser att ett utmärkt jobb är gjort så här långt, och har inga synpunkter på
innehållet.

§ 71 Policyfrågor/regelfrågor
a) Förlängd tid för mätning
Årets inställa utställningar påverkar de raser som har tidsbestämd obligatorisk mätning
genom att klubbarna inte får tillräckliga underlag för att kunna göra utvärderingar när
mätperioden är slut.
UtstK beslutade att mätperioden för de berörda raserna nedan förlängs med ett år
enligt nedan.
Leonberger och slovensky kopov: 1 januari 2019 till och med 31 december 2021
Bichon havanais, landseer, keeshond och afghanhund: 1 januari 2020 till och med 31
december 2022.
b) Utställningar som genomförs 2020
Det har kommit till UtstK kännedom att Dalarnas Dreverklubb planerar att genomföra
en dubbelutställning i juli. Klubben har inkommit med en dispensansökan om att få
göra avsteg från utställningsreglerna, samt information om hur de praktiskt ska
genomföra arrangemanget.
UtstK beslutade att avslå dispensansökan.
UtstK känner stor tveksamhet till att utställningen går att genomföra i enlighet med
gällande regler och rekommendationer från regering, myndigheter och SKK
Centralstyrelse, och påpekar att det är av yttersta vikt att dessa följs. Specialklubben är
ytterst ansvarig för utställningen men i allmänhetens ögon är det SKK som uppfattas
som arrangör.
UtstK uppdrog till sekreteraren att kontakta och påbörja dialog med de klubbar som
planerar genomföra utställningar under sommaren.

§ 72 Utställningsresultat
Inga ärenden fanns.

§ 73 Utbildningar
a) Engelska för ringsekreterare
För kännedom fanns information om överföringen till nytt system. Åtta handledare ska
utbildas i den nya plattformen, och deltagaravgiften kommer vara oförändrad.
UtstK tackade de inblandade för ett utmärkt arbete.
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b) Seminarium för domar- och utställningsansvariga i länsklubbar, 24-25 oktober 2020
UtstK diskuterade möjligheterna att kunna genomföra seminariet i höst. Då alla
klubbar har varit tvungna att ställa sin verksamhet i år finns det risk att de inte har
möjlighet att delta på seminariet i den utsträckning de och UtstK önskar.
UtstK beslutade att skjuta fram seminariet till oktober 2021. Som följd kommer det
planerade seminariet för domar- och utställningsansvariga i specialklubbar skjutas på
motsvarande sätt till hösten 2022.
c) Utbildning för finska ringsekreterare
Punkten behandlades under Bordlagda ärenden § 66 e) i detta protokoll.
d) Utbildning av handledare för ringsekreterare, RIS-H
UtstK beslutade på sitt möte den 15 april att avvakta med att bestämma nytt datum
för den inställda utbildningen för RIS-H. Nu lyftes ärendet med behov av handledare
när verksamheten återgår mer till det normala framöver och utställningar kan
genomföras.
UtstK diskuterade frågan och anser att utbildningen är angelägen att genomföra så
snart som möjlighet ges.

§ 74 Ringsekreterarärenden
Inga ärenden fanns.

§ 75 Junior handling
Minnesanteckningar från Handlingkommitténs möten den 6 april, 7 maj och 24 maj
fanns. I det senaste fanns förslag kring hur en SM-final i JH skulle kunna genomföras på
Stockholm Hundmässa i december i det fall mässan blir av. Det innebar öppen tävling
under en (1) dag som deltagarna anmäler sig till, avgift 150 kr. Deltagare får vara födda
från och med 1 januari 2002 till och med 31 december 2010.
UtstK beslutade enligt förslaget.

§ 76 Inkomna skrivelser
För kännedom fanns brevväxling mellan Boxerklubben och SBK gällande
regelrevidering av utställnings- och championatsregler 2022.
UtstK noterade informationen.

§ 77 Ledamöternas uppdrag
Lista över ledamöternas uppdrag gicks igenom och uppdaterades.
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§ 78 Redovisning av VU-beslut
a) Ändringar av plats och/eller datum samt ställa in
21 april godkänt ansökan från Svenska Dreverklubben att på grund av rådande
situation kring spridning av coronaviruset flytta sin utställning från Alfta den 6 juni till
Järvsö den 9 augusti 2020.
23 april avslagit ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om att utöka
utställningsprogrammet 2021. Detta på grund av att det anses vara en ansökan om en
ny utställning.
12 maj avslagit ansökan från Svenska Schnauzer Pincherklubben om att flytta sin
utställning i Norrköping den 7 juni till Åsarna den 1 augusti 2020, vilket skulle innebära
dubbelutställning med den redan godkända utställningen den 2 augusti på samma
plats. En flytt av utställningen till en dubbelutställning är inte motiverad då SSPK har
förhållandevis många utställningar för sina medlemmar.
Att ställa in utställningen 7 juni beviljades.
12 maj godkänt ansökan från Fågelhundarnas Arbetsutskott om att ställa in sin
utställning den 12 september 2020 i Sjöbo.
13 maj godkänt ansökan från Svenska Terrierklubben om att byta datum för sin
utställning i Sjöbo från den 11 september 2020 till den 29 augusti 2021.
26 maj godkänt ansökan från Svenska Vinthundklubben om att byta datum och plats
för sin utställning i Bjurholm den 7 augusti till Vännäs den 5 september 2020.
b) Övrigt
4 maj godkänt Svenska Dreverklubbens utställningsprogram för 2022.

§ 79 Nya raser/rasnamn
Inga ärenden fanns.

§ 80 Information från FCI
a) För kännedom fanns:
- Protokoll från möten med Shows Commission, Show Judges Commission och
deras gemensamma möte på Mallorca 1 och 2 februari 2020.
- Information om möjlighet att på grund av Covid-19 ändra datum för
internationella utställningar fram till den 1 juli 2021.
- Information om att världsutställningen är flyttad till den 17-20 december 2020.
- Utställningskalendrar för 2020, 2021 och 2022.
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UtstK noterade informationen.
b) För kännedom fanns cirkulär:
- 23/2020 Information från Luxembourgs kennelklubb att Ineke Neve är avstängd
från att delta på utställning från den 10 april 2020.
UtstK noterade informationen.

§ 81 Övriga frågor
Förslag på information till klubbar angående inbjudan av utländska domare, att ingå i
UtstK nyhetsbrev fanns.
UtstK godkände texten.

§ 82 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat
Inga punkter fanns.

§ 83 Kommande möten
Nästa möte är det extrainsatta distansmötet för att bestämma förslag på
länsklubbarnas utställningsprogram 2023 den 23 juni. Därefter gemensamt möte med
DK den 15-16 september, och UtstK sista möte för året är den 10 november.

§ 84 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för dagens möte och avslutade därmed mötet.

Vid protokollet
Jenny Damgren

Justeras:

Justeras:

Maritha Östlund-Holmsten

Viktoria Engström
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Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.

