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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2022-11-
08--09. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Thomas Uneholt, ordf., Magnus Jensen, Maritha Östlund Holmsten (§ 137 – del av § 
160, delar av § 163 - 181) Bengt Pettersson, Bo Skalin, Eva Lejdbrandt, Ove Johansson, 
(§ 137-  176) - Agneta Ståhle, Jörgen Oinonen 
 

Suppleanter: 

Anna Fors Ward, Birgitta Bernhed, Märta Brandts (§ 137 - 152), Sara Nordin 
 

Adjungerade: 

Kees De Jong, Kjell Svensson, Lotta Gry, Lotta Bengtsson, personalrepresentant, Agneta 
Lönn, SKKs ledningsgrupp, Fredrik Bruno, (§ 147), Rolf Grönstedt, Eva Löwenstein, Bo 
Edoff och Johnny Andersson från SKKs valberedning 
 

Anmält förhinder:  

 

Protokoll 

Annika Klang 
 
 

§ 137 Sammanträdet öppnas 

 
Thomas Uneholt öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna. Agneta 
Lönn från SKKs ledningsgrupp. Valberedningen deltar under hela tisdagen och delar av 
onsdagen.  
 

  

SKK/CS nr 6 2022 
2022-11-08--09 
§ 137 -180 

 



  

SKK/CS nr 6 2022 
2022-11-08--09 

Sida 2/33 
 
 

 
 
§ 138 Val av justerare 
 
Jörgen Oinonen och Bo Skalin valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
 
§ 139 Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkändes.  
 
 
§ 140 Föregående protokoll 
 

a) § 117, SKK/AK – a) Protokollsutdrag § 61 a) avelsrätt till frusen semin 
CS har tagit del av underlag från SKKs juridiska avdelning som rör semin. Underlaget är 
uppdelat i två delar en som rör gällande registreringsregler och en som rör eventuell 
ändring av eller nytt överlåtelseavtal. 
 
CS diskuterade ingående olika aspekter kring ägandefrågor och vilken påverkan frusen 
semin har på framtida avel. 
 
CS beslutade följande: 
SKK/AK, SKK/UKK och SKKs juridiska avdelning får i uppdrag att ta fram förslag till nytt 
avtal till CS kommande möte. Eventuellt kommer även en proposition till KF 2023 att 
formuleras. 
 
AK får vidare i uppdrag att se över gällande registreringsregler. 
 

b) § 119 d) nationellt dopingreglemente för hund 
SKKs ledamot, Bengt Pettersson, informerade om att Nationella Dopingkommissionen 
är helt fristående från SKK. 
 
Bengt Pettersson informerade vidare att kommissionens regler inte kan stå i strid mot 
Jordbruksverkets regelverk. 
 
CS diskuterade kring gällande dopingregler och uppdrog till kansliet att se över 
gällande regler för päls, nos eller hud och lämna en redovisning under 2023. 
 

c) § 127 b) Protokollsutdrag § 54, Information från ordföranden, ledamöter och 
kansli 

Då vissa frågor som förts i FCI Show Commission respektive Show Judges Commission 
har behövt färdigställas har ansvaret för dessa kommissioner inte lämnats över till nya 
ledamöter. Birgitta Bernhed blir framöver ansvarig för FCI Show Commission och Bo 
Skalin för Show Judges Commission. 
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CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 141 Presidiefrågor 
 

a) Delegeringsordning för Kommittén för särskilda rasspecifika 
domaranvisningar, SRD-K 

Presidiet, dvs. Thomas Uneholt och Magnus Jensen, har godkänt delegeringsordning 
för den nya kommittén.  
 
Syftet lyder: 
Främja att bedömning vid utställning sker utifrån hälso- och sundhetsaspekter samt 
rasstandard och därigenom motverka exteriöra och mentala överdrifter. I detta arbete 
ska hundens välfärd alltid sättas i första hand och hälsa alltid prioriteras. 
 
Maritha Östlund-Holmsten är som tidigare informerats om, ordförande i kommittén. 
 
CS beslutade fastställa presidiets beslut.  
 

b) FCI Utility Dogs Commission – soft stock 
Presidiet har ställt sig bakom ett förslag från kommissionen om att ta bort slag mot 
hund med soft stock vid IGPs skyddshundsarbete. 
 
CS beslutade fastställa presidiets beslut. 
 
 
§ 142 Diskussions- och strategifrågor samt beslutsunderlag,  
 

a) Information från ordförande 
 
Hantering av dokument till Centralstyrelsen 
Thomas Uneholt informerade om att ett arbete pågår med att underlätta hanteringen 
av inkommer dokument till CS efter en förutbestämd mall/beslutsunderlag. 
 
Sekreterare i kommittéer och arbetsgrupper ska också arbeta efter samma mall i 
samråd med respektive ordförande. Dokumenten kommer att delas upp i besluts- 
informations- och diskussionsärenden. Implementeringen kommer att påbörjas 
snarast. 
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b) Mentaltest MT-2017 
Thomas Uneholt inledde ärendet med att informera om att MT diskuterats och 
processats under ett antal år. Vid möte i juni tog CS ett slutligt beslut, med en ledamot 
som reserverade sig, om att det nya MT ska införas från den 1 januari 2023. 
 
Till CS möte den 8-9 november har det kommit in fortsatta synpunkter på det beslut 
som togs i juni. Skrivelserna har lämnats till KHM för ett uttalande till CS.  
 
Maritha Östlund-Holmsten har i en skrivelse lämnat synpunkter på arbetet kring MT 
både från SBKs och SKKs håll. 
 
Efter de båda föredragningarna diskuterade CS ärendet. Synpunkter, förslag och 
yrkanden framfördes. 
 
Då inget samlat förslag till beslut framfördes beslutade ordförande att ajournera 
sammanträdet för lunch. 12.15. 
 
 
§ 143 Sammanträdet återupptas 
 
Ordförande avslutade ajourneringen kl. 13.15 och sammanträdet återupptogs. 
 
 
§ 144 Diskussions- och strategifrågor samt beslutsunderlag, forts. 
 
b) Mentaltest MT-2017, forts. 
Diskussionerna återupptogs. 
 
CS beslutade att inte ändra tidigare beslut om att låta SBK införa MT2017 från den 1 
januari 2023. CS beslutade vidare att skriva till SBK och förhöra sig om de ser att 
införandet kan hanteras på ett bra sätt. Detta gäller t.ex. tillgång på utbildade 
funktionärer, utbildningsplaner och effekten på deltagande hundar. 
 
Maritha Östlund-Holmsten reserverade sig mot beslutet. 
 
 
§ 145 Information från SKKs ordförande 
 

a) Information mellan CS möten – införa en Trellotavla 
För att på ett bättre sätt än nu hålla CS informerade om det som händer mellan möten 
så föreslås att ett nytt verktyg, Trello, ska användas.  
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Det kommer att främja möjligheten till delaktighet för alla berörda. Verktyget har även 
börjat att användas inom SKKs kansli. 
 
VD visade helt kort Trello för CS ledamöter. 
 
CS beslutade att prova verktyget Trello för kommunikation mellan CS möten. 
 
CS diskuterade även hur arbetet hitintills fungerat inom CS. Vad som är bra och vad 
som kan förbättras. 
 
Bland synpunkterna som nämndes kan följande nämnas: 

• Man behöver förbättra kontakten inom CS, uppmärksamma varandra mer och 
alla ska bli sedda 

• Utnyttja ledamöternas specifika kompetenser bättre 

• All bakgrundsfakta till ärenden ska finnas tillgänglig 

• Viktigt med team building 

• Viktigt med introduktion av nya ledamöter 

• Finns det fler möjligheter till att öka antalet tvådagarsmöten för mer tid till 
diskussioner 

 

• Det är öppet klimat för diskussioner 

• Bra att alla mötesdatum finns två år i förväg 

• Bra med transparens 

• Digital pärm – Google Sites är bra 
 
 
§ 146 Diskussions- och strategifrågor samt beslutsunderlag, forts. 
 

a) Beslutsunderlag visselblåsarfunktion 
VD informerade i korthet om funktionen enligt nedan: 

• Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 
stiftar att samtliga organisationer och företag ska inrätta en så kallad 
visselblåsarfunktion 

• Inom alla organisationer finns företeelser där makt används som verktyg för att 
tysta ner missförhållanden 

• En visselblåsarfunktions främsta syfte är att personer som utsatts eller som 
identifierat oegentligheter eller dylikt ska våga berätta om det under anonyma 
förhållanden 

• För att garantera anonymitet engageras en extern part som första mottagare  

• Förslaget är att anställda samt förtroendevalda ska kunna visselblåsa ”på 
anställda och förtroendevalda. Inte medlemmar eller klubbar emellan. 
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CS diskuterade kring vilka kategorier av förtroendevalda som skulle kunna omfattas av 
funktionen. Förutom anställda så bör förtroendevalda som ingår i SKK/CS och utsedda 
kommittéer även omfattas av funktionen. Även domare som verkar inom SKK bör 
omfattas. 
 
CS beslutade ta ett inriktningsbeslut om att införa en visselblåsarfunktion och uppdra 
till SKKs Föreningskommitté, förstärkt med Maritha Östlund-Holmsten, att lämna ett 
slutligt förslag.  
 
 
§ 147 Vision 2030 
 

a) Lägesrapport 
Fredrik Bruno hälsades välkommen till mötet för att helt kort informera om 
visionsarbetet. 
 
Visionsturnén är påbörjad och 18 av 22 träffar är avklarade med gott resultat, inklusive 
deltagande på länsklubbskonferensen i Umeå. Mellan 20-40 % av de som anmält sig 
har också deltagit i mötena. Det har varit en god representation av olika 
medlemstyper, vilket är både positivt och givande. 
 
Den delrapport som tidigare färdigställts är omarbetad och finns på SKKs webbplats. 
En planerad hundanalys är snart klar. 
1 gång per vecka kommuniceras budskap på skk.se kring visionsarbetet 
 
Visionsturnén kommer att analyseras vid ett tvådagsmöte som CS kommer att delta i 
tillsammans med Cairos Future, som är SKK behjälplig i visionsarbetet. 
 
CS tackade för redovisningen. 
 
 
§ 148 Diskussions- och strategifrågor samt beslutsunderlag, forts. 
 

a) Beslutsunderlag International Partnership for Dogs, IPFD 
Kees de Jong informerade om den kommunikation som hållits med IPFD under året. 
SKK ser mycket positivt på det arbete som bedrivs inom IPFD när det gäller målet att 
arbeta med hälsa och välfärd i relation till rashundar. Kärnverksamheten är och ska 
vara att dela information, nätverka och diskussioner över nationsgränser mellan 
kennelklubbar, intressenter etc. 
 
SKK ser IPFD som en samlande plats, för att utveckla och sammanfatta kunskap som 
sen ska delas mellan medlemmarna. 
 
SKK är inte villigt att stödja IPFD så länge som de upplevs som opinionsbildare. 
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Förslag till beslut: 
Ett 1-årigt avtal undertecknas som gäller 2023 där det avtalas att ett 

• Löfte utfästs att SKKs framförda synpunkter beaktas i ett beslut om IPFDs 
framtid 

• Nytt avtalsförslag presenteras senast i maj 2023 

• IPFD utfäster att inte publicera material som kan upplevas om 
opinionsbildande. 

• SKK utser en person som styrelseledamot i IPFD 
 
CS beslutade i enlighet förslaget och utsåg också Eva Lejdbrandt till ledamot i IPFDs 
styrelse. 
 
Beslutet blev omedelbart justerat. 
 

b) Beslutsunderlag för nytt avtal med länsklubbarna 
Kees de Jong föredrog ärendet: 
 
SKKs länsklubbar bildas 1976 som ett resultat av utredning ”Hunden i framtiden” 

• BDO, SKKs revisionsbolag, analys SKKs skattskyldighet 2019  
o SKK uppfyller kriterierna för inskränkt skattskyldighet men flaggar för att 

vissa intäkter kan ses som näringsverksamhet, bl.a. Länsklubbs-
uppdraget. 

o BDO rekommenderar att länsklubbsavgiften delas i två 
medlemsavgifter, en central och en lokal 

• Beslut om förändring i stadgar och avtal togs på Länsklubbsfullmäktige 
respektive Kennelfullmäktige 2019 

• Avtal, verksamhetsplan, budget och stadgar formulerar vad SKK ska leverera 
utifrån sin del av medlemsavgiften 

• I befintligt avtal regleras över-/underskott mot fonden 
 
Varför ändra? 

• Förslag från SKKs förre vd, Ulf Uddman, hösten 2021 

• ”Minimera risken” att SKKs skattestatus ska påverkas 

• Blir renodlat vem som har ansvaret för uppdraget. Ansvar, inklusive 
ekonomiska konsekvenser, samt befogenheter åvilar strikt SKK 

 
Framöver hanteras beslut m.m. enligt nedan, vilket även varit fallet tidigare: 

• Avtal, verksamhetsplan, budget och stadgar formulerar vad SKK ska leverera 
utifrån sin del av medlemsavgiften = beslutas på Länsklubbsfullmäktige 

• Medlemsavgift beslutas på Länsklubbsfullmäktige, såväl del till länsklubbarna 
som till SKK, utifrån verksamhetsplan m.m. 



  

SKK/CS nr 6 2022 
2022-11-08--09 

Sida 8/33 
 
 

 

• Behov för framtida justeringar för att möta över-/underskott i katastroffond 
m.m. hanteras på Länsklubbsfullmäktige i samband med beslut om avgift. 

 
En digital omröstning via Vote It har genomförts för länsklubbarnas fullmäktige-
delegater som var valda till Länsklubbsfullmäktig 2021. 
 
Omröstningen gällde att länsklubbarna ska bidra med ett belopp för SKKs arbete med 
projektet Lajka. Resultatet av omröstningen blev att SKK kan använda 4 miljoner kr av 
Länsklubbsfonden. 
 
CS beslutade anta förslaget till nytt avtal gällande Länsklubbsuppdraget. 
 

c) Svenska Kennelklubbens policy för relationen Människa-Hund 
Förslag till en uppdaterad policy relationen människa-hund presenterades. KHM, PTK 
och JhK har tillsammans sett över policyn och uppdaterat språket och gjort smärre 
justeringar för att den ska stämma överens med gällande djurskyddslag. I ett andra 
steg kommer arbetet att fortsätta dokumentet till praktisk handling. 
 
Efter en smärre justering i texten beslutade CS att godkänna förslaget. 
 
 
§ 149 Information från SKKs ordförande 
 

a) Möte med Svenska Brukshundklubben, SBK 
SBK och SKK har något eller några gemensamma möten under året för att diskutera 
aktuella frågor. 
 
På agendan denna gång stod bl.a. Svenska Schäferhundklubben, Svenska Collieklubben 
och organisation och stadgar. 
 
SBK informerade också om att generalsekretaren efter en kort tids anställning slutat 
sin tjänst. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Möte i Amsterdam 
På initiativ av kennelklubbarna i Nederländerna och Finland hölls en konferens i 
Amsterdam i slutet av september. Övriga deltagare var Danmark, Frankrike, Tyskland, 
Italien, Norge och Sverige. 
 
Några av de frågor som diskuterades var bl.a. 
Hantering av exportstamtavlor mellan länderna 
Lobbying inom FCIs Europasektion 
BOAS/RFG-S 
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Hur fånga ungdomar att vilja arbeta i styrelser 
Djurskyddslagar i respektive land 
International Partnership for dogs 
Norsk Kennel Klub, NKK, informerade om rättegången mot uppfödare och NKK 
Övriga länder som inte är medlemmar inom NKU har ställt en förfrågan om att kunna 
delta i Nordisk Kennel Unions Vetenskapliga kommitté. Den frågan återstår att 
diskutera och ta beslut om. 
 
Nästa möte kommer att hållas i Milano, med italienska kennelklubben som värd. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Hantering av SKKs disciplinära ärenden 
Ordförande föreslår att utse en grupp som ska arbeta fram direktiv för en extern 
utredning gällande SKKs disciplinära system. 
 
Förslag att arbetsgruppen består av ordförande, vd, Fredrik Bruno, Ove Johansson, 
Jörgen Oinonen och Agneta Lönn.  
 
Arbetsgruppens första uppdrag blir att utforma uppdraget som ska lämnas till en 
extern part. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 150 SKK/UK 
 

a) Protokoll nr 5-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté den 
21 oktober 2021. 
 

b) Information från ordförande 
 
Enkät till SKKs klubbar 
Utbildningsansvariga i SKKs klubbar har svarat på enkät om vilka utbildningar de skulle 
behöva eller saknar. 
 
Enkätsvaren bearbetas för att se vilka punkter som UK kan arbeta vidare med. 
 
CS noterade informationen. 
 
SKK Play 
Inspelade webbinarier finns på SKKs webbplats att ta del av. 
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CS noterade informationen. 
 
Etik & Moral 
En kurs med namnet Etik & Moral – Hur blir vi den bästa medlemmen är snart klar. 
Kursen är kostnadsfri för alla. 
 
CS noterade informationen. 
 
Tillägg till Uppfödarutbildningen 
En kurs i egenvård av hund kommer att komplettera dagens Uppfödarutbildning. 
 
CS noterade informationen. 
 
Möte i FCI kommitté 
Den 30 november kommer ett möte hållas i FCIs utbildnings- och PR-kommitté. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 151 Information från SKKs ordförande, forts 
 

a) Status för Stockholm Hundmässa 
Under ett antal år har Stockholm Hundmässa haft status Nordic Dog Show, samt vart 
fjärde år Nordic Winner Show. 
 
Ordförande föreslår nu att Utställningskommittén får i uppdrag att ansöka om 
internationell status fr.o.m. 2025 för Stockholm Hundmässa. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Beslutet är omedelbart justerat. 
 

b) Hundattack med dödlig utgång 
Ordförande informerade om händelse i norra Sverige där en person blev dödad i en 
hundattack. Mediabevakningen har varit intensiv. Händelsen bevakades av SKK som 
också gjorde ett uttalande. 
 
Fallet ger upphov till att börja titta på hur vi inom organisationen kan förbättra 
information och utbildning av hundägare. Flera kennelklubbar runt om i världen har 
anammat detta. Detta kan vara en utgångspunkt för SKK att titta vidare på. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 152 Ajournering av sammanträdet 
 
Ordförande ajournerade sammanträdet kl. 17.00 för att återupptas den 9 november kl. 
08.30. 
 
 
§ 153 Ajourneringen avslutas 
 
Ordförande avslutade ajourneringen och återupptog sammanträdet den 9 november 
kl. 08.30. 
 
 
§ 154 Specialklubbskonferens 2023 
 

a) Förslag till programpunkter 
Vid septembermötet föreslogs nedanstående punkter: 

• Rasspecifika Avelsstrategier – RAS 
En diskussion kring RAS och hur den kan förändras 

• Vision 2030 – hur går vi vidare? 
Information om hur långt arbetet kommit, eventuell workshop 

• Vad innebär det att ha rasansvar? 

• Workshop om specialklubbsorganisationen 

• Information från respektive kommitté/arbetsgrupp 

• Nya typstadgar för specialklubbarna 

• Information om KF 2023 
 
SKKs valberedning deltar, ny kansliorganisation för uppfödarfrågor. 
Viss dokumentation kommer att skickas ut i förväg till de anmälda deltagarna. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 155 Information från SKKs vd, forts. 
 

a) Uppföljning av uppdrag från Kennelfullmäktige 2021 
Uppföljning av uppdrag erhållna från KF sker löpande från kommittéer, arbetsgrupper 
samt från kansliet i särskilda dokument. Dessa nås via den Trellotavla som CS kommer 
att kunna arbeta i framöver. I början av 2023 kommer också en redovisning av det 
aktuella läget i uppdragen att redovisas publikt. 
 
CS noterade informationen. 
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b)  Debattartikel – Dags att Sverige får en friluftsminister 
SKK är en av 27 medlemmar i Svenskt Friluftsliv. Medlemmarna har i ett gemensamt 
upprop uttryckt att Sverige saknar ett samlat ansvar för friluftsfrågor. Medlemmarna 
önskar samla alla friluftsfrågor hos en minister som en uttalad del av en 
ministerportfölj och ett utskott där friluftspolitiken kan stärkas. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK 
SSRK har fått en förfrågan om att arrangera International Working Test, IWT, 2023. 
Sverige har inte arrangerat ett liknanden evenemang tidigare. SSRK har tackat ja till att 
arrangemanget och söker ekonomiska stöd från SKK. 
 
SKK/CS ställer sig positiv till arrangemanget och beslutade bidra med 20 000 kr. 
 

d) Uppfödarenkäten 
För att få reda på vad våra uppfödare tycker om den service som SKKs kansli 
erbjuder har en enkät skickats ut till alla aktiva uppfödare under juni och juli 
2022. Idén till enkäten kommer från projektet Uppfödarresan och syftet var 
att ta reda på mer om hur uppfödarna upplever servicen från kansliet. 
 
VD redovisade svar som inkommit på enkäten som skickats ut till 10 400 uppfödare 
som haft en kull de senaste fem åren. Ca 2 200 uppfödare har svarat. 
 
De områden som det ställdes frågor på var bl.a. juridisk rådgivning, 
registreringsavdelning, medlemsservice, utbildning, uppfödningsfrågor och kansliet. 
 
De svar som lämnats är i stort positiva- Arbetsgruppen kommer att analysera svaren 
och identifiera områden där servicen kan stärkas. 
 
CS noterade informationen. 
 

e) Ny kansliorganisation kring uppfödarfrågor 
VD informerade om att det kommer att bli en mer samlad organisation på kansliet för 
uppfödarfrågor. Det blir utan att en ny avdelning skapas. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 156 Kansli- och personalinformation 
 
Arbetet på kansliet 
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Kansliet har en hög arbetsbelastning inte minst nu när Stockholm Hundmässa planeras 
och arrangeras. 
 
CS noterade informationen. 
 
Digitala möten 
Digitala möten används i hög grad för att på ett enkelt sätt kunna kommunicera och 
snabbt avhandla ärenden. Här beskrev VD vikten att medarbetarna på kansliet har en 
balans i sitt arbete mellan antalet möten och andra arbetsuppgifter och att det inte 
mer än undantagsvis planeras in möten utanför normal arbetstid.  
 
CS noterade informationen. 
 
Personalfrågor 
Tidningen Hundsport får en ny chef genom Lotta Skoog. 
Helena Nyberg övergår till att vara chef för Marknadsavdelning och en ny chef har 
rekryterats till  Medlemsservice. 
En ny IT-chef kommer att rekryteras. 
 
CS noterade informationen. 
 
Bokning av resor 
Ett självbokningssystem för resor kommer att introduceras för CS ledamöter under 
2023. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 157 Skrivelser från läns- och specialklubb 
 

a) Svenska Pudelklubben 
 
Svenska Pudelklubben har i en skrivelse till CS och SKK/AK uttryckt att klubben inte är 
helt nöjd med den konsekvensanalys som presenterats angående färger. 
 
AK har i sitt senaste svar hänvisat till att ärendet kommer att tas upp i NKUs 
vetenskapliga kommitté i mars 2023. 
 
CS förde en lång diskussion i ärendet och beslutade att inte föregå NKUs möte, utan 
avser att avvakta resultatet av mötet och att få ett underlag för ett kommande beslut. 
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§ 158 Skrivelser som rör myndigheter 
 

a) Naturvårdsverket – Remiss gällande samlad nationell förvaltningsplan för 
björn, varg, järv och lodjur – Förvaltningsperioden 2022-2027 

För information fanns Svenska Kennelklubbens svar på ovanstående remiss. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Socialdepartementet - Remissyttrande avseende Ledarhundar (Ds 2022:16) 
För information fanns Svenska Kennelklubbens svar på ovanstående remiss. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 159 SKK/AK 
 
Ordförande informerade om att det tänkta tillfället för att testa RFG-S på Stockholm 
Hundmässa inte kommer att kunna genomföras.  
 

a) Protokoll nr 4 2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 9 
september 2022. 
 

b) Protokollsutdrag § 79 Hälsoprogram RFG 
SKK/CS tog vid möte 4–2022 § 87 d) beslut om införande av RFG-S, Respiratory 
Function Grading Scheme och budget för detta. RFG-S är en undersökningsmetod 
gällande andningsproblem, så kallad BOAS, Brachycephalic Obstructive Airway 
Syndrome, som tagits fram av University of Cambridge i samarbete med The Kennel 
Club. Undersökningen får göras på raserna mops, fransk bulldogg och engelsk 
bulldogg. SKK har nu ett avtal med de två ovanstående parterna om att få använda 
RFG-S här i Sverige. 
AK har tagit fram avelsrekommendationer för testet enligt nedan: 
Den generella rekommendationen är att endast hundar graderade som grad 0, kliniskt 
opåverkade av BOAS, och med mycket gott allmäntillstånd ska användas i avel. 
Det kan i vissa fall vara motiverat att använda hund i avel med grad 1, med hänsyn till 
andra viktiga egenskaper och/eller populationens långsiktiga utveckling. Här bör 
rasspecifik hänsyn tas. I det fall hund med BOAS grad 1 används i avel är det viktigt att 
säkerställa att parningskombinationen inte medför ökad risk för kliniska problem hos 
avkommorna. 
 
Mer utförliga rekommendationer för en specifik hundras kan finnas i 
rasens avelsstrategi, RAS. 
Det kan inte anses förenligt med SKKs grundregler att till avel använda hundar som 
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undersökts som grad 2 eller 3, d.v.s. bedömts vara kliniskt affekterade av BOAS. 
Det är heller aldrig förenligt med SKKs grundregler att, oavsett BOAS-gradering enligt 
RFG-S, till avel använda hundar med: 

• kraftiga andningsmissljud 

• kraftigt ansträngd andning samt dyspné (andnöd) eller cyanos (bleka 

• slemhinnor) 

• uttalad värmekänslighet eller trötthet, kollaps, svimningar 

• kraftigt knipna näsborrar 
För mer utförlig information, se även SKK/AKs policyuttalande avseende avel med 
brakycefala raser. 
 
Förslag till komplettering av AKs policyuttalande avel med brakycefala raser, AK 1- 
2019. 
 
Det är inte heller förenligt med grundreglerna att till avel använda hundar: 

• som undersökts inom ramen för hälsoprogrammet RFG-S och tilldelats grad 2 
 eller 3, d v s bedömts vara kliniskt affekterade av BOAS. (Komplettering 
 (Komplettering AK 4–2022) 
 
Kommittén diskuterade ingående förslaget om hälsoprogram som tagits fram, 
avelsrekommendationer och kompletteringen till AKs uttalande om avel med 
brakycefala raser. 
 
SKK/AK beslutade att 

• Införa hälsoprogram enligt RFG-S på nivå 1, vilket innebär central registrering. 

• Ambitionen är att inom 3 år höja nivån till nivå 2, krav på undersökning innan 
avel, då hälsoprogrammet förväntas vara väl utbyggt. 

• Hundar får undersökas från 24 månaders ålder och resultat registreras centralt 
i SKKs databas och publiceras på Hunddata och Avelsdata. Ny undersökning kan 
tidigast göras efter 6 månader. Hundar kan undersökas innan 24 månaders 
ålder och resultatet registreras då med beteckningen preliminärt. 

• Även icke SKK-registrerade hundar kan undersökas om de uppvisar de 
raskaraktäristiska drag som mops, fransk och engelsk bulldogg har. Resultat för 
icke SKK-registrerade hundar registrerad dock inte av SKK. 

• Kastrerade hundar får undersökas då de är ett avelsresultat och bidrar med 
underlag för avelsutvärdering. Hundar som opererats i andningsvägarna eller är 

• dräktiga får inte undersökas. 

• Anta föreslagna avelsrekommendationer enligt ovan. 

• Anta föreslaget tillägg i policyuttalandet enligt ovan. 
 
Berörda klubbar har framfört synpunkter på att inom 3 år höja hälsoprogrammet till 
nivå 2. Klubbarna anser att 5 år är relevant. 
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CS resonerade kring önskemålet och beslutade att hälsoprogram nivå 2 ska införas 
senast inom 5 år. CS anser det viktigt att hinna kalibrera veterinärernas bedömning av 
RFG-S testet samt kunna göra en ordentlig utvärdering av att testet ger önskad effekt 
på efterföljande generationer innan hälsoprogram nivå 2 införs. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Övrigt 
Samtal har förts med Jordbruksverket kring tolkning av gällande lagtext och Grad 2. 
Det är inte i enlighet med lagens mening att använda Grad 2 djur i avel. 
 

c) Förtydligande border collie 
Ett brev med en förtydligande text har skickats ut till Svenska Vallhundsklubben och ett 
stort antal klubbar. Detta för att informera om att det finns ett pågående arbete och 
att inga beslut ännu har fattats i ärendet. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) Särskilda anvisningar för SKKs Avelskommitté 
Delegeringsordningen har fått ett tillägg i sina särskilda anvisningar som gäller den 
delegerade beslutsrätten: Besluta i frågor gällande RFG-S. 
 
CS fastställde tillägget. 
 

e) Information från ordförande 
 
Avelskonferens 
En avelskonferens kommer att hållas den 12-13 november med  140 anmälda 
deltagare. 
 
CS noterade informationen. 
 
Möte med Svenska Stövarklubben 
Ett möte har hållits för att diskutera stövarrasernas framtid. Målet är att öka den 
genetiska variationen. Schillerstövare och Smålandsstövare öppnat sina stamböcker 
för ett kommande korsningsprojekt. Stövarklubben kommer att lämna en projektplan 
till AK. 
 
CS noterade informationen. 
 
Gemensamt kommittémöte (texten är delvis hämtad från kommande artikel av Åsa 
Lindholm).  
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AK, DK, UtstK, KHM, AG/RS, SRD-K och AK har haft ett gemensamt möte för att bl.a. 
diskutera sund hund, mentalitet och exteriöra överdrifter. 
 
Avelskommittén bjöd in representanter från Domarkommittén, Kommittén för hundars 
mentalitet, Arbetsgruppen för rashundars sundhet, Utställningskommittén, Kommittén 
för Särskilda rasspecifika domaranvisningar samt personal från SKKs kansli till ett 
gemensamt kommittémöte i slutet av  oktober. 
 
Syftet med mötet var att skapa samsyn kring ett antal gemensamma frågor. Kees De 
Jong inledde med att presentera SKKs programförklaring; 
 
”Svenska Kennelklubben ska, inom alla led i organisationen, bedriva och premiera en 
långsiktig avel där exteriöra faktorer alltid ska främja en god hälsa och därigenom 
säkerställa att våra rashundar har en utveckling som är hållbar över tid. Genom 
vetenskap och beprövad erfarenhet kan och ska vi intensifiera vårt arbete – där den 
goda hundhälsan sätts i främsta rummet.” 
 
Deltagarna menade att det är självklart att den gemensamma målbilden är friska, 
exteriört sunda och mentalt stabila rastypiska hundar som kan fungera för sitt 
ändamål. Trycket på att våra hundar ska kunna anpassa sig väl i samhället har 
kontinuerligt ökat vilket är en aspekt att beakta i aveln.  
 
Deltagarna diskuterade hur vi ska tolka våra rasstandarder, som inte har förändrats 
nämnvärt över tid, medan vissa raser har förändrats betydligt, både exteriört och 
funktion, samt vilka styrmedel som finns för att förhindra att utvecklingen inom en ras 
går åt ett oönskat håll. Exteriördomarnas roll och ansvar poängterades eftersom 
utställning primärt är en avelsutvärdering, som under pandemin ersattes av 
exteriörbedömning. SKKs Centralstyrelse har beslutat att exteriörbedömningarna ska 
fortsätta framöver som ett alternativ till utställning. Det finns också ett förslag på nya 
kriterier vid bedömningen av uppfödar- och avelsgrupper där man tar bort kravet på 
enhetlighet. Avsikten är att i högre grad värna utseendemässig och därmed genetisk 
variation i rashundspopulationerna. 
 
Ett annat ämne som står högt på SKKs agenda är att motverka exteriöra överdrifter. 
För att driva det arbetet ytterligare framåt har Arbetsgruppen för rashundars sundhet, 
ledd av SKKs ordförande Thomas Uneholt och vd Kees de Jong bildats. I första hand 
handlar det om hälsa och sundhet som är kopplat till exteriör. Särskild kraft kommer 
att läggas på hälsoarbetet inom vissa brakycefala, kortnosiga, raser. I sammanhanget 
diskuterades även begreppet rasansvar och vad det innebär.  
 
Rasspecifika avelsstrategier, RAS, och Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, SRD, är 
två av SKK-organisationens viktigaste styrdokument. Mötet diskuterade hur 
dokumenten används och om de fyller sin funktion. Bland det som framhölls var 
behovet av kommunikation, information och utbildning.  Valphänvisning var ett annat 
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område som diskuterades och Kees de Jong förklarade att syftet med köpahund.se är 
att vara en plats där uppfödare får kontakt med potentiella valpköpare. 
 
Ett annat aktuellt ämne är den genetiska variationen i våra rashundspopulationer. 
Vetenskapliga studier baserade på molekylärgenetiska analyser av våra hundars 
arvsmassa har visat att den genetiska inavelsgraden är betydligt högre än vad man 
tidigare trott baserat på stamtavleberäknade inavelsgrader. I många raser har 
medelhunden en genetisk inavelsgrad kring 25 %. Precis hur detta ska tolkas och 
relateras till de stamtavleberäknade inavelsgraderna är i dagsläget oklart. Tydligt är 
dock att den genetiska variationen verkar vara mycket begränsad hos många raser, 
vilket vi behöver ta hänsyn till i avelsarbetet. Det finns anledning att se över hur hårt, 
och på vilket sätt vi selekterar i avelsarbetet. Är våra hälsoprogram till gagn eller har de 
en negativ inverkan genom att de slår ut ett stort antal hundar? Är det återigen dags 
att göra en utvärdering av programmen och avsluta de som fyllt sin funktion? Finns det 
andra faktorer som har större påverkan? Det kan vara värt att titta närmare på vilka 
trösklar vi har som utesluter hundar ur avel i en ras. Ett exempel är utställningsmeriter. 
Anta att endast ca 20 % av hundarna i en ras har ställts ut, det innebär att om 
utställningsresultat är ett avelskriterium har genast 80 % av hundarna ratats. Hundavel 
är komplext och ofta måste man som uppfödare ha flera aspekter i åtanke. 
 
Sist på dagen diskuterades mentalitet och SKKs egen Beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund, BPH. Efterfrågan på BPH ökat stort under covid-
pandemin och arrangörernas platser fylls snabbt. Under 2022 beräknas drygt 5000 
hundar delta på BPH, vilket är rekord. En stötesten är att utbildningen av nya BPH-
funktionärer är dyr och flera intresserade arrangörer backar inför kostnaden, som 
ligger på arrangörer/beskrivare själva. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 160 SKK/DK 
 

a) Protokoll nr 4-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 1 
september 2022. 
 

a) Praktiskt inträdesprov 
Ett nytt förfaringssätt enligt finsk modell har använts för första gången för de personer 
som önskar utbilda sig till domare. 
 
I stort har genomförande av provet gått bra, några mindre justeringar kommer att 
göras inför nästa praktiska inträdesprov. 
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CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 161 SKK/FK 
 

a) Protokoll nr 3-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
17-18 augusti 2022. 
 

b) Protokollsutdrag § 48 – policy för likabehandling 
Ove Johansson informerade om att inom svenskt föreningsliv i stort så har de flesta 
föreningar en värdegrund och en policy för likabehandling. SKKs största specialklubb, 
Svenska Brukshundklubben har en uttalad värdegrund. SKK har flera policydokument, 
bl.a. för sociala medier, men saknar i nuläget en policy för likabehandling. I nuläget 
finns en policy för SKKs personal, men inte för organisationen i stort.  
 
En tydlig värdegrund och en policy för likabehandling minskar risken för att SKKs ska 
anses agera godtyckligt i svåra situationer och gör det lättare att motivera varför ett 
beslut blev som det blev. Det kan även ge vägledning vid bedömningen av om en 
medlem anses skada organisationen, SKKs grundregel 1:2. Det bör även finnas uttalat 
vart en medlem kan vända sig för att anmäla missförhållanden.  
 
CS diskuterade kring frågan och beslutade uppdra till FK att arbeta fram ett förslag på 
en policy för likabehandling. 
 

c) Protokoll nr 4-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
6 oktober 2022. 
 

d) Protokollsutdrag FK nr 4, § 69 Stadgar samt kommitténs regelverk o 
publikationer 

Föreningskommittén har lämnat yttrande gällande skrivelse från medlemsorganisation 
angående uppträdande och konsekvenser i föreningssammanhang. 
 
Kommittén anser att det arbete som pågår inom SKK, t.ex. ”Ett snällare hundsverige” 
bör belysas och att de möjligheter som medlemsorganisationen har i nuläget gällande 
disciplinåtgärder bör förtydligas. 
 
Kommittén anser att ett förslag om en ny disciplinåtgärd för föreningar bör utarbetas 
och att en proposition med förslaget ska tas fram till Kennelfullmäktige 2023. 
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CS diskuterade kring frågan och beslutade att föra över frågan till den utredning som 
ska se över hanteringen av SKKs disciplinära ärenden. 
 

e) Protokollsutdrag FK nr 4-2022, § 75 Ärenden gällande raser utan 
klubbtillhörighet 

Biewer terrier står utan klubbtillhörighet då tänkt specialklubb har tackat nej till att ta 
in en ras till. 
 
Rasen är godkänd av NKU. 
Rasens grupptillhörighet går inte att ändra. 
 
CS beslutade att biewer terrier kan tilldelas status som avtalsansluten rasklubb genom 
Föreningskommittén. 
 

f) Information från ordföranden 
 
Sveriges Hundungdoms Representantskap, Repskap 
Föreningskommitténs ordförande, Ove Johansson, beklagar djupt att han inte 
närvarade vid Repskapet som var tänkt. Ursäkten riktar sig till alla som närvarande vid 
mötet. 
 
CS noterade informationen. 
 
Kurs i föreningskunskap 
En allmän kurs i föreningskunskap kommer snart att vara klar. Kursen är en distanskurs 
och kostnadsfri. 
 
CS noterade informationen. 
 
Kurs för erfarna mötesordförande 
En fysisk kurs för erfarna mötesordförande kommer att hållas den 4 december på SKKs 
kansli.  
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 162 SKK/JhK 
 

a) Protokoll nr 4-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
17 augusti 2022. 
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b) Protokollsutdrag § 71.3 Inkomna skrivelser 
Nordisk Älghundunion har i skrivelse till JhK en önskan om ett utökat samarbete kring 
att kunna ta del av från kennelklubbarnas databaser. 
 
CS beslutade att bordlägga frågan för att beredas ytterligare innan CS kan ta ställning 
till Nordisk Älghundunions hemställan. 
 

c) Letter of Intent 
De Nordiska kennelklubbarna har undertecknat ett inriktningsbeslut om att de stöder 
en ansökan om få löshundsjakt registrerat på UNESCOS lista över immateriellt 
kulturarv.  
 
CS noterade informationen. 
 

d) Information från ordförande 
 
Manifestation Mynttorget 
Delar av Jakthundskommittén deltog i en manifestation på Mynttorget. 
Manifestationen gällde att riksdagen ska följa de beslut som är tagna gällande 
förvaltning av rovdjuren. 
 
CS noterade informationen. 
 
Möte med jakthundsklubbarna 
Möte med jakthundsklubbarna planeras till den 24-25 mars 2023. SKKs ordförande och 
vd deltar. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 163 SKK/KHM 
 

a) Resultatredovisning BPH 
Anna Fors Ward informerade om att Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, 
BPH, infördes maj 2012. Resultatredovisningen av beskrivningen som då infördes i SKK 
Avelsdata gick inte att till fullo utvärdera. Detta eftersom beskrivningen var helt ny och 
inga resultat fanns tillgängliga. I dag, 10 år senare, finns BPH-resultat från drygt 32 000 
hundar i SKKs databas. Kommittén för hundars mentalitet har sedan starten av BPH 
haft som målbild att beskrivningen inte bara ska genomföras av hundägare och 
uppfödare utan också att resultaten ska komma till användning. Först då påverkas 
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kommande hundgenerationers beteende samtidigt som såväl hundägare som 
uppfödare och klubbar får större kännedom om hundars vardagsbeteende. 
 
KHM har under hösten 2022 inlett ett projekt tillsammans med Kenth Svartberg, 
doktor i etologi, extern resurs vid Sveriges lantbruksuniversitet och en av grundarna av 
BPH. Projektet har två syften dels att förbättra resultatredovisningen av BPH samt att 
se rasskillnader utifrån BPH. 
 
Kenth Svartberg har under det senaste året fått två vetenskapliga artiklar baserade på 
data från bl.a. BPH. I den senaste artikeln redovisas ”BPH-kompassen”, en 
sammanfattande modell över hundens beteende i BPH som redogör för såväl 
personlighetsdrag som känslotillstånd. Den relativt stora mängden BPH-resultat som 
nu finns medför att möjligheterna att redovisa beteendeskillnader inom och mellan 
raser är mycket goda. Att låta BPH bli en tydlig och lättillgänglig informationskälla 
gällande hur raser och hundar skiljer sig beteendemässigt åt underlättar såväl vid val 
av ras för blivande hundägare som för uppfödare i deras avelsarbete och för klubbar 
när nuläge, mål och strategier ska utformas i de rasspecifika avelsstrategierna. 
 
KHM avser att återkomma till CS med önskemål om ekonomiska medel och IT-resurser 
för att snarast kunna genomföra projektet och därmed utöka och förbättra 
redovisningen av BPH och i förlängningen öka kompetensen om hundars och rasers 
beteende inom organisationen. Raser ska vara olika men alla har de rätt att ha en god 
mentalitet som är anpassad efter hundarnas funktion, deras välmående, ägarnas 
behov och samhällets krav. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 164 SKK/KMR 
 

a) Protokoll nr 4-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för 
marknadsföring av rashundar den 22 september 2022. 
 

b) Annonskampanj 
Birgitta Bernhed redovisade en kommande annonskampanj med titeln, ”det finns en 
hundras för alla”. Kampanjen kommer att synas under november och december. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Information från ordförande 
 
Stockholm Hundmässa, MyDog 
Kommittén kommer att delta med en monter på båda utställningarna. 
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CS noterade informationen. 
 

d) Hur kan vi marknadsföra våra rashundar - Workshop KF 2021 
Workshopen fortsätter att väcka intresse och kommittén håller med jämna mellanrum 
workshopen för olika klubbar.  
 
CS noterade informationen. 
 

e) Köpahund.se 
Birgitta Bernhed gav en genomgång av den nya versionen av köpahund.se som ska 
lanseras framöver. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 165 AG/RS 
 

a) Minnesanteckningar från möte med berörda klubbar 
För information fanns minnesanteckningar från det senaste mötet med klubbar som 
berörs av RFG-S. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Införande av RFS-Scheme 
Ett särskilt uppdrag inom arbetsgruppen finns att kunna ta fram en animation/målbild 
av hur de berörda raserna kan sträva efter. 
 
En första animation har presenterats för arbetsgruppen att diskutera kring. Synpunkter 
lämnades och kommer att ytterligare bearbetas innan ett slutligt förslag kan 
presenteras. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 166 SRD-K 
 

a) Protokoll nr 1-2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för särskilda 
rasspecifika domaranvisningar den 11 oktober 2022. 
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b) Budget SRD-K 
Maritha Östlund-Holmsten presenterade en budget för kommittén för 2022-2023. 
 
CS beslutade att godkänna den framlagda budgeten. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 167 Nationella Dopingkommissionen 
 

a) Information från ledamot 
 
Revidering av regelverk 
Bengt Pettersson informerade om att Nationellt dopingreglemente är under 
revidering. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 168 SKK/StandK 
 

a) Protokoll nr 3-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Standardkommitté den 
15 september 2022. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 169 SKK/PTK 
 

a) Protokoll nr 3-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och 
Tävlingskommitté den 13 oktober 2022. 
 

b) Begäran om ändrad åldersgräns 
SBK har kommit med en skrivelse där de önskar att PTK omprövar ett beslut gällande 
åldersgränsen på 18 år för att få skyddslicens. SBK anser att åldersgränsen för att få 
erhålla skyddslicens för att få  tävla i IGP och mondioring bör vara 14 år. 
 
PTK har beslutat att avslå ansökan då det inte tillkommit någon nya fakta som gör att 
PTK kan ompröva sitt beslut. SBK har själva valt att ha 18 år som åldersgräns för att få 
skyddslicens i bruksprov och IPO Nordic Style och PTK har valt att godkänna den 
högre åldern. 
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CS noterade informationen. 
 

c) Information från ordförande 
 
Ungdomsfrågor 
Sveriges Hundungdom, SHU, har framfört önskemål om att få delta vid frågor som rör 
ungdomsverksamheten och åldersfrågor. 
 
CS uppmanas att ta med detta tillsina respektive kommittéer. 
 
Privat verksamhet 
De klubbar som har privat företagsamhet inom sina verksamheter kommer att 
fortsätta med detta och teckna nya avtal. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 170 SKK/UKK 
 

a) Protokoll nr 4-2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommittén den 13 och 14 september 2022. 
 

b) Information från ordförande 
 
Utöka kommitténs ledamöter 
Kommittén saknar fortfarande en ledamot. Processen pågår att hitta ytterligare en 
ledamot. 
 
CS noterade informationen. 
 
Uppfödarservice 
Två möten har hittills hållits och arbete pågår med uppfödarrelaterade ämnen. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 171 SKK/UtstK 
 

a) Protokoll nr 4-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 1 september 2022. 
 

b) Protokollsutdrag UtstK nr 4-2022, § 84 e) policy/regelfrågor 
Länsklubbsfullmäktige beslutade genom sin verksamhetsplan för verksamhetsperioden 
att tävlingarna årets utställningshund och årets uppfödargrupp ska ses över. 
Uppdraget gavs till UtstK och Avelskommittén, AK. 
 
UtstK och AK föreslår att båda tävlingarna ska vara kvar. Förslag finns dock att ändra 
text i utställnings- och championatreglerna under punkt 41 Uppfödarklass från 
”Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp” till ”Grupper 
med rastypiska hundar av utmärkt kvalitet tilldelas Hp”.  
 
UtstK önskar att ändringen ska gälla även grupper i avelsklass. UtstK beslutade att ta 
med frågan till nästa möte i Nordisk Kennelunion, NKU, för möjlighet till enhetlig 
formulering inom NKU. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) SKK Utställning 
För information fanns brev som distribuerats till alla klubbar om status för det nya 
utställningsadministrativa systemet. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) Anvisningar för exteriörbedömning 
Birgitta Bernhed redovisade förslag till anvisningar för exteriörbedömning. 
 
CS beslutade fastställa anvisningarna att gälla från den 1 januari 2023. 
 

e) Domare som dömt i Ryssland och Belarus 

CS beslutade enligt nedan: 
Domare för utställning, prov och tävling som dömt i Ryssland och Belarus efter den 24 
februari 2022, får inte döma på svenska officiella utställningar, prov eller tävlingar. 
Detta gäller i de fall det går att säkerställa att domaren dömt i dessa länder efter den 
24 februari. Beslutet är omedelbart justerat och gäller tills vidare. 
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f) Information från ordförande 
 
Utbildningar 
En brush-up för CUA har hållits med 170 deltagare på distans. Seminarium har också 
bl.a. hållits för länsklubbarnas utställningsansvariga och ringsekreterare. 
 
CS noterade informationen. 
 
Möte i NKU Show Group 
Dansk Kennel Klub stod som värd när NKU Show Group hade möte i början av oktober 
för att diskutera gemensamma frågor. 
 
CS noterade informationen. 
 
Junior- och Veterancert 
Utställningskommittén har beslutat att inte besluta om vilka färger som ska finnas för 
dessa rosetter. Respektive klubb får välja fritt. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 172 SKK/DN 
 

a) Beslut 
För information fanns beslut 51-52 samt 54 till 67. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Funktionärslista 
För information fanns lista över funktionärer som fått disciplinär åtgärd. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Protokollsutdrag från protokoll nr 4-2022 
För information fanns protokollsutdrag från protokoll nr 4-2022. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 173 Svenska Kynologiska Akademin 
 

a) Information från ordförande 
 
Vernissage 
Den 7 november invigdes en ny utställning i temarummet med titeln, den gyllene 
retrievern. Det var ett välbesökt arrangemang med många deltagare. 
 
CS noterade informationen. 
 
Triangeln – Museet 
Cindy Pettersson kommer att visa en del avsina alster i museet på den som kallas för 
Triangeln. 
 
CS noterade informationen. 
 
Föredrag 
Peter Savolainen, forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, kommer att ha en 
föreläsning på kansliet om sin forskning kring hundens ursprung. Peter har fått medel 
ur SKK och Agrias Forskningsfond. Nuvarande projekt kommer att redovisas om ca två-
tre år. 
 
CS noterade informationen. 
 
Scanning av SKKs bildarkiv 
I dagsläget har ca 20 000 bilder scannats in. 
 
CS noterade informationen. 
 
Gallring i museets samlingar 
Arbetet fortsätter med att gå igenom museets samling för att göra några eventuella 
avyttringar. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 174 Nordiska frågor 
 

a) NKU protokoll 13 oktober 2022 
För information fanns protokoll från möte den 13 oktober 2022. 

  



  

SKK/CS nr 6 2022 
2022-11-08--09 

Sida 29/33 
 
 

 
 

b) Punkt 47 – Förslag från NKK  
NKK har föreslagit att nominera Norge som patronage för siberian husky i FCIs 
nomenklatur.  
 
Den norska siberian husky klubben önskar att NKU/AU stöder förslaget att klubben 
ställer frågan till FCI om att göra en ändring enligt följande: Breed subject to a working 
trial according to the FCI breeds nomenclature. 
 
Alla länder utan Danmark beslutade att ta frågan till sina respektive styrelser för ett 
beslut. 
 
CS beslutade att stödja Norge i detta ärende. 
 

c) Punkt 49 – kriterier för att erhålla junior- och veterantitlar i andra länder 
NKU-länder fick i uppdrag att till nästa möte komma tillbaka med förslag. 
 
CS beslutade uppdra till Utställningskommittén att se över denna fråga. 
 
 
§ 175 Internationella frågor 
 

a) FCI ansökan om Agility World Championship 2025 
För information fanns Sveriges ansökan om att få arrangera VM i Agility 2025. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) In memoriam – Hans Müller 
Hans Müller var FCIs president under en lång rad av år. Han avled efter tids sjukdom i 
september 2022. 
 
CS sände en varm tanke till Hans närmaste familj. 
 

c) Rapport FCI Commission for Mondioring 
För information fanns rapport från FCIs mondioringkommitté som hållit möte den 5 
oktober i Gorliz, Spanien. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) Rapport från FCI Commission for Continental Pointers 
För information fanns rapport från FCIs kommitté för kontinentala fågelhundar som 
hållit möte i Zadar, Kroatien. 
 
CS noterade informationen. 
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e) Rapport från FCI Utility Dogs Commission 
För information fanns rapport från FCIs brukshundskommitté som hållit möte i 
Roudnice nad Labem i Tjecken. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 176 Ekonomi/Statistik 
 

a) Budgetprognos 
Prognosen för årets slut visar fortfarande på ett positivt resultat för 2022. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Registreringssiffror 
Oktober månad visar på en nedgång i jämförelse med samma tidpunkt 2021. 
Ägarregistreringarna visar på en liten uppgång i jämförelse med 2021. 
Jordbruksverket har en något nedåtgående tendens när det gäller ägarregistreringar. 
 
Länsklubbarnas medlemssiffror är fortsatt positiva. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 177 EDS 2026 
 

a) Stockholm Hundmässa 2026 - beslutsunderlag 
Att arrangera SHM tre månader efter EDS kommer att bli en orimlig arbetsbelastning 
för kansliet. 
 
När SKK arrangerade World Dog Show i juli 2008 arrangerades även SHM i december 
samma år. Det gav en så hård arbetsbelastning på kansliet att en stor del av den 
ordinarie verksamheten fick ställas in samt ledde till ett inte obetydligt antal 
arbetsmiljöproblem för personalen. 
 
Dessutom var efterfrågan från utställana på SHM betydligt mindre än vanligt. Om man 
jämför anmälningssiffran för SHM 2007 och 2008 så minskade den med 37 % 2008. En 
starkt bidragande orsak till detta var att utställarna deltagit på WDS i Stockholm 
tidigare samma år. 
 
Förslag till beslut: 
Att CS inte arrangerar SHM 2026. 
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CS beslutade att inte arrangera SHM 2026. 
 
Möte i arbetsgruppen 
Arbetsgruppen har hittills haft ett möte och har som förslag att arrangera en 
internationell utställning, Europavinnartitel samt eventuellt erbjuda specialklubbar att 
arrangera officiell utställning i samband med EDS. 
 
Arbetsgruppen återkommer med mer information till kommande CS-möten. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 178 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS fann att inga sådana beslut fanns. 
 
 
§ 179 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls i samband med Specialklubbskonferensen den 27 januari 
2023. 
 
 
§ 180 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande informerade om att Anna Fors Ward inträtt som ordinarie ledamot under  
§ 160 – 163 när Maritha Östlund-Holmsten var kallad till SKKs valberedning. 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
Justeras: 
 
 
Thomas Uneholt 
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Justeras: 
 
 
 
Jörgen Oinonen   Bo Skalin 
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Bilaga till protokoll 

 
 

 
CS nr 6-2022, 8-9 november 
 
Reservation till punkt nr 6, ärende 01 med rubrik MT 2017, konsekvenser efter CS 
beslut att införa MT 2017 fr o m januari 2023 
 
Jag, Maritha Östlund-Holmsten, reserverar mig härmed mot att huvudfrågan i min 
anmälda punkt i "konsekvenser efter CS beslut att införa MT 2017 fr o m januari 2023" 
inte lyftes och ledde fram till någon form av beslut eller inriktningsbeslut. 
 
Skrivningens innebörd och texten som låg i handlingarna inför mötet (del av 
textmassa) 
SKK arbetar aktivt med att komma åt oacceptabla beteenden i sina verksamheter, men 
så ser man mellan fingrarna på att stor skärpa/aggression premieras med +2. Hur 
tänker SKK här? Alla brukshundar ska bedömas likvärdigt i MT. Är det då meningen att 
alla brukshundsraser ska avlas för polis o försvar? 
 
Ta en seriös titt på protokollet och fundera på om det är seriöst. Vi har redan problem 
med aggression inom flera raser. 
 
SKK diskuterar i olika sammanhang rashundars sundhet vilket inkluderar mentalitet. 
Debatt om hundars aggressionspaket och SKKs roll och ansvar är högaktuell,  
Jag reserverar mig härmed mot att den förhandsanmälda punkten inte behandlades 
under mötet. 
 
Övriga diskussioner under punkten omfattas inte av reservationen. 
/Maritha Östlund-Holmsten 

 
 


