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SKK/KSS nr 4 2021
2021-09-02
§ 60-80

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för samsyn
och exteriör sundhet. 2021-09-02.

Ordinarie ledamöter, närvarande : Kurt Nilsson, ordförande, Anna Törnlöv, Eva Borin,
Bengt Pettersson, Maria Lönnhammar, Karin Brostam Berglund, Thomas Uneholt
deltog vid § 60-69 och § 71-74.
Adjungerad SKKs kansli: Helena Skarp
Adjungerad: Åsa Lindholm, journalistisk bevakning
Anmält förhinder: Linda Andersson, veterinärmedicinskt sakkunnig SKK
Protokoll: Lotta Olsson
§ 60. Sammanträdet öppnas
Ordförande Kurt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 61. Val av justerare
Att justera dagens protokoll valdes Karin Brostam Berglund
§ 62. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 63. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom. En mindre korrigering gjordes i en mening som missats
i korrekturläsningen. Lades därefter till handlingarna
§ 64. Resultatrapporter
Resultatrapporten gicks igenom och sekreteraren uppmanade här ledamöterna att skicka
in sina reseräkningar snarast efter varje möte. Lades därefter till handlingarna.
§ 65. Rapport från arbetsgrupper och pågående ärenden
a) KSS arbetsgrupp för att på SKKs centralstyrelses, CS, uppdrag ta fram mål och
strategier för SKKs ställningstagande gällande exteriöra överdrifter
Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte den 2 augusti fanns bifogat dagordningen.
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KSS tog del av minnesanteckningarna.
Bifogat till dagens möte fanns också arbetsgruppens slutrapport. Rapporten diskuterades
ingående av KSS. Rapporten tar bland annat upp samsynen inom organisationen och att
många bra beslut tagits genom åren men med bristfällig uppföljning. I rapporten finns
välformulerade mål och även strategier för att nå målen, detta både för SKKs organisation
som helhet samt på intressegrupps nivå.
Därefter gjordes några mindre justeringar av vissa formuleringar och KSS beslutade att
skicka rapporten till SKKs centralstyrelse.
KSS tackar arbetsgruppen för det arbete som har lagts ner och för ett mycket väl
genomfört uppdrag.
b) Uppdrag om att ta fram information att lägga på köpahund.se gällande att köpa en
brakycefal valp eller hund.
Fortsatt arbete med detta förutsätter att vi vet vad organisationen vill visa på Köpa
hund.se då CS enligt sitt senaste protokoll beslutat om ändringar på Köpa hund. Anna och
Eva avvaktar fortsatt arbete tills klara riktlinjer kommer från CS.
§ 66. Information från ledamöter och kansli
Ordförande: Informerade om att KF, kennelfullmäktige, nu är flyttat till den 22-24
oktober, plats blir Svenska Mässan i Göteborg. CS har också beslutat att SKKs kommittéer i
nuvarande form fortsätter sitt arbete till 2022-02-28.
En kort diskussion fördes gällande de till KF inkomna motionerna som nu finns nu utlagda
på skk.se.
Ordföranden uppmärksammade också att tre av KSS ledamöter, Karin Brostam Berglund,
Maria Lönnhammar och Anna Törnlöv tilldelats SKKs förtjänsttecken. Bengt Pettersson har
tilldelats detsamma i guld. Övriga närvarande gratulerade till utmärkelserna.
Ledamöter:
Thomas Uneholt och Bengt Pettersson meddelade att de kommer att representera SKK på
Mopsordens uppfödarkonferens den 16-17 oktober. Där bland andra Charlotte McNamara
från den Engelska kennelklubbens avdelning för avel och hälsa och Jane Ladlow från
University och Cambridge kommer att föreläsa.
Karin Brostam Berglund: Informerade om att hon deltagit som föreläsare på SKKs centrala
avelskonferens tidigare i år vilket var mycket trevligt. Rubriken på föredraget var
Uppfödaren och omvärlden och det fick mycket positivt mottagande.
Kansli:
Helena Skarp:
SKKs nya VD, Kees de Jong, tillträdde sin tjänst 2021-08-01.
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Linda Andersson, SKKs veterinär medicinskt sakkunniga, är fortsatt sjukskriven och vikarie
för henne är fortsatt Anna Björklund.
Justering har gjorts av djurskyddslagen i Norge, där man vill förtydliga ansvaret för den
avel som sker med sällskapsdjur. Detta så att avkomman ges bästa förutsättning till god
hälsa och funktion:
§25: Dyreholdere, oppdrettere, avlsorganisasjoner og raseklubber skal gjennom avl
fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.
Sekreterare:
Nytt digitalt system för ledamöternas reseräkningar håller på att införas. Information
kommer att skickas ut efter detta möte.
§ 67. SRD
a) Förfrågan från FCI till NKU om att få använda sig av information om SRD/BSI i
alla sina 120 medlemsländer
Frågan togs upp av de nordiska ländernas BSI ansvariga och fann det mycket positivt att
BSI och dess intentioner sprids i fler länder. Svar har skickats till FCI via den Norska
kennelklubben. Då det ingår i KSS delegeringsordning att sprida information om BSI
utanför Norden anser kommittén att detta är ett mycket bra initiativ från FCI.
b) Utskick till våra exteriördomare om SRD rapporten
Ett utskick planerades under 2020 att göras gemensamt av KSS och SKKs
utställningskommitté, UtstK, gällande vem och vilka som har nytta av
utställningskritikerna. Utskicket pausades på grund av corona pandemin. Nu när
utställningarna kommit igång igen känns det åter aktuellt med detta utskick. Att i samma
utskick även sprida informationen om SRD rapporterna och hur de används känns
naturligt. Ett förslag till utskick fanns bifogat dagordningen där det bland annat framgår
det som många av klubbarnas SRD sammanställningar påpekar vikten av att kritiker och
SRD rapporter har samstämmig information. Lotta Olsson uppdrogs att tillsammans med
UtstK sekreterare skicka ut informationen.
c) Revidering av SRD/BSI
Tidsplanen för revidering av SRD/BSI är enligt nedan:
- 2021: Respektive land börjar sin genomgång av idag listade raser och föreslår
eventuella förändringar
- 2022: Arbetet görs i NKUs arbetsgrupp när det gäller eventuella justeringar och
fastställs.
- 2023: Det reviderade SRD/BSI börjar gälla i samtliga nordiska länder.
Ytterligare svar på de utskick gällande SRD revideringen som gjorts till ras- och
specialklubbar för både idag listade raser och icke listade raser har inkommit.
Från Svenska Brukshundklubben hade det inkommit en sammanställning gällande deras
raser. De uppmärksammar, tillsammans med Svenska Rottweiler klubben, de exteriöra
överdrifter som nu förekommer på rottweiler:
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-

överdrivna huvuden och överdriven molossoid typ och de följdproblem som kan
kopplas till dessa överdrifter som lösa ögonkanter, felaktiga proportioner och för
mycket löst skinn.
KSS tackar för svaren som inkommit och tar med detta i revideringsarbetet.
Fortsatt hantering av revideringen görs av de som tidigare utsetts att ansvara för denna:
Kurt Nilsson och Karin Brostam Berglund med hjälp av Lotta Olsson.
Här uppmärksammades också att KSS inte fått någon återkoppling från Ras- och
avelsföreningen för Cane Corso gällande den oro klubben uppmärksammade KSS på
tidigare i år gällande de överdrifter de ser premieras hos rasen. Lotta Olsson uppdrogs att
kontakta klubben om detta.
d) Inkomna SRD rapporter från exteriörbedömningar och utställningar
Sammanställningar av de SRD rapporter som inkommit sedan förra mötet gicks igenom.
Diskussion fördes om att titta på om det finns skillnader på SRD rapporter mellan
exteriörbedömningar och utställningar. Detta kan vara bra att följa upp efter årets slut.
§ 68. Samsyn
I KSS arbete med samsyn och exteriör sundhet så beslutades det på möte 1 2021 att skicka
ut en förfrågan till SKKs kommittéer hur de ser på sin roll i arbetet när det gäller
hundvälfärd och exteriöra överdrifter.
Till dagens möte hade det inkommit ytterligare svar från fler av SKKs kommittéer.
- Prov och Tävlingskommittén, PtK
- Jakthundskommittén, JHK
- Uppfödar- och kennelkonsulent kommittén, UKK
- Domarkommittén, DK
- Avelskommittén, AK
KSS tog del av och tackar för de inkomna svaren och konstaterar att det nu inkommit svar
från alla tillfrågade. KSS kommer att använda svaren i sitt fortsatta arbete för hundars
välfärd och arbetet i att motverka exteriöra överdrifter.
§ 69. Brakycefali
a) Uppföljning av brakycefalkonferensen 2016
Det har nu ålagts KSS att ansvara för uppföljningen av denna konferens.
De viktigaste att nu följa upp av de åtgärder som togs fram efter brakycefalkonferensen är:
- Premiera och prioritera friska hundar med mindre utpräglad kortskallighet i
avelsarbetet för att minska hälsoproblemen i aktuella raser med beaktande
av korrekt rastyp.
- Utöka utbildning av uppfödare, utställningsdomare och veterinärer i
bedömningen av hundars lämplighet för avel med hänsyn till parametrar
som påverkar andningsförmågan.
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CS skriver i protokoll nr 4 2021 att man planerar för en ny brakycefalkonferens. KSS
avvaktar nu med sitt uppföljningsarbete till ytterligare information inkommer från CS
gällande en ny brakycefalkonferens då detta kan påverka uppföljningsarbetet.
b) Fem fokusraser
De beslut som CS tog om att lägga extra fokus på raserna mops, fransk bulldogg, engelsk
bulldogg, bostonterrier och pekingese innebär bland annat ett antal åtgärder som har med
utställning att göra. Glädjande är att våra utställningar nu har kommit igång och att de
åtgärder som det tidigare beslutats om, som färre hundar i ringarna och en checklista för
kritikskrivning, nu kan börja användas. Utvärdering kommer att ske fortlöpande.
c) Inventering av mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg och bostonterrier
Den inventering som genomfördes under 2018-2019 diskuterades. Var står vi nu i
rapportering och uppföljning av den information som framkommit? I projektplanen för
inventeringen står det att uppföljning och eventuella åtgärder ska diskuteras med
respektive ras- och specialklubb. KSS önskar få en rapport om inventeringens resultat av
de ansvariga för studien till sitt nästa möte. Denna information är viktig för KSS fortsatta
arbete med de fem fokusraserna.
d) Chihuahuas huvudform
En bildsammanställning fanns bifogat dagordningen som visar chihuahua med mycket
korta nospartier, rundad skalle och stora utstående ögon. Utvecklingen är oroande vilket
diskuterades.
Positivt är att det finns en stor variation i inom rasen så möjligheter finns att vända
utvecklingen mot ett mer normalt huvud. Detta förutsätter att rätt val av avelsdjur görs
och att domarna premierar mindre extrema hundar. Detta bildmaterial kan vara bra att ta
med både till ny en brakycefalkonferens och generella domarkonferensen 2024.
e) Engelsk bulldogg och ärende hos länsstyrelsen
SKK och KSS har uppmärksammats på att en ägare av engelska bulldoggar av länsstyrelsen i
den aktuella regionen fått föreläggande gällande avel. Beslutet grundas i hundarnas
exteriör som inte anses vara förenlig med lagstiftningen och de aktuella hundarna har
därmed belagts med avelsförbud. Flera av hundarna har deltagit i aktiviteter inom SKK
organisationen och har bland annat premierats högt på utställning. Ärendet diskuterades
ingående och kommittén anser ärendet vara ett informativt exempel på tillämpning av
den nya djurskydds- lagstiftningen och vikten av att SKK anpassar sig efter denna.
§ 70. Domarfrågor
a) Aktuell information gällande kommande exteriördomarkonferenser och
domarkompendier under granskning
Lista över dessa, sammanställd av Ulrika Henriksson, SKKs utbildningsavdelning, fanns
bifogad dagordningen. Listan gicks igenom och det är flera konferenser för SRD raser 2022
och därmed kompendier att granska. Vid konferenser där det presenterar SRD listade raser
ska alltid en representant från KSS delta med information om SRD.
b) Rapporteringskod B
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För kännedom fanns information om att en engelsk bulldogg tilldelats Disqualified på
grund av andning.
c) Domaranvisningar brakycefala raser
För kännedom dokumentet Domaranvisningar för brakycefala raser. KSS tog del av
dokumentet.
d) Uppdaterade anvisningar för exteriörbedömningar
För kännedom fanns uppdaterade anvisningar för exteriörbedömningar. KSS tog del av
informationen.
e) Generella domarkonferensen 2024
DK önskar få in förslag på ämnen att ta upp på nästa generella domarkonferens som är
planerad till 2024. KSS diskuterade frågan och var eniga om att föreslå DK att samsyn och
exteriör sundhet ska utgöra huvudämnet på konferensen.
§ 71. Avelsfrågor
RAS gällande SRD listade raser
Fastställts av AK:
- Mastiff.

Under granskning:
- Bullterrier och miniatyrbullterrier.
§ 72. NKU – Nordisk kennel Union
Protokoll fanns bifogat dagordningen från NKUs Vetenskapliga utskotts möte 2021-04-1214 och från NKUs DNA grupps möte 2021-04-13.
KSS tog del av protokollen
§ 73. Inkomna skrivelser
Skrivelsen som inkom till KSS möte 3 2021 från Lise-Lotte Persson gällande king charles
spaniel besvarades enligt uppdrag från KSS av Lotta Olsson, KSS sekreterare och Anna
Björklund, SKKs veterinärmedicinsk sakkunnig. Till dagens möte hade det inkommit
synpunkter på svaret av Lise-Lotte Persson. KSS noterade svaret och därefter lades
ärendet till handlingarna.
§ 74. Protokoll och cirkulär
a) SKKs Centralstyrelse, CS 4 2021 och 5 2021

KSS tog del av protokollen.
b) SKKs Domarkommitté, DK 3 2021

KSS tog del av protokollet.
c) SKKs Domarkommitté 3 2021 § 53 b)
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KSS tog del av protokollsutdraget
d) SKKs Prov och tävlingskommitté, PtK 2 2021

KSS tog del av protokollet.
e) SKKs Utbildningskommitté, UK 3 2021

KSS tog del av protokollet.
f)

SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté, UKK 2 och 3 2021
KSS tog del av protokollen.

g) SKKs Avelskommitté, AK 2 och 3 2021

KSS tog del av protokollen.
h) SKKs Arbetsgrupp för standardfrågor, AG, 5, 6 och 7 2021

KSS tog del av protokollen.
i)

FCI General committee 25 maj 2021
Protokoll som redovisar tagna beslut, KSS tog del av protokollet.

§ 75. Kopia för kännedom
För kännedom fanns information om:
-

Forskningsrapport från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Hull och premiering hos
svenska utställningshundar.
En intressant rapport där fortsatt forskning kommer att ske om våra hundars hull då fler
och fler hundar blir överviktiga. Diskussion fördes allmänt om våra hundars hull och det
konstaterades att det är ett viktigt ämne då övervikt ökar risken för sjukdomar och andra
problem. Det finns idag väldigt stor skillnad mellan olika intressegrupper när det gäller
synen på vad som är för högt hull och inte. Det behövs fortsatt diskussion inom SKK i detta
ämne.
-

Forskningsrapport från SLU gällande utvärdering av BPH, Beteende och
Personlighetsbeskrivning Hund. KSS tog del av rapporten.

§ 76. Ärenden som inte får offentliggöras innan minnesanteckningarna är justerade.
Inget ärende befanns falla under denna punkt.
§ 77. Gemensamt möte med AK och DK 3 september
En kort diskussion fördes om dagordningen för mötet och KSS ser fram emot givande
diskussioner mellan kommittéerna. Thomas Uneholt har utsetts att leda mötet som
kommer att hållas i konferensavdelningen på SKKs kansli.
§ 78. Nästa möte
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Datum för nästa möte diskuterades utifrån att KF flyttats fram. Preliminärt datum för
årets sista möte: 17 november.
§ 80. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för ett bra möte och förklarade därefter mötet avslutat.

Protokoll

Lotta Olsson
Justeras

Kurt Nilsson

Karin Brostam Berglund

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

