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SKK/CS nr 7-2021
2021-12-08--09
§ 170- 208

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 8-9
december 2021.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Thomas Uneholt, Magnus Jensen, Maritha Östlund-Holmsten, Bengt Pettersson, Bo
Skalin, Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Ove Johansson, Jörgen Oinonen
Suppleanter:
Anna Fors Ward, Birgitta Bernhed, Märta Brandts, Sara Nordin
Adjungerade:
Åke Hedhammar (§ 170 – 178), Kees de Jong, Kjell Svensson, Lotta Bengtsson,
personalrepresentant, Helena Skarp, SKKs Avd. Avel och hälsa
Anmält förhinder:
Protokoll
Annika Klang

§ 170 Sammanträdet öppnas
Thomas Uneholt öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna och ett
särskilt välkomnande till Märta Brandts och Sara Nordin nyvalda suppleanter i
styrelsen samt Helena Skarp som representant för SKKs ledningsgrupp.
Thomas Uneholt gjorde en beskrivning av hur han ser på arbetet i CS och kansliet
framöver. De viktigaste punkterna rör bl.a. sund avel, visionsarbete och synen på SKK.
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En sund rashundsavel är en högst prioriterad fråga där en nystart är nödvändig. Att
bygga tillit och förtroende mellan alla berörda parter när det t.ex. gäller de brakycefala
raserna är en förutsättning för att komma vidare i arbetet.
En ny kommitté kommer att få ansvaret för att leda det arbetet.
En annan mycket viktig fråga är SKK och framtiden. Hur ska SKK vara och uppfattas om
fem till tio år? En ny arbetsgrupp kommer att få arbeta med detta i första hand fram
till KF 2023. CS ledamöter och personal från SKKs kansli kommer att delta i arbetet.
Ordförande har en önskan om att SKK ska bli mer transparent och välkomnande. Att bli
mer proaktiva och visa på de goda exemplen är en viktig del i arbetet med ligga i
framkant och ta initiativ. Lyssna mer på organisationen, våga ta diskussioner och att
stärka gemenskapen och vi-andan är nödvändigt.
Fortsatt arbete med att stärka marknadsföringen av rashundar och våra uppfödare
finns med när Arbetsgruppen för marknadsföring av rashundar kommer tillbaka efter
att legat nere under den senaste mandatperioden.
Kunskap och utbildning av hundägare och funktionärer på alla plan ska fortsätta.
Utnyttja digitala medier i större utsträckning för föreläsningar, information och
interaktion med våra medlemmar kommer att vara en väg framåt.
SKK ska vara en röst i samhället i olika frågor. Deltar vi inte kan vi heller inte påverka.
Vi ska söka samarbete och inte konfrontation med olika organisationer och
myndigheter.
CS tackade för informationen och delar ordförandes tankar och intentioner.

§ 171 Val av justerare
Magnus Jensen och Jörgen Oinonen valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 172 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes och övrig fråga angående Hundsport anmäldes.

§ 173 Föregående protokoll
§ 146 b), § 135 Miniature american shepherd, MAS
Ärendet bordläggs till CS kommande möte då SKK/AK ännu inte haft möjlighet att
handlägga ärendet.
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CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 174 SKK Vision 2030
Eva Lejdbrandt presenterade förslag till vad den kommande arbetsgruppen ska arbeta
med under den kommande mandatperioden. De ska utforma en långsiktig inriktning
för arbetet inom Svenska Kennelklubben genom att:
Utarbeta en vision för år 2030
Vad vill vi vara 2030?
Vilken typ av organisation vill vi vara 2030?
Beskriva SKKs verksamhetsidé
Syftet med att SKK finns.
Utarbeta strategiska mål
Eventuellt revidera befintliga mål i stadgarna, utforma uppföljningsbara delmål för
tiden fram till 2030, utarbeta strategier för att uppnå mål och delmål, implementera
vision, mål och strategier i organisationen.
CS diskuterade förslaget och beslutade att arbetet ska genomföras med någon smärre
justering. Sammansättningen på den tilltänkta arbetsgruppen är mycket viktig.
Förslag är att Eva Lejdbrandt ska leda arbetet i gruppen.
CS beslutade i enlighet med förslaget.

§ 175 Påverkans- och samarbete
Kees de Jong redovisade punkter från SKKs stadgar som beskriver vad SKK som
organisation ska följa och arbeta efter. Verksamhetsplanen som beslutades på KF 2021
innehåller uppdrag som CS, dess kommittéer och arbetsgrupper ska arbeta efter.
Några exempel på vad som kan uttolkas med hänvisning till ovan:
SKK ska vara en part som tillför hundens perspektiv
Genom dialog driva SKKs frågor
Vara lyhörda för andras uppdrag och behov
Besvara relevanta remisser inom SKKs område
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Tillgänglighet för media för att ge kommentarer på aktuella frågor som är föremål för
medias intresse.
SKK ska vara en samarbetspartner, inte en motpart
Det är viktigt att SKK är med i så många forum som möjligt, t.ex. nationella och
internationella hund- respektive djurorganisationer, olika departement, verk och
länsstyrelser.
Veterinära organisationer, försäkringsbolag och andra organisationer som har
beröringspunkter med SKKs verksamhet.
CS beslutade uppdra till VD att kontakta Jordbruksverket för att uttrycka att SKK är
angelägen om deras närvaro där gemensamma frågor finns på dagordningen.
CS diskuterade i vilka sammanhang SKK inte ska delta och om vikten av en
omvärldsanalys. Viktigt att skilja på djurskyddsorganisationer och djurrättsaktivister i
de sammanhang där SKK deltar.
CS bekräftade och ställde sig bakom redovisningen.

§ 176 Uppföljning enligt tidigare beslut
a)
International Partnership for Dogs, IPFD
Åke Hedhammar redovisade i korthet bakgrunden till bildandet av IPFD. 2012 hölls på
svenskt initiativ en internationell konferens om hundars hälsa i Sverige, International
Dog Health Workshop. Från den konferensen bildades IPFD. IPFD håller bland annat
uppföljande International Dog Health Workshops med två års intervaller, varje
konferens arrangeras tillsammans med någon av medlemsorganisationerna.
Hittills har Tyska Kennelklubben, Franska Kennelklubben samt the Kennel Club stått
som arrangörer tillsammans med IPFD. Workshoparna utgör en mötesplats för
kennelklubbar, veterinärer, forskare etc. att utbyta erfarenheter och kunskaper om
hundars hälsa och välfärd. Webbplatsen DogWellNet.com är en plattform som drivs av
IPFD där kennelklubbar och övriga intressenter kan dela information inom området
hälsa och välfärd för hund.
Bland de kennelklubbar som är engagerade i IPFD kan nämnas Norge, Finland,
Tyskland, Frankrike, Irland och Holland. FCI har deltagit under några år men är för
tillfället inte medlem. SKKs avtal med IPFD sträcker sig över 2022.
Ett av de större projekten som IPFD arbetat med är Harmonization of Genetic Testing
for Dogs. Projektet visar t.ex. på tillgängliga och pålitliga laboratorier samt vilka tester
som inte är lämpliga att använda.
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Med redovisningen som bakgrund förde CS en längre diskussion bl.a. om att
marknadsföringen av organisationen inte har varit tillräcklig för att nå en större
omvärld.
Varför finns det så lite material/information om små raspopulationer? Helena Skarp
informerade om att alla klubbar som är intresserade av att få material, erfarenheter
etc. publicerat på webbplatsen är välkomna att dela detta. Finns även möjligheter att
ta initiativ till samarbeten etc. med klubbar i andra länder via IPFD.
CS diskuterade även en video som publicerats på webbplatsen och som väckt starka
reaktioner inom SKK-organisationen. Videon är producerad av en internationell
veterinärorganisation (FECAVA). IPFD har publicerat videon som en bilaga till ett inlägg
i den pågående debatten om hundars hälsa. Inlägget handlar om omvärldens syn på
rashundsavel och där videon är menad som ett exempel på de händelser och
reaktioner i omvärlden som inlägget diskuterar.
CS beslutade att
Diskutera IPFD på nästa möte i NKU/AU
Föra en diskussion med IPFDs styrelse
Föra en diskussion med FCIs styrelse om IPFD
b) Samverkansgruppen för hundvälfärd
Åke Hedhammar gav en kort bakgrund. Samverkansgrupp för samråd mellan
intressenter för hundvälfärd har funnits sedan 1990-talet. Medverkande är bl.a.
Jordbruksverket, länsstyrelserna, Veta-bolaget, Sveriges Veterinärförbund och SLU.
Från början gällde det enbart samverkan kring exteriöra överdrifter. Efter hand har
området breddats och har även inkluderat bland annat smuggelhundar, kastration och
Animal Health Law (framför allt problematiken med AI som denna lag medför).
Gruppen utbyter erfarenheter, samråder i frågor som är gemensamma för de
deltagande organisationerna och skapar aktiviteter inom områden där man kan hitta
gemensamma intressen. Möten hålls ca 2 gånger per år. För SKK har arbetet inom
samverkansgruppen varit av stor vikt.
CS beslutade att SKK ska verka för att alla deltagande organisationer inom
samverkansgruppen aktivt ska delta i gruppens möten.
c)
SKKs arbete med HD-uppdrag utifrån KF- och CS beslut
VD presenterade en sammanställning av de åtgärder som genomförts och är pågående
enligt beslut från KF 2017 och 2019, samt CS-beslut.
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Från KF 2017
 Redovisning av kalibreringsresultat kan inte genomföras. Är inte förenligt med
lagstiftningen att publicera
 Redovisa slapp led och förtydliga information om detta
 Redovisa dubbelsidiga HD-resultat
 Byte av avläsare vid omröntgen
 Publicera avläsarens namn
 Redovisa omröntgen rasvis
Från KF 2019
 SKK upphör att ta emot och bedöma analogt tagna bilder
 Från och med 1 januari 2020 avläser inte SKK hund som är sederad med
acepromazin (Plegicil)
 Fortsätta utveckling att erbjuda flera raser index. Pågår löpande
 Initiera diskussioner med övriga nordiska länder om att utveckla ett
nordiskt HD-/ED-index. Projekt är påbörjat i liten skala med Norge.
Förutsättningarna att få med fler länder är för närvarande små.
Pilotprojekt pågår med svenska och norska data.
 Skapa öppen avläsningskalibrering i Norden. Inte möjligt, övriga länder säger
nej och lagstiftningen ger inte utrymme för detta.
 Avläsning av blandrashundar. Högre avgift än SKK-registrerade individer
och förenklat certifikat.
Vad är på gång?
Standardiserad regel avseende preparat och dos för sedering, KF 2019. Har tagits upp
under ett möte med veterinärförbundet, SVF, vilka visade intresse i frågan. Fortsatta
diskussioner med SVF för att komma överens om lämpliga krav. Att förmå samtliga
länder inom EU att följa våra önskemål om standardiserade regler avseende preparat
och dos bedöms inte som genomförbart.
Hållbara hundar utan kliniska fel, KF 2019
Förslag att ge AK i uppdrag att fortsätta arbeta med frågan, bl.a. som en del i annat
arbete. AK kan återkomma med en plan. Kansliet arbetar med att ta fram och
kommunicera kring HD, beredning pågår och mål att publiceras början av 2022.
För vidare hantering efter FCIs konferens i Köpenhamn (våren 2022) framflyttat
p.g.a. pandemin:
Avläsningen ska vara som andra länder och inte variera avseende teknik, ändringar
i personal etc. KF 2019. Tidplan: Harmonisering mellan länder planerad i och med
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Köpenhamnskonferensen som flyttats till våren 2022. Övrigt inte genomförbart +
ändrat i och med beslut på KF 2021.
Ett antal schäfrar ska läsas om av utomnordiskt land, KF 2019. (Alla
höftröntgenbilder för hundar av rasen tysk schäferhund, röntgade i maj månad under
åren 2012, 2014, 2016 och 2018 ska snarast valideras/läses om av godkända avläsare
från tre utomnordiska länder. Alla defekter som föranleder en C-diagnos ska klart
anges. (Resultaten ska i sin helhet delges specialklubben).
Tidplan: Detta sonderas i samband med Köpenhamnsmötet.
Förtydligande om FCI, om rutiner och hantering av multipla bilder, KF 2019
Tidplan: Avvaktar FCI konferens. Hanteringen av fall med röntgenbilder från flera
tillfällen varierar mellan länder.
Införande av redovisning av ett antal parametrar efter förlaga från tyska GRSK,
KF 2021
Efter FCI-konferensen ges förutsättningar för fortsatt beredning. Förutsätter även
förhandlingar inom NKU då SKK gör avsteg från FCI-avläsningen inklusive hur hantera
en överklagan när SKK lämnar den kalibrering/riktlinjer som NKU gjort upp.
Klart att tas i drift efter sommaren 2022:
Utbildning för kliniker, KF 2019. Röntgengruppen har föreslagit ramar för utbildningen
och sonderat möjligheterna med SKKs utbildningsavdelning. Upplägget är förankrat i
SKK/AK.
Tidplan: Arbete med innehåll under våren 2022 med målbild att ha en färdig utbildning
att ta i drift senast hösten 2022.
År 2025:
Uppföljande studie av HD-utvecklingen inom 5-10 år, KF 2019, som finansieras
genom uttag ur SKKs Forsknings- och utvecklingsfond.
Tidplan: Bör initieras år 2025.
Med ovanstående information/redovisning som grund förde CS en lång diskussion.
Diskussionen rörde bl.a. utbildning av röntgenpersonal som ska ske i Learnifier med
uppföljande möte i Zoom.
CS beslutade att presidiet i samråd med kansliet ska skicka ett antal röntgenplåtar för
avläsning innan Köpenhamnskonferensen samt även efter det att konferensen hållits.
Presidiet beslutar även om vilka länder plåtarna ska skickas till.
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§ 177 Skrivelser som rör läns- och specialklubb
a)

Skrivelse från Svenska Dvärghundsklubben, SDHK – angående
enkätundersökning
SDHK har i brev till CS kommenterat en enkät som skickats ut via SLU.
Åke Hedhammar informerade om bakgrund, tillkomst, syfte och genomförandet av
enkäten.
Enkäten är ett samarbete mellan Samverkansgruppen för djurvälfärd och SKKs
Centralstyrelse.
På förslag från Samverkansgruppen för hundvälfärd, i vilken SKK ingår och på begäran
av SKK, har enkäten utformats vid SLU med stöd av dess epidemiologiska avdelning
under ledning av professor Ulf Emanuelsson.
Enkäten har via mejl, som sedan avidentifierats, ställts till slumpmässigt utvalda
hundägare och hunduppfödare samt utställningsdomare och veterinärer för att höra
deras erfarenheter av och åsikter om åtgärder för att begränsa förekomsten av
andningsbesvär.
Resultaten kommer att sammanställas och publiceras efter att Samverkansgruppen
och SKK, som uppdragsgivare, tagit del av dessa.
CS noterade informationen.

§ 178 Information från SKKs ordförande
a)
Omprövning av avstängning – engelsk bulldogg
CS har tagit del av handlingar rörande den omprövning av avstängning från utställning,
prov, tävling, beskrivning och avel som påfördes engelsk bulldogg Bordeaux
Supérieur’s Letitia Tyler, SE56001/2018, efter det att aktuell hund tilldelats disqualified
på utställning på grund av ohälsa orsakad av uppenbara tecken på andningsproblem
vid Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg utställning i Tånga Hed 2021-08-29.
SKKs Centralstyrelse beslutade att avstängningen ska stå kvar.
Underlaget som finns i ärendet, inkluderar bland annat intyg på andning- och
temperaturreglering. Intyget styrker att aktuell hund uppvisar uppenbara tecken på
andningsproblem vilket motiverar att hunden tilldelas disqualified med konsekvensen
att hunden stängs av från utställning, prov, tävling, beskrivning och avel.
CS beslutade att avslå en omprövning av ärendet.

SKK/CS nr 7-2021
2021-12-08--09
Sida 9/28

b)
Omprövning av avstängning – dogue de bordeaux
CS har tagit del av handlingar rörande den omprövning av avstängning från utställning,
prov, tävling, beskrivning och avel som påfördes dogue de bordeaux Täppmyrens
Lagavulin, SE18194/2019, efter det att aktuell hund tilldelats disqualified på utställning
på grund av ohälsa orsakad av uppenbara tecken på andningsproblem vid SMHKs
utställning i Gränna 2021-08-21.
SKKs Centralstyrelse beslutade att avstängningen ska stå kvar.
Underlaget som finns i ärendet, inkluderar bland annat intyg på andning- och
temperaturreglering. Intyget styrker att aktuell hund uppvisar uppenbara tecken på
andningsproblem vilket motiverar att hunden tilldelas disqualified med konsekvensen
att hunden stängs av från utställning, prov, tävling, beskrivning och avel.
CS beslutade att avslå en omprövning av ärendet.
CS har att diskutera och besluta om i vilken kommitté ärenden enligt ovan
fortsättningsvis ska hanteras.

§ 179 Kennelfullmäktige 2021
a)
Protokoll Länsklubbsfullmäktige
För information fanns justerat protokoll från Länsklubbsfullmäktige den 22 oktober
2021.
CS noterade informationen.
b)
Protokoll Kennelfullmäktige
För information fanns justerat protokoll från Kennelfullmäktige den 23-24 oktober
2021.
CS noterade informationen.
c)
Minnesanteckningar från workshop ”hur breddar vi avelsbasen”
För information fanns minnesanteckningar från ovanstående workshop den 22 oktober
2021.
CS noterade informationen.
d)
Minnesanteckningar från workshop ”hur kan vi marknadsföra våra
rashundar”
För information fanns minnesanteckningar från ovanstående workshop den 22 oktober
2021.
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Birgitta Bernhed informerade om att workshopen kommer att följas upp med ett
ytterligare möte.
CS noterade informationen.

§ 180 Förutsättningar för CS arbete 2022-2023
a)
Fördelning av kommittéer 2022-2023
Ordförande informerade om att fördelningen av kommittéer ännu inte är helt klar.
Några utestående punkter finns fortfarande.
Ordförande föreslår att två kommittéer läggs ner; Kommittén för uppfödarsamverkan,
KUS samt Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS. KSS kommer att
omvandlas till en ny kommitté med en något justerad inriktning.
Två nya arbetsgrupper ska bildas; SKK Vision -32 och Arbetsgruppen för
marknadsföring av rashundar återuppstår men med lite förändrat fokus.
Frågan om i vilken kommitté/arbetsgrupp som SRD ska placeras är ännu inte beslutat.
CS beslutade skjuta frågan till den 9 december.
Ett slutligt förslag till fördelning av kommittéer kommer att presenteras på CS möte
den 10 februari.
CS noterade informationerna.
b)
Arbetsordning för Centralstyrelsen
Arbetsordningen gicks igenom och särskilt uppmärksammades en kompletterande
skrivning när det gäller presidiet och dess uppgifter. Viktigt att varje ledamot sitter i
egenskap av sin kompetens och inte för någon enskild klubb.
CS beslutade fastställa arbetsordningen.
När kommittéer och arbetsgrupper är slutligt fastställda finns ett önskemål om att ha
ett gemensamt möte med alla utsedda ledamöter. Målet är att ha ett sådant möte i
mars 2022.
Ordförande återkommer om exakt datum.
CS noterade informationen.
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§ 180 Ajournering av sammanträdet
Ordförande ajournerade mötet kl. 17.30 för att återupptas den 9 december kl. 08.30.

§ 181 Ajourneringen avslutas
Ordförande avslutade ajourneringen och sammanträdet återupptogs.

§ 182 Förutsättningar för CS arbete 2022-2023, forts.
b)
Lathund för SKK/CS, kommittéer och arbetsgrupper
Lathunden ska vara till hjälp för ledamöter och innehåller praktiska råd samt
information om vad som förväntas av en kommittéledamot.
CS beslutade fastställa Lathunden.
c)
Ersättningsregler för CS/kommittéledamöter och arbetsgrupper
Förslag att de ersättningar som gällt sedan 2017 är oförändrade för 2022 och 2023
enligt nedan:
Heldagsarbete som överstiger 5 timmar
Halvdagsarbete som understiger 5 timmar

1 500 kr
750 kr

Justerat i texten är att reseräkningar ska hanteras digitalt i Flexsystemet.
CS noterade informationen och beslutade fastställa ersättningsreglerna.
d)
Övriga anvisningar till CS/kommittéledamöter och arbetsgrupper
Dokumentet innehåller information om hur kommittéer och ledamöter ska samverka
med medlemsorganisationer och SKKs kansli/VD.
CS beslutade fastställa dokumentet.
e)
Beslutsordning gällande omprövning av beslut
SKKs stadgar reglerar hur delegation av beslutsrätt kan ske till Centralstyrelsen, CS,
samt medlemsorganisation. I huvudsak finns detta reglerat i SKKs stadgar §§ 2, 4 och 9.
För att hantera medlem eller klubbs önskan om att få ett fattat beslut ändrat, har CS
vid möte nr 6 § 148, fastställt arbetsordning för handläggning av sådana ärenden.
CS noterade informationen.
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f)
Beskrivning av dispens, omprövning och överklagan
För information fanns beskrivning av begreppen dispens, omprövning och överklagan
som CS beslutat vid möte nr 6 § 148.
CS noterade informationen.
g)
SKKs policy för sociala medier
För information fanns SKKs policy för sociala medier.
CS fann inget behov av att ändra nu gällande policy.
h)

Instruktion för VD

CS beslutade att fastställa instruktion för VD.
i)
SKKs Miljöpolicy
I stycket gemensamma målsättningar för SKKs klubbar och kansli ska text justeras vad
gäller antal domare från olika delar av världen.
CS noterade informationen.
j)
SKKs attestplan
För information fanns SKKs attestplan.
CS noterade informationen.
k)
Revidering av SKKs firmateckning
CS beslutade att Svenska Kennelklubbens firma även innefattande Svenska
Kennelklubbens tre stiftelser, Stiftelsen Donatorers fond, Stiftelsen Svenska
Kennelklubbens Forskningsfond och Stiftelsen Ulla Segerström och Bertil Sted-Grens
fond ska tecknas av ordförande Thomas Uneholt, vice ordförande, Magnus Jensen,
samt VD, Kees de Jong, två i förening.
CS beslutade också att bemyndiga endera ordföranden, Thomas Uneholt, VD,
Kees de Jong eller ekonomichef Ted Gabrielson att i förening med endera Marie
Bergquist, Johanna Anderkrans eller Thomas Uddman teckna klubbens firma vad gäller
uttag eller överföringar från bank- eller plusgirokonton samt fullmakter för indrivning
av kundfordringar.
Dessutom bemyndigades VD, Kees de Jong eller ekonomichef Ted Gabrielson, att var
för sig för Svenska Kennelklubbens räkning teckna avtal av administrativ karaktär
såsom leasingavtal, hyresavtal, bankavtal, etc.
Beslutet är omedelbart justerat.
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l)
SKKs placeringspolicy
CS beslutade att fastställa placeringspolicyn efter en smärre justering.
m)
Arkivplan
VD informerade om att arkivplanen justerats något med anledning av att arbetsgifter
skiftat mellan några av kansliets avdelningar.
CS beslutade fastställa arkivplanen.
n)
Bidragsregler för Landslagsfonden
CS beslutade fastställa reglerna för Landslagsfonden efter en smärre justering.
o)
Uppdrag från Kennelfullmäktige
Listan med uppdrag från Kennelfullmäktige gicks igenom och diskuterades. Uppdragen
är fördelade på respektive kommitté/er.
CS hade inget att erinra mot den föreslagna fördelningen.

§ 183 Information från SKKs VD
a)
Delegeringsordningar för kommittéer och arbetsgrupper
En uppdatering av nuvarande delegeringsordningar kommer att göras för kommittéer
och arbetsgrupper.
Förslaget är att delegeringen blir uppdelad i fyra delar:
1) Allmänna anvisningar för samtliga kommittéer
2) Särskilda anvisningar för xxx-kommitté
3) Specifika tidsbestämda uppdrag
4) Kommitténs budget
CS beslutade i enlighet med förslaget.
b)
Effektmätning Hundsport nr 6-2021
För information fanns effektmätning av Hundsport nr 6-2021.
Ett helhetsbetyg visar att ett stort antal läsare har en positiv inställning till tidningen
och dess innehåll.
CS diskuterade även att det finns en kritik mot att tidningen inte längre som tidigare
vänder sig till de som varit medlemmar under många år. Medlemsvården är viktig och
behöver innefatta alla medlemmar.
c)

Effektmätning Hundsport Jakthund nr 3-2021
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För information fanns effektmätning av Hundsport Jakthund nr 3-2021.
Helhetsbetyget för bilagan är mycket gott.
CS noterade informationen.
d)
Regeringens proposition 2021/22:49 – Märkning och registrering av katter
Propositionen föreslår att ett krav på märkning och registrering av katter ska införas i
lagen om tillsyn över hundar och katter. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1
januari 2023.
Beslut är ännu inte taget om vem som slutligen får uppdraget att föra registret.
CS noterade informationen.
e)
Lagrådsremiss – En ny konsumentköplag
Regeringen föreslår en modernisering av konsumenträtten och vid avtal om
tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster.
Dessutom föreslår regeringen att införa vissa särskilda regler vid konsumentköp av
levande djur. Syftet är att få till stånd en mer ändamålsenlig ordning för både
näringsidkare och konsumenter samt bidra till en god djurvälfärd och respekt för djur
vid köp.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.
VD återkommer med mer information när det finns ett slutligt beslut.
CS noterade informationen.
f)
Mejlkonversation
Ordförande och VD redovisade mejlkonversation med en f.d. medlem.
CS noterade informationen.
g)
Milersättning för SKKs funktionärer
CS förde en diskussion kring de alltmer ökande bränslepriserna och vilken påverkan de
har på funktionärer inom organisationen, som exempel nämndes
kennelkonsulenterna.
CS beslutade att fr.o.m. den 1 januari 2022 höjs milersättning för SKKs funktionärer
och kansli till 3:10/km. CS rekommenderar klubbar inom organisationen att införa
detsamma från den 1 juli 2022.
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h)
Information om Covid-19
Kjell Svensson informerade om de nya restriktioner som finns på SKKs webbplats
fr.o.m. den 1 december 2021.
MyDog-utställningen i januari kommer, vad SKK fått information om, att ha krav på
vaccinationsbevis för utställare och besökare.
De utställare som önskar avanmäla sin hund kan utan kostnad göra det fram till den 13
december, enligt information på webben.
CS noterade informationen.

§ 184 Kansli- och personalinformation
a) Rekrytering av kommunikatör
I dagsläget finns det åtta personer kvar till nästa omgång som kommer att hållas i
vecka 50.
CS noterade informationen.
b)
IT
VD har engagerat sig mycket intensivt i IT-arbetet, som behöver göra ett omtag.
Nuvarande ekonomichef, Ted Gabrielson, kommer att bli ny IT-chef och en ny
ekonomichef kommer att rekryteras. Bengt Pålsson kommer att gå i pension i början
av 2022.
CS noterade informationen.
c)
Kritik mot kansliets personal
VD beskrev att det framför allt i digitala forum framförs en onyanserad kritik som inte
vilar på saklig grund, en företeelse som är vanligt förekommande i dagens samhälle.
VD kommer att vara tydlig i sitt arbete att värna att kritik är välkommet, men den ska
vara saklig och framförd på ett respektfullt sätt, i rätt kanaler. VD förklarade att
tjänstemännen har till uppgift att, efter bästa förmåga och utifrån de förutsättningar
som ges, handlägga de beslut som främst tas av Centralstyrelsen och
Kennelfullmäktige.
CS uttryckte sitt förtroende för kansliets personal och underströk vikten av att en
dialog måste ske med respekt för de arbetsuppgifter de utför.
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§ 185 Skrivelser som rör läns- och specialklubbar
Sara Nordin anmälde jäv och lämnade sammanträdet.
a)
Skrivelse från Svenska Dvärghundsklubben, SDHK – ang. enkätundersökning
Mot bakgrund av den skrivelse som SDHK lämnat angående enkätundersökningen om
hundars hälsa föreslår ordförande att bjuda in berörda klubbar till ett möte i januari
2022. Mötet ska hållas från lunch till lunch. Deltagare förutom inbjudna klubbar blir
presidiet och VD.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Sara Nordin återkom till sammanträdet.
b)
Skrivelse från Svenska Grand Danois Klubben – utdelning av cert
CS beslutade att uppdra till ordförande att besvara skrivelsen.
c)
Skrivelse från Västra Kennelklubben om uppfödarutbildningen
I mejl till CS vädjar länsklubben, med hänvisning till sin motion till KF 2021, att det är av
stor vikt att det finns en kunskapsplattform för nya och gamla uppfödare.
CS konstaterar att SKKs Utbildningskommitté aktivt arbetar för att göra framtagna
utbildningar tillgängliga både fysiskt och digitalt. Utbildning är något som är i ständig
förändring. Det är CS mening att följa och ta del av den utveckling som sker och
uppmana och uppmuntra uppfödare att ta möjligheten till vidareutbildning.

§ 186 Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner
a)
Skrivelse från medlem angående Nordiska panelens arbete
Skrivelse från en uppfödare som överklagat AD och ED-utlåtanden från Nordiska
panelen. Svaret som lämnas får ses som generellt: I det ena fallet är det ett ärende
som är 10 år gammalt. Där skulle det kunna röra sig om ett fall som lästs av två eniga
länder men där Finland i det här fallet inte velat läsa fallet av någon orsak. För 10 år
sedan räckte det med att två länder var eniga för att ärendet skulle kunna avslutas.
Idag är reglerna ändrade och alla fall måste läsas av alla länder.
Enskilda länders bedömningar lämnas inte ut och det är ett beslut som tagits i NKU.
De överklaganden som skickas runt till de länder som ska läsa plåtar är avidentifierade
med enbart ett löpnummer som binder ihop dem. Detta för att avläsaren inte ska veta
vilken individ som bedöms. Avläsaren får endast information om ras, kön och ålder.
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Samma sak gäller idag för ”vanliga” svenska avläsningar. Avläsaren kan inte se vem
som äger hunden, namn/registreringsnummer förrän ärendet är avläst och ”låst”.
Uppgiften kan då behövas för att hitta rätt hund om ägaren har frågor och ringer när
avläsarna har telefontid.
CS noterade informationen och hoppas att densamma ska klargöra
handläggningsprocessen för de berörda uppfödarna.

§ 187 SKK/DK
a)
Protokoll nr 4-2021
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 15
september 2021.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
b)
Protokoll nr 5-2021
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 11
november 2021.
c)
§ 95 Domarfrågor – Svenska Whippetklubben
DK har, efter att ha tagit del av bestyrelserapport från en rasklubbsutställning, tilldelat
en utställare tillika domare skriftlig varning.
CS har vid tidigare tillfällen diskuterat domarens agerande och tillsammans med DK
beslutat om vidare konsekvenser om fler förseelser framkommer.
CS förde en lång diskussion kring DKs avvägning vid den tilldelade skriftliga varningen.
Det är CS mening att de diskussioner som förts tidigare ger utrymme för ytterligare
skärpning av påföljden.
CS beslutade att upphäva DKs beslut. CS beslutade vidare att stänga av domaren
mellan den 1 februari 2022 till och med den 31 juli 2022 (sex månader).
CS var enig i sitt beslut.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 188 SKK/UtstK
a)
Protokoll nr 5-2021
Protokoll fört med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 10 november
2022.
Ove Johansson anmälde jäv och lämnade sammanträdet.
b)

§ 121 Utställningsprogram ansökningar/ändringar – b) Länsklubbar status
2024
Sydskånska, Nordskånska och Blekinge Kennelklubb har inkommit med ansökan om att
få två internationella utställningar vid sitt evenemang under 2024. UtstK. har föreslagit
en av varje status.
UtstK hänvisar till KF 2019 där beslutet blev att status fördelat jämt på 1/3 per variant.
UtstK. föreslår CS att kommitténs beslut inte ändras.
CS beslutade fastställa Utställningskommitténs beslut.
Ove Johansson återkom till sammanträdet.
c)
Information från ordförande
Vice ordförande, Birgitta Bernhed, informerade om att problem fortfarande finns i en
länsklubb efter genomförandet av deras utställning. Vad UtstK fått information om så
kommer styrelsen för länsklubben att avgå.
UtstK. ber att få återkomma när ytterligare information finns tillgänglig.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 189 SKK/PTK
a)
Protokoll nr 3-2021
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och
tävlingskommitté den 19 oktober 2021.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 190 SKK/JhK
a)
Protokoll nr 4-2021
Protokoll fört med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 17 augusti 2021.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 191 NatDopK
a)
Protokoll nr 1-2021
För information fanns kommissionens protokoll nr 1-2021 från den 1 september.
CS noterade informationen.
b)
Arbetsordning för Nationella Dopingkommissionen för hund
Bengt Pettersson, ledamot i kommissionen, informerade om den arbetsordning som
ska gälla för mandatperioden 2022-2023.
CS noterade informationen.

§ 192 SKK/AK
a)
Protokollsutdrag från AK nr 5-2021 – AKs uttalande rörande HD
AK har mottagit synpunkter på kommitténs policyuttalande rörande HD med avseende
på den restriktiva hållning till att använda hundar med HD-grad C i avel som uttalandet
ger uttryck för.
Kommittén anser att policyuttalandet står sig väl och inte på något sätt motsäger den
kunskap man idag har från såväl forskning som den omfattande HD-utredning som
nyligen genomförts. SKK/AK beslöt att behålla policyuttalandet i sin helhet.
CS har inget att erinra mot AKs uttalande, men uppdrar till AK att se över den
information som finns på SKKs webbplats, så att den är aktuell och uppdaterad.
b)
Protokollsutdrag från AK nr 5-2021 – Inavelsgrad på köpahund.se
SKK/CS har i protokollsutdrag uppdragit till AK att ta bort informationen om
inavelsgrad från köpahund.se. Undersökning gjord av SKK under 2021 visar att dagens
valpköpare är mycket intresserade av hundars hälsa. Därför föreslår AK en allmän
översyn av köpahund.se där fokus läggs på en användarvänlig webbplats med
lättillgänglig information i flera lager enligt principen “veta det viktigaste - veta mer veta allt”; en plats som är tilltalande och lättillgänglig och visar på SKKs transparens
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som organisation. För principen att SKK presenterar all registrerad information på ett
öppet och lättillgängligt sätt för alla olika målgrupper är något som AK anser mycket
värdefull att bevara. Det är ett starkt argument för blivande valpköpare att välja en
rashund registrerad i SKK.
CS diskuterade AKs synpunkter och information.
CS beslutade uppdra till Arbetsgruppen för marknadsföring av rashundar och SKKs
marknadsavdelning att tillsammans med AK och övriga lämpliga kommittéer se över
köpahund.se och komma med förslag till förbättringar av webbplatsen.
c)

Protokollsutdrag AK nr 5-2021 - Justering av text av ED i registreringsregler
för tysk schäferhund och malinois

Beslut fattat av SKK/AKs verkställande utskott 2021-08-26
SKKs avelskommitté har mottagit önskemål från Svenska Brukshundklubben och
berörda rasklubbar att justera registreringsregler för tysk schäferhund och belgisk
vallhund malinois att även inkludera utländska hundar avseende krav på ED 0 hos
föräldradjur för registrering av valpkull. Nuvarande skrivning inkluderar endast
svenskregistrerade föräldradjur men enligt uppgift ska den generella uppfattningen
inom aktuella klubbar och hos uppfödare av schäfer och malinois vara att även
utländska hundar ska ha registrerat resultat ED 0 innan parning.
SKKs avelskommitté diskuterade frågan på kommittémöte (4-2021) och kunde inte se
några hinder för att även utländska hundar ska ha krav på friröntgade armbågar men
saknade då yttrande I frågan från rasklubbarna.
Yttrande har nu inkommit och SKK/AKs verkställande utskott kan därmed
bekräfta att justering av nuvarande text i registreringsregler för tysk
schäferhund och belgisk vallhund malinois kommer att ske i enlighet med
klubbarnas önskemål. Justeringen gäller från och med 2022-01-01.
CS konstaterade att ovanstående är en korrigering av text på en befintlig praxis.
d)

Information om kastration – uppdrag från Kennelfullmäktige 2019

Frågan om kastration och slentrianmässig kastration var aktuell inför
Kennelfullmäktige 2019. SKK/AK beredde frågan som föranleddes av en motion till
KF.
Till nuvarande verksamhetsperiod har kommittén fått i uppdrag att arbeta efter KFs
beslut att SKK ka ta fram information om kastration till flera målgrupper. SKKs
veterinär redovisade statistik och frågeställningar kopplade till kastration för
kommittén. SKK/AK var enig om att det som avses är att motverka slentrianmässig
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kastration av friska individer samt att det krävs en kartläggning av evidens för de
påståenden som publicerats gällande kastration både i motionen till KF och i andra
forum. Kommittén diskuterade olika problemställningar och frågeställningar
ingående. SKK/AK har haft en arbetsgrupp som arbetat med frågan.
Arbetsgruppen har tagit fram följande information:
 Artikel till Hundsport Special (delar av texten har varit publicerad i HSS
4/2010 men artikeln är uppdaterad och faktakontrollerad utifrån kunskap
2021)
 Informationsblad till uppfödare
 Informationsblad valpköpare
CS har tagit del av materialet och tackade för väl genomfört arbete.
CS beslutade att AK nu kan publicera materialet enligt AKs förslag. CS föreslår att
Information till valpköpare kan distribueras tillsammans med stamtavlor, om det är
praktiskt möjligt.
e)
Protokoll nr 4-2021
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 24
augusti 2021.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
f)+ g) Att skapa och revidera RAS - arbetsgång, Att skapa och revidera RAS – guide
för ras- och specialklubbars arbete med den rasspecifika avelsstrategin
Bengt Pettersson informerade om att punkter är omformulerade och texten är även
omstrukturerad i de båda dokumenten.
På förekommen anledning diskuterades AKs beslut om att lämna sina uttalanden i de
RAS som är fastställda.
En synpunkt är att uttalandena kan bädda för misstroende.
Bengt Pettersson uttalade AKs uppfattning är att utlåtanden ska vara till hjälp för
klubbarna vid nästa revidering.
Efter en längre diskussion beslutade CS att utlåtandena tills vidare ska tas bort ur de
fastställda RAS. CS beslutade vidare att AK får i uppdrag att på nytt diskutera hur AKs
utlåtanden på bästa sätt kan komma klubbar till gagn.
Bengt Pettersson reserverade sig mot CS beslut.
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§ 193 SKK/KHM
a)

Information från ordförande

Workshop KF 2021
KHM hade en lyckad workshop under fredagen inför KF och ämnet var Mentalindex.
Mentalindexets pilotprojekt – Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige, SRRS
Första rasen ut är rhodesian ridgeback. Förhoppningen är att de kommer att få sina
index i början av 2022. Klubben vill hinna ordna en teknisk lösning på sin webbplats
innan avelsvärdena släpps. Lösningen ska bli användarvänlig från start bl.a. genom att
skriva in hunden eller parningskombinationen direkt på SRRS webbplats.
SRRS kommer också att ha några webinarium för att lära uppfödare och hundägare hur
man gör. Flitig och ambitiös klubb! Lite jobb kvar innan det släpps, men någon gång
under första kvartalet borde vara rimligt.
Regelverk
Anna Fors Ward och Helena Frögéli har haft ett möte med Svenska Brukshundklubben,
SBK, angående MT -17. SBK har jobbat med förankringen och kommittén hoppas att
läget är under kontroll men något underlag har ännu inte skickats till KHM.
Revidering av regelverk
Revidering av regelverken för BPH pågår fortfarande. Regelverken finns med på
dagordningen inför kommitténs första möte 2022.
Mentalpoolsmöte 29 och 30/11
Mötet var mycket bra och uppskattat av deltagarna.
Mentalpoolisterna rekommenderar AK att ha MI-föreläsningen på avelskonferensen
och/ eller på KHMs föreläsningsdag 2022. Inte minst är delen kring klubbarbetet
väldigt bra att sprida.
Nyinvald i mentalpoolen är Margaretha ”Meta” Carlsson.
Kort webbkurs om rädsla hos hund
Arbetsgruppen arbetar med men p.g.a. av sjukskrivning har projektet blivit försenat.
Delen med Åsa Nilsonne, som berättar om vad som händer i kroppen och huvudet när
man blir rädd. Delen med Memea Mohlins träningstips är färdigställd. Utbildningen har
börjat byggas i SKKs nya plattform, Learnifier. Målet är att blir klar innan sommaren
2022.
Träningsmetoder
Anna Fors Ward har fått kännedom om att det används metoder som strider mot SKKs
policy vad gäller träning av hund. Under Övergripande mål för verksamheten står
tydligt vad som gäller ”Följa utvecklingen av olika dressyrmetoder som tillämpas och
verka aktivt för att sådant som strider mot SKKs policy relation människa - hund inte
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ges möjlighet att etablera sig i landet.” Ansvarig för detta är PtK/JHK/KHM. Förslag är
att CS måste diskutera detta och följa upp det.
Det står också att SKK ska verka för Att främja och utveckla goda former av hundsport
a) ”För samtliga delar av hundsporten såsom utställning, prov, tävling och beskrivning
finns ett regelverk, fastställt av SKK. Dessa ska säkerställa att de olika verksamheterna
bedrivs i linje med djurskyddslagens regler och intentioner.” UtstK/PtK/JHK/KHM.
CS beslutade att till nästa möte ta upp frågan om träningsmetoder för hund.
BPH fyller 10 år 2022
En grupp är utsedd för att planera och uppmärksamma detta.
CS noterade informationerna.

§ 194 SKK/UK
a)

Information från ordförande

Gemensamt möte
Utbildningskommittén och Kommittén för uppfödarsamverkan har haft ett gemensamt
möte för att diskutera gemensamma frågor.
SKK Play?
UK har diskuterat alternativ till att använda ett mer kostnadseffektivt media än SKK
Play. På förslag finns att använda Youtube-kanalen, starta en POD för att kunna skapa
en mer dynamisk interaktion. UK återkommer när diskussionen har kommit längre och
det finns förslag att presentera.
Hundägarutbildning
En hundägarutbildning är nu lanserad och finns att köpa i SKK Shop!
CS noterade informationerna.

§ 195 SKK/UKK
a)
Protokoll nr 4-2021
Protokoll fört vid Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och Kennelkonsulentkommitté
den 7 september 2021.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

SKK/CS nr 7-2021
2021-12-08--09
Sida 24/28

§ 196 SKK/KUS
a)
Protokoll nr 6-2021
Protokoll fört med Svenska Kennelklubbens Kommitté för uppfödarsamverkan den 12
oktober 2021.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 197 SKK/FK
a)
Protokoll nr 5-2021
Protokoll fört med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 28 september
2021.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
b)
Remisstid för SKKs typstadgar
En skrivelse som undertecknats av 15 specialklubbar har tillställts SKKs Centralstyrelse
och Föreningskommittén.
När remissen skickats ut ansökte flera klubbar om en förlängd remisstid hos FK.
Skrivelsen innehåller ett flertal skäl till varför klubbarna inte klarar av att ta ställning till
ändringsförslagen inom de tre månader som är stipulerade.
FKs ordförande, Ove Johansson, informerade CS om att FK vid sitt senaste möte har
förlängt remisstiden till den 31 mars 2022.
Från FKs sida har ett väl genomarbetat förslag till reviderade stadgar skickats ut. En
workshop hölls på fredagen innan KF för att gå igenom, förklara och svara på frågor
angående remissförslaget. Detta också för att underlätta för klubbarna i deras fortsatta
arbete.
FK hade med dagens möjligheter till digitala möten och sammanträden sett att
klubbarna på ett bra sätt kunnat möta den utsatta remisstiden.
Gemensamt för Föreningskommittén är att avslutningen på skrivelsen inte kan anses
höra till den goda ton som kommittén förespråkar ska råda inom SKK-organisationen.
CS har tagit del av skrivelsen samt FKs arbete med förslag till nya typstadgar.
CS konstaterar att FK har tillmötesgått klubbarnas ansökan om en förlängd remisstid.
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CS konstaterar även att FKs förslag är att rasansvarsdokumentet bör revideras
samtidigt som typstadgarna.
CS beslutade att avvakta FKs slutliga förslag till nya typstadgar och tillsammans med
förslaget också redovisa en konsekvensanalys av förändringarna i typstadgarna.

§ 198 SKK/DN
a)
DN-beslut
För information fanns följande beslut från DN; nr 61-62, 64-66.
b)
Ärende nr 48/2021
Ärende nr 48/2021 har blivit avskrivet av DN då anmälas återkallats.
CS noterade informationen.

§ 199 SKK/AG Standard
a)
Protokoll nr 8-2021
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för
standardfrågor den 15 oktober 2021.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
b)
Protokoll nr 9-2021
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för
standardfrågor den 16 november 2021.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 200 Svenska Kynologiska Akademin
a)
Protokoll nr 4-2021
Protokoll fört vid Svenska Kennelklubbens Svenska Kynologiska Akademi den 10
november 2021.
b)
Biblioteket och museet
Smärre uppdateringar kommer att göras i biblioteket och museet.

SKK/CS nr 7-2021
2021-12-08--09
Sida 26/28

c)
Minnesstund
En minnesstund har hållits för Marina Reuterswärd i museets lokaler med afternoon
tea, helt i Marinas andra.
c)
Digitalisering
Akademin diskuterar löpande om hur och vad som skulle kunna digitaliseras under
Akademins paraply, t.ex. digitalisering av befintliga stamböcker.
CS noterade informationerna.

§ 201 SKK/KSS
a)

Information från ordförande

Rapporten med mål och strategier för SKKs ställningstagande gällande exteriöra
överdrifter
Det har lagts ner mycket tid för att ta fram rapporten och det som föreslås behöver det
arbetas med framöver. Det är viktigt att arbetet som lagts ned inte faller i glömska.
CS kan se att KSS arbete kommer att finnas med i den nya kommitté som är föreslagen.
Köpahund.se
Kommittén önskar att CS godkänner att texter från The Kennel Club översätts till
svenska och läggs till på köpahund.se
CS beslutade att godkänna att texterna översätts och läggs till på köpahund.se
SRD – bordlagd fråga från 8 december – se punkt § 180 a)
CS är väl medveten om att det behövs ett omtag när det gäller SRD.
CS diskuterade frågan ingående men konstaterar att det är klokast att vänta med ett
beslut tills alla kommittéer och arbetsgrupper är klara.
CS konstaterar vidare att en samordning med NKU också ska planeras.
Brakycefali
Det finns utestående frågor som t.ex. hur ska det jobbas vidare med de fem
fokusraserna? Efterarbetet med inventeringen och möte med de fyra ras- och
specialklubbarna? Uppföljning av den förra brakycefalkonferensen, vad behövs inför
en eventuell ny konferens?
Thomas Uneholt bad att få komma tillbaka till KSS i ovanstående frågor.
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CS noterade informationen.

§ 202 Nordiska frågor
a)
Protokoll från den 18 november 2021
För information fanns NKU/AUs protokoll från den 18 november 2021.
b)
Stämning av Norsk Kennel Klub, NKK
När dom har fallit för Norsk Kennel Klub i den stämning som de varit föremål för har de
nordiska kennelklubbarna beslutat att ha ett möte.
CS noterade informationen.

§ 203 Internationella frågor
a)
Rapport - FCI Mondioring Commission
För information fanns minnesanteckningar från möte i FCIs kommission för mondioring
den 1 oktober 2021.
b)

Rapport - FCI Lag-VM 2021 och möte med FCIs Rescue Dog Commission 411 november 2021
För information fanns minnesanteckningar från FCI-mötet och Lag-VM där Sverige
lyckades ta två bronsmedaljer, i ytsök och ruinsök. Grattis!
c)
Rapport – FCI Utility Dogs Commission
För information fanns minnesanteckningar från möte I FCIs Brukshundskommitté den 9
september och den 10 november 2021.
d)
Rapport – FCI Commission for Education & Public Relations
För information fanns minnesanteckning från möte I FCIs kommitté för utbildning och
PR den 9 november 2021.
CS tackar delegaterna för minnesanteckningarna från sina respektive möten. De är
mycket uppskattade och läsvärda.

§ 204 Övriga frågor
CS beslutade att ta upp frågan om Hundsport vid nästa möte.

SKK/CS nr 7-2021
2021-12-08--09
Sida 28/28

§ 205 Statistik
a)
Registreringsstatistik
Den kraftiga uppgången för registreringar och medlemsantal har mattats av något den
senaste månaden, men är fortfarande hög om man jämför med de senaste åren.
CS noterade informationen.

§ 206 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
CS beslutade att detta gäller för § 187 c).

§ 207 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är planerat till den 10 februari 2022.

§ 208 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade de närvarande, önskade God Jul och Gott Nytt År och avslutade
mötet.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Thomas Uneholt

Justeras:

Magnus Jensen

Jörgen Oinonen

