
 
  

 

 
2022-02-28 

Sida 1/3 
 
 

 
 

 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för rashundars 
sundhet, KRS,  2022-02-28. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten, ordförande, Karin Brostam Berglund, 
Karin Ögren, Patric Ragnarson, Jeanett Lemmeke 
 
Adjungerade: Paula Sunebring, Thomas Uneholt, ordförande SKK 
 
Adjungerade från SKKs kansli: Kees de Jong, VD, Helena Skarp, chef SKKs avdelning för 
avel och hälsa. 
 
Journalistisk bevakning: Åsa Lindholm 
 
Protokoll: Lotta Olsson 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Kommitténs ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade alla välkomna till denna 
kommittés första möte. Fortsatte därefter med att presentera kommitténs uppdrag 
och sina tankar om detta. Ett ledord för kommitténs arbete är att vi arbetar för vikten 
av att visa att en rashund som följer sin rasstandard är en sund hund, oavsett ras. 
Därefter följde en presentationsrunda av kommitténs ledamöter och adjungerade. Det 
konstaterades att det finns en bred kompetens i kommittén som kommer att vara till 
nytta i kommitténs arbete.  
 
§ 2. Val av justerare 
 Att justera dagens protokoll valdes Karin Brostam Berglund. 
 
§ 3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes 
 
§ 4. Information från 

- Thomas Uneholt, SKKs ordförande. Inledde sin presentation med: SKKs 
fundament bygger på avel av sunda, friska, funktionella och rastypiska 
rashundar. Lyckas vi inte med det så har vi inget SKK i framtiden!! Vi måste 
samarbeta med olika intressenter för att komma framåt i frågan. Det vi hittills 
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har gjort har inte givit det resultat som vi har hoppats på och i omtaget som nu 
görs är denna kommitté en viktig del. Mycket fokus ligger på de brakycefala 
raserna men exteriöra överdrifter i stort ska också jobbas med. 

 

- Kees de Jong, SKKs VD. Presenterade sig, sin bakgrund och hur han ser på sitt 
uppdrag i SKK. Samhällets lagar och normer förändras över tid och det är viktigt 
att även SKK följer med i detta. Vi måste alltid i alla sammanhang ha våra 
hundars välfärd i fokus. Vi håller våra djur i vår tjänst och vi har då hela 
ansvaret för att de mår bra. Myndigheterna vill veta vad vi gör gällande 
rashundars sundhet och även se att det ger resultat. 
 

- Helena Skarp, chef för SKKs avdelning för avel och hälsa presenterade sig och 
gjorde sedan en omvärldsananalys. Började med att gå igenom vad vi har att 
följa när det gäller lagar och föreskrifter. Samhällets syn på våra hundar 
förändras och vi ser idag lagändringar i flera europeiska länder som syftar till 
bättre välfärd för våra husdjur. Viktigt att SKKs arbete för rashundars sundhet 
syns, såväl för våra hundars välmående som att vi ska uppfattas som en 
organisation som tar frågan på allvar.  
 

§ 5. Information från sekreteraren 
Informerade om digitala pärmen, reseräkningar, arvoden, milersättningar och 
liknande.  
 
§. 6 Information om journalistisk bevakning 
Åsa Lindholm som har uppdraget journalistisk bevakning av KRS  berättade vad detta 
innebär. Uppdraget innebär att hon deltar på kommitténs möten och skriver om dessa 
i Hundsport Special. 
 
§ 7. SRD, Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar 
SRD har tidigare hanterats av kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS men 
kommer nu ligga under KRS ansvar. En kort uppdatering och överlämning gjordes av 
sekreteraren och Karin Brostam Berglund, tidigare ledamot i KSS. Beslutades att en 
arbetsgrupp ska ansvara för SRD frågorna och Karin Brostam Berglund utsågs som 
sammankallande i arbetsgruppen och kan knyta till sig fler personer till gruppen. Lotta 
Olsson fortsätter som tidigare att administrera SRD rapporter, klubbarnas 
sammanställningar etc. 
 
§ 8. Hälsoprogram brakycefala raser 
Idag finns det ett hälsoprogram,  Andning och temperaturreglering, för fyra brakycefala 
raser: mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg och bostonterrier. Hälsoprogrammet är 
i dag på nivå 1 vilket betyder att central registrering görs i Hunddata och Avelsdata 
men är inte obligatoriskt för avel. 
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Hälsoprogrammet infördes 2019 efter att ha tagits fram i samarbete med berörda 
rasklubbar och provats ut under en tvåårs period. I dagsläget är det 17 mopsar, 40 
franska bulldoggar, 8 engelska bulldoggar och 6 bostonterrier undersökta.  
 
Den engelska kennelklubben, The KC,  har i samarbete med University of Cambridge 
tagit fram en undersökning som graderar BOAS, Brachycephalic Obstructive Airway 
Syndrome, vilket är ett samlingsnamn för andningsproblematik hos brakycefala raser. 
Undersökningen kallas Respiratory function grading scheme, RFG-S och omfattar 
raserna mops, fransk bulldogg och engelsk bulldogg. SKK har ansökt hos The KC om att 
få införa detta även i Sverige. Avtal för detta har nu godkänts och arbetet kan påbörjas 
för införandet i Sverige. 
 
§ 9.  Ärenden som inte får offentliggöras innan minnesanteckningarna är justerade. 
Inget ärende befanns falla under denna punkt. 
 
§ 10. Kommande möten 
Datum för kommande möten bestämdes till 22 mars, 1 april och 2 maj. 
 
§ 11. Mötets avslutande 
Maritha Östlund-Holmsten tackade alla för ett bra möte med stort engagemang och 
förklarade härmed mötet avslutat. 
 
 
Protokoll 
 
 
Lotta Olsson 
 
Justeras 
 
 
Maritha Östlund-Holmsten  Karin Brostam Berglund 
 
Det justerade protokollet  redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 
 

 
 
 
 


