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SKK/UtstK nr 7-2020
2020-11-10
§§ 130-165

Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den
10 november 2020.

Närvarande: Maritha Östlund-Holmsten (ordf), Birgitta Bernhed (vice ordf), Madeleine
Bäckman, Kerstin Eklund, Cindy Pettersson och Bo Wiberg
Anmält förhinder: Viktoria Engström
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli, Ulf Uddman § 136 c)
Protokoll: Jenny Damgren

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

§ 131 Val av justerare
Cindy Pettersson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

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

§ 133 Föregående protokoll
Protokoll från möte 6-2020 godkändes och lades till handlingarna.

§ 134 Övriga protokoll
a) Centralstyrelsen, CS
Protokoll 6-2020 från den 1-2 september fanns med protokollsutdrag:
§ 118 Covid-19 frågor, inomhusutställningar höst 2020 och vår 2021, samt uppdrag till
UtstK att komma med förslag till hur utställningar kan ”coronasäkras”.
§ 121 Skrivelser som rör läns- och specialklubbar, a) önskemål om förskjuten
regelrevidering
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§ 130 SKK/UtstK, protokoll nr 5-2020, d) § 96 Länsklubbsutställningar 2023
§ 130 SKK/UtstK, protokoll nr 5-2020, e) Västra Kennelklubben – överklagan av beslut
från UtstK nr 3-2020
§ 144 Internationella frågor, e) Ansökan Euro Dog Show 2024 eller 2025
UtstK noterade informationen.
Uppdraget i § 118 Covid-19 frågor om förslag kring ”coronasäkring” av utställningar
behandlades senare på mötet, se § 148.
UtstK diskuterade § 144 Ansökan Euro Dog Show och hur ansökan ska hanteras. UtstK
beslutade att tillsätta en arbetsgrupp att bereda frågan. Arbetsgruppen består av
Maritha Östlund-Holmsten, Birgitta Bernhed, Madeleine Bäckman och Kjell Svensson
(sammankallande). Arbetsgruppen ska ha ett förslag att presentera i vinter.
b) Domarkommittén, DK
För kännedom fanns protokoll 4-2020 från den 14-15 september.
UtstK noterade informationen.
c) Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS
För kännedom fanns protokoll 4-2020 från den 8 september, samt protokollsutdrag
§ 63 SRD om revidering av SRD.
UtstK noterade informationen.
d) Protokollsutdrag från Föreningskommittén, FK
Protokollsutdrag § 60 Ärende gällande specialklubb, från deras möte den 27 augusti.
SKK återtar rasansvaret för black and tan coonhound i enlighet med specialklubbens
begäran. Frågorna om förändrade championatregler och annan lämplig specialklubb
för rasen förde FK vidare till Jakthundskommittén, JhK, och UtstK. UtstK beslutar i
frågan om championatregler efter förslag från JhK.
e) Disciplinnämnden, DN
För kännedom fanns beslut 79-2020 och 88-2020.
UtstK noterade informationen.

§ 135 Resultatrapport
För kännedom fanns ekonomiska rapporter för UtstK till och med oktober 2020.
UtstK konstaterar att kommittén håller sig väl inom den reviderade budgeten.

§ 136 Information från ordföranden, ledamöter och kansli
a) Ordföranden
Ordföranden hade ingen information under denna punkt.
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b) Ledamöterna
Ledamöterna hade ingen information under denna punkt.
c) VD
Ulf Uddman anslöt mötet och informerade om status för det utställningsadministrativa
system som arbetas med att tas fram. Tre möjliga alternativ undersöks i dagsläget.
Beslut om vilket som kommer arbetas vidare med ska tas inom de kommande
månaderna.
UtstK ställde frågan om möjligheten att kunna välja att få sin nummerlapp skickad med
post kan tas bort från internetanmälan.
Ulf lämnade mötet.
d) Tävlings- och utbildningschefen
Kjell Svensson informerade om arbetet med supplementet till utställnings- och
championatreglerna. Supplementet innehåller ändringar som ska gälla från den 1
januari 2021. Då supplementet skickas till berörda funktionärsgrupper kommer även
de regelförändringar som skedde 2020 att påminnas om eftersom många funktionärer
inte tjänstgjort under innevarande år.
e) Sekreteraren
Sekreteraren informerade om att sidan på webben om UtstK funktionärsstipendium
tagits bort, samt att den anmälan som gjorts till Allmänna reklamationsnämnden, ARN,
angående återbetalning av utställningsavgift till utställningen i Malmö i våras lagts ner
på grund av att anmälaren inte svarat ARN i tid.

§ 137 Bordlagda ärenden
Inga ärenden fanns.

§ 138 Bestyrelserapporter länsklubbar
Inga bestyrelserapporter från länsklubbar fanns.

§ 139 Bestyrelserapporter specialklubbar
Inga bestyrelserapporter från specialklubbar fanns.

§ 140 Utställningsprogram ansökningar/ändringar
a) Ansökningar specialklubbar 2022
UtstK gick igenom och godkände ansökningarna från följande klubbar:
Fågelhundarnas Arbetsutskott
19 st
Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel
7 st
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar
Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel
Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser
Svenska Bassetklubben
Svenska Blodhundklubben
Svenska Bostonterrierklubben
Svenska Brukshundklubben
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben
Svenska Kromfohrländerklubben
Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg
Svenska Klubben för Ungerska Rasundar
Svenska Kromfohrländerklubben
Svenska Lancashire Heeler Klubben
Svenska Landseerklubben
Svenska Leonbergerklubben
Svenska Miniature American Shepherdklubben
Svenska Polarhundklubben
Svenska Porcelaineklubben
Svenska Schnauzer Pincherklubben
Svenska Sennenhundklubben
Svenska Shar-Pei Klubben
Svenska specialklubbar för Drivande Vildsvinshundar
Svenska Terrierklubben
Svenska Wachtelhundklubben

10 st
4 st
4 st
13 st
1 st
1 st
52 st
15 st
1 st
3 st
1 st
1 st
2 st
1 st
3 st
1 st
10 st
1 st
8 st
4 st
2 st
1 st
20 st
1 st

b) Länsklubbar
Förändringar i länsklubbsprogrammet 2021 enligt VU-beslut, se § 150.
- Västernorrlands Kennelklubb ställer in sin utställning i Sundsvall den 17-18 april
- Skaraborgs Kennelklubb fördelar sin utställning i Lidköping över tre dagar, den 30
april till den 2 maj.
- Sydskånska Kennelklubbens utställning i Falsterbo den 29-30 maj ändrar status från
internationell till Nordic.
- Nordskånska Kennelklubben fördelar sin utställning i Hässleholm över tre dagar,
den 21-23 maj.
- Södra Norrbottens Kennelklubb fördelar sin utställning i Piteå över tre dagar, den
21-23 maj.
- Södra Älvsborgs Kennelklubb fördelar sin utställning i Borås över tre dagar, den 2-4
juli.
- Norra Norrbottens Kennelklubb fördelar sin utställning i Gällivare över tre dagar,
den 2-4 juli
- Södra Norrbottens Kennelklubb fördelar sin utställning i Piteå över tre dagar, den
16-18 juli.
- Norra Norrbottens Kennelklubb fördelar sin utställning i Överkalix över tre dagar,
den 20-22 augusti.
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c) Ansökan om byte av datum
Ansökan från Svenska Gårds- och Vallhundsklubben om att byta datum för sin
utställning i Askersund från den 5 juni till den 2 augusti 2021.
UtstK godkände ansökan.
d) Ansökningar om tillägg och flytt från Svenska Leonbergerklubben
1. Ansökan om att lägga till en utställning 2021.
UtstK beslutade att avslå ansökan. Klubben ges möjlighet att istället flytta en av
sina utställningar till det önskade datumet och platsen.
2. Ansökan om att ändra datum från den 25 september till den 22 augusti 2021 för sin
utställning i Nyköping.
UtstK beslutade att godkänna ansökan.
e) Ansökan om tillägg
Ansökan från Svenska Lapphundklubben om att lägga till en utställning 2021.
UtstK beslutade att avslå ansökan då den inkommit för sent för att göra tillägg i
utställningsprogrammet.
Maritha Östlund-Holmsten deltog inte i beslutet.

§ 141 Regelrevidering 2022
Ordföranden redogjorde från CS möte den 4-5 november där UtstK protokoll 6-2020
godkänts, förutom § 114 b Regelrevidering som behandlar att möjligheten att på vissa
raser sätta krav på provmerit för att ta emot certifikat på utställning ska tas bort.
UtstK diskuterade informationen ingående och konstaterade utifrån inkomna
reaktioner att frågan inte är mogen för beslut i dagsläget. Då frågan kräver mer tid och
pedagogisk förankring beslutade UtstK att inte driva frågan vidare i nuläget men att
påbörja en omfattande konsekvensanalys och arbeta med saken mer långsiktigt.
På förekommen anledning uppmanar UtstK specialklubbar som har flera rasklubbar
under sig att vara lyhörda mot rasklubbarnas åsikter i frågan om krav på arbetsmerit
för att ta emot certifikat på utställning. Denna uppmaning ska ses som en uppföljning
av CS uttalande i § 121 a/2020, ”CS uttryckte att det är en styrelses skyldighet att ha en
bra kommunikation med sina eventuella rasklubbar, det är något som kommer alla parter
tillgodo på lång sikt och måste vara ett ständigt pågående arbete.”

§ 142 Policyfrågor/regelfrågor
a) Regler och riktlinjer för ringsekreterare
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Förslag på komplettering och ett par justeringar till uppdaterade Regler och riktlinjer
för ringsekreterare som ska gälla från den 1 januari 2021 fanns. Kompletteringen
innehåller en motsvarande formulering kring etik som införs i de domaretiska reglerna.
UtstK beslutade att efter några redaktionella förändringar godkänna förslagen.

§ 143 Utställningsresultat
Inga ärenden fanns.

§ 144 Utbildningar
a) Utbildningsplan
UtstK utbildningsplan gicks igenom.
UtstK beslutade att utbildning för handledare för ringsekreterare, RIS-H, planeras
genomföras helgen den 17-18 april 2021, delvis på distans. Närmare planering
presenteras längre fram. Ansvariga för utbildningen är Madeleine Bäckman och
Viktoria Engström.
Brush-up för ringsekreterare ska genomföras på distans genom videomöten. UtstK
uppdrog till Madeleine Bäckman att tillsammans med kansliet uppdatera
utbildningsmaterialet.
b) Engelska för ringsekreterare
Distansutbildningen finns nu i SKK Shop, där det går att anmäla till kurserna som
startar den 27 januari. Distansutbildningen presenteras tillsammans med SKKs övriga
utbildningar, och sköts nu helt av kansliet. UtstK tackar alla inblandade för arbetet
med att byta plattform.

§ 145 Ringsekreterarärenden
Inga ärenden fanns.

§ 146 Junior handling
Minnesanteckningar från Handlingkommitténs, HK, möte den 12 oktober fanns.
Cindy Pettersson informerade från HKs möte den 9 november där det beslutats att
ställa in de planerade distriktsmästerskapen på grund av restriktionerna kring
coronapandemin. HK har börjat arbeta för att kunna genomföra någon annan aktivitet
digitalt samma datum som distrikstmästerskapen var planerad.
UtstK noterade informationen.

SKK/UtstK nr 7-2020
2020-11-10
Sida 7/12

§ 147 Inkomna skrivelser
a) Skrivelse från rasklubb
Svenska Dobermannklubben hade inkommit med en skrivelse om klubbens reaktion på
UtstK protokollsutdrag § 120/2020.
UtstK har tagit del av skrivelsen, och lägger därmed ärendet till handlingarna.

§ 148 Konsekvenser av Coronapandemin
a) Exteriörbedömning
För kännedom fanns information om planerade och genomförda exteriörbedömningar,
samt information som gått ut till medlemmar, klubbar och domare om
exteriörbedömningar.
UtstK beslutade att utvärdera exteriörbedömning framöver för att se om behovet
fortfarande finns och om något i genomförandet behöver förändras.
b) Information till klubbar
För kännedom fanns den information med Covid-19 rekommendationer som skickats
från CS presidium den 29 oktober till SKKs klubbar med anledning av myndigheters
regionala restriktioner.
c) Coronasäkra utställningar
Utifrån uppdraget från CS att komma med förslag till hur utställningar kan
”coronasäkras” diskuterade UtstK olika alternativ. Eftersom det inte finns några klara
villkor att förhålla sig till när det gäller antal människor som får samlas är det svårt att
veta förutsättningarna för utställning framöver.
UtstK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som ska samla idéer som kan delges
klubbarna. Gruppen består av Birgitta Bernhed (sammankallande), Madeleine
Bäckman och Viktoria Engström.
d) Skrivelse från klubb angående exteriörbedömning
Skrivelse från Svenska Molosser och Herdehundsklubben med återkoppling och idéer
kring exteriörbedömning.
UtstK tog del av skrivelsen och tar med sig åsikterna till kommande diskussioner.

§ 149 Ledamöternas uppdrag
a) Lista över ledamöternas uppdrag gicks igenom och uppdaterades.
b) Enkät till klubbar om CUA
Madeleine Bäckman och Kerstin Eklund presenterade sina förslag på frågor till enkäten
om CUA som ska skickas till klubbar.
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UtstK godkände förslagen och uppdrog till sekreteraren att skicka enkäten till läns- och
specialklubbar med uppmaning till specialklubbarna att vidarebefordra enkäten till sina
ras- och lokalavdelningar som arrangerar utställning. Madeleine och Kerstin uppdrogs
att följa upp svaren från klubbarna.
UtstK tackade arbetsgruppen för sitt arbete.

§ 150 Redovisning av VU-beslut
a) Hundar per domare och dag
12 oktober godkänt ansökan från SPHK's rasklubb för alaskan malamute att låta
domare Anna Törnlöv döma 82 hundar på deras utställning i Orsa den 31 oktober.
b) Ändringar av plats och/eller datum
14 september godkänt ansökan från Svenska Dreverklubben att byta datum för sin
utställning i Linköping från den 20 september till den 6 december 2020.
24 september godkänt ansökan från Södra Älvsborgs Kennelklubb om att utöka sin
utställning i juli 2021 med 1 dag, vilket innebär att utställningen är den 2-4 juli 2021.
Grupp 9 och 10 flyttas från söndagen till fredagen.
24 september godkänt ansökan från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar om att
flytta sin utställning i Filipstad från den 23 maj 2021 till den 16 maj 2021.
25 september godkänt ansökan från Svenska Taxklubben om att flytta sin utställning i
Solna från den 23 augusti 2020 till Nykvarn den 12 december 2020.
25 september godkänt ansökan från Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel om att
ställa in sina utställningar i Vännäs den 20 juni och i Falsterbo den 12 september 2021.
1 oktober godkänt ansökan från Fågelhundarnas Arbetsutskott om att byta plats och
datum för sin utställning från Gällivare den 17 september 2021 till Kristianstad den 8
april 2021.
5 oktober godkänt ansökan från Norra Norrbottens Kennelklubb om att utöka sina
utställningar 2021 med 1 dag enligt nedan.
Gällivare den 2-3 juli ändras till den 2-4 juli.
- Fredag grupp 9
- Lördag grupp 2, 5, 8, 10
- Söndag grupp 1, 3, 4/6,
Överkalix den 21-22 augusti ändras till den 20-22 augusti.
- Fredag grupp 1, 4/6, 7
- Lördag grupp 2, 5, 8, 10
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Söndag grupp 3, 9

5 oktober godkänt ansökan från Svenska Vorstehklubben att flytta sin utställning den
29 november 2020 från Upplands Väsby till Enköping.
13 oktober godkänt ansökan från Svenska Terrierklubben om att flytta utställningen i
Märsta den 22 november 2020 till Upplands Väsby den 28 november 2021.
13 oktober godkänt ansökan från Svenska Terrierklubben om att ställa in utställningen
i Märsta den 21 oktober 2020.
13 oktober godkänt ansökan från Svenska Terrierklubben om att ställa in utställningen
i Åsarna den 7 augusti 2021.
14 oktober godkänt ansökan från Specialklubben för Shih Tzu om att flytta
utställningarna i Sala den 20 och 21 februari 2021 till Eskilstuna samma datum.
15 oktober beslutat att Sydskånska Kennelklubbens utställning i Falsterbo byter status
från internationell till Nordic på grund av att den efter byte av datum ligger samma
helg som europavinnarutställningen i Celje. FCI tillåter inte andra internationella
utställningar samtidigt.
16 oktober godkänt ansökan från Svenska Dvärghundsklubben om att flytta Papillon
Ringens utställning den 3 oktober 2020 till den 2 oktober 2021.
16 oktober godkänt ansökan från Svenska Klubben för Ungerska Rashundar om att
flytta sin utställning från Haparanda den 16 juli 2021 till Töreboda den 10-11 juli 2021.
19 oktober godkänt ansökan från Svenska Bassetklubben om att byta datum för sina
utställningar i Broby 2021 från den 29 och 30 maj till den 8 och 9 maj.
19 oktober godkänt ansökan från Södra Norrbottens Kennelklubb om att fördela sin
utställning i Piteå den 22-23 maj 2021 över tre dagar med följande gruppfördelning:
Fredag 21 maj: grupp 1, 8, 10
Lördag 22 maj: grupp 2, 3, 4/6, 5
Söndag 23 maj: grupp 7, 9
19 oktober godkänt ansökan från Södra Norrbottens Kennelklubb om att fördela sin
utställning i Piteå den 17-18 juli 2021 över tre dagar med följande gruppfördelning:
Fredag 16 juli: grupp 3, 7, 10
Lördag 17 juli: grupp 1, 2, 4/6, 5
Söndag 18 juli: grupp 8, 9
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19 oktober godkänt ansökan från Svenska Vinthundklubben om att byta datum och
plats för sin utställning från Upplands Väsby den 7 mars 2021 till Eskilstuna den 23 maj
2021.
20 oktober godkänt ansökan från Nordskånska Kennelklubben om att fördela sin
utställning i Hässleholm den 22-23 maj 2021 över tre dagar med följande
gruppfördelning:
Fredag 21 maj: grupp 4/6, 8
Lördag 22 maj: grupp 2, 7, 9
Söndag 23 maj: grupp 1, 3, 5, 10
22 oktober godkänt ansökan från Västernorrlands Kennelklubb om att ställa in sin
utställning i Sundsvall den 17-18 april 2021.
27 oktober godkänt ansökan från Skaraborgs Kennelklubb om att fördela sin
utställning i Lidköping den 1-2 maj 2021 över tre dagar, 30 april till 2 maj med följande
gruppfördelning:
Fredag 30 april: Grupp 2,5,7,10
Lördag 1 maj: Grupp 3,9
Söndag 2 maj: Grupp 1,4,6,8
2 november godkänt ansökan från Svenska Bassetklubben om att byta datum för sin
utställning i Romakloster från den 15 januari 2021 till den 15 maj 2021.
3 november godkänt ansökan från Svenska Vinthundklubben om att byta ort och
datum för deras utställning från den 27 mars 2021 i Eskilstuna till den 19 september
2021 i Vårgårda.
c) Övrigt
14 oktober godkänt enligt förslaget från Sveriges Hundungdom, SHU, om att istället för
SM genomföra distriktsmästerskap i JH på fyra platser i Sverige samtidigt den 5
december 2020.
16 okt godkänt ansökan från Svenska Stövarklubben om utökad tid för att ansöka om
utställningar 2022.
26 oktober godkänt enligt förslaget från Svenska Gårds och Vallhundsklubben att
kravet på provmerit för deltagande i bruksklass för bergamasco ska vara lägst
omdömet Good på Svenska Kroppsvallarklubbens vallanlagstest. Samma krav gäller för
att ansöka om C.I.E. Det ska gälla från den 1 januari 2021.
28 oktober godkänt ansökan om att låta dobermann SE51277/2020 Nelson Dobgrace
delta på Gästriklands Kennelklubbs exteriörbedömning den 5 december i Gävle. Detta
är en exteriörbedömning för svanskuperad hund, och får göras vid ett (1) tillfälle.
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§ 160 Nya raser/rasnamn
Ingen information fanns.

§ 161 Information från FCI
a) För kännedom fanns:
- Information från FCI General Committee möte den 3-4 september
- Information från FCI General Committee möte den 22 september
- Information från den 2 oktober gällande ändringar av internationella
utställningar 2020
- Information från den 21 oktober om titlar som kan erhållas 2022 då FCI firar
111 år.
- FCI Privacy Policy
- Information om att World Dog Show 2020 uppskjuten till 2022
- Kalender över FCIs championat i olika gren 2020-2024
UtstK noterade informationen.
b) För kännedom fanns cirkulär:
- 40/2020 Information från Cyperns kennelklubb om icke erkända klubbar på Cypern
- 41/2020 Information från FCI om ändringar i FCI Show Judges Code Of Commitment
To The Welfare Of Pedigree Dogs
- 42/2020 Information från Ukrainas kennelklubb om en medlem och uppfödare som
är avstängd
- 43/2020 Information från Ukrainas kennelklubb om medlem och
utställningsdomare som är avstängd
- 44/2020 Information från Ukrainas kennelklubb om två uppfödare och
utställningsdomare som är avstängda
- 45/2020 Information från FCI angående FCI-domare som tjänstgör vid arrangemang
utanför FCI-organisationen
- 49/2020 Information från FCI med förtydliganden gällande FCI-domare som
tjänstgör vid arrangemang utanför FCI-organisationen
UtstK noterade informationen.

§ 162 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

SKK/UtstK nr 7-2020
2020-11-10
Sida 12/12

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

§ 164 Kommande möten
UtstK beslutade att kommande möten 2021 läggs den 10 februari, 21 april, 8 juni, 1516 sep (gemensamt med DK), och 2 november.

§ 165 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för mötet, och tackade kommittén för hela året då nästa möte
blir i februari 2021.

Vid protokollet
Jenny Damgren

Justeras:

Justeras:

Maritha Östlund-Holmsten

Cindy Pettersson

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

