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Protokoll fört vid sammanträde på distans med Svenska Kennelklubbens 
domarkommitté torsdag 2020-06-04. 
 
 

Närvarande: 

Thomas Uneholt (ordf.), Anna Uthorn, Dodo Sandahl, Eva Liljekvist-Borg, Johan Andersson 
(närvarade inte vid § 49 g.), Kjell Lindström, Marie Gadolin (närvarade inte vid § 46 a.) 
 

Adjungerade: 

Kjell Svensson (Tävlings-och utbildningschef), Ulrika Henriksson (Utbildningsavdelningen) 
 

Protokoll 

Johanna Anderkrans 
 
§38 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade alla välkomna, mötet förklarades sedan öppnat. 
 
§ 39 Val av justerare 
Dodo Sandahl valdes tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll. 
 
§ 40 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
§ 41 Föregående protokoll 
DKs protokoll 2-2020 godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 42 Resultatrapportering 
Resultatrapporten för maj 2020 granskades tillsammans med DKs budget för 2020 som 
reviderats efter Centralstyrelsens (CS) beslut, 4-2020 § 52 b), att godkänna Ulf 
Uddmans förslag. 
 
Ordföranden presenterade motiveringarna bakom besluten gällande vilka projekt vars 
budget reducerats och informerade om vad det kommer innebära för DK. DKs 
målsättning är att de medel som ännu inte är reserverade för bidrag till klubbar ska 
användas till vidareutbildning och kompetensutveckling av domarkåren.  
 
§ 43 Domarkonferenser 

a) Redovisning av exteriördomarkonferenser 
- Enligt önskemål från DK 2-2020 § 26 a) har Svenska Dvärghundklubben (SDHK) 
inkommit med ett reviderat protokoll från exteriördomarkonferensen som hölls 15-17 
november 2019. 
 
DK beslutade att godkänna slutliga versionen av protokollet samt ekonomisk 
redovisning för utbetalning av bidrag om 250 000 kr enligt CS beslut från 1 februari 
2019, SKK/CS 1-2019 § 8 f).  
 
- Protokoll samt ekonomisk redovisning fanns för godkännande från Svenska 
Taxklubbens (SvTK) exteriördomarkonferens 22 februari 2020. 
 
DK beslutade att godkänna protokoll samt ekonomisk redovisning för utbetalning av 
bidrag om 50 000 kr. 
 

b) Exteriördomarkonferens 2020 
- Svenska Terrierklubben (SvTeK) hade inkommit med frågeställningar kring 
genomförandet av sin planerade domarkonferens i 20-21 november 2020. 
 
DK diskuterade ärendet och vill göra ett allmänt uttalande gällande årets planerade 
domarkonferenser då rådande omständigheter påverkar alla större sammankomster. 
DK beslutade att de klubbar som har inplanerad exteriördomarkonferens 2020 får om 
de vill flytta fram konferensen istället för att ställa in. Ansökan om nytt datum ska 
göras till DK. 
 
Bidragsbeloppen för konferenserna står kvar så som angivna vid godkännande av 
ansökan. 
 
DK vill även uppmuntra klubbarna att utforska alternativa former för 
exteriördomarkonferenser. 
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c) Exteriördomarkonferens 2022 

- Efter samtal med Eva Liljekvist-Borg har Svenska Polarhundklubben (SPHK) beslutat 
att hålla sin domarkonferens 2 oktober 2022. Dagen efter Svenska Isländsk Fårhund 
klubben (SIFK) och Svenska Lapphundklubben (SLK) planerade domarkonferens 1 
oktober 2022. 
 
DK beslutade att fastställa datumet.  

 
d) Exteriördomarkonferens 2023 

- Svenska Spets och Urhundklubben (SSUK) hade inkommit med en ansökan om att få 
hålla bidragsberättigad domarkonferens 24 september alternativt 12 november 2023. 
Följande raser kommer behandlas under konferensen: 
 keeshond 
 grosspitz 
 mittelspitz 
 kleinspitz 
 pomeranian 
 
DK beslutade att bordlägga ärendet till nästa DK möte, 4-2020, då ansökningstiden för 
konferenser 2023 går ut 1 juli 2020. 
 
§ 44 Domarkompendier 

a) Lista över domarkompendier 
För kännedom fanns lista över de domarkompendier som för tillfället granskas samt de 
domarkonferenser som ska genomföras med tillhörande domarkompendier. 
 
Informerades om att domarkompendium för norfolkterrier, tysk jaktterrier, bullterrier, 
miniatyrbullterrier, sealyhamterrier, kromfohrländer, bedlingtonterrier, american 
staffordshire terrier, manchesterterrier, rat terrier och american hairless terrier, 
ruskaja tsvetnaja bolonka, english toy terrier, berner sennenhund, grosser schweizer 
sennenhund, entlebucher sennenhund och appenzeller sennenhund är godkända och 
därmed kan bidraget om 3 000 kr per kompendium betalas ut till klubbarna. 
 
§ 45 Domarfrågor 

a) Domares återbud till uppdrag 
För kännedom fanns information från Eva Nielsen beträffande återbud till 
domaruppdrag i Norge 1-2 februari 2020. 
 
DK noterade informationen som lades till handlingarna.  
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b) Bestyrelserapporter 

Svenska Leonbergerklubben – Vårgårda – 2020-02-23 
Som bilaga till bestyrelserapporten fanns tre skrivelser gällande en utställares, som 
också är svensk exteriördomare, uppförande under pågående bedömning. 
 
DK tog del av bestyrelserapporten, skrivelser från flertalet utställare, yttrande från 
bestyrelsen, yttrande från ringsekreterare, film från platsen samt yttrande från 
domaren. DK tog även del av Utställningskommitténs (UtstK) behandling av ärendet. 
 
Protokollsutdrag från UtstKs möte nr 2-2020 

§ 42 Bestyrelserapporter specialklubbar 
Leonbergerklubben 23 februari i Vårgårda. 
I bestyrelserapporten fanns en notering om en högljudd dispyt. 
Yttranden från utställare och funktionärer fanns som underlag i ärendet. 
Av underlagen framgår att funktionärernas roller sinsemellan inte varit 
helt tydliga. 
UtstK diskuterade ärendet ingående och påpekar att alla förväntas vara 
hövliga och hålla en god ton mot både andra utställare och funktionärer. 
UtstK beslutade att uppdra till ordföranden att i samråd med 
ordföranden i Domarkommittén, DK, ha ett samtal med den av de 
inblandade utställarna som är utställningsdomare. Detta utifrån att en 
auktoriserad exteriördomare har en framskjuten förtroendepost inom 
SKK vilket medför ett särskilt ansvar. 
UtstK konstaterar vidare att bestyrelsen har gjort sitt bästa i situationen, 
men vill också påminna klubben om vikten av att i förväg vara tydliga 
med vad olika uppdrag innebär. 

 
DK diskuterade ärendet ingående och såg extra allvarligt på att domaren i sitt skriftliga 
yttrande lämnat oriktiga uppgifter. DK uppmärksammade även tidigare ärenden 
gällande samma domare som behandlats av DK och lett till samtal med DKs 
ordföranden, DK 4-2015 §72 a), samt samtal med CS presidium, DK 4-2017 §72 a). 
Aktuellt ärende blev därför en del i en samlad bedömning av domarens omdöme.  
 
Efter vidare ingående diskussioner blev DKs samlade bedömning att domarens 
allmänna moraluppfattning är klandervärd på grund av upprepade incidenter, även 
efter samtal med CS presidium. 
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Med hänvisning till domaretiska regler punkt 1 ”En auktoriserad domare har en 
framskjuten förtroendepost inom Svenska Kennelklubben. Domarens oväld och 
objektivitet får inte kunna ifrågasättas. Skulle det bli uppenbart att domaren brister i 
dessa för domarvärvet grundläggande egenskaper eller om hans allmänna 
moraluppfattning kan anses klandervärd, bör domarens fortsatta auktorisation 
omedelbart omprövas av Svenska Kennelklubben” (Regler och anvisningar för 
exteriördomare samt domaretiska regler, s. 29) beslutade DK att tillämpa den 
disciplinära åtgärden avstängning i 6 månader från och med 2021-01-01. 
 
På grund av de rådande omständigheterna med Corona pandemin som innebär att det 
inte är någon utställningsverksamhet för tillfället verkställs avstängningen från 2021-
01-01. 
 
Marie Gadolin anmälde avvikande åsikt mot beslutet. 

 
c) Övrigt 

Skrivelse hade inkommit från en svensk domare gällande DK 2-2020 § 30 a), med 
önskemål om att ompröva det andra beslutet i paragrafen. 
 
DK tog del av skrivelsen samt de underlag dom fanns tillgängliga vid behandling av 
ärendet under DKs möte 4-2019. 
 
DK diskuterade ärendet och var överens om att vidhålla sitt beslut, DK 2-2020 § 30 a). 
 
§ 46 Ansökningar 

a) Följdauktorisation 
- Under DKs möte 4-2019 § 72 b) uppdrog DK till kansliet att kontakta Svenska 
Stövarklubben (SvStK) gällande möjligheten att uppdatera listan över klubbens valda 
examinatorer/aspirantdomare samt att se över de för stövarraserna auktoriserade 
domarna för eventuellt förslag om följdauktorisation på de numerärt små raserna. 
 
Listan över SvStK valda examinatorer/aspirantdomare är uppdaterad. Klubben hade till 
mötet även inkommit med förslag gällande möjligheter till följdauktorisation. Som 
ytterligare underlag hade Ulrika Henriksson sammanställt en lista över de domare som 
i dagsläget är auktoriserade på någon av SvStKs raser. 
 
DK diskuterade ärendet och beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte, 4-2020. 
 
- Ansökan fanns från Marie Gadolin beträffande följdauktorisation för rasen basset 
bleu de gascogne. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
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b) Övrigt 

- För kännedom hade FCIs slutliga godkännande av Svante Frisk som FCI internationell 
allrounddomare inkommit. 
 
DK gratulerar Svante till auktorisationen. 
 
- Önskemål hade inkommit från DK/VU gällande möjlighet till principbeslut från DK 
rörande dispensansökningar från domare som vill döma raser de inte är auktoriserade 
på. 
 
DK diskuterade frågan och beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte, 4-2020. 
 
§ 47 Samsyn och exteriör sundhet 

a) Dokument med information från KSS 
- Kommittén för samsyn och exteriör sundhet (KSS) hade till mötet bifogat flertalet 
rapporter, artiklar och presentationer gällande exteriör sundhet för att ge DK en 
uppfattning över det material som finns tillgängligt. 
 
DK tog del av samtliga dokument och tackade så mycket för informationen. DK önskar 
att i fortsättningen få ta del av SRD rapporterna. DK diskuterade hur rapporterna bäst 
kommer till nytta för domarkåren och beslutade att bordlägga frågan till nästa möte, 
4-2020.  
 
- Ordföranden önskade att särskilt belysa de presentationer om chinese crested dog 
som tagits fram av Göran Bodegård.  
 
DK tog del av dokumenten och beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte, 4-
2020, samt föreslå det som en punkt till det gemensamma mötet mellan DK, AK och 
KSS. 
 

b) Gemensamma mötet AK, DK och KSS 
KSS hade skickat en påminnelse till DK om att inkomma med diskussionspunkter till det 
gemensamma mötet den 27-28 november 2020. 
 
Se §47 a). 
 
§ 48 Övriga skrivelser 

a) Övriga skrivelser 
- DK hade uppmärksammats på att domare felaktig benämnts som svenska 
exteriördomare på Atibox publicerade domarlista.  
 
Svenska Brukshundklubben samt Svenska Boxerklubben har uppmärksammats 
gällande ärendet. 
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DK tog del av Svenska Boxerklubbens svar och diskuterade ärendet. DK har 
invändningar gällande att två personer står angivna som svenska domare eftersom de 
inte innehar sin auktorisation hos SKK. Detta kan medföra problem för arrangörer och 
utställare utomlands, om SKKs kansli i nuläget får in en inbjudansförfrågan från en 
utländsk klubb kommer svaret bli att domaren i fråga inte är auktoriserad då domaren 
inte har någon auktorisation i SKKs register. DK uppmanar därför Svenska 
Boxerklubben att se till att det framgår att domarna inte innehar sin auktorisation hos 
SKK för att minimera missförstånd.  
 
- Specialklubben för Shih Tzu hade inkommit med en skrivelse gällande domares 
bedömning av rasen. Klubben vill uppmärksamma DK på att många domare premierar 
hundar som inte har ett korrekt rörelsemönster. 
 
DK tog del av skrivelsen och ansåg att problematiken som beskrivs kan vara ett ämne 
att ta upp på nästkommande domarkonferens för rasen. 
 
§ 49 Arbetsgrupper 

a) Arbetsgruppen för ”Utveckling av exteriördomarkonferenser samt utveckling av 
distansutbildningar för exteriördomare” 

Deltagare: Johan Andersson sammankallande, Eva Liljekvist-Borg, Susanne Nilsson, Pernilla Sandström. 
Arbetsgruppen önskade att inkludera Susanne Nilsson samt Pernilla Sandström i 
arbetsgruppen. 
 
DK beslutade att godkänna önskemålet. 
 
Arbetsgruppen presenterade sitt förslag kring utveckling av domarkonferenser, 
rasseminarium, minikonferenser, framtagande av mall för domarkompendium och 
digitalisering av domarutbildning. 
 
DK tog del av presentationen samt det skriftliga förslagen och DK gav arbetsgruppen 
klartecken att arbeta vidare med förslagen. 
 
DK beslutade att ordföranden på specialklubbskonferensen 30-31 januari 2021 ska 
informera om att klubbarna har möjlighet att vara drivande i arrangerandet av 
rasseminarium och minikonferenser. 
 

b) Arbetsgruppen för ”Stöd till exteriördomarkonferenser” 
Deltagare: Kjell Lindström sammankallande, Jens Myrman, Henrik Johansson, Jan-Erik Ek, Kerstin 
Henriksson. 
Inget att rapportera. 
 
  



  
SKK/DK nr 3-2020 

2020-06-04 
Sida 8/22 

 
 

 
c) Arbetsgruppen för ”Vidareutbildning av exteriördomare” 

Deltagare: Marie Gadolin sammankallande, Anna Uthorn, Dodo Sandahl, Jan Herngren. 
Arbetsgruppen presenterade ett förslag till en enkät riktad till de som deltog på 
preparandkursen 2016 och 2018 och nu är auktoriserade domare. Enkäten är ett första 
steg i arbetsgruppens arbete för att utveckla exteriördomarutbildningen i Sverige. 
 
DK tog del av förslaget och beslutade att enkäten även ska skickas till de som deltog på 
preparandkursen 2013. Uppdrogs därefter till kansliet att färdigställa enkäten och 
skicka ut den. 
 

d) Arbetsgruppen för ”Generella domarkonferensen” 
Deltagare: Inledande fas DK/VU samt kansliresurser. 
Inget att rapportera. 
 

e) Arbetsgruppen för ”Granskning av inbjudan av utländska domare” 
Inget att rapportera. 
 

f) Projektgrupp för examination och aspiranttjänstgöring samt 
examinatorutbildning 

Deltagare: Anna Uthorn, Dodo Sandahl, Nina Karlsdotter. 
Inget att rapportera.  
 

g) Projektgrupp för nya allrounddomare 
Deltagare: Thomas Uneholt, Eva Liljekvist Borg, Dodo Sandahl. 
Ordföranden presenterade material gällande förslag på uppdaterad process för 
utnämnande av nya allrounddomare samt understödja utbildning av ytterligare 
allrounddomare. En av de främsta målsättningarna med förslagen är att främja en 
öppen dialog med domarna för att kunna vara tydliga kring DKs resonemang och 
underlätta långsiktig satsning på nya allrounddomare. 
 
DK var överens om att det var bra förslag och det uppdrogs till ordföranden att 
presentera förslagen på kommande CS möte, 5-2020. 
 

h) Projektgrupp för FCI Breed-specific education 
Deltagare: Nina Karlsdotter. Kanslistöd: Ulrika Henriksson. 
Inget att rapportera. 
 
§ 50 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildningen 
För kännedom fanns en lista över godkända ansökningar om att få genomföra 
utbildning till gruppallrounddomare. 
 
DK noterade informationen. 
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b) Preparandkurs 

- På grund av den ekonomiska påverkan Corona pandemin har på SKK samt 
reserestriktionerna från Folkhälsomyndigheten har Centralstyrelsen beslutat att flytta 
fram preparandkursen samt tillhörande anatomikurs, centralprov och praktiskt 
inträdesprov. 
 
Ulrika Henriksson hade till mötet sammanställt möjliga alternativ för framflyttning av 
samtliga delprov och kurser samt vilka anvisningar som måste anpassas i anslutning till 
flytten. 
 
DK diskuterade upplägget och beslutade att godkänna förslaget att hålla 
preparandkursen 22-27 maj 2022, central anatomikurs våren 2021, centralprov våren 
2021 och praktiskt inträdesprov hösten 2021.  
 
DK beslutade att på grund av framflyttningen förlänga giltighetstiden för godkända 
centralprov i Anatomi respektive Regler och bedömning gjorda 2015, de kommer vara 
giltiga för att söka till preparandkursen 2022. 
 
DK beslutade att godkänt resultat på centralprovet är ett krav för att få genomföra det 
praktiska inträdesprovet. 
 
Uppdrogs till Ulrika Henriksson att tillfråga inbokade lärare att vara lärare även vid 
framflyttade delprov och kurser. Exakta datum kommer tas fram i samråd med lärarna. 
 
Uppdrogs till samtliga ledamöter att börja fundera på lämpliga traineer som kan gå 
tillsammans med lärarna under preparandkursen 2022.  
 
- Anmälningsblanketten till preparandkursen fanns bifogad då den var i behov av 
uppdatering. 
 
DK beslutade bortsett från datum inte ändra blanketten.  
 
- Nina Karlsdotter hade till mötet inkommit med information om hur Finska 
Kennelklubben genomför sitt praktiska inträdesprov och hade även sammanställt hur 
det skulle kunna genomföras i SKKs regi. 
 
DK diskuterade vilka resurser som skulle behövas för genomförandet och beslutade att 
bordlägga ärendet till nästa möte, 4-2020. 
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c) Ungdomsanatomikurs 

- För kännedom fanns den information som skickats ut till de som anmält sig till den nu 
inställda anatomi- och bedömningskurs riktad till yngre personer som var planerad att 
hållas 8-10 maj 2020. 
 
DK beslutade att invänta besked om eventuell reviderad budget för 2021 innan arbetet 
med kursen tas vidare. 
 

d) Examinatorer/Elev- och Aspiranttjänstgöring 
- DK kan endast konstatera att restriktionerna på grund av Corona pandemin påverkar 
möjligheterna för vidareutbildning av domare i hela landet. DK diskuterade därför 
genomförbara alternativ för att bibehålla vidareutbildning och kompetensutveckling av 
svenska exteriördomare under rådande omständigheter. 
 
Till mötet hade det även inkommit en skrivelse från en exteriördomare med önskemål 
om att DK ska anordna regionala examinationer. 
 
För att möjliggöra fler regionala raspresentationer med status elevtjänstgöring samt 
examinationstillfällen beslutade DK att föreslå Svenska Domarföreningen (SDF) 
följande; 
Sedan tidigare finns möjligheten att av SDF anordnade raspresentationer kan få 
”status” som elevtjänstgöring för de som har tillstyrkan att utbilda sig på rasen. Under 
rådande situation (2020 ut) öppnar DK upp för att kunna genomföra sådana 
presentationer med kortare framförhållning samt vid fler än fem tillfällen under året.  
DK öppnar under rådande situation (2020 ut) även upp för möjligheten att domare, i 
samarbete med SDFs regionala aktivitetsansvariga, kan initiera examinationstillfällen 
som de förankrar hos Domarföreningens styrelse. Ansvarig arrangör/domare ska 
kontakta DK via SKKs utbildningsavdelning. Uppdrogs till DK/VU tillsammans med 
Ulrika Henriksson att föra en dialog med SDF, fastställa de temporära anvisningarna 
samt skicka ut information till samtliga exteriördomare. 
 
- Ordföranden informerade om de raspresentationer som på initiativ av engagerade 
domare genomförts via Facebook och Zoom. 
 
DK ansåg det vara ett bra initiativ. DK diskuterade möjligheten för digitala 
raspresentationer att vara en del i vidareutbildningen av exteriördomare. Uppdrogs till 
DK/VU att delta på de inplanerade digitala raspresentationerna och utvärdera dess 
innehåll till nästa DK möte, 4-2020. 
 
- Alexandra Drott Staedler hade till mötet inkommit med en ansökan om att få påbörja 
vidareutbildning utan att ha dömt en av de raser som ingår i grundutbildningen. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
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- Jennie Andersson hade till mötet inkommit med en ansökan om att få påbörja 
vidareutbildning utan att ha dömt en av de raser som ingår i grundutbildningen. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
- Till mötet fanns ett ärende gällande en examination som saknar utlåtande från en av 
examinatorerna. Utbildningsavdelningen kommer inte vidare i ärendet och därför har 
det tagits vidare till DK. 
 
DK beslutade att godkänna examinationen. 
 

e) Avslag – Utökning av rasregister 
- För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om 
att utöka rasregister. 
 
DK noterade informationen som lades till handlingarna. 
 
- Skrivelse hade inkommit från en domare angående Svenska Spaniel och 
Retrieverklubbens motivering till avslag på ansökan om utökning av rasregister för 
cocker spaniel och engelsk springer spaniel. 
 
DK diskuterade ärendet och beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte, 4-2020. 
 

f) Övrigt 
- Enligt uppdrag från DK 5-2019 § 97 d) har frågor skickats ut till de domare som står 
med i förteckningen över lärare som håller grundkurser i anatomi och bedömning. De 
frågades om de fortsatt vill vara med på listan samt när de senast höll en kurs. 
 
Ulrika Henriksson hade till mötet sammanställt de svar som inkommit från lärarna.  
 
DK tog del av sammanställningen samt de individuella svaren. Uppdrogs till kansliet att 
uppdatera förteckningen över lärare. DK beslutade att bordlägga vidare utvärdering av 
svaren till nästa möte, 4-2020. 
 
- En skrivelse hade inkommit från en domare gällande vidareutbildning och förvaltning 
av kunskap beträffande de svenska raserna. 
 
DK tog del av skrivelsen och kommer ta med förslagen i arbetet under § 46 a) som 
bordlades till nästa möte, 4-2020. 
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§ 51 Redovisning DK/VU 

a) VU-beslut sedan DKs möte 2-2020 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
- avslå Kjell Lindströms ansökan om dispens för att döma cirneco dell’ etna på 
utställningen i Strömsholm 26 juli 2020. 
- stänga av en exteriördomare under Disciplinnämndens utredningsperiod, 
inledningsvis från och med 2020-04-20 och 9 månader framåt med hänvisning till: 
Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler s. 27. 
”Avstängning kan tillgripas under en utredning, eller att förseelsen anses som så 
allvarlig att förtroendet för domaren tillfälligtvis skadats, eller att domare vid tidigare 
tillfälle tilldelats varning. Avstängning kan ske från 6 månader och upp till 24 
månader.” 
- godkänna SDF Närke/Värmlands raspresentation av norsk lundehund den 11 juni 
2020 godkänts att motsvara elevtjänstgöring för domare som har tillstyrkan att utbilda 
sig på rasen. 
 

b) Redovisning av auktorisationer 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
Mia Sandgren norfolkterrier 
  yorkshireterrier 
 
§ 52 Ledamöternas uppdrag 

a) Lista över ledamöternas uppdrag 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
Nr 4-2017 
§ 81 d)  Anpassa och komplettera Guidelines på de olika FCI språken i och med 
 Nordic Dog Show. 
 
Franska, Spanska, Tyska och Engelska versionerna av Guidelines är färdigställda och 
publicerade på SKKs hemsida. 
 
Nr 5-2019 
§ 97 d) DK såg över dokumenten och beslutade att inledningsvis fråga de som 
 står med i förteckningen över lärare om de vill vara med på listan samt 
 när de senast höll en kurs. Utifrån svaren kommer DK arbeta vidare med 
 dokumenten. Uppdrogs till kansliet att skicka ut frågorna. 
 
Uppdraget är genomfört och presenterades under § 50 f). 
 
  



  
SKK/DK nr 3-2020 

2020-06-04 
Sida 13/22 

 
 

 
Nr 1-2020 
§ 7  DK diskuterade ärendet och det uppdrogs till Eva Liljekvist-Borg att föra 
 ett samtal med SPHK kring upplägget utifrån gällande regler och riktlinjer 
 för exteriördomarkonferenser. 
 
Eva informerade om att hon talat med klubben och beslut togs om konferensen under 
§ 43 c). 
 
Nr 1-2020 
§ 13 Uppdrogs till sammankallande i grupperna att till DK möte 2-2020 
 komplettera deltagarlistorna med personer utanför DK om 
 arbetsgruppens uppdrag kräver det. 
 
Arbetsgrupperna är nu kompletterade. Deltagarna står namngivna under § 49. 
 
Nr 1-2020 
§ 14 c) DK såg över förberedelsearbetet för kommande preparandkurs och 
 uppmärksammade att det praktiska inträdesprovet behöver färdigställas. 
 Uppdrogs till ordföranden att tillfråga Nina Karlsdotter om att ta fram ett 
 mer precist förslag på hur det praktiska inträdesprovet ska genomföras 
 samt vilka kriterier som ska uppfyllas för godkännande. Beslut gällande 
 utformningen tas på DK möte 2-2020, 18 mars. 
 
Arbetet presenterades under § 50 b). 
 
§ 14 c) Inkommit önskemål från Svenska Vinthundklubben om att ta bort 
 skrivningen ”svenska gruppallrounders” på listan över examinatorer på 
 raserna chart polski och magyar agar. 
 DK beviljar önskemålet. Uppdrogs till Ulrika Henriksson att uppdatera 
 listan som publiceras på skk.se. 
 
Ulrika meddelade att uppdraget är genomfört. 
 
Nr 2-2020 
§ 28 a) Redaktionella ändringar Domaranvisningar för brakycefala raser  
 Uppdrogs till Dodo Sandahl att språkligt granska ’Domaranvisningar för 
 brakycefala raser’ på engelska. Uppdrogs till Ordföranden att informera 
 Renée Sporre-Willes om de justeringar DK önskar att göra i dokumenten. 
 
Ordföranden informerade om att uppdraget var genomfört. 
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§ 29 b) Anatomi- och bedömningskurs riktad till yngre  
 DK beslutade därför att skjuta upp kursen. Uppdrogs till Ulrika 
 Henriksson att informera de som anmält sig till kursen samt tillsammans 
 med Kurt Nilsson och Cindy Pettersson fastställa nytt datum. 
 
Beslutades under § 50 c) att invänta fastställd budget för 2021. 
 
§ 53 Information från DK och kansli 

a) Ordförande 
Ordföranden informerade om de beslut som tagits i Holland samt SKKs  respons i 
frågan. 
 
För kännedom fanns SKKs uttalande gällande onlineutställningar. 
 
DK noterade informationen som lades till handlingarna. 
 

b) Ledamöterna 
Inget att rapportera. 

 
c) Tävlings- och Utbildningschefen 

För kännedom fanns CS per capsulam beslut taget 2020-05-12 gällande generell 
dispens för prov-, tävling- och beskrivningsverksamhet samt utställningsverksamhet.  
 
DK noterade informationen. 
 
Kjell Svensson hade till mötet tagit fram statistik över kvalitetspriser utdelade från 
2014-2019 samt statistik över arrangerade utställningstyper från 2015-2019. 
 
Dokumenten lades till handlingarna. 
 
Kjell Svensson informerade om möjligheten för kommittén att inkomma med 
synpunkter på SKKs Allmänna regler för utställning, prov, tävlingar och beskrivningar 
innan regelförslaget skickas ut på remiss till klubbarna. 
 
DK framförde inga önskemål på ändringar. 
 

d) Sekreteraren 
Sekreteraren presenterade information från SKKs VD Ulf Uddman till SKKs kommittéer 
och arbetsgrupper gällande framtida budget samt den nya miljöpolicyn. 
 
För kännedom fanns SKKs nya policydokument Miljöpolicy bifogat.  
 
DK noterade informationen och dokumenten lades till handlingarna. 
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e) Utbildningsavdelningen 
För kännedom fanns de senaste informationsbrev som sänts ut till SKKs 
exteriördomare. De har berört uppdaterade arvodesbelopp, raser för att ansöka om 
gruppallroundutbildning, uppdrag i länder utan samarbete med FCI, stöd i beslut under 
Corona pandemin samt SKKs förhållning till online utställningar. 
 
DK noterade informationen som lades till handlingarna. 
 
§ 54 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från 

a) Federation Cynologique Internationale (FCI) 
För kännedom fanns cirkulär; 

- 04-2020 Georgiens kennelklubb informerar om att Mr Beka Metrevili är avstängd 
 från att föda upp, döma och ställa ut i tre år, 2019-10-25--2022-10-25. 
- 06-2020 Med hänvisning till cirkulär 26-2018 meddelar Moldaviens kennelklubb 
 att avstängningen upphört för Mrs Iordanova Radmila. 
- 08-2020 Turkiets kennelklubb informerar om att följande personer stängts av från 
 att vara internationella FCI domare; Mr Ozan Belkis 2019-08-05--2023-08-
 05 och Mr Adnan Uke 2019-04-17--2023-04-17. 
- 11-2020 Makedoniens kennelklubb informerar om att Mr Metodija Zafirovski är 
 avstängd från att döma på internationella utställningar under perioden 
 2020-01-01--2020-12-31. 
- 12-2020 Med hänvisning till cirkulär 07-2018 meddelar Finska kennelklubben att 
 avstängningen för Mr Johan Juslin lyfts 2021-07-01 istället för 2022-12-
 31. 
- 17-2020 Syd Afrikas kennelklubb informerar om sin nya mejladress; 
 kusa@kusa.co.za 
- 19-2020 Turkiets kennelklubb informerar om att följande personer stängts av från 
 att vara internationella FCI domare; Mr Ilker Unlu 2020-03-05—2020-09-
 05, Mr Evren Morates 2020-03-05—2021-03-05, Mr Fatih Cokcan 2020-
 03-05—2021-03-05. 
- 20-2020 FCI informerar om de uppdaterade baskraven för att uppnå titlarna C.I.B. 
 samt C.I.E som gäller alla rashundar inom FCI. 
- 24-2020 Irans kennelklubb informerar om sina nya kontaktuppgifter; 
 sp.irankc@gmail.com 
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För kännedom fanns följande dokument skickade från FCI; 

- Förslag gällande grundläggande utbildningsprogram ”How to become an 
 international show judge”. 
- Beslut från FCI General Committees möte 26-27 februari 2020. 
- Information om utformningen av FCI Judges Directory utifrån GDPR. 
- Information om hur ansökan om internationell allrounddomare görs online. 
- Manual för användandet av FCI Judges Directory. 
- Information om att världsutställningen i Madrid är flyttad till 17—20 december 
2020. 
- Lista över internationella utställningar 2020, 2021 samt 2022. 
- Program för FCI Shows och Show Judges Commissions möte 1—2 februari 2020. 
- Protokoll från FCI Show Judges Commission möte 1 februari 2020. 
- Protokoll från FCI Shows Commission möte  1 februari 2020. 
- Protokoll från FCI Shows och Show Comissions gemensamma möte 2 februari 
 2020. 

 
DK noterade dokumenten som lades till handlingarna. 

 
b) Centralstyrelsen (CS) 

Protokoll fanns från CS möte nr 1-2020, 19 februari 2020. 
 
Protokollsutdrag från CS möte nr 1-2020. 
§ 11 SKK/DK, protokoll nr 5-2019 

d. Svenska Vorstehklubben, SVK, - Överklagan av SKK/DK nr 4-2019, § 74 Övriga 
skrivelser 
SVK överklagar domarkommitténs beslut angående färgställning på en strävhårig 
vorsteh som ställts ut under 2018. Domaren har gett hunden disqualified på grund 
av pälsfärgen, domarkommittén har gjort en annan bedömning. 
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet. CS diskuterade ärendet 
ingående. 
CS beslutade att fastställa domarens beslut om att hunden, Glesbygdens AK Porsi, 
SE56745/2016, inte har en godkänd färg enligt gällande standard. 
 

Protokollsutdrag från CS möte nr 1-2020. 
§ 11 SKK/DK, nr 5-2019 

e. Förslag på datum till Generell Domarkonferens 2024 
DK har gjort en utvärdering av generella domarkonferensen 2018 för att bl.a. få en 
indikation på när det är lämpligt att arrangera nästa konferens. 
Förslaget är att nästa konferens arrangeras den 16-17 mars 2024. 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
CS beslutade vidare att konferensen ska erbjuda utbildning av de svenska 
nationalraserna. 

 
Protokollsutdrag från CS möte nr 1-2020. 
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§ 11 SKK/DK, nr 5-2019 

f. Protokollsutdrag SKK/DK nr 1-2020 § 11 Arbetsgruppen för att främja 
exteriör sundhet 
Efter en genomgång av närvarolistorna från de obligatoriska utbildningarna 
gällande de brakycefala raserna konstateras att det är en svensk domare som inte 
deltagit på någon av dem. 
DK föreslår CS att domaren avauktoriseras på raserna engelsk bulldogg, 
bostonterrier, fransk bulldogg och mops. 
CS beslutade i enlighet med DKs förslag. 

 
Protokollsutdrag från CS möte nr 1-2020. 
§ 3 Föregående protokoll 
CS nr 7-2019 

a. § 153 Information från SKKs VD – utbildningsbidrag 
Enligt uppdrag från CS protokoll nr 7-2019 presenterades ett förslag till 
utbildningsbidrag. 
Förslag att gälla från 2021 

• Deltagaravgiften för centrala fysiska konferenser och utbildningar är 
oförändrad. 
Den kostnadsbesparing som användandet av SKKs egna konferenslokaler 
inneburit jämkas mot ökningen av konsumentprisindex från 2013 då avgiften 
senast justerades. 

• Det införs en funktionärsrabatt på 20 % på distansutbildningar för de 
funktionärskategorier som respektive ansvarig kommitté beslutar om. 

• En utvärdering av hur denna rabatt påverkar SKKs intäkter görs inför nästa KFs 
budgetarbete. 

• I de fall ansvarig kommitté vill erbjuda ”sina” funktionärer gratis 
distansutbildning så bärs den kostnaden via en interndebitering av ansvarig 
kommitté och ska rymmas inom befintlig budget alternativt finansieras via 
extra budgetäskande till CS. 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 
Protokoll fanns från CS möte nr 2-2020, 11 mars 2020. 
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Protokollsutdrag från CS möte 2-2020. 
§ 38 SKK/DK, protokoll nr 2-2020 

a. § 30 – Avstängning av exteriördomare 
En exteriördomare har av Disciplinnämnden, DN, fått en varning samt förbud mot 
att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling eller 
beskrivning under tiden från 2020-03-06 och tre år framåt. 
Domarkommittén, DK, har i sin tur beslutat att stänga av domaren i 24 månader då 
”förtroendet för domaren tillfälligtvis skadats” (Regler och anvisningar för 
exteriördomare samt domaretiska regler, s. 27). 
DK anser att avstängningen bör gälla under samma period som tävlingsförbudet och 
vidarebefordrar frågan till CS för beslut om hur länge avstängningen ska gälla. DK 
har endast mandat att stänga av en domare i 24 månader. 
CS diskuterade ärendet och beslutade att domarens avstängning ska gälla fr.o.m. 
2020-03-06 och tre år framåt. 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 

 
Protokoll fanns från CS möte nr 3-2020, 26 mars 2020. 
 
Protokoll fanns från CS möte nr 4-2020, 29 april 2020. 
 
DK tog del av protokollen samt protokollsutdragen som lades till handlingarna. 

 
c) Utställningskommittén (UtstK) 

Protokoll fanns från UtstK möte nr 1-2020, 12 februari 2020. 
 
Protokollsutdrag från UtstK möte nr 1-2020. 
§ 16 Utställningsresultat 

b. Prissättning strävhårig vorsteh 
Skrivelse från en hundägare vars hund har fått Disqualified på utställning, 
hundägaren ansöker om att stryka resultatet. Del av ärendet är hanterat av SKKs 
Domarkommitté, DK, som inte tagit ställning i fråga om hundens resultat ska kvarstå 
eller strykas. Hundägaren har inte lämnat in protest på platsen. 
UtstK beslutade att priset ska kvarstå. Protest mot domslut ska vara skriftlig och 
lämnas in till bestyrelsen på utställningsdagen. Det går inte att protestera mot 
domarens bedömning och fria skön. 

 
Protokoll fanns från UtstK möte nr 2-2020, 15 april 2020. 
 
DK tog del av protokollen samt protokollsutdragen som lades till handlingarna. 

 
d) Kommittén för samsyn och exteriör sundhet (KSS) 

Protokoll fanns från KSS möte nr 1-2020, 18 februari 2020. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte nr 1-2020. 
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§ 8. Rapport från arbetsgrupper och pågående ärenden 

d) Inventering av chinese crested 
Den inventering som genomfördes under 2017 av Göran Bodegård och Anna 
Törnlöv på uppdrag av SKKs arbetsgrupp för SRD redovisades. Anna Törnlöv 
föredrog hur arbetet hade genomförts och vad man kommit fram till. Arbetet har 
tidigare presenterats vid den generella domarkonferensen 2018 men har därefter 
inte återrapporterats till uppdragsgivaren. 
Våra exteriördomare behöver uppmärksammas på det som inventeringen kommit 
fram till. Att hundarna är behårade i olika grad på kroppen och att den preparering 
som sker inför utställning borde likställas med den som görs för andra klippraser. 
KSS beslutade att skicka vidare de sammanställda rapporterna till DK för vidare 
hantering. 
 

Protokollsutdrag från KSS möte nr 1-2020. 
§ 9. SRD relaterade ärenden 

g) Uppföljning av domarkonferenser 2019 för SRD listade raser 
Protokoll fanns bifogat från Svenska Brukshundklubbens konferens 2019-10-18-20 
där boxer deltog. 
Protokoll fanns även från Specialklubb för Kontinentala fågelhundar 2019-04-05-06 
där bracco italiano och spinone deltog. 
KSS diskuterade här kommitténs delaktighet i exteriördomarkonferenser för SRD 
listade raser och beslutade att en KSS representant alltid ska delta vid dessa och 
informera om de delar i SRD som berör aktuell ras. 
h) Hantering av SRD rapporter 
Läns- och specialklubbar skickar idag in de SRD rapporter som domarna har fyllt i vid 
utställningarna till SKKs kansli där de gås igenom och arkiveras. Kansliet skickar en 
gång om året ut dessa till berörda ras- och specialklubbar. Här diskuterades det hur 
den informationen kan göras tillgänglig även för KSS. 
Vidare diskuterades det hur vi ska få en bättre översikt av hur raserna utvecklas och 
hur KSS ska kunna utföra sitt uppdrag att se till att SRDs intentioner finns med även 
i de rasspecifika avelsstrategierna, RAS, och domarkompendium. Beslutades att dela 
upp rasgrupperna mellan KSS ledamöter där respektive ledamot får ett 
övergripande ansvar för de i respektive rasgrupper ingående raserna. 
Rasgrupperna fördelades enligt följande: 
Grupp 1, 3, 4, 5, 6: Anna Törnlöv 
Grupp 2, 7, 8: Karin Brostam Berglund 
Grupp 9, 10: Maria Lönnhammar och Eva Borin. 
Denna uppdelning förenklar även då det kommer in andra ärenden som rör en 
specifik ras. De till SKK inkomna SRD rapporterna kommer fortsättningsvis att delas 
ut till respektive ansvarig kommittéledamot. 

 
DK tog del av protokollet samt protokollsutdragen som lades till handlingarna. 
 
Protokoll fanns från KSS möte nr 2-2020, 23 april 2020. 
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Protokollsutdrag från KSS möte nr 2-2020. 
§ 25. SRD 

b) Inkomna SRD sammanställningar 
KSS tackar alla ras- och specialklubbar för det arbete de lägger ner på 
sammanställningarna. Överlag har sammanställningarna blivit mycket bättre sedan 
hjälpfrågorna sattes samman, de är mer strukturerade och innehåller mer 
reflektioner från ras/specialklubben. 
Diskussion om hur vi ska nå våra exteriördomare med den information som kommer 
fram i sammanställningarna. Ras- och specialklubbarna försöker ta ett ansvar för att 
minska de exteriöra problemen men känner inte alltid att de har domarna med sig. 
Det är långt mellan rasernas exteriördomarkonferenser och kontakten mellan ras- 
och specialklubbar och våra exteriördomare behöver förbättras. Thomas Uneholt 
uppdrogs att ta upp frågan vid DKs nästa möte. Frågan kommer även att sättas på 
dagordningen på det gemensamma mötet med SKKs Avelskommitté, AK, och DK 
2020-11-27-28.  
Många av sammanställningarna tar upp att man saknar information om hur man 
jobbar med dessa frågor i rasens hemland. Ett tips när gäller att ta reda på hur man 
jobbar med exteriöra överdrifter i andra länder är att söka på ras- och 
kennelklubbar i respektive land. Ett exempel är The Kennel Club i Englands Breed 
Watch, där mycket information finns. Vi har många brittiska raser här i Sverige och 
även många icke brittiska raser har i England en stor numerär. 
Många tar också upp att man inte tycker att kritiker och SRD rapporter har samma 
information. Det kan vara problem som beskrivs i kritikerna men det visas inte i SRD 
rapporten och det som tas upp i SRD rapporten hittas i inte i kritikerna. Man 
konstaterar också att många rapporter inte är fullständigt och korrekt ifyllda. 
Vidare diskuterades den generösa prissättningen som görs. Statistik visar att nästan 
alla utställda hundar någon gång får kvalitetspriset Excellent. 
 

DK bordlade diskussionen till nästa möte, 4-2020. Se § 47 a). 
 
Protokollsutdrag från KSS möte nr 2-2020. 
§ 26. Samsyn 

b) Rasers utveckling 
Våra raser utvecklas ständigt men mot vad?. Vad är funktionellt idag? Hur ska man 
styra och vad kan man göra? Vad är det som driver dagens ideal? Det är viktigt för 
SKK som organisation att belysa de frågeställningar och utmaningar som uppstår 
kring rasers utveckling både exteriört och mentalt. 
Jämförande bilder fanns på Sant Bernhardshund född 1979 och 2018 där stora 
skillnader syns med en förskjutning åt det mer extrema 2018 är tydlig. Att 
uppmärksamma är dock att den från 1979 också är klart mer extrem jämfört med 
den berömda Barry från 1800 talet. 
Frågan kommer fortsätta att diskuteras och även tas upp på det gemensamma 
mötet med AK och DK. 
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Protokollsutdrag från KSS möte nr 2-2020. 
§ 28 Domarfrågor 

a) Förslag på redaktionella ändringar i domaranvisningar för brakycefala raser 
DK önskar KSS synpunkter på de redaktionella ändringar som föreslås i 
domaranvisningar för brakycefala raser. KSS diskuterade de föreslagna ändringarna, 
håller med om det som DK önskar justera och anser att det dessutom behövs en 
omformulering på omslagets text när det gäller ”i det format som en gång gjorde 
dem till populära raser runt hela världen”. Detta är svår tolkat, är det i dagens 
”format” eller då raserna blev populära en gång i tiden? Formatet skiljer sig åt 
mycket över tid. 

 
DK såg över omslagets text och beslutade att uppdra till ordföranden, Marie Gadolin 
och Dodo Sandahl att ta fram ett nytt förslag utifrån KSS synpunkter och i samråd med 
Renee Sporre Willes färdigställa omslaget. 
 

e) Utbildningskommittén (UK) 
Protokoll fanns från UK möte nr 1-2020, 14 februari 2020. 
 
Protokoll fanns från UK möte nr 2-2020, 20 april 2020. 

 
f) Arbetsgruppen för Standardfrågor (AG Standard) 

Protokoll fanns från AG Standard möte nr 3-2019, 4 november 2019. 
 
Protokoll fanns från AG Standard möte nr 1-2020, 26 februari 2020. 

 
g) Kommittén för hundars mentalitet (KHM) 

Protokoll fanns från KHM möte nr 1-2020, 29 januari 2020. 
 

h) Avelskommittén (AK) 
Protokoll fanns från AK möte nr 1-2020, 7-8 februari 2020. 
 
Protokoll fanns från AK möte nr 2-2020, 14 april 2020. 
 
§ 55 Övriga frågor 
Inga inkomna övriga frågor. 

§ 56 Beslut om ärenden som ska kommuniceras med hjälp av 
marknadsavdelningen 
Inga ärenden som inte ska kommuniceras med hjälp av marknadsavdelningen. 

§ 57 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
samt ärenden som ska publiceras på webben 
Ärenden som inte får offentliggöras är § 45 b) samt § 49 g). 



  
SKK/DK nr 3-2020 

2020-06-04 
Sida 22/22 

 
 

 
§ 58 Mötet avslutades 
Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
Vid protokollet  
 
Johanna Anderkrans 
 
Justeras 
 
Thomas Uneholt  Dodo Sandahl 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
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