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Protokoll fört vid hybridsammanträde (digitalt och fysiskt) med Svenska 
Kennelklubbens centralstyrelse 4-5 november 2020. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt, Maritha Östlund-Holmsten, Bengt Pettersson, Bo 
Skalin, Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Magnus Jensen, § 156 -189, Ove Johansson 

Suppleanter: 

Anna Fors Ward, Kurt Nilsson, Birgitta Bernhed, Jörgen Oinonen 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist, personalrepresentant 
 

Anmält förhinder:  

 

Protokoll 

Annika Klang 
 
 
 

§ 151 Sammanträdet öppnas 

 
Pekka Olson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat. Vissa 
punkter i dagordningen kommer att flyttas om för att ge utrymme för längre 
diskussioner. 
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§ 152 Val av justerare 
 
Magnus Jensen och Bengt Pettersson utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 
Då Magnus Jensen kommer något sent till mötet kommer Ove Johansson att justera 
dagens inledande punkter. 
 
 
§ 153 Föregående protokoll nr 6-2020 
 

a) § 123 Skrivelser som rör myndigheter – Konsumentköplagen 
Ulf Uddman informerade om utkast till remissvar angående den nya lagen om 
konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal, SOU 2020:51. I sitt svar till 
Justitiedepartementet trycker SKK på olämpligheten att i en lagstiftning som rör döda 
ting även inkludera levande djur.  
 
CS tog del av informationen och uppdrog till VD att slutföra utkastet. 
 
 

b) § 127 Mötesspecifika frågor – Collieutredningen 
Se § 159 och § 172. 
 

 
c) § 135 SKK/AK – c) continental bulldog 

Till mötet hade SKK/AK lämnat kompletterande material. 
 
Det är första gången som det nya regelverket för erkännande av nya raser ska 
användas. CS förde en längre diskussion i ärendet. 
 
Som information nämndes att det inom Nordisk Kennel Union, NKU, finns en 
överenskommelse om att när ett nordiskt land har för avsikt att erkänna en ny 
ras/variant ska det först anmälas till kommande NKU-möte. 
 
Med hänvisning till tillgängliga handlingar i ärendet blir CS samlade bedömning att inte 
erkänna contintental bulldog.  
 
CS beslutade att uppdra till AK att ytterligare analysera gällande riktlinjer för 
erkännande av nya raser.  
 
CS beslutade vidare uppdra till VD att lämna förslag till hur CS ska hantera ansökningar 
om nya raser innan de börjar beredas inom SKK.  
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d) § 138 c) SKK/UKK beslut U27/20, protokoll – nr 3-2020 
En fodervärd som överklagar CS beslut om att låta en tik som tidigare inte ansågs 
lämplig för avel nu genom veterinärintyg åter kan användas i avel. 
 
Med hänvisning till att ett nytt veterinärintyg presenterats beslutade CS att tillstyrka 
fodervärdens överklagan, dvs. att berörd tik inte ska gå i avel. (Fredriksbergs Yoda, 
SE53558/2015). 
 
Då stor oenighet råder mellan fodervärden och uppfödaren uppmanar CS parterna att 
finna en lösning på sin tvist som båda kan acceptera. 
 
 

e) § 135 e) SKK/AK – e) protokollsutdrag AK § 72 avelsdata 
Bordlagd fråga angående från Svenska Schnauzer Pinscherklubben, SSPK, om en 
uppdatering av Avelsdata. 
 
Ulf Uddman informerade om att på grund av kostnadsbesparingar som tvingats fram 
av rådande pandemi har inte några väsentliga omprioriteringar av IT-projekt kunnat 
göras. 
 
CS noterade informationen. 
 

f) § 136 SKK/KSS – b) protokollsutdrag § 47 – brakycefali 
KSS har med anledning CS uppdrag bildat en arbetsgrupp för att föreslå mål och 
strategier för att undvika att hamna i samma situation som t.ex. Nederländerna när det 
gäller de brakycefala raserna. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 154 Presidiefrågor 
 

a) § 116 e) – Border Dog Show 
Presidiet har tillsammans med Finska Kennelklubben och Södra Norrbottens 
Kennelklubb beslutat att skjuta projektet på framtiden och hålla evenemanget när det 
är möjligt. 
 
CS fastställde presidiets beslut. 
 

b) BDO revisionsberättelse för International Partnership for Dogs, IPFD 
Årsredovisningen för IPFD är undertecknad av alla ledamöter. Revisionsfirman BDO har 
lämnat en revisionsberättelse utan anmärkning. Presidiet har beviljat ansvarsfrihet i 
enlighet med CS uppdrag. 
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CS noterade informationen. 
 

c) Försvarsmakten – dispens för registrering av kullar 
Försvarsmakten har begärt dispens för att registrera tre kullar efter en hane som visat 
sig vara kryoptorchid, Försvarsmaktens Nino, SE49482/2018. 
 
Presidiet har beslutat att de tre kullarna ska registreras med avelsspärr och att berörd 
hane tas ur avel. 
 
CS fastställde presidiets beslut. 
 

d) Minnesanteckningar möte med presidiet 28 september 
Minnesanteckningar från presidiemöte 28 september gicks igenom. 
 
CS noterade följande: 
Svenska Stövarklubben 
Klubben som för tillfället har en interimsstyrelse har haft problem då banken inte 
godkänner styrelsen. Det innebär att de inte fått tillgång till klubbens bankkonton.  
 
Presidiet har beslutat att bevilja klubben ett kortsiktigt lån på 200 000 kr för betalning av 

förfallna fakturor. Till dags dato har klubben inte utnyttjat möjligheten. 
 
Klubben ska återuppta sitt ajournerade årsmöte vecka 46.  
 
Dispens schäferkull 
Presidiet har beviljat dispens från gällande registreringsregler för tik med HD grad C 
men där HD-index för den planerade kullen överstiger 100. AK har i tidigare beslut 
avslagit dispens.  
 
CS förde en kort diskussion i ärendet och där presidiet ytterligare förklarade sitt 
ställningstagande med att AK till stor del fokuserat på tikens och tidigare avkommors 
MH när dispensansökan gällde HD. 
 

e) Protokollsutdrag UtstK nr 6-2020 , § 121 Konsekvenser av Coronapandemin 
Presidiet har godkänt UtstKs beslut att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare 
en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris. Exteriörbedömningen får 
arrangeras av läns- eller specialklubbar och utföras av en domare som är auktoriserad 
för rasen. Hunden får en skriven kritik. 
 
Resultatet registreras i hunddata och berättigar till den lägre avgiften vid 
valpregistrering, gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader och som 
utställningsmerit för championat i annan disciplin. Avgiften för en exteriörbedömning 
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är lägst 500 kr. Hund ska vara lägst nio (9) månader för att kunna delta på en 
exteriörbeskrivning. 
 
CS noterade informationen. 
 

f) Svar på brev från Svenska Spaniel och Retriever Klubben, SSRK, ang. SKKs 
verksamhet 

SSRKs huvudstyrelse, HS, har ställt sig bakom en skrivelse från Nova Scotia Duck Tolling 
Retriever Klubben, Tollarklubben, som skickats vidare till SKK/CS för ett snabbt 
besvarande. 
 
I skrivelsen framgår att Tollarklubben och SSRK/HS anser att SKK/CS ska vara mer aktiv 
i att ta fram riktlinjer för hur hundverksamheten kan bedrivas på ett tryggt sätt under 
den tid som samhället påverkas av pandemin. 
 
I svaret till klubben påpekades bl.a. att de special- och verksamhetsklubbar som 
innehar huvudmannaskapet för olika prov- och tävlingsformer är de som är bäst 
lämpade att hitta detaljerade anvisningar för hur just deras prov- och 
tävlingsverksamhet kan anpassas för att kunna genomföras på ett ansvarsfullt sätt. 
 
Mindre specialklubbsutställningar genomförs nu i allt större utsträckning och SKKs 
Utställningskommitté har öppnat för klubbar att kunna arrangera tillfällen med 
individuell exteriörbedömning för att i möjligaste mån möta den efterfrågan. 
 
Med gemensamt ansvarstagande av inom alla olika delar av SKK-organisationen, 
kommer vi att kunna hantera Corona-pandemin på bästa möjliga sätt, men inte genom 
att söka polarisering och konfrontation. 
 
CS noterade informationen. 
 

g) Överklagan av JhK beslut ang. auktorisation av domare 
JhKs beslut (JhK 3-2020, § 38.5) om att bifalla domares överklagan av Svenska 
Älghundklubbens, SÄK, beslut om avauktorisation av jaktprovsdomare, har av SÄKs 
styrelse överklagats till SKKs centralstyrelse ,CS,. Utifrån SÄKs begäran om skyndsam 
hantering av ärendet har CS presidium 2020-09-28 beslutat om att återremittera 
ärendet till JhK/VU med motiveringen att nya handlingar inkommit i ärendet. CS 
presidium beslutade vidare att domarens avauktorisation ska kvarstå till dess att 
JhK/VU har behandlat frågan på nytt. 
 
JhK/VU har tagit del av inkomna handlingar från Norrbottens Älghundklubb via SÄK 
samt nytt yttrande från domaren. Då samtliga parter fått möjlighet att yttra sig igen, 
kan JhK/VU konstatera att inga nya relevanta fakta tillkommit utifrån inkomna 
handlingar. 
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JhK/VU påpekar att SKKs domaretiska regler ska följas vid disciplinära åtgärder mot 
en domare, samt konstaterar att ingen skriftlig erinran eller varning utdelats innan 
klubben valde att avauktorisera domaren. Inte heller har domaren till SÄK fått 
möjlighet att yttra sig i ärendet. 
 
JhK/VU har enhälligt beslutat att JhKs tidigare beslut att bifalla domarens överklagan 
står fast. 
 
CS noterade informationen. 
 

h) Överklagan gällande flytt av kennelnamn 
En uppfödare har överklagat beslut om att inte få flytta över sitt kennelnamn till 
Danmark dit personen återvänt. Uppfödaren har blivit utesluten ur SKK-organisationen 
av Disciplinnämnden. 
 
Presidiet har avslagit överklagan med hänvisning till SKKs regelverk för kennelnamn 
och FCIs internationella regelverk, artikel 21, Standing Orders. 
 
CS fastställde presidiets beslut. 
 
 
§ 155 Information från SKKs ordförande 
 

a) Minnesanteckningar från möte med Svenska Dvärghundsklubben, SDHK 
För information fanns minnesanteckningar från möte med SDHK. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Minnesanteckningar från möte med Svenska Brukshundklubben, SBK 
För information fanns minnesanteckningar från möte med SBK. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Kalla fakta TV 4 
En första intervju på ca tre timmar har genomförts. I slutet av november kommer 
ytterligare en intervju att genomföras. 
 
CS noterade informationen. 
 
d) Veterinärvårdsfrågor 
Eva Lejdbrandt och Hans Rosenberg har båda nyligen blivit intervjuade i TV4 angående 
veterinärvårdskostnader. 
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Sveriges Veterinärförbund är fortsatt upprörda över den pågående debatten om höga 
kostnader för veterinärvård. Ordförande kommer i nästa vecka ha ett möte med 
förbundet där denna fråga kommer att diskuteras. 
 
CS noterade informationen. 
 

e) The Kennel Club, KC 
Ordförande informerade om att engelska kennelklubben genom The Kennel Club 
Charitable Trust satt av ekonomiska medel för att vidareutveckla RFG-Scheme till att 
gälla för ytterligare 13 raser förutom de nu aktuella engelsk och fransk bulldog samt 
mops. 
 
CS noterade informationen. 
 

f) Nordisk Kennel Union, NKU 
Ett digitalt möte kommer att hållas den 16 november. Dagordningen är starkt 
begränsad denna gång. 
 
CS noterade informationen. 
 

g) Nyanställning 
Presidiet har haft en första avstämning har hållits med det rekryteringsföretag gällande 
att anställa en ny vd till SKK. Ca 50 ansökningar har hittills kommit in. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 156 information från SKKs VD 
 

a) Adjungering av SKKs ledningsgrupp till Centralstyrelsen 
Under 2020 med fortsättning under 2021 kommer ett utvecklingsarbete ske för att 
SKKs ledningsgrupp ska kunna fungera bättre. Detta bland annat med tanke på att vd 
snart slutar sin tjänst. 
 

Det har vid dessa samtal kommit upp en stark önskan från ledningsgruppen om att 
hitta en bättre kunskap och förståelse för hur CS diskuterar och gör bedömningar i 
olika frågor. Detta för att bland annat ha en bättre förståelse för när beslut sedan 
ska omsättas i praktisk handling. 

 
CS diskuterade frågan och var i grunden positiv till förslaget. VD uppdrogs att till varje 
möte se över vem eller vilka av ledningsgruppen som ska adjungeras. 
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b) Beslut från Allmänna Reklamationsnämnden, ARN 
ARNs beslut är att inte pröva ärendet då den komplettering som nämnden begärt inte 
skickats in. 
 
Ärendet gällde Sydskånska Kennelklubbens inställda utställning i mars 2020 där 
klubben beslutade att  behålla utställarnas anmälningsavgifter. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Incidentrapport 
För information fanns en incidentrapport från SKKs IT-chef. SKK har under några veckor 
varit utsatt för en geografiskt spridd överbelastningsattack på ett flertal av sina siter.  
 
CS har tagit del av de förbättringsåtgärder och den tidplan som IT-avdelningen har 
arbetet efter. 
 

d) Novus-undersökningen 
Den nya undersökningen startar under november månad. Den senaste undersökningen 
gjordes 2017. 
 
Frågor kommer bl.a. att ställas om hund- och kattköp under Corona-pandemin. 
 
I mitten av februari 2021 beräknas rapporten kunna presenteras.  
 
Rapporten bekostas Agria och SKK tillsammans. 
 
CS noterade informationen. 
 

e) Avtal Royal Canin 
Ett nytt treårsavtal är i princip klart för undertecknade. 
 
CS noterade informationen. 
 

f) Sveriges Hundungdom, SHU 
I enlighet med KF-beslut 2019 § 39 kommer SHUs medlemmar mellan 19-25 år från 
den 1 januari 2021 att kunna välja att bli medlemmar i special-, verksamhets- eller 
länsklubb. Under 2021 kommer alla medlemmar i länsklubb i den aktuella 
åldersgruppen erbjudas detta. 
 
CS noterade informationen. 
 

g) Årets Hundar 
Till dags dato har Årets Polishund utsetts. 
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Årets Narkotikasökshund utses under vecka 46. 
 
Årets Bragdhund och Årets Sociala tjänstehund beräknas vara klara till mitten av 
november. 
 
CS noterade informationen. 
 

h) Stockholm Hundmässa 2020 
För den 12 och 13 december planeras en digital tillbakablick på de utställningar som 
arrangerats under årens lopp. Det planeras också för en rad olika digitala aktiviteter 
under helgen. 
 
CS noterade informationen. 
 

i) Norden 
Ulf Uddman informerade om läget i de nordiska länderna. 
Norsk Kennel Klub, NKK, har haft och har stora ekonomiska problem. Kansliet har 
omorganiserats med minskning av personalantalet. NKKs regioner kommer i 
fortsättning att ansvara för sina utställningar. NKK har fullmäktigemöte i november. 
 
Dansk Kennel Klub, DKK, har minskat sin personalstyrka och har också ekonomiska 
problem. 
 
Finska Kennelklubben, FKK, har fortsatt strejk bland en del av sin personal med 
anledning av det uppsagda kollektivavtalet. 
 
CS noterade informationen. 
 

j) Digitalt seminarium 2021 
Agria och SKKs forskningsfond planerar att arrangera ett digitalt seminarium för 
uppfödare för att bland annat presentera forskningar där fonden varit med och 
bidragit med ekonomiska medel. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 157 Kansli- och personalinformation 
 
Kansliet fortsätter att arbeta på distans. Varje avdelning kommer själva överens hur 
distansarbetet ska bedrivas. 
 
Vissa omstruktureringar bland personalen görs kontinuerligt, beroende på hur 
arbetssituationen ser ut. 
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Den nya HR-funktionen fungerar bra och möten ska hållas ca fyra gånger per år. 
 
Lönerevision beräknas kunna påbörjas under november och vara klart senast till 
nyåret. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 158 Covid-19 frågor 
 

a) Klubbverksamhet under hösten 2020 
Information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras inom SKK-
organisationen har tagits fram av kansliet. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Dispenser för klubbverksamheten 
Den generella dispensen rörande begränsning av deltagarantal gäller till och med en 31 
december 2020. 
 
Förslag finns att förlänga dispensen till den 31 maj eller längre. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
Bo Skalin anmälde jäv och lämnade mötet. 
 
§ 159 Föregående protokoll nr 6-2020 
 

a) Collieutredningen 
Pekka Olson inledde diskussionen med en kortare bakgrund. Som underlag för CS 
beslut finns collieutredningen, remissvar från Svenska Brukshundklubben, SBK, och 
Svenska Collieklubben, SCK, samt kompletterande information från SBK, som CS 
efterfrågat. 
 
CS har att ta beslut om att säga ja eller nej till collieutredningens förslag på åtgärder. I 
sina remissvar är SBK och SCK i princip positiva till utredningens förslag. 
 
CS förde en lång och intensiv diskussion om utredningen. CS kunde inte enas om en 
beslutsformulering. 
 
CS  beslutade att ordförande och vd till sammanträdets nästa dag skulle presentera 
förslag till beslut på grundval av de diskussioner som förts.  
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Bo Skalin återkom till sammanträdet. 
 
 
§ 160 Brakycefala frågor 
 

a) Royal Veterinary College – artikel om brakycefala rasers hälsa 
För information fanns en artikel från Royal Veterinary College som rör brakycefala 
rasers hälsa. 
 
Åke Hedhammar påpekade att AK och SKKs kansli har ett bra och nära samarbete med 
The Kennel Club och Cambridge University när det gäller de  brakycefala raserna och 
deras hälsa. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 161 Skrivelser som rör läns- och specialklubbar 
 

a) Svenska Dvärghundsklubben , SDHK, angående RAS-dokument för pekingese 
SDHK beskriver i brev vad de anser inte är korrekt i RAS-dokumentet för pekingese. 
Under en lång tid har det funnits meningsskiljaktigheter mellan kansliet, AK och berörd 
rasklubb. 
 
Ordförande föreslår att presidiet tillsammans med AKs ordförande får i uppdrag att 
lämna förslag till hur ett korrekt RAS ska kunna presenteras. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget.  
 
 
§ 162 Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner 
 

a) Skrivelse från 160 st. schäferuppfödare – protest mot HD-index 
Till CS har det inkommit en skrivelse där 160 schäferuppfödare protesterar mot att 
införa index för HD som krav. 
 
CS diskuterade frågan och beslutade att skicka frågan till Svenska Brukshundklubben 
för handläggning i enlighet med tidigare CS-beslut i protokoll nr 5-2018, § 138. 
 

b) Överklagan av avslagen protest gällande kennelnamn 
En uppfödare överklagar att protest blivit avslagen då dennes mening är att ett annat 
ansökt kennelnamn är för nära det egna. 
 
CS diskuterade ärendet mot bakgrund av tillgängliga handlingar och gällande regelverk. 
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CS beslutade att avslå överklagan. 
 
 
§ 163 SKK/DK 
 

a) Protokoll nr 4-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 15 
och 16 september 2020. 
 

b) Protokollsutdrag § 70 a) Arbetsgrupper 
En arbetsgrupp inom DK har arbetat med uppdraget från KF 2019 att se över 
bidragssystemet för exteriördomarkonferenser utifrån antalet raser som tillhör en 
specialklubb samt antalet exteriördomare som är auktoriserade på dessa raser. 
 
DK föreslår att maxbeloppet för en klubb att erhålla i bidrag för en domarkonferens 
höjs till 150 000 kr. Bidraget ska utgå med maximalt 75 % av kostnaderna. Bidrag 
betalas ut efter genomförd och redovisad konferens. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget, som gäller fr.o.m. 1 januari 2024. Dock innebär 
beslutet ingen ändring av det totala beloppet för bidrag till domarkonferenser. 
 

c) Protokollsutdrag § 71 b) Allrounddomarutbildning 
DK föreslår CS att auktorisera Martin Johansson som allrounddomare. DK har sedan 
tidigare presenterat domarens genomförda utbildningar. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. Nästa steg i processen blir att skicka en ansökan 
till FCI för slutligt godkännande. CS gratulerar domaren och önskar lycka till! 
 

d) Protokollsutdrag § 74 c) Reviderad budget för DK 
DK har lämnat förslag till en reviderad budget och gjort en prioriteringsordning för sina 
tilltänkta projekt. 
 
CS noterade informationen. 
 

e) Information från ordförande 
 
Uppföljningssamtal med exteriördomare 
DK kommer att med jämna mellanrum kontakta domare för att bl.a. kunna följa deras 
utveckling. Detta är särskilt viktigt bland de yngre domarna. 
 
CS noterade informationen. 
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Generell domarkonferens 
Nästa generella domarkonferens planeras till i mars 2024. DK uppmanar övriga 
kommittéer att lämna förslag på programpunkter som kan vara viktiga att sätta upp på 
dagordningen. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 164 SKK/UtstK 
 
Se § 173 e). 
 
 
§ 165 SKK/PTK 
 

a) Protokoll nr 2-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och 
Tävlingskommitté den 1 oktober 2020. 
 

b) Information från ordförande 
Samtal pågår mellan Nosework Klubben och SBK.  
På Specialklubbskonferensen kommer även information om arbetet med HD-
uppdraget. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 166 SKK/JhK 
 

a) Protokoll nr 3-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
3 september 2020. 
 

b) Information från ordförande 
 
Regelrevidering 
Regelrevidering pågår. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 167 SKK/UK 
 

a) Protokoll nr 3-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 29 september 2020. 
 

b) Lägesrapport från AG Veterinärvårdskostnader 
Arbetsgruppen har gjort en problemformulering där man ställer frågan varför kostar 
veterinärvården så mycket ? Vad göra för att sänka priserna? 
 
Arbetsgruppen har diskuterat olika antaganden i branschen, konsekvenser för 
djurägare, tänkbara åtgärder i olika delar av kedjan etc. 
 
SKK har en stor funktion att fylla när det gäller utbildning och information till 
hundägare i val av försäkring och klinikval och ta fram en checklista på vad man ska 
tänka på vid veterinärbesök. 
 
Arbetsgruppen kommer att lämna fortlöpande information till CS och slutrapport 
kommer att presenteras vid KF 2021. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 168 SKK/AK 
 

a) Protokollsutdrag § 84, Hälsoprogram för andning och temperaturreglering 
CS uppdragit till AK att belysa de eventuella konsekvenser som det nederländska 
beslutet kan få för registrering av hundar i Sverige. AK ska också se över möjligheten 
att övergå till RFG-Scheme inom den försöksperiod som CS tidigare beslutat om. 
 
SKK/AK har i sin tur uppdragit till kansliet att ta fram information om de olika 
frågeområden som finns för att kommittén ska kunna fullgöra uppdragen från SKKs 
centralstyrelse.  
 
CS noterade informationen. 
 

b) Budgetförslag och konsekvenser RFG-Scheme 
CS har tagit del av konsekvensanalys och budgetförslag gällande RFG-Scheme. 
 
Ordförande informerade om att SKK ännu inte har fått något avtalsförslag från The 
Kennel Club vilket är första steget i processen. Steg 2 kommer att bli utbildning av 
veterinärer. 
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CS förde en kortare diskussion kring RFG-Scheme. 
 
CS beslutade uppdra till AK att belysa konsekvenser av införandet av RFG-Scheme, till 
exempel ur djurskyddssynpunkt. 
 
Berörda rasklubbar och Svenska Dvärghundsklubben ska involveras i arbetet. En 
samverkan med de nordiska kennelklubbarna är också önskvärd. 
 
Övrigt 
 

c) Genetisk variation 
Thomas Uneholt önskade att CS ska få en förklaring till en presentation som rör en 
framtidsvision med tankar kring korsavel, inmönstring, omdefiniering av rasbegrepp 
etc. 
 
CS noterar frågan och ordförande återkommer i ärendet.  
 
 
§ 169 Ajournering av sammanträdet 
 
Ordförande ajournerade sammanträdet kl. 16.10 till den 5 november kl. 09.00. 
 
 
§ 170 Ajourneringen avslutas 
 
Ordförande avslutade ajourneringen och sammanträdet återupptogs. 
 
 
§ 171 SKK/AK forts. 
 

a) Information från ordförande 
 
RAS-arbete 
AK fortsätter sitt arbete med att förnya RAS. Har övriga kommittéer förslag till 
förenkling är de välkomna att informera om detta. 
 
CS noterade informationen. 
 
Konferenser våren 2021 
AK planerar att hålla en avelskonferens och en konferens för avelsfunktionärer. 
 
CS noterade informationen. 
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Strålsäkerhetsmyndigheten 
AK har fått en fråga från myndigheten om behovet av röntgen för HD/ED. Kansliet har 
besvarat förfrågan. 
 
CS noterade informationen. 
 
Ny funktionärsgrupp 
AK har börjat diskutera att bilda en grupp personer som ska bistå klubbarna i sitt 
arbete med RAS i likhet med den som finns inom KHM. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
Bo Skalin anmälde jäv och lämnade sammanträdet 
 
§ 172 Föregående protokoll nr 6-2020 forts. 
 

a) Collieutredningen 
 
Centralstyrelsen, CS, återupptog behandlingen av Collieutredningen. 
 
SKKs ordförande redovisade diskussionerna med Svenska Brukshundklubbens, SBK, 
verkställande utskott från den 29 september 2020. Vidare fanns kompletterande 
synpunkter från SBKs, framförda i brev 2020-10-21. CS förde en mycket ingående 
diskussion om utredningens förslag. 
 
CS beslutade följande: 
 

- CS rekommenderar att uppfödare och hanhundsägare av collie, kort- o långhår, 
använder mentalbeskrivning hund och där på baserat index så att rasens 
medelvärde för nyfikenhet/orädsla förskjuts i en positiv riktning.  
 

- CS är inte beredd att införa hälsoprogram på nivå 3 enligt utredningens förslag. 
 
- Att SBK i samråd med Svenska Collieklubben, SCK, får i uppdrag att senast den 

31 januari varje år med början 2022 redovisa hur rasens mentala status 
utvecklas.  SCK ska fortlöpande publicera ett uppdaterat mentalindex.  
 

- Att SBK/SCK årligen beräknar rasens släktskapsindex, eller uppdrar åt någon att 
göra detta, t.ex. SLU, och att denna och att denna beräkning publiceras på SCKs 
webbplats.  
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- Att SBK/SCK genomför ett riktat och utökat arbete bland klubbens medlemmar 

för att skapa en ökad gemenskap och samsyn vad gäller rasens utveckling med 
avseende på hälsa, mentalitet och utökad genetisk variation inom rasen. 
 

 
SKK/CS var enig i sitt beslut. 
 
Bo Skalin återkom till sammanträdet. 
 
 
§ 173 SKK/UtstK 
 

a) Protokoll nr 6-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 15 och 16 september 2020. 
 

b) Protokollsutdrag § 105, övriga protokoll, a) Centralstyrelsen – SKKs 
Miljöpolicy 

UtstK har tagit fram ett förslag till justerad miljöpolicy gällande minskad 
klimatpåverkan av resor: 
… Vid samtliga allaraser-utställningar ska minst 50 % av domarna komma från Norden, 
max 25 % av domarna utanför Europa är acceptabelt. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

c) Protokollsutdrag § 107 b), utställningsadministrativt program 
UtstK önskar få en lägesrapport angående det utställningsadministrativa programmet. 
 
Ulf Uddman informerade om att det idag finns två alternativa utvecklingsspår som 
diskuteras, dels pågår en dialog med Finska Kennelklubben dels med ett företag i 
Sverige. 
 
Till CS nästa möte kommer det förhoppningsvis att finnas ett förslag till lösning samt 
en tidsplan. 
 
CS noterade informationen, 
 

d) Exteriörbedömning från den 1 oktober 2020 
För information fanns Tips och råd för exteriörbedömning som börjar gälla från den 1 
oktober 2020. 
 
CS noterade informationen. 
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e) Överklagan från ett antal klubbar – UtstK nr 6-2020, § 114 b) regelrevidering 
UtstK har tagit beslut om att möjligheten att på vissa raser sätta krav på provmerit för 
att ta emot certifikat på utställning ska tas bort i särbestämmelserna. 
 
Många och starka reaktioner har kommit på beslutet. Bl.a. ifrågasätts beslutsgången 
och avsaknad av remissförfarande innan beslut. 
 
CS förde en mycket lång och bitvis animerad diskussion. 
 
CS beslutade följande: 
Att  godkänna UtstKs protokoll nr 6 2020, förutom § 114 b) 
Att   återremittera ärendet till UtstK. UtstK uppmanas att återkomma till CS med en 

 konsekvensbeskrivning som ska godkännas och även ska följa med vid en 
 remissbehandling.  

Att  en remiss ska skickas ut till berörda specialklubbar om UtstK håller kvar vid sin 
 ståndpunkt 

Att  ett eventuellt nytt förslag ska ha god förankring hos berörda specialklubbar 
 
Magnus Jensen lämnade avvikande åsikt: 
Magnus Jensen lämnar i protokollet en avvikande åsikt gällande § 114b, om att ta bort 
krav på provmeriter för att erhålla certifikat på utställning, eftersom UtstK inte kan ge 
en godtagbar förklaring varför denna ändring ska ske. Majoriteten av 
jakthundklubbarna, Svenska Brukshundklubben och Svenska Polarhundklubben m.fl., 
som skulle beröras av detta förslag har tydligt visat sin mening genom inkomna 
skrivelser. Detta förslag riskerar att allvarligt skada förtroendet för, såväl som rasera 
relationen mellan SKK och många av de klubbar som berörs av provmeriter. Därför bör 
detta avfärdas från UtstK agenda. 
 
(Vid sitt möte den 10 november 2020 beslutade UtstK att frågan om certifikat skjuts på 
framtiden, sekr. anm.)  

 
f) Information från ordförande 

 
Ansökan länsklubbsutställningar 
Ordförande informerade om att man inom kommittén diskuterar ett nytt system för 
fördelning av utställningar.  
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§ 174 SKK/KSS 
 

a) Protokoll nr 4-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för samsyn 
och exteriör sundhet den 8 september 2020. 
 

b) Protokollsutdrag § 63, SRD/BSI 
Med anledning av pandemin föreslår KSS att skjuta upp revideringen av SRD/BSI ett år. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

c) Protokollsutdrag § 66, Domarfrågor, b) allrounddomare 
KSS har fört en generell diskussion om vad man kan förvänta sig av allrounddomare, 
som är utsedda av SKK. KSS ställer frågan till CS om hur stor hänsyn som tas till social 
kompetens, hur man hanterar hundar etc. förutom den kynologiska kunskapen. 
 
CS anser att alla domare ska följa gällande domaretiska regler. 
 
CS beslutade att DKs ordförande vid nästa möte i KSS deltar och informerar kommittén 
om hur man hanterar ovanstående frågeställningar. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 175 SKK/KHM 
 

a) Protokoll nr 3-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars 
mentalitet den 10 september. 
 

b) Information från ordförande 
 
BPH-analyser 
I dagsläget har 25 st. 200-analyser och 6 st. 500-anlyser genomförts. Det finns 
dessutom fem-sex raser som väntar på att få sina 200-analyser. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 176 SKK/UKK 
 

a) Protokoll nr 4-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och 
Kennelkonsulentkommitté den 18 september 2020. 
 

b) Överklagan av UKK-beslut registrering av valp 
Hundägare som överklagar UKK-beslut om att inte få sin valp registrerad. Ägaren som 
lånat ut sin hanhund för parning är utesluten ur SKK vilket är skälet till att UKK nekat 
registrering. 
 
SKKs Grundregel 2:9 säger att en uppfödare alltid ska lämna sanningsenliga och 
fullständiga uppgifter om sina hundar och sin uppfödningsverksamhet. Uppfödaren i 
fråga har fått information om att kullen troligtvis inte skulle registreras. 
 
CS diskuterade ärendet och beslutade att avslå överklagan. 
 

c) Förslag från UKK - sociala media  
Sociala media används flitigt av våra uppfödare. Det finns flera större grupper där 
uppfödare är medlemmar. Mycket bra diskussioner, tips och råd förekommer på 
sidorna. Ibland kan dock felaktigheter uppstå som gäller SKKs verksamhet, vilka då får 
stå oemotsagda om inte någon initierad person kan informera om vad som är rätt. SKK 
skulle vara betjänt av att bättre kunna bevaka sociala medier. 
 
CS beslutade uppdra till vd att se över SKKs möjligheter att kunna besvara och rätta till 
felaktigheter som uppstår i dessa forum. 
 

d) Överklagan av UKK beslut, § 83 dispenser 
Uppfödare som ansökt om att få en tredje delägare i sin kennel. 
 
CS har tagit del av inkomna handlingar i ärendet från båda parter. CS konstaterar att 
den tredje delägaren har uppfödning i klubb utanför SKK-organisationen. 
 
CS beslutade att avslå överklagan. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 
 
§ 177 SKK/KUS 
 

a) Protokoll nr 5-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för 
uppfödarsamverkan den 16 september 2020. 
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b) Protokollsutdrag § 61 Enkät 1 – avel med hane boende utomlands 
KUS föreslår att om en ras har ett hälsoprogram och man parar med hane boende 
utomlands så ska hanens hemlands regler och intyg gälla. Detta under förutsättning att 
intyget är godkänt av hemlandets kennelklubb och är en FCI-godkänd klubb. Det 
innebär att kraven inte behöver överensstämma med svenska regler utan att det 
räcker med känd status. 
 

c) Fråga från UKK, § 61 – d) protokoll nr 4-2020 
UKKs ordförande ifrågasätter KUS tolkning av den enkät som skickats ut till uppfödare 
som redogörs för i protokollsutdrag i § 61.  
 
CS diskuterade frågan och beslutade att återremittera ärendet till kommittén för att 
komma tillbaka med ett nytt förslag och en konsekvensanalys. 
 
Protokollet godkändes utom vad gäller § 61 och lades till handlingarna. 
 
 
§ 178 SKK/FK 
 

a) Protokoll nr 4-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
27 augusti 2020. 
 

b) Protokoll nr 5-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
1 oktober 2020. 
 
 

c) En ändrad inriktning för SKKs lojalitetsregler 
SKKs Föreningskommitté har med anledning av en fråga från Svenska Agilityklubben 
ansett det nödvändigt att initiera ett arbete för att se över de lojalitetskrav som 
förekommer i SKKs regelverk och hur dessa förhåller sig till svensk och europeisk 
konkurrenslagstiftning. I den projektgrupp som arbetat med frågan har det, utöver 
representanter för Föreningskommittén ingått representanter för SKKs Jakthunds-, 
Prov- och tävlings- samt Domarkommitté. 
 
Föreslagen förändring av SKKs regelverk  
Projektgruppen har bedömt det som ohållbart att fortsatt ha en regel som uppfattas 
innebära att en av SKK auktoriserad domare inte får delta i verksamhet utanför 
organisationen.  
Istället föreslås en reglering som siktar in sig på den verksamhet domaren faktiskt 
deltar i (inom eller utom organisationen), samt den effekt domarens deltagande och 
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uppförande kan förväntas få på förtroendet för SKK som organisation och SKKs 
utfärdande av auktorisationer.  
FK föreslår att p. 10 resp. 6 i de domaretiska reglerna stryks och ersätts med följande 
bestämmelse:  
”Domare ska, när denne åtar sig uppdrag inom eller utom SKK-organisationen, samt i 
samband med uppdragets genomförande, handla och uppträda på sådant sätt att det 
inte skadar eller motverkar SKK, dess medlemsorganisationer, eller trovärdigheten för 
den auktorisation SKK har utfärdat för domaren.” 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
CS beslutade vidare att skicka frågan till UtstK om detta även ska kunna appliceras för 
auktoriserade ringsekreterare. 
 
Vid kommande NKU-möte kommer SKK att informera om beslutet. 
 

d) Information från ordförande 
 
Regelverk 
FK diskuterar att utveckla regelverket för vilandeförklaring av klubbar och uppstart av 
klubbar. 
 
FK håller på att titta över information kring ansvarsfrihet. 
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 179 SKK/DN 
 

a) DN beslut nr 73-76, 83-88 
För information fanns beslut tagna av DN. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Protokollsutdrag § 28, ärende 65/2020 
För information fanns protokollsutdrag från DN-möte nr 4-2020. 
 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Lista på funktionärer som fått disciplinär åtgärd 
För information fanns lista på funktionärer med uppdrag inom SKK som fått disciplinär 
åtgärd.  
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CS noterade informationen. 
 
 
§ 180 SKK/AG Standard 
 

a) Protokoll nr 4-2020 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbs Arbetsgrupp för 
Standardfrågor den 18 september 2020. 
 

b) Ansökan om ytterligare medel – projektet ”standarduppdateringar 
Arbetsgruppen begär i brev utökad budget för att kunna arbeta med 
standarduppdateringar. Totalt finns det 92 standarder som är i behov av 
modernisering.  
 
CS beslutade överlämna till vd att hantera begäran vid kommande budgethantering. 
 
 
§ 181 Svenska Kynologiska Akademin 
 

a) Protokoll nr 1-2020 
Protokoll fört vid möte i Svenska Kynologiska Akademin den 24 september 2020. 
 

b) Information från ordförande 
 
Kransnedläggning 
Den 10 november kl. 11.00 kommer kransnedläggning att ske vid A P Hamiltons grav. 
Det är en årlig tradition som Akademin upprätthåller. 
 
CS noterade informationen. 
 
Erbjudande om inköp av medaljer 
Akademin har fått ett erbjudande om att från en privatperson köpa medaljer med 
hundmotiv. 
 
Akademin ska göra en noggrann undersökning av materialet för att se om det finns 
något av intresse för Akademins samlingar. 
 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
  



  

SKK/CS nr 7-2020 
2020-11-04--05 

Sida 24/28 
 
 

 
 
§ 182 Nordiska frågor 
 

a) Möten i NKU 
Inga fysiska möten kommer att hållas inom NKU 2020. Den 11 november kommer 
ländernas respektive VD att ha möte. Den 16 november kommer ett NKU/AU-möte 
hållas. 
 

b) Vaccinationsprogram i Danmark 
Ordförande uppmärksammade CS på en artikel i danska tidningen Hunden som rör de 
nya vaccinationsrekommendationerna som ska tillämpas i Danmark. 
 
Artikeln kommer att distribueras till CS av sekreteraren. 
 
 
§ 183 Internationella frågor 
 

a) Bulgarien – två rivaliserande kennelklubbar 
För information fanns brev ställt till FCIs ordförande, styrelse och alla medlemsländer 
om den konflikt som finns mellan två rivaliserande kennelklubbar i Bulgarien. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) FCI General Committee, möte 3-4 september 
För information fanns beslut från styrelsemöte I FCI den 3-4 september 2020. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) FCI General Committee, möte 22 september 
För information fanns beslut från styrelsemöte I FCI den 22 september 2020. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) Healthy breeding – info från FCI 
För information fanns PM från FCIs ordförande om att det i flera länder nu finns 
lagförslag med skärpta åtgärder som rör hunduppfödning och hundhälsa. Som en 
reaktion till detta har FCI satt samman ett informationspaket som medlemsländerna är 
välkomna att använda i sin kommunikation med t.ex. myndigheter.  
 
CS noterade informationen. 
 

e) Brev från SCC till FCI ang. WDS 2022 
Franska Kennelklubben, SCC, har i brev till FCIs styrelse beklagat att man inte fått 
information om de diskussioner som förts med spanska kennelklubben om flytt av 
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datum världsutställningen 2022. SCC ska själva arrangera Europautställningen 2022 
och är därför direkt påverkade av det beslut som FCIs styrelse tagit. 
 
CS noterade informationen. 
 

f) WUSV – FCI 
För information fanns korrespondens mellan Weltunion der Schäferhund – Vereine, 
WUSV och FCI gällande domare och vad som gäller för uppdrag inom och utom FCI-
organisationen. 
 
CS noterade informationen. 
 

g) FCIs kommitté för hundvälfärd och hälsa 
För information fanns PM om att FCI bildat en ny kommitté, FCI Committee for Canine 
Welfare and Health. Kommitténs ordförande är Dr Jose Luis Payró, från Mexiko. 
 
CS noterade informationen. 
 

h) Kvartalsrapport – FCI Europasektion 
För information fanns kvartalsrapport om vad som händer inom EU när det gäller djur 
och djurvälfärd. 
 
CS noterade informationen. 
 
Övrigt 
 

i) Rapport från möte med FCI Retriever Commission 
För information fanns rapport från möte med FCIs retrieverkommitté i december 2019. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 184 Ekonomi 
 

a) Budget 2021 
Till detta möte har budgeten för 2021 inte hunnit blir helt klar. Det är ytterst viktigt att 
budgeten blir så korrekt som möjligt med tanke på att den pågående pandemin 
kommer att påverka verksamheten även 2021. Det återstår ännu några uppgifter innan 
en budget kan presenteras. 
 
CS beslutade att presidiet får i uppdrag att slutligt godkänna budgeten för 2021. 
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§ 185 Statistik 
 

a) Valpregistreringar 
Valpregistreringar fortsätter att visa positiva siffror, vilket är glädjande. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Medlemsstatistik 
Medlemsantalet håller sig stabilt, fortfarande med ett litet plus. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 186 Mötesspecifika frågor 
 
Kennelfullmäktige 2021: 
 

a) Utse arbetsgrupp för Hamiltonplaketten 
Avelskommittén, Jakthundskommittén, Kommittén för hundars mentalitet, Prov- och 
Tävlingskommittén, Uppfödare och Kennelkonsulentkommittén samt 
Utställningskommitténs ska utse representanter att delta i arbetsgruppen. Namnen 
lämnas till sekreteraren. 
 
Förslag att arbetsgruppen leds av Thomas Uneholt. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 

b) Utse arbetsgrupp för Förtjänsttecken 
Förslag att arbetsgruppen består av Maritha Östlund-Holmsten, Ove Johansson och Ulf 
Uddman. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

c) VoteIT på KF 
Punkten kommer att diskuteras vid ett senare tillfälle, innan årets slut. 
 

d) Förslag på uppdaterad arbetsordning för KF 
Punkten kommer diskuteras vid ett senare tillfälle. 
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Specialklubbskonferensen 2021: 
Under rådande omständigheter föreslår ordförande att konferensen ska hållas digital. 
Fortfarande planeras för att använda både lördag och söndag för konferensen. Bokad 
konferensanläggning avbokas. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

a) Förslag på programpunkter 
Det finns i dagsläget förslag på programpunkter som bl.a. kommit från några 
specialklubbar. Alla kommittéer är också välkomna att bidra med förslag. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 187 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att § 163 c) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. § 171 får 
inte offentliggöras innan den 9 november kl. 13.00. 
 
 
§ 188 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde är planerat till den 29 januari 2021. 
 
 
§ 189 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson    Magnus Jensen 
Ordförande    § 156 – 189 
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Justeras: 
 
 
 
Ove Johansson 
§ 151 – 155 


