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Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens, 
Domarkommitté, DK, onsdag 2022-01-20. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Thomas Uneholt (ordf.), Anna Uthorn,  
  Eva Liljekvist-Borg, Johan Andersson, Marie Gadolin 
 
Anmält förhinder: Dodo Sandahl, Kjell Lindström 
 
Adjungerade: Kjell Svensson, SKKs tävlings- och utbildningschef  
  Ulrika Henriksson, SKKs utbildningsavdelning 
 
Övriga närvarande: Bo Skalin 
 
Protokoll:  Boa Strandberg 
 
 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och riktade ett särskilt välkomnande till 
Domarkommitténs ordförande för nästa mandatperiod, Bo Skalin. 
 
Därefter skänktes en tanke till honnörsdomaren Ing-Marie Hagelin som avlidit. 
 
Mötet förklarades därefter öppnat. 
 

§ 2 Val av justerare 

Eva Liljekvist-Borg utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
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§ 4 Föregående protokoll 

En justering gjordes av det femte stycket under § 98 c): 
 
Ulrika Henriksson uppdrogs att ta fram ett förslag på tio personer som ska tillfrågas att 
delta i referensgruppen. Arbetsgruppen för vidareutbildning av exteriördomare 
uppdrogs att hålla i uppföljningen. 
 
DKs protokoll 5-2021 godkändes därefter och lades till handlingarna. 
 

§ 5 Resultatrapport 

Resultatrapporten för december 2021 granskades och lades till handlingarna.  
 

§ 6 Kennelfullmäktige 

Efter Kennelfullmäktige 2021 
Ordföranden gick igenom de olika kommittéerna för mandatperioden 2022-2023 samt 
vilka ordföranden som ska leda dessa. 
 

§ 7 Domarkonferenser 

a) Ansökan om exteriördomarkonferens 2023 
En ansökan hade inkommit från Svenska Molosser- och Herdehundklubben, SMHK, 
Svenska Grand Danoisklubben, SGDK, Svenska Leonbergerklubben, SLBK, 
Svenska Newfoundlandshundklubben, SNK, Svenska Sennenhundklubben, SShK, och 
Svenska Landseerklubben, SvLK, att få flytta fram deras redan beviljade 
bidragsberättigade exteriördomarkonferens från den 19-20 februari 2022 till den 
30 september-1 oktober 2023 med anledning av rådande pandemi. 
 
DK beslutade att godkänna datumet till den 30 september-1 oktober 2023. 
Konferensen är bidragsberättigad för 75 % av kostnaderna, högst 100 000 kronor. 
 
Specialklubben för Skällande Fågelhundar, SSF, hade inkommit med en ansökan om 
bidragsberättigad exteriördomarkonferens för finsk spets och norrbottenspets 
tillsammans med Svenska Älghundklubben, SÄK, den 17-19 mars 2023.  
 
DK tog del av SSFs ansökan och beslutade att godkänna konferensen med datumet den 
17-19 mars 2023. Vidare konstaterades att konferensen är ett samarrangemang 
tillsammans med SÄK och därför kommer bidraget för den gemensamma konferensen 
bli 75 % av kostnaderna, högst 100 000 kronor. 
 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
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b) Redovisning av exteriördomarkonferens 

Svenska Terrierklubben, SvTeK, hade inkommit med protokoll samt ekonomisk 
redovisning för godkännande efter deras exteriördomarkonferens den 
26-28 november 2021. 
 
DK beslutade att godkänna SvTeKs protokoll samt ekonomisk redovisning för 
utbetalning av bidrag på 75 % av kostnaderna, högst 100 000 kronor.  
 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 

c) Skrivelser angående Svenska Vinthundklubbens exteriördomarkonferens 
För kännedom fanns två skrivelser från Svenska Afghanhundklubben och Svenska 
Whippetklubben till Svenska Vinthundklubben, SvVK, gällande deras 
exteriördomarkonferens som ska arrangeras digitalt i mars 2022. 
 
DK noterade de båda skrivelserna. 
 

§ 8 Domarkompendier 

Lista över domarkompendier 
DK gick igenom listan över de domarkompendier som för tillfället granskas samt de 
exteriördomarkonferenser som ska genomföras tillsammans med tillhörande 
domarkompendier. 
 
Domarkompendierna för norsk buhund, afghanhund, skotsk hjorthund, volpino 
italiano, norsk lundehund, saluki, galgo espanol och sloughi är godkända och därmed 
kan bidraget om 3 000 kronor betalas ut till klubbarna. 
 
Kompendiet för azawakh är under granskning inför SvVKs exteriördomarkonferens den 
19-20 mars 2022. Då rasen ingår i Särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD, ska 
kompendiet även granskas av en representant från Kommittén för samsyn och exteriör 
sundhet, KSS. 
 
Praxis är att kompendiet ska vara domarna tillhanda senast en månad innan 
exteriördomarkonferensen varför kompendiet för bland annat azawakh bör godkännas 
i närtid. 
 
DK beslutade att DKs granskare av domarkompendiet för azawakh ensam får mandat 
att godkänna kompendiet om det behövs för att få ut kompendiet till domarna i tid. 
 
Eva Liljekvist-Borg samt Bo Skalin uppdrogs att kontakta Kjell Lindström för 
uppdatering av status kring domarkompendierna inför Svenska Isländsk 
Fårhundklubbens, SIFK, och Svenska Lapphundklubbens, SLK, exteriördomarkonferens. 
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Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att kontakta Kjell Lindström gällande status för 
kvarvarande kompendier inför Svenska Spets- och Urhundklubbens, SSUK, och 
Specialklubben för Västgötaspets, SKV, konferens den 29-30 oktober 2022 samt för 
kompendierna till Svenska Gårds- och Vallhundklubbens, SGVK, konferens den 
4-5 februari 2023. 
 
Vidare diskuterades om behov fanns att justera instruktionerna om upprättande av 
domarkompendier utifrån det beslut som togs vid KF 2019 och KF 2021 gällande SRD 
och RAS. 
 
Thomas Uneholt, Bo Skalin samt Kjell Svensson uppdrogs att se över instruktionerna 
och justera dessa utifrån beslutet taget på KF. 
 

§ 9 Domarfrågor 

a) Bestyrelserapporter 
Till mötet fanns en bestyrelserapport från SvVKs utställning den 9 oktober 2021. 
I bestyrelserapporten noterades att en utländsk domare under bedömningen inte mätt 
afghanhund som för tillfället har obligatorisk mätning. 
 
DK tog del av bestyrelserapporten och konstaterade att domaren blivit informerad på 
plats varför DK med hänsyn till detta beslutade att lämna ärendet utan vidare åtgärd. 
 

b) Uppföljningssamtal 
Ordföranden avrapporterade uppföljningssamtalen som pågått under hösten med de 
preparander som godkändes 2016 och 2018. Vidare sammanfattades ämnen som 
tagits upp samt synpunkter från deltagarna. 
 
DK ser mycket positivt på de uppskattade samtalen som kommer att återupptas under 
våren. 
 

c) Övrigt 
För kännedom fanns en skrivelse till Utställningskommittén, UtstK, från en person som 
var delaktig i arrangerandet av Gotlands Kennelklubbs utställningar i Visby den 28 och 
29 augusti 2021. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterade att ärendet är omhändertaget av UtstK. 
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§ 10 Ansökningar 

a) Ansökan om gruppallroundauktorisation för grupp 6 
Marie Gadolin anmälde jäv och lämnade sammanträdet. 
 
En ansökan hade inkommit från Marie Gadolin beträffande gruppallroundauktorisation 
för grupp 6. 
 
DK beslutade att godkänna Marie Gadolins ansökan. 
 
Marie Gadolin anslöt åter till sammanträdet. 
 

b) Ansökan om följdauktorisation för basset blue de gascogne 
En ansökan hade inkommit från Börje Johansson beträffande följdauktorisation för 
basset blue de gascogne. 
 
DK beslutade att godkänna Börje Johanssons ansökan. 
 

§ 11 Övriga skrivelser 

En skrivelse hade inkommit från en exteriördomare gällande omprövning av beslut 
taget vid DK möte 5-2021. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterade att ärendet nu hanteras av SKKs 
Centralstyrelse, CS, varför skrivelsen lämnades utan åtgärd. 
 

§ 12 Arbetsgrupper 

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

Deltagare i arbetsgruppen är Johan Andersson som sammankallande, 
Eva LiljekvistBorg, Susanne Nilsson samt Pernilla Sandström. 
 
Arbetsgruppen hade inget att rapportera. 
 

b) Arbetsgruppen för stöd till exteriördomarkonferenser 
Deltagare i arbetsgruppen är Kjell Lindström som sammankallande, Jens Myrman, 
Henrik Johansson, Jan-Erik Ek samt Kerstin Henriksson. 
 
Arbetsgruppen hade inget att rapportera. 
 

c) Arbetsgruppen för vidareutbildning av exteriördomare 
Deltagare i arbetsgruppen är Marie Gadolin som sammankallande, Anna Uthorn, 
Dodo Sandahl samt Jan Herngren. 
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Vid DK möte 5-2021 beslutades att en referensgrupp bestående av exteriördomare 
skulle tillsättas för att gå igenom och inkomma med synpunkter på arbetsgruppens 
förslag gällande vidareutbildning av exteriördomare. Synpunkterna redovisades och 
kommer tas hänsyn till i det fortsatta arbetet. 
 

d) Arbetsgruppen för generella domarkonferensen 
Deltagare i arbetsgruppen är i inledande fas DK/VU samt resurser från kansliet. 
 
Arbetsgruppen rapporterade att hotell för konferensen är bokat och att ett möte för 
fortsatt planering kommer ske i närtid. 
 
DK beslutade att Bo Skalin fortsättningsvis kommer ingå i arbetsgruppen. 
 

e) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare 
DK konstaterade att det är tid för att utvärdera rutinen för granskning av inbjudan av 
utländska domare och Thomas Uneholt, Bo Skalin samt Kjell Svensson uppdrogs att se 
över detta. 
 

f) Projektgrupp för nya allrounddomare 
Deltagare i projektgruppen är Thomas Uneholt, Eva Liljekvist Borg samt Dodo Sandahl. 
 
Arbetsgruppen hade inget att rapportera. 
 

g) Projektgrupp för FCI Breed-specific education 
Deltagare i projektgruppen är Nina Karlsdotter samt Ulrika Henriksson som kanslistöd. 
 
Arbetsgruppen hade inget att rapportera. 
 

§ 13 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildning 
För kännedom fanns en lista över av DK godkända ansökningar om att få genomföra 
utbildning till gruppallrounddomare. 
 

b) Uppdatering av Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare 
Ulrika Henriksson fick vid DK 5-2021 i uppdrag att göra ett förtydligande i dokumentet 
Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare och resultatet presenterades. 
Förtydligandet gällde kriterier för auktorisation av gruppallrounddomare och att 
erfarenhet av att ha dömt ett antal raser i gruppen numera måste finnas innan 
ansökan. I gengäld får domaren sin gruppauktorisation så snart utbildningsplanen är 
fullföljd. 
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c) Kontaktperson gruppallroundutbildning 

Marie Gadolin meddelade att hon i och med sitt utträde ur DK önskar att en ny 
kontaktperson utses för Gertrud Hagström i gruppallroundutbildningsprogrammet för 
grupp 9. 
 
DK uppdrog åt DKs nya kommittésammansättning från den 1 mars att utse en ny 
kontaktperson. 
 

d) Godkänd FCI all‐breed international judge 
För kännedom fanns information från FCI om att Ann-Christin Johansson blivit godkänd 
som FCI all-breed international judge. 
 
DK gratulerade Ann-Christin Johansson till auktorisationen. 
 

e) Preparandkurs 
DK gick igenom upplägg av preparandkursen. Det har sedan tidigare konstaterats att 
det avsatta datumet för preparandkursen är samma datum som 
Europavinnarutställningen i Danmark och DK diskuterade möjligheten att flytta 
preparandkursen något. 
 
Plats och lokaler för preparandkursen är bokade sedan tidigare men Ulrika Henriksson 
uppdrogs att se över möjligheten till att boka ett senare datum på samma plats. 
 
Vidare informerades om vilka lärare som ska medverka på den centrala kursen 
Anatomi samt Regler och bedömning som kommer genomföras under två 
utbildningstillfällen 2022. Om fler personer anmäler sig till de centrala kurserna än det 
finns plats för tar DK/VU ett slutligt beslut om vilka som ska antas. 
 
Eva Liljekvist-Borg samt Bo Skalin uppdrogs att till nästa DK-möte utse vilka som ska 
rätta de teoretiska centralproven. 
 
DK diskuterade upplägget av det praktiska inträdesprovet som planeras den 
8-9 oktober 2022 och som krävs för att få delta vid preparandkursen. 
Eva Liljekvist-Borg och Johan Andersson fortsätter planeringen av det praktiska 
inträdesprovet. 
 

f) Examinationer och elev- och aspiranttjänstgöring 
En ansökan hade inkommit från Karin Linde Klerholm om att få dispens från kravet att 
examineras på minst fem hundar av rasen tibetansk mastiff vid examination. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
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g) Vidareutbildning svenska raser 

För kännedom fanns det utskick som gått ut till specialklubbar för svenska raser 
angående inbjudan till digitalt möte gemensamt med DK. Mötet som ska hållas i mars 
kommer bli uppstarten för arbetet tillsammans med de berörda klubbarna. 
 

h) Övrigt 
Vid CS möte den 9 december 2021 beslutades att höja nuvarande milersättning. 
Ändringen gäller centralt för SKKs funktionärer och kansli från och med den 1 januari 
2022. Frågan lyftes om det finns anledning att ändra maxbelopp för milersättningen 
inom domarutbildning. 
 
DK beslutade att höja ersättningen från högst 800 kronor till högst 1200 kronor för 
domare som genomför elev- och aspiranttjänstgöring samt examination och att höja 
ersättningen från högst 1000 kronor till högst 1500 kronor för domare i 
allroundutbildning. 
 

§ 14 Övrig utbildning 

a) Anatomi- och bedömningskurs riktad till yngre personer 
För kännedom fanns en sammanställning av utvärderingen efter anatomi- och 
bedömningskursen riktad till yngre personer som anordnades den 29-31 oktober 2021. 
DK konstaterade att deltagarnas synpunkter överlag var positiva samt riktade att tack 
till kursens lärare för deras insatser. 
 
Vid DK 2-2020 beslutades att de deltagare som önskade skulle få möjlighet att tilldelas 
en mentor för hjälp i fortsatt utveckling inför en eventuell ansökan till 
domarutbildningen. Ett antal deltagare hade meddelat att de vill ha en mentor och 
samtliga av DKs ledamöter fick vid DK 5-2021 i uppdrag att se över lämpliga mentorer 
till uppdraget. DK diskuterade kriterier för att vara en lämplig mentor för uppdraget 
samt vilka exteriördomare som skulle passa. 
 
Ordföranden samt Johan Andersson uppdrogs att fortsätta se över vad som ska krävas 
av mentorerna och sedan tillfråga lämpliga kandidater. 
 

b) DKs förteckning över lärare för grundkurser i anatomi och bedömning 
För kännedom fanns synpunkter gällande en exteriördomares kunskaper beträffande 
anatomi. Berörd domare finns med på förteckningen över lärare som får hålla 
grundkurser i anatomi och bedömning. 
 
DK tog del av informationen. 
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§ 15 Redovisning av beslut från DK/VU 

a) VU-beslut sedan DK 5-2021 
DK beslutade fastställa DK/VUs beslut att: 

- bevilja Eva Kihlström Widstrands ansökan om att få genomföra elev- och 
aspiranttjänstgöring på barbet. 

- DKs ställningstagande är oförändrat beträffande när en domare avsäger sig 
uppdrag med anledning av pandemin. 

- bevilja Svenska Dvärghundklubbens ansökan om att lägga till Björn Einarsve 
som examinator och aspirantdomare för fransk bulldogg, en av de fem 
brakycefala pilotraserna. 

- bevilja Svenska Älghundklubbens nya datum för sin exteriördomarkonferens till 
den 17-19 mars 2023. 

 
b) Redovisning av auktorisationer 

Auktorisationer genom elev- och aspiranttjänstgöring i utställningsring 
 
Johan Andersson  fransk bulldogg 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson finsk spets 
 
Margaretha Carlsson  finsk spets 
   norrbottenspets 
 
Thomas Eriksson  engelsk setter 
   gordonsetter 
   pointer 
 
Jens Myrman  airedaleterrier 
 
Gunilla Skallman  airedaleterrier 
 
Auktorisationer genom examination 
 
Thomas Eriksson  irländsk röd och vit setter 
   irländsk röd setter 
 
Gunilla Skallman  dandie dinmont terrier 
 
Cathrin Westin  berner sennenhund 
 
  



  

SKK/DK nr 1-2022 
2022-01-20 
Sida 10/16 

 
 

 
§ 16 Ledamöternas uppdrag 

Lista över ledamöternas uppdrag 
2-2016 
§ 36 a) Slutföra Breed by breed education-power point på svenska raser som ska 

skickas till FCI. 
 
Uppdraget avskrivs då det hanteras under projektgruppen för FCI Breed-specific 
education. 
 
1-2020 
§ 14 e) För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares 

ansökningar om att utöka rasregister. 
DK diskuterade klubbarnas motiveringar till avslag. Diskussionerna ledde 
till att arbetsgruppen för ”Vidareutbildning av exteriördomare” fick i 
uppdrag att se över utformningen av formulären samt klubbarnas 
hantering av ansökningarna. 

 
Arbetsgruppen för vidareutbildning av exteriördomare informerade att detta ingår i 
förslaget som berörs under § 12 c). 
 
4-2021 
§ 80 Eva Liljekvist-Borg samt Marie Gadolin uppdrogs att representera DK på 

My Dog 2022. 
 
Uppdraget avskrivs då My Dog 2022 blev inställt på grund av pandemin. 
 
5-2021 
§ 98 c) Marie Gadolin redovisade arbetsgruppens sammanställning av de förslag 

för vidareutbildning av exteriördomare som DK diskuterade vid DK möte 
4-2021. DK beslutade att gå på arbetsgruppens förslag samt att tillsätta 
en referensgrupp av domare under utbildning för att ta del av 
sammanställningen och inkomma med synpunkter. 
 
Ulrika Henriksson uppdrogs att ta fram ett förslag på tio personer som 
ska tillfrågas att delta i referensgruppen. 
 
Arbetsgruppen för vidareutbildning av exteriördomare uppdrogs att hålla 
i uppföljningen. 

 
Arbetsgruppen för vidareutbildning av exteriördomare rapporterade att uppdraget är 
genomfört vilket berörs under § 12 c). Vidare utryckte DK sin förvåning över att 
samtliga tillfrågade exteriördomare inte tog tillfället i akt all lämna synpunkter när 
tillfälle gavs. 
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5-2021 
§ 98 c) Blanketten för elevtjänstgöring behöver justeras enligt arbetsgruppens 

förslag och Ulrika Henriksson uppdrogs att uppdatera blanketten. 
 
Ulrika Henriksson rapporterade att uppdraget är genomfört. 
 
5-2021 
§ 98 c) Arbetsgruppen för vidareutbildning av exteriördomare önskade ett 

förtydligande på den inledande texten till specialklubbarna på blanketten 
Förfrågan till specialklubb för utökning av rasregister och uppdrogs att se 
över formuleringen. 

 
Arbetsgruppen informerade att detta ingår i förslaget som berörs under § 12 c). 
 
5-2021 
§ 98 c) Vidare diskuterades att en instruktion för domare som har elev behöver 

framställas och Arbetsgruppen för vidareutbildning av exteriördomare 
uppdrogs att ta fram ett förslag till instruktion. 

 
Arbetsgruppen informerade att detta ingår i förslaget som berörs under § 12 c). Marie 
Gadolin som är sammankallande för arbetsgruppen kommer ha en överlämning till de 
deltagare som tar över arbetsgruppen vid DKs nästkommande mandatperiod. 
 
5-2021 
§ 99 b) DK beslutade att bordlägga ansökan i väntan på information om 

domarens utlandsuppdrag och ordföranden uppdrogs att ta kontakt med 
Patrik Cederlöf gällande hans ansökan.  

 
Ordföranden rapporterade att uppdraget är genomfört. 
 
5-2021 
§ 99 b) DK diskuterade om informationen gällande krav för att få ansöka om 

gruppallroundutbildning är tillräcklig och Ulrika Henriksson uppdrogs att 
förtydliga i broschyren Regler och riktlinjer för utbildning av 
exteriördomare. 

 
Ulrika Henriksson rapporterade att uppdraget är genomfört vilket redovisas under 
§ 13 b). 
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5-2021 
§ 100 DK beslutade vid DK 2-2020 att deltagarna vid anatomi- och 

bedömningskursen riktad till yngre personer ska få möjlighet att tilldelas 
en mentor för framtida engagemang. Några deltagare har lämnat intresse 
för detta och samtliga ledamöter uppdrogs att se över lämpliga mentorer 
samt kriterier för dessa och redovisa förslagen till DK 1-2022. 

 
Uppdraget är genomfört och berörs under § 14 a). 
 

§ 17 Information från DK samt kansli 

a) Ordföranden 
- Informerade om det uppstartsmöte som kommer arrangeras för samtliga 

ledamöter i SKKs kommittéer den 31 mars. 
 

b) Ledamöter 
- Inget att rapportera. 

 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
- Informerade om att en omstrukturering av delegeringsordningarna för SKKs 

kommittéer pågår och att syftet är att göra dessa mer användbara. 
 

d) Sekreteraren 
- Informerade om det utskick som gått ut den 2 december 2021 till SKKs klubbar 

gällande åtgärder mot Covid-19. 
- Informerade om det utskick som gått ut den 20 december 2021 till SKKs 

klubbar gällande ändrad milersättning för funktionärer samt information om 
Bulgariska Kennelklubbens utträde ur FCI. 

- Informerade om det utskick som gått ut den 22 december 2021 till SKKs 
klubbar gällande nya restriktioner för klubbverksamhet med anledning av 
rådande pandemi. 

- Informerade om det utskick som gått ut den 3 januari 2022 till SKKs klubbar 
gällande den dispens om begränsningsregler som gällt under pandemin nu 
förlängs till den 30 juni 2022. 

 
e) Utbildningsavdelningen 
- Inget att rapportera. 

 

§ 18 Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI 

För kännedom fanns följande dokument från FCI: 
 

a) Cirkulär 
- 53/2021 med information från Estlands Kennelklubb om att Alvar Ristikivi blivit 

avstängd som internationell exteriördomare tillsvidare. 
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- 54/2021 med information från Sharjah Kennel Centre om deras nya mejladress. 
- 55/2021 med information om Bulgariska Kennelklubbens utträde ur FCI från 

och med den 1 januari 2022. 
- 56/2021 med information från Estlands Kennelklubb om att Katrin Raie har 

blivit avstängd som internationell exteriördomare från den 11 november 2021 
till den 10 november 2022. 

- 2/2022 med information från Australian National Kennel Council om deras nya 
kontaktuppgifter. 
 

b) Allmän information 
- Beslut från möte med FCI General Committee den 24 november 2021. 
- Protokoll från möte med FCI Europe Section General Committee den 

7 december 2021. 
- Information om att mötet med FCI Show Judges Commission och FCI Shows 

Commission kommer att hållas den 26 april 2022 i samband med 
Europavinnarutställningen i Paris. 

- Information om Europavinnarutställningen i Paris den 22-24 april 2022. 
- Information om förbud för kuperade hundar av vissa raser att delta vid 

FCI-arrangemang från 2025. 
 

§ 19 Information från Nordisk Kennel Union, NKU 

- Protokoll från möte med NKU/AU den 18 november 2021. 
 

§ 20 Protokoll samt protokollsutdrag 

a) Centralstyrelsen, CS 
För kännedom fanns protokoll från CS möte 6-2021 den 22 oktober 2021 samt 
protokoll från CS möte 7-2021 den 8-9 december 2021. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 6-2021 

§ 153 SKK/DK 
a) Domarfrågor 

 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 6-2021 

§ 153 SKK/DK 
a) Förslag på ny allrounddomare 

 
DK tog del av protokollsutdraget. 
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Protokollsutdrag från CS möte 7-2021 

§ 187 SKK/DK, protokoll nr 5-2021 
c) § 95 Domarfrågor – Svenska Whippetklubben 

 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 

b) Utställningskommittén, UtstK 
För kännedom fanns protokoll från UtstK möte 5-2021 den 10 november 2021. 
 

c) Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS 
För kännedom fanns protokoll från KSS möte 5-2021 den 1 december 2021. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte 5-2021: 

§ 86 Rapport från arbetsgrupper och pågående ärenden 
c) Gemensamt möte med Avelskommittén, AK, och Domarkommittén, DK, 
2021-09-03 

 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte 5-2021: 

§ 88 SRD 
b) Inkomna SRD rapporter från utställningar och exteriörbedömningar 

 
c) Revidering av SRD/BSI 

 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte 5-2021: 

§ 91. Domarfrågor 
a) Aktuell information gällande kommande exteriördomarkonferenser och 
domarkompendier under granskning 

 
b) Rapport från exteriördomarkonferensen 2021-10-16-17 gällande 
tibetanska raser och pudel. 

 
c) Checklista för kritikskrivning för brakycefala raser 

 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte 5-2021: 

§ 92 Avelsfrågor 
b) Fransk bulldogg, korsningsprojekt 

 
DK tog del av protokollsutdraget. 
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d) Utbildningskommittén, UK 

För kännedom fanns protokoll från UK möte 5-2021 den 7 december 2021. 
 

e) Arbetsgruppen för standardfrågor, AG Standard 
För kännedom fanns protokoll från AG Standard möte 9-2021 den 16 november 2021 
samt protokoll från AG Standard möte 10-2021 den 16 december 2021. 
 

f) Kommittén för hundars mentalitet, KHM 
För kännedom fanns protokoll från KHM möte 3-2021 den 14 september 2021. 
 

g) Avelskommittén, AK 
För kännedom fanns protokoll från AK möte 3-2021 den 3 juni 2021 samt protokoll 
från AK möte 4-2021 den 24 augusti 2021. 
 

§ 21 Övriga frågor 

Inga inkomna ärenden. 
 

§ 22 Nästa möte 

Sekreteraren uppdrogs att ta kontakt med nya DK från och med nästa mandatperiod 
och höra om lämpligt datum för nästkommande möte. 
 

§ 23 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

DK konstaterade att inga ärenden fanns som inte får offentliggöras innan protokollet 
är justerat. 
 

§ 24 Mötet avslutas 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och riktade framförallt ett stort tack till 
Marie Gadolin, Kjell Lindström och Anna Uthorn som inte kommer sitta kvar i DK från 
nästa mandatperiod. Vidare önskade ordföranden den nya 
kommittésammansättningen från nästa mandatperiod lycka till i det fortsatta arbetet. 
 
Mötet förklarades därefter avslutat.  
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Justeras: 
 
 
Thomas Uneholt   Eva Liljekvist-Borg 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Boa Strandberg 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 
 


