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Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens, SKK, 
Domarkommitté, DK, onsdag 2021-03-24. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Thomas Uneholt (ordf.), Anna Uthorn, Dodo Sandahl, 
  Eva Liljekvist-Borg, Johan Andersson, Kjell Lindström, 
  Marie Gadolin 
 

Adjungerade:  Kjell Svensson, SKKs tävlings- och utbildningschef
  Ulrika Henriksson, Utbildningsavdelningen 

 

Protokoll:  Boa Strandberg 

 

§ 22 Mötet öppnas 

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och mötet förklarades därefter öppnat. 
 

§ 23 Val av justerare 

Marie Gadolin utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 

§ 24 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 

§ 25 Föregående protokoll 

DKs protokoll 1-2021 godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 26 Resultatrapport 

Resultatrapporten för februari 2021 granskades och lades till handlingarna.  
 

§ 27 Kennelfullmäktige 

För kännedom fanns dokument med hållpunkter för material från kommittéerna inför 
Kennelfullmäktige, KF, den 25-26 september 2021. 
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DK diskuterade verksamhetsplan samt vad som kan påverka budgeten för perioden 
2022-2023. 
 
Ordföranden och kansliet uppdrogs att gå igenom och sammanställa förslag till rapport 
om DKs prioriterade uppdrag, verksamhetsplan samt budget för 2022-2023 för att 
sedan fastställas av DK. 
 

§ 28 Domarkonferenser 

a) Regler och riktlinjer för exteriördomarkonferenser 
Vid DK 1-2021 uppdrogs Kjell Lindström, Eva Liljekvist-Borg samt Johan Andersson att 
se över dokumentet Regler och riktlinjer för exteriördomarkonferenser och redovisade 
till mötet förslag på tillägg och justeringar. 
 
Eva Liljekvist-Borg och Johan Andersson fortsätter uppdraget med att se över de 
eventuella ändringarna och uppdrogs att till nästa möte inkomma med förslag på 
uppdatering. 
 

b) Svenska Brukshundklubbens digitala exteriördomarkonferens 
Eva Liljekvist-Borg informerade om den digitala exteriördomarkonferens som 
arrangerades av Svenska Brukshundklubben, SBK, den 20-21 mars 2021. 
Det är första gången en exteriördomarkonferens arrangeras helt digitalt och 
reaktionerna från deltagarna var överlag positiva. Konferensen visar på god potential 
inför fortsatt arbete med framtidens digitala lösningar. 
 
DK tackade för informationen. 
 

§ 29 Domarkompendier 

a) Lista över domarkompendier 
För kännedom fanns lista över de domarkompendier som för tillfället granskas samt de 
exteriördomarkonferenser som ska genomföras tillsammans med tillhörande 
domarkompendier. 
 
Domarkompendier för australian cattledog, australian kelpie, beauceron, basenji, 
belgisk vallhund, hollandse herdershond, tysk schäferhund och vit herdehund är 
godkända och därmed kan bidragen enligt gängse rutin betalas ut till klubbarna. 
 
DK gick igenom de domarkompendier som ska granskas inför kommande 
exteriördomarkonferenser 2021 och noterade att flera av kompendierna inte 
inkommit från klubbarna. 
 
Kjell Lindström uppdrogs att be respektive kontaktperson från Arbetsgruppen för stöd 
till exteriördomarkonferenser att kontakta berörda klubbar angående status för arbetet 
med respektive domarkompendium. 
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b) Mall för domarkompendier 

Frågan lyftes om behovet av att ta fram en mall för upplägget av innehållet i 
domarkompendierna för att förenkla för klubbarna. 
 
Arbetsgruppen för utveckling av exteriördomarkonferenser samt utveckling av 
distansutbildningar för exteriördomare uppdrogs att titta på alternativ till mall för 
domarkompendium. 
 

§ 30 Ansökningar 

a) Gruppallroundauktorisation för grupp 8 
En ansökan hade inkommit från Helene Björkman beträffande 
gruppallroundauktorisation för grupp 8. 
 
DK beslutade att godkänna Helene Björkmans ansökan för grupp 8. 
 

b) Gruppallroundauktorisation för grupp 9 
En ansökan hade inkommit från Gunilla Skallman beträffande 
gruppallroundauktorisation för grupp 9. 
 
DK beslutade att godkänna Gunilla Skallmans ansökan för grupp 9. 
 

c) Honnörsdomarskap 
En ansökan hade inkommit från Nenne Runsten beträffande honnörsdomarskap. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan och välkomnade Nenne Runsten som 
honnörsdomare. Vidare uttalade DK ett varmt tack för hennes mångåriga och väl 
utförda domargärningar. Nenne kommer bjudas in till Stockholm Hundmässa för att 
avtackas. 
 

§ 31 Samsyn och exteriör sundhet 

a) Dokument med information från Kommittén för samsyn och exteriör sundhet 
Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS, hade till mötet inkommit med 
sammanställning för Särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD, för shar pei. 
 
DK tog del av informationen. 
 

b) Domaranvisningar för brakycefala raser 
För kännedom fanns den reviderade foldern Domaranvisningar för brakycefala raser 
samt den engelska versionen Instructions to judges of the brachycephalic breeds in 
regard to exaggerations of type. 
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§ 32 Övriga skrivelser 

a) Protokollsutdrag från Svenska Spets- och Urhundklubben 
För kännedom fanns protokollsutdrag från Svenska Spets- och Urhundklubbens, SSUKs, 
styrelsemöte den 16 februari 2021. 
 
DK tackade SSUK för protokollsutdraget. 
 

b) Skrivelse från exteriördomare 
En skrivelse hade inkommit från exteriördomare med en önskan att DK lyfter frågan 
om användande av vaccinationspass hos utställarna för att öka säkerheten för 
domarna vid bedömning. 
 
DK tackade för skrivelsen och konstaterade att beslut om detta inte kan tas i dagsläget 
på grund av den ovisshet som finns kring utvecklingen av pandemin samt användande 
av eventuella vaccinationspass. 
 

§ 33 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. 
 
Gruppens pågående arbete berörs under § 28. 
 

b) Arbetsgruppen för stöd till exteriördomarkonferenser 
Deltagare i arbetsgruppen är Kjell Lindström som sammankallande, Jens Myrman, 
Henrik Johansson, Jan-Erik Ek samt Kerstin Henriksson. 
 
Gruppens arbete berörs under § 28 a). 
 

c) Arbetsgruppen för vidareutbildning av exteriördomare 
Deltagare i arbetsgruppen är Marie Gadolin som sammankallande, Anna Uthorn, 
Dodo Sandahl samt Jan Herngren. 
 
Arbetsgruppen hade till mötet inkommit med olika förslag för vidareutbildning av 
exteriördomare. 
 
DK diskuterade de olika förslagen och lämnade synpunkter. Arbetsgruppen uppdrogs 
att tillsammans med DKs synpunkter återkomma i frågan kring vidareutbildning av 
exteriördomare. 
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Efter ytterligare tester med det nya förslaget till utlåtandeblankett vid olika 
examinationer konstaterar DK att idén var god men inte fyller sin funktion i denna 
form. 
 
DK beslutade att stoppa testerna med utlåtandeblanketterna enligt nuvarande modell. 
 

d) Arbetsgruppen för generella domarkonferensen 
Deltagare i arbetsgruppen är i inledande fas DK/VU samt resurser från kansliet. 
 
DK diskuterade innehåll och olika programpunkter att ta upp på den generella 
domarkonferensen. 
 
Kjell Svensson uppdrogs att organisera ett möte med DK/VU samt kansliet för fortsatt 
diskussion kring den generella domarkonferensens upplägg och innehåll. 

 
e) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare 

Arbetsgruppen hade inget att rapportera. 
 

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. 
 

§ 34 Domarutbildning 

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

b) Nya datum för kurser och prov 
Till mötet fanns information om nya datum för kurser, prov och preparandkurs. 
De nya datumen för följande prov och kurser är: 
 
Centrala anatomikurser 2022 Kurs 1 - 8-10 april 2022 
   Kurs 2 - 6-8 maj 2022 
 
Centralprov 2022  11 juni 2022 
 
Praktiskt inträdesprov 2022  8-9 oktober 2022  
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Preparandkurs 2023  14-19 maj 2023 
 
DK beslutade att inte förlänga giltighetstiden för godkända centralprov i Anatomi 
respektive Regler och bedömning gjorda 2015 med anledning av tidigare beslut om 
fem års giltighetstid. 
 

c) Ungdomsanatomikurs 
Till mötet fanns information om ungdomsanatomikursen som planeras hållas den 
2931 oktober 2021. 
 
DK noterade informationen. 
 

d) Regionala domarexaminationer 
För kännedom fanns utskick till Svenska Domarföreningen, SDF, med DKs 
sammanställning angående de regionala domarexaminationerna som arrangerats 
under sommaren och hösten 2020 samt sammanfattning av enkät och utvärdering. 
Bifogat fanns även DKs ramar för regionala domarexaminationer under 2021. 

 
e) Lärare för grundkurs i anatomi och bedömning 

En ansökan hade inkommit från Bengt-Åke Bogren om att få upptas i DKs förteckning 
över lärare för grundkurs i anatomi och bedömning. 
 
DK beslutade att godkänna Bengt-Åke Bogrens ansökan. 
 

f) Skrivelse från Svenska Taxklubben 
En skrivelse hade inkommit från Svenska Taxklubben, SvTK, med synpunkter på DKs 
beslut om tillstyrkan av exteriördomares utökning av rasregister med tax. 
 
DK diskuterade skrivelsen ingående och noterade att det kan vara värt att se över hur 
DK formulerar sig vid godkännande av domare efter klubbars avslag. 
 
DK beslutade att DK/VU formulerar ett svar på skrivelsen för att sedan delge SvTK. 
 

g) Vidareutbildning svenska raser 
På uppdrag från DK 1-2021 § 12 m) hade Eva Liljekvist-Borg och Kjell Lindström tagit 
fram förslag till regler och kriterier för utbildning av exteriördomare på svenska raser. 
 
DK påpekade vikten av att ha en bra dialog med klubbarna under arbetet.  
 
DK poängterade att målet inte primärt är att auktorisera fler domare utan att höja den 
allmänna kompetensen inom domarkåren för bevarande av de svenska raserna. 
Arbetet med projektet fortsätter. 
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Svenska Stövarklubben, SvStK, hade till mötet inkommit med synpunkter efter 
utskicket angående vidareutbildning av svenska raser som presenterades i DK 5-2020 § 
91 g) gällande ärendet som diskuterades i DK 42020 § 67 a). 
 
DK tackade SvStK för deras synpunkter. DK noterar utifrån de svar som inkommit att 
klubbarna poängterar vikten av en nära dialog vid arbetsprocessen. 
 
Vidare fanns en skrivelse från uppfödare av stövarraser där oro framförs över att 
exteriördomare ska utbildas på svenska raser utan att special- och rasklubbarna tillåts 
vara delaktiga. 
  
DK diskuterade skrivelsen och påpekade att syftet med arbetet är att klubbarna ska 
vara delaktiga i val av domare samt i utbildningen. 
 
Ordföranden uppdrogs att besvara skrivelsen. 
 

§ 35 Redovisning DK/VU 

VU-beslut sedan DK 1-2021 den 20 januari 2021 
DK beslutade fastställa DK/VUs beslut att: 

- Svenska Brukshundklubben, SBK, vid sin exteriördomarkonferens den 
2021 mars 2021 som genomförs helt digitalt tillåts frångå reglernas krav att 
deltagarlista ska bifogas protokollet och att en lista över anmälda domare 
räcker. 

 

§ 36 Ledamöternas uppdrag 

a) Lista över ledamöternas uppdrag 
DK gick igenom och reviderade listan över pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande uppdrag är genomförda: 
 
Nr 3-2020 
§ 54 d) Förslag på redaktionella ändringar i domaranvisningar för brakycefala 
 raser. 
 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. 
 
Uppdraget är genomfört och berörs under § 31 b). 
 
Nr 4-2020 
§ 70 a) Uppdrogs till ordföranden att tillfråga länsklubbarna om samarbete för 
 att skapa förutsättningar för digitala sammankomster regionalt. 
 Uppdrogs till Johan och Eva att i samråd med arbetsgruppen för ”stöd 
 till exteriördomarkonferenser” föra en dialog med ett antal 
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 specialklubbar som har domarkonferenser inplanerade i närtid för att 
 initiera distansutbildningar för domare i större skala. Arbetet med att 
 digitalisera domarkonferenser kommer sedan användas för att 
 sammanställa information och instruktioner i syfte att underlätta för alla 
 klubbar som vill arrangera distansutbildningar för exteriördomare. 
 
Uppdraget avförs från listan över ledamöters uppdrag och då det nu ingår i uppgifterna 
för Arbetsgruppen för utveckling av exteriördomarkonferenser samt utveckling av 
distansutbildningar för exteriördomare. 
 
Nr 5-2020 
§ 89 b) Kansliet uppdrogs att delge exteriördomare tillgång till den interna 
 webben. 
 
Ulrika Henriksson meddelade att uppdraget är genomfört, att den interna webben för 
exteriördomare nu lanserats och information om detta skickats ut till berörda. 
 
Nr 1-2021 
§ 10 a) Ulrika Henriksson uppdrogs att se över möjligheten att ge AK och KSS 
 tillgång till de dokument på den interna webben som rör Särskilda 
 rasspecifika domaranvisningar, SRD. 
 
Ulrika Henriksson meddelade uppdraget är genomfört men att någon enkel lösning 
inte hittats för detta. 
 
Nr 1-2021 
§ 12 f) DK beslutade att med anledning av rådande coronasituation skjuta fram 
 preparandkursen till maj 2023 samt att planera datum för de 
 förberedande kurserna och proven till 2022. 
 Ulrika Henriksson uppdrogs att informera berörda parter. 
 
Ulrika Henriksson meddelade att uppdraget är genomfört. De nya datumen redovisas 
under § 34 b). 
 
Nr 1-2021 
§ 12 g) DK diskuterade tid för genomförande av Ungdomsanatomikursen. 
 Ulrika Henriksson uppdrogs att kontakta lärarna Kurt Nilsson och Cindy 
 Pettersson för att hitta möjliga datum för i första hand hösten 2021 och 
 i andra hand våren 2022. 
 
Ulrika Henriksson meddelade att uppdraget är genomfört vilket redovisas under 
§ 34 c). 
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Nr 1-2021 
§ 12 h) Ulrika Henrikson uppdrogs att sammanställa de ramar för de regionala 
 domarexaminationerna DK diskuterat för fastställande av DK/VU. 
 
Ulrika Henriksson meddelade att uppdraget är genomfört. 
 
Nr 1-2021 
§ 12 h) Uppföljning av de regionala domarexaminationerna. Ordföranden och 
 Ulrika Henriksson uppdrogs att sammanställa en sammanfattning av 
 enkäten att delge SDF utifrån det underlag som fanns med till mötet. 
 
Ordföranden meddelade att uppdraget är genomfört vilket presenteras under § 34 d). 
 
Nr 1-2021 
§ 12 l) DKs uttalande till CS angående SPHKs skrivelse. Ordföranden uppdrogs 
 att återkomma vid CS möte den 29 januari 2021 med ett muntligt 
 uttalande från DK baserat på ärendet. 
 
Ordföranden meddelade att uppdraget är genomfört. 
 

§ 37 Information från DK samt kansli 

a) Ordföranden 
- Informerade om DKs gemensamma möte med AK och KSS som inte har kunnat 

hållas som planerat utan tvingats flyttas fram på grund av rådande 
omständigheter. Nytt preliminärt datum är den 3-4 september 2021. 

- Informerade om de digitala seminarier för allrounddomare med olika 
diskussionspunkter som ägt rum under våren. 

- Informerade om läget i de nordiska kennelklubbarna. 
- Informerade om att SKK blivit kallad till möte med näringsdepartementet och 

jordbruksverket för att informera om SKKs arbete med en god djurvälfärd, med 
särskilt fokus på trubbnosproblematiken och SRD-raser. 

 
b) Ledamöter 
- Inget att rapportera. 

 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
- Informerade om andelen kvalitetspriser som tilldelats på utställningar mellan 

2015 och 2020. DK noterade att statistiken motsäger ryktet att högre 
kvalitetspriser generellt skulle ges vid exteriörbedömning jämfört med vid 
utställning. 

- Informerade om det utskick som gått ut till samtliga kommittéer angående 
förslag efter remissbehandling av SKKs allmänna regler för utställningar, prov, 
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tävlingar och beskrivningar. DK har inte lämnat några synpunkter på 
regelförslaget. 

- Informerade om det utskick som gått ut till Svenska Dvärghundsklubben, 
Svenska Bostonterrierklubben samt Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg 
angående remiss av checklistan för kritikskrivning på brakycefala raser. 

 
d) Sekreteraren 
- Informerade om det utskick som gått ut till SKKs klubbar den 1 februari 2021 

gällande restriktioner och rekommendationer vid klubbverksamhet till följd av 
rådande pandemi. 

- Informerade om den centrala avelskonferens som kommer hållas digitalt den 
17-18 april 2021. 

 
SKKs marknadsavdelning arbetar med ett projekt att utveckla SKKs olika webbplatser 
och hade till kommittén inkommit med en frågeställning angående kommitténs behov 
och önskemål inför utvecklingen. 
 
DK diskuterade de olika frågorna och sekreteraren uppdrogs att delge 
marknadsavdelningen DKs svar. 

 
e) Utbildningsavdelningen 

Utbildningsavdelningen har gjort följande utskick sedan DK möte 1-2021: 
- Information till SKKs exteriördomare angående den interna webben som 

möjliggör delandet av relevanta dokument. 
- Information till SKKs exteriördomare om de uppdaterade anvisningarna för 

exteriörbedömningar vilka gäller från den 17 februari 2021. 
- Information till SKKs exteriördomare om de ramar som gäller för regionala 

domarexaminationer 2021. 
- Information till SKKs specialklubbar samt avtalsanslutna klubbar angående 

ansökan om bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2024. 
 

§ 38 Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI 

För kännedom fanns följande dokument från FCI: 
 

a) Cirkulär 
- 07/2021 med information från Bulgariens kennelklubb att Kostadin Shankovs 

avstängning som internationell exteriördomare upphävts sedan den 
16 januari 2021. 

- 08/2021 med information från Algeriets Kennelklubb att Bilami Sidi Mohamed 
och Boufoula Khaled blivit definitivt avstängda som medlemmar sedan den 
21 januari 2021. 
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- 10/2021 med information från Schweiz Kennelklubb att Beatrix Märki Casanova 

blivit avstängd som internationell exteriördomare från den 19 oktober 2020 till 
den 18 april 2021. 

- 12/2021 med information från Indonesiens Kennelklubb om uppdaterad 
logotyp. 

 
b) Allmän information 
- Protokoll fört vid digitalt möte med FCI Europe Section General Committee den 

29 januari 2021. 
- Sammanfattning av beslut från digitalt möte med FCI General Committee den 

19 och 22 februari 2021. 
- Information om att exteriördomaren Gregory Richard Patrick Eva gått bort. 
- Information från ordföranden i FCI Shows Commission. 
- Information om att FCI Americas and Caribbean Section Show är framflyttad 

från den 2 maj 2021 till den 27 juni 2021. 
- Information om FCI Judges Directory och Judge Privacy Statement. 
- Information om att FCI World Dog Show 2020 planeras arrangeras den 

2426 juni 2022 i Madrid och FCI World Dog Show 2022 den 10-11 december 
2022 i São Paulo . 

- Information om att FCI European Section Show 2021 i Budapest är framflyttad 
till den 2931 december 2021. 

- Information om att FCI European Section Show 2020 i Celje, Slovenien, som 
tidigare flyttats fram från oktober 2020 till maj 2021 ställs in. 

- Information om att mötet med FCI Shows Commission och FCI Show Judges 
Commission ställs in för 2021. 

- Statistik över internationella tävlingar och titlar för år 2020. 
- Statistik över antal brakycefala raser per land, rasspecifika hälsoprogram per 

land samt samtliga hälsoprogram per land. 
 

§ 39 Protokoll samt protokollsutdrag 

a) Nordisk Kennel Union, NKU 
För kännedom fanns protokoll från NKUs möte den 16 november 2020. 
 

b) SKKs Centralstyrelse, CS 
För kännedom fanns protokoll från CS möte 1-2021 den 29 januari 2021. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 1-2021: 

§ 12 SKK/DK, Domarkommittén, protokoll nr 5-2020. 
 
b) Protokollsutdrag 91 g) Vidareutbildning svenska raser 
En fråga ställdes till DK angående förslaget att öka möjligheten för domare till 
utbildning och auktorisation på de svenska nationalraserna. 
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Thomas Uneholt informerade om att förslaget inte ännu är klart och att berörda 
specialklubbar ska lämna sina synpunkter. DKs önskan är att öka kompetensen 
hos domarna om de svenska raserna. Tanken är också att ansökan om utökning 
av rasregister först ska skickas till DK och sedan till den klubb som är berörd. 
 
CS noterar att det finns anledning att komma tillbaka till frågan när DKs förslag 
är klart. 

 
DK tog del av protokollsutdraget och arbetet med projektet fortsätter. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 1-2021: 

§ 12 SKK/DK, Domarkommittén, protokoll nr 5-2020. 
 
c) Protokollsutdrag § 96 f) 
En exteriördomare har av DN tilldelats registrerings- och tävlingsförbud samt 
varning. DK har beslutat föreslå SKK/CS att domaren avauktoriseras. 
 
CS diskuterade ärendet ingående. 
 
CS beslutade i enlighet med DKs förslag att berörd domare ska avauktoriseras. 

 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 1-2021: 

§ 12 SKK/DK, Domarkommittén, protokoll nr 5-2020. 
 
d) Svenska Polarhundklubben, SPHK – överklagan av DK-beslut, godkännande 
av domare mot rasklubbars önskan 
Specialklubben överklagar i brev beslut som DK tagit angående godkännande av 
en domares utökning av rasregister. 
 
CS förde en lång diskussion i ärendet. 
Thomas Uneholt uttalade att DK för närvarande fokuserar på domares 
vidareutbildning och även hur ras- och specialklubbar ska kunna få ett bättre 
och större inflytande när det gäller just utökning av rasregister. DK är medveten 
om vikten av samförstånd mellan ras- och specialklubb och kommittén. 
 
DK önskar lägga stor vikt vid att använda rasspecialister vid vidareutbildning. 
 
CS beslutade att avslå SPHKs överklagan. 
 
CS uppmanade DK att mer ingående informera klubben om skälen till 
kommitténs avslag. 
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CS uppmanade vidare DK att fortsätta sitt arbete i linje med de diskussioner 
som förts. 
 
Magnus Jensen och Anna Fors Ward reserverade sig mot beslutet. 

 
DK tog del av protokollsutdraget och beslutade att DK/VU informerar SPHK om hur DK 
resonerade vid möte 5-2020 när domarens överklagan godkändes efter SPHKs avslag. 
 

c) SKKs Utställningskommitté, UtstK 
För kännedom fanns protokoll från UtstK möte 1-2021 den 10 februari 2021. 
 
Protokollsutdrag från UtstK möte 1-2021 
Av protokollsutdraget framgick information om domare som inte inkommit till UtstK 
med skriftligt yttrande i berört ärende trots påminnelse. 
 
DK diskuterade protokollsutdraget och poängterar att de förväntar sig att domare 
auktoriserade av SKK besvarar SKKs kommittéer och är behjälpliga vid utredningar. 
 

d) Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS 
För kännedom fanns protokoll från KSS möte 1-2021 den 2 februari 2021. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte 1-2021: 

§ 11. Domarfrågor a)-f) 
 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte 1-2021: 

§ 8 SRD a) 
Med information om inkomna SRD-sammanställningar. 
 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte 1-2021: 

§ 9 Samsyn a) 
Av protokollsutdraget framgår frågeställning till SKKs kommittéer angående exteriöra 
överdrifter. 
 
DK tog del av protokollsutdraget och ordföranden meddelade att ärendet tas upp vid 
CS nästa möte. 
 
DK beslutade att bordlägga frågan från KSS till efter att den diskuterats på mötet med 
CS. 
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e) Utbildningskommittén, UK 

För kännedom fanns protokoll från UK möte 1-2021 den 11 februari 2021. 
 

f) Arbetsgruppen för standardfrågor, AG Standard 
För kännedom fanns protokoll från AG Standard möte 1-2021 den 14 januari 2021 och 
möte 2-2021 den 19 februari 2021. 
 

§ 40 Övriga frågor 

Inga inkomna ärenden. 
 

§ 41 Nästa möte 

Nästa möte är sedan tidigare fastställt till den 9 juni 2021. 
 

§ 42 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

 

§ 43 Mötet avslutas 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och det förklarades därefter avslutat.  
 
 
Justeras: 
 
 
Thomas Uneholt   Marie Gadolin 
 
 
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. 

 


