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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens SRD-kommitté  
tisdag 2022-11-22.  
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten, ordförande, Anna Törnlöv, Julia 
Hierner, Maria Lönnhammar, Nina Karlsdotter. 

Adjungerad SKKs kansli: Helena Skarp, chef Avel och Hälsa, närvarade från § 18 

Journalistisk bevakning: Åsa Lindholm 

Protokoll: Lotta Olsson 

 

§ 13 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna  

 
§ 14 Val av justerare 
Att justera dagens protokoll valdes Anna Törnlöv 
 
§ 15 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
§ 16 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades därefter till handlingarna 
 
§ 17 Resultatrapport 
Då kommittén börjat sitt arbete under oktober 2022 fanns ingen resultatrapport att gå 
igenom. Bifogat dagordningen fanns den budget för kommitténs arbete under 2022 
och 2023 som beslutats av SKKs centralstyrelse. 
 
§ 18 Information från ledamöter och kansli 
Ordförande: Informerade om kommande specialklubbskonferens 28-29 januari 2022. 
SRD-K har fått avsatt 15 minuter för att informera om SRD, bakgrund till dokumentet 
och hur det används idag. Sekreteraren uppdrogs att vara ordförande behjälplig att ta 
fram en presentation. 
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Ledamöter: 
Anna Törnlöv och Julia Hierner rapporterade från den konferens de deltagit på, SKKs 
centrala avelskonferens med temat Varför har det blivit så svårt att välja avelsdjur – 
utmaningen att bedriva avel i små populationer - nu även för stora raser! Konferensen 
var mycket givande och det mesta av det som presenterades har stor anknytning till 
SRD. Det var mycket givande att träffa många olika klubbrepresentanter vilket är 
viktigt för våra kommittéers ledamöter. 
 
En framtidsspaning från en av ledamöterna fanns bifogat till dagordningen.  
Dokumentet inleds med tankar om att vi är på väg att nå en så kallad Tipping point: 
 
Man kan dra paralleller mellan rasers/rastypers förändring, ibland mot rasspecifika 
överdrifter, och klimatets utveckling. I båda fallen närmar sig förändringen inom flera 
områden en ”tipping point”. Det vill säga förändringen har gått så långt att det inte 
längre går att vända den tillbaka. Kunskapen om detta har i båda fallen funnits länge 
och ändå har vi inte på allvar gjort något åt det.  

SRD-K diskuterade innehållet och fann det mycket intressant och tänkvärt. Vi måste nu 
se allvaret med våra hundars exteriöra överdrifter som påverkar deras välfärd. 
 
Kansli: 
Helena Skarp: Rapporterade från det arbete som bedrivs inom den internationella 
samarbetsgruppen för att motverka exteriöra överdrifter, ICECDogs International 
Collaborative on Extreme Conformations in Dogs. I gruppen finns representanter från 
olika intressegrupper och många olika länder som Storbritannien, Kanada, Danmark 
och Irland. Gruppen bildades efter International Partnerships for Dogs, IPFD, workshop 
i England 2019. Syftet med gruppen är att överbrygga och uppmuntra till 
informationsutbyte mellan de olika intressegrupperna. 
Domslut har kommit från Norge i den överklagan som norska kennel klubben gjorde 
efter den fällande domen tidigare i år om att avel på cavalier king charles spaniel och 
engelsk bulldogg inte ryms inom lagstiftningen. I den nya domen frias engelsk bulldogg 
men cavalier king charles spaniel får fortsatt avelsförbud. 
 
§ 19 SRD sammanställningar 
I början av året efterfrågar den SRD ansvariga kommittén sammanställningar av SRD 
från klubbarna för listade raser. Sammanställningarna görs utifrån SRD rapporter och 
kritiker från föregående års utställningar. Till hjälp att göra dessa sammanställningar 
finns ett följebrev där klubben bland annat ombeds, förutom att sammanställa det 
som kommit fram från rapporter och kritiker, även redovisa hur man jobbar med att 
minska det som tas upp som riskområden.  
Kommittén diskuterade årets sammanställningar och konstaterar att de flesta är 
mycket välskrivna. Det som många klubbar fortsätter påpeka är att rapporter och 
kritiker inte stämmer överens, de efterfrågar även att domarna ska vara tydligare i sina 
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skrivningar och att när det finns anmärkningar utifrån SRD borde visa sig i 
prissättningen. 
Kommittén riktar ett stort tack till klubbarna för det arbete de gör med 
sammanställningarna. 
Vidare diskuterades det följebrev som i år bifogades utskicket av SRD rapporterna, det 
kan behöva justeras. Följebrevet som ska skickas ut med SRD rapporterna för 2022 tas 
fram till nästa möte. Sekreteraren tar fram ett utkast till följebrev utifrån de 
synpunkter som ledamöterna ombads komma med. 
Sammanställningarna delas med SKKs Avelskommitté, AK, och SKKs Domarkommitté, 
DK, och läggs även upp på ett digitalt forum som våra svenska exteriördomare har 
tillgång till. Detta innebär att det som klubbarna tar upp är tillgängligt för våra 
exteriördomare. 
 
§ 20 Revidering av SRD/BSI 
Upplägg av fortsatt arbete med revideringen diskuterades. Revideringen av SRD/BSI 
dokumentet är ett av kommitténs viktigaste uppdrag. Dokumentet är gemensamt för 
de Nordiska kennelklubbarna och Nordisk kennelunion, NKU, har beslutat att SKK ska 
vara sammankallande och leda arbetet med revideringen.  
 

- Ett första digitalt möte planeras hållas med respektive lands representanter 
tidigt under 2023 för att stämma av hur arbetet går och varje lands tankar om 
eventuella ändringar av dokumentet. 

 Sekreteraren uppdrogs att kolla upp om de kontaktpersoner som respektive 
 land tidigare har angett fortfarande stämmer. 
 

- Möten med ras- och specialklubbar planeras under våren. Det är viktigt att de 
är delaktiga i arbetet med SRD, att lyssna på vad de vill fokusera på och hur de 
vill arbeta med sina respektive rasers välfärd. 
 

- En enkät ska skickas ut till våra exteriördomare för att få deras syn på hur 
intentionerna med SRD kan få bättre genomslag, synpunkter på utformning och 
hur de vill arbeta med att minska, och motverka,  de exteriöra och mentala 
överdrifterna hos våra hundar. En enkät är påbörjad och ledamöterna ombads 
inkomma med synpunkter på denna till sekreteraren så att den kan skickas ut i 
början av 2023. 

 
Utformningen av kommande SRD dokumentet diskuterades. Vi måste få alla med på 
båten inom det område som SRD-K verkar. Viktigt att hitta vägar framåt och få 
förståelse för det gemensamma uppdraget för hundars/rasers bästa. 
En arbetsgrupp inom KSS, den kommitté som tidigare var ansvarig för SRD, har 
vidarebefordrat sitt påbörjade arbete med revideringen till denna kommitté. 
Kommittén har tagit del av deras arbete och tycker att idén om att omarbeta 
dokumentet med mer fokus på exteriöra avvikelser med hjälp av illustrationer/bilder 
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är mycket bra. Att utgå ifrån en illustrerad ”normalhund” och vad avvikelser från 
denna kan medföra för risker,  som exempelvis för riklig hud som kan leda till 
ögonkantsproblem.  Anna Törnlöv uppdrogs att kontakta en illustratör för att ta fram 
ett förslag på ”normalhund”.  
Uppdrag fördelades inom kommittén att ta fram förslag till ändringar av de tunga 
textmassorna som idag finns i dokumentet så att dessa blir lättare att ta till sig. 
  
SRD rapportens utformning behöver också ses över.  
Viktigt att ta fram en nulägesbeskrivning om hur det ser ut i olika raser när det gäller 
exteriöra och mentala överdrifter. Svårigheter finns här hur olika man tolkar och ser på 
vad som är en överdrift eller inte.  
 
§ 21 Domarfrågor 

a) Granskning av domarkompendium och kommande exteriördomarkonferenser. 
En representant från SRD kommittén ska alltid vara med och granska 
domarkompendier för SRD listade raser, detta tillsammans med den av DK 
utsedda granskaren. 
Aktuell lista över kommande exteriördomarkonferenser fanns bifogat 
dagordningen. Att granska två nytillkomna rasers kompendium utsågs: chow 
chow - Nina Karlsdotter, basset hound Anna Törnlöv.  
Här fördes en diskussion om vad man ska tänka på när man granskar 
domarkompendium. Finns det en granskningsmall? Sekreteraren uppdrogs att 
kontakta DKs sekreterare om detta finns. Om inte så borde detta tas fram. 
 

b) Domarutbildning 
Både vid grundläggande och vid vidareutbildning av våra domare är det viktigt 
att våra hundars välfärd alltid är i fokus oavsett ras. Här är SRDs intentioner 
viktiga att alltid ha med sig. Diskussion fördes hur vi ska få fram detta budskap i 
alla led inom domarutbildningen, att det även vid examinationer, elev- och 
aspiranttjänstgöringar läggs stor vikt vid sundhet. Fortsatt arbete med detta vid 
kommande möte. 
 

c) Generella domarkonferensen 2024 
Bifogat dagordningen fanns ett utkast till agenda från DKs arbetsgrupp för 
konferensen. Kommittén diskuterade denna och anser att det utifrån det som 
pågår i vår omvärld med stor uppmärksamhet på osunda hundar, är extra 
viktigt att man vid konferensen diskuterar domarnas del och ansvar i våra 
hundars välfärd. Att friska hundar är något alla vill ha har tydligt framkommit 
vid de möten som hållits runt om i landet i arbetet med SKKs Vision 2030. Vi 
behöver få en diskussion om hur vi ska nå vårt mål med sunda hundar. 
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d) Samarbete och utbyte mellan DK och SRD-K diskuterades. En inbjudan skickas 

till DK att under deras marsmöte 2023 träffas i ca två timmar för att diskutera 
gemensamma frågor.  
 

 
§ 22 Avelsfrågor 
RAS, Rasspecifika Avelsstrategier. Det är AK som är ansvarig för granskning och 
fastställande av RAS. I SRD kommitténs uppdrag ingår att vara behjälplig för AKs 
granskare i granskning av SRD listade rasers RAS. Sekreteraren informerade om hur 
arbetet går till. AK har fått information om vilken ledamot i SRD-K som är ansvarig för 
vilken ras och att denna ska kontaktas för att diskutera det som rör exteriör. Det finns 
nya mallar för vad ett RAS ska innehålla och hur det ska läggas upp. Kommitténs 
ledamöter ombads att ta del av dessa, som finns på skk.se, för att sätta sig in i RAS och 
dess syfte. 
 
§ 23 Internationellt 
The Kennel Clubs Breed Watch, den brittiska motsvarigheten SRD/BSI, kommer ut i en 
reviderad upplaga 2023. Kommittén ser framemot att ta del av denna. 
 
 
§ 24 Protokoll  

a) SKKs Utställningskommitté, UtstK 4 2022 
SRD-K tog del av protokollet. 
 

b) SKKs Utbildningskommitté. UK 5 2022 
SRD-K tog del av protokollet. 
 

c) SKKs Standardkommitté, StandK 3 2022 
SRD-K tog del av protokollet. 
 

d) SKKs Prov och Tävlingskommitté, PtK 3 2022 
SRD-K tog del av protokollet. 
 

e) SKKs Avelskommitté, AK 4 2022 
SRD-K tog del av protokollet. 

 
§ 25 Ärenden som inte får offentliggöras innan justering 
Inget ärende befanns falla under denna punkt. 
 
§ 26 Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till den 31 januari.  Kommande mötesdatum för 2023: 22 mars 
och 15 maj. 
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§ 27 Mötets avslutande 
Ordförande tackade alla för ett stort engagemang från alla närvarande och förklarade 
mötet avslutat. 
 
Protokoll 
 
Lotta Olsson 
 
Justeras 
 
 
Maritha Östlund-Holmsten, ordförande       Anna Törnlöv, ledamot 
 
Det justerade protokollet  redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 
 
 

 


