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SKK/CS nr 2-2021
2021- 04-14
§ 35 - 70

Protokoll fört vid hybridsammanträde (digitalt och fysiskt) med Svenska
Kennelklubbens centralstyrelse den 14 april 2021.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt, Maritha Östlund-Holmsten, Bengt Pettersson, Bo
Skalin, Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Magnus Jensen, Ove Johansson
Suppleanter:
Anna Fors Ward, Kurt Nilsson, Birgitta Bernhed, Jörgen Oinonen
Adjungerade:
Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson, Lotta Bengtsson personalrepresentant,
Ted Gabrielson SKKs ledningsgrupp, SKKs valberedning
Anmält förhinder:
Protokoll:
Annika Klang

§ 35

Sammanträdet öppnas

Pekka Olson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat.
Ordförande hälsade också välkommen till Lotta Bengtsson, ny personalrepresentant
och Ted Gabrielson, ekonomichef och ingår i SKKs ledningsgrupp. Hela eller delar av
SKKs valberedning kommer att delta under dagens möte från kl. 10.00.
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§ 36

Val av justerare

Maritha Östlund-Holmsten och Eva Lejdbrandt utsågs att jämte ordförande justera
dagens protokoll.

§ 37

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg om EUs kommande regler för import och export
av sperma.
Ordningen på dagens dagordning kan komma att justeras något beroende på att flera
punkter kan kräva längre diskussioner.
CS noterade informationen.
Ordförande tog tillfället i akt att ge sin syn på att avsaknaden av fysiska möten som ger
andra möjligheter till diskussioner och samtal har påverkat CS arbete negativt.
Ordförande uppmanar CS till eftertanke och att hålla en god ton.

Bo Skalin anmälde jäv och lämnade sammanträdet.

§ 38

Presidiefrågor

a) Dispensansökan före parning innan MH
Ärendet har blivit föremål för diskussion inom CS, då beslutet går emot yttrande från
specialklubb och AK.
AKs ordförande informerade om att AK ser till helheten vid dispensansökningar.
Presidiet tog sitt beslut mot bakgrund av att det var en dispensansökan att kunna göra
en parning innan MH genomförts.
CS fann att ytterligare diskussioner om principiella frågor flyttas till en
diskussionsdag/strategidag i närtid.
Bo Skalin återkom till sammanträdet.
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§ 39

Föregående protokoll

Protokoll nr 6-2020
a)
§ 135 c) - AK nr 2-2021 § 47 continental bulldogg
Avelskommittén finner det oklart hur man ska gå vidare med uppdraget från CS att
analysera de riktlinjer som ska gälla vid erkännande av nya raser.
Efter en kortare diskussion beslutade CS att VD och AKs sekreterare tar fram
ytterligare information som ett beslutsunderlag till CS.
Protokoll nr 1-2021
b)
§ 9 – brakycefala frågor
Ordförande informerade om att ett möte hållits med Svenska Dvärghundsklubben,
Franska Bulldog Klubben, MopsOrden och Specialklubben för Engelsk Bulldog. Målet
med mötet var att ingående diskutera RFG-Scheme och dess konsekvenser.
CS noterade informationen.
c)
§ 10 c) – Brev till SBK angående frågor från Svenska Collieklubben
SBK har en önskan om att SKK ska vara SBK behjälplig med ekonomiska medel om
kostnaden för att ta fram släktskapsindex visar sig vara hög.
VD informerade om att efter att ha kontrollerat kostnadsläget meddelat SBK att de
själva får stå för kostnaden.
CS noterade informationen.
d)

§ 10 d) Specialklubben för Shih Tzu, SST, fråga om International Partnership
for dogs, IPFD
För att sprida ytterligare information om IPFD kommer en artikel att produceras för
Hundsport under 2021.
CS noterade informationen.
e)
§ 12 d) Information från ordförande om genetisk variation
CS hade den 13 april en strategidag där bl.a. inbjudna uppfödare framförde sin syn på
uppfödning, SKK-organisationen och framtiden. Föredragen gav CS underlag för vidare
diskussioner och tankar om arbetet i Centralstyrelsen.
CS planerar att ha ytterligare en strategidag inom kort.
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f)
§ 19 d) Protokollsutdrag § 82 d) exteriörbedömningar
Texten i paragrafen justeras enligt nedan:
CS konstaterade att det inte finns något beslut i utställningskommitténs protokoll om
att SRD-rapporter inte ska användas vid exteriörbedömningar. Det nämndes inte i de
anvisningar som då gällde för exteriörbedömningar. I den version av anvisningar för
exteriörbedömningar som nu gäller finns informationen inkluderad.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 40

Presidiefrågor, forts.

1) SBK AG Arbetsgrupp för ekonomisk utredning Sd Västra
Utredning om ekonomiska oegentligheter i Svenska Schäferhundklubbens Västra
avdelning. Presidiet har godkänt SBKs arbetsgrupp där vd kommer att vara behjälplig.
2) Överklagan UKK-beslut, äldre tik första kull
Uppfödare överklagade UKKs beslut om att inte tillåta dispens för parning av tik över 7
år som inte tidigare haft en kull. Presidiet har inte ändrat UKKs beslut.
3) Överklagan kennelnamn
Överklagan där personen ifråga anser att två kennelnamn är för lika varandra. UKK har
avslagit protesten. Presidiet har inte ändrat UKKs beslut. Befintligt kennelnamn är
Tyja’s, det ansökta Tyjanix’s.
CS fastställde presidiets beslut.

§ 41

Information från SKKs ordförande

a) EU-regler för utförsel och införsel av hundsperma mellan EU-länder
Ordförande informerade om att nya regler ska införas från den 21 april 2021. Ett brev
har skickats till Jordbruksverket undertecknat av bl.a. professor Catharina Linde
Forsberg.
De nya reglerna innebär t.ex. att en officiell veterinär måste vara närvarande vid
utförsel (och vid införsel från EU-land även kontroll av att officiell veterinär i utlandet
utfärdat intyg, så att importsperman kan användas för insemination).
En information om att en övergångsperiod till mitten av oktober beslutats av EUkommissionen ha nyligen meddelats.
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CS beslutade att uppdra till kansliet att följa ärendet och samla information för att se
vilka möjligheter till påverkan som kan vara lämpliga.
b) Stämning av Norsk Kennel Klub, NKK
Stämningen av NKK kommer att fortsätta då det konstaterats att
djurskyddsorganisationen har rätt att stämma klubben. Rättegången kommer att starta
i höst.
CS noterade informationen.
c) Avtal RFG-Scheme
Ett formellt avtal har kommit till SKK och kommer nu att signeras och returneras till
The Kennel Club.
CS noterade informationen.
d) Otillåtna träningsmetoder
En tysk ledamot och domare i FCI Commission for Utility Dogs har använt otillåtna
träningsmetoder vid träning av skyddshundar. Sverige har i brev till VDH och FCI i
mycket starka ordalag kritiserat hur domaren ifråga behandlar hunden i en video som
varit tillgänglig. Sverige har krävt domarens avgång både som ledamot i FCIs kommitté
och domare.
CS noterade informationen.
e) Rundabordssamtal
Ytterligare ett möte har hållits med samtliga aktörer inom veterinärvård,
försäkringsbolag, Veterinärförbundet.
Ordförande konstaterar att det inte är lätt att få till en bättre dialog med alla parter.
Ifråga om jourverksamheten är dygnet runt service svårt att få koncernerna att ta det
ansvar som krävs.
Eva Lejdbrandt har inte getts möjlighet att delta i samråden. Beslutet har fattats av
sammankallande aktör.
CS noterade informationen.
f) Möte med näringsdepartementet
Den 15 april kommer presidiet tillsammans med några kommittéordförande och
berörd kanslipersonal ha ett informationsmöte om våra brakycefala/kortskalliga raser.
CS noterade informationen.
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§ 42

Information från SKKs VD

a) VD- och styrelseansvarsförsäkring
För information fanns VD- och styrelseansvarsförsäkring från Fremia f.d. IDEA.
CS noterade informationen.
b) Dom från hovrätten Västra Sverige
Dom har kommit i ett ärende där SKK var Norra Älvsborgs Kennelklubb behjälplig i ett
ärende som rör ekonomisk brottslighet i klubben. Utslaget från hovrätten blev
trolöshet mot huvudman. SKK har fått information om att domen kommer att
överklagas.
CS noterade informationen.
c) Myndigheten för delaktighet, MFD
SKK har tidigare ställt en fråga till MFD om vilka organisationer förutom SBK som kan
tänkas utfärda hundtäcken för assistanshundar? MFD har i sitt svar till SKK informerat
om att SBK inte har ensamrätt på att utfärda hundtäcken.
SKK och SBK har funnit svaret otillfredsställande och kommer att begära företräde för
MFDs generaldirektör.
CS noterade informationen.
d) SDHK möte med specialklubbar
VD informerade om att SDHK bjudit in SKKs specialklubbar till ett möte i mitten av
mars 2021.
CS noterade informationerna.
e) Tingsrätten – utsedd boutredningsman
För information fanns beslut från Attunda Tingsrätt om boutredningsman utsetts för
kvarlåtenskapen efter Marina Reuterswärd.
CS noterade informationen.
f) Uttalande med anledning av otillåtna träningsmetoder
Finska Kennelklubbens styrelse beslutat att tillfälligt avbryta all verksamhet som rör
träning och tävling med skyddshundar.
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SBKs förbundsstyrelse informerar i ett uttalande att klubben tar starkt avstånd mot
träningsmetoder som strider mot svensk djurskyddslagstiftning och klubbens
dressyrpolicy.
Se även § 41 d).
CS noterade informationen.
g) Hundägarenkät 2020
SKKs Medlemsservice gjorde en enkät under hösten 2020 för att se deras behov och få
deras synpunkter.
Enkätsvar samlades in från olika digitala insamlingslänkar:
SKKs facebook, hund för alla/köpahund facebook, www.skk.se, www.köpahund.se och
Kundo.
Några slutsatser från enkäten:
Hundars hälsa är viktigt vare sig man är medlem eller inte
Nyheter och forskning om hund intresserar många
Hunden är främst sällskap och ägare hittar på egna aktiviteter
De som går på kurs använder fristående företag
Majoriteten av SKKs medlemmar känner till köpahund.se och ca hälften av de som inte
är medlemmar
Resultaten kommer att ge underlag för fortsatt arbete med att erbjuda olika tjänster
till medlemmar, blivande medlemmar och valpköpare.
CS noterade informationen.
h) Specialklubbskonferensen
Dokument och minnesanteckningar finns samlade på Google Sites för alla som deltog i
konferensen.
CS noterade informationen.
i) Möte med SKKs tillträdande VD
Möte med SKKs tillträdande VD för att påbörja en överlämningsprocess kommer att
starta under maj månad.
CS noterade informationen.
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§ 43

Kansli- och personalinformation

a) Medarbetarenkät
Uppföljningar av den tidigare utskickade medarbetarenkäten pågår hos kansliets olika
avdelningar. CS har tagit del av resultatet från enkäten. CS noterar några områden som
visar mindre positiva resultat.
CS beslutade uppdra till VD att återkomma till nästa möte med information om
resultatet av uppföljningsarbetet.
CS uttryckte stort förtroende för kansliets personal som utför sina arbetsuppgifter på
uppdrag av SKKs kommittéer och arbetsgrupper.

§ 44

Covid-19 frågor

a) Utskick till SKK-organisationens klubbar
I ett utskick från den 1 februari har SKK-organisationens klubbar fått information om
vilka åtgärder SKK har vidtagit för att motverka smittspridning av Covid-19.
Fortfarande görs en uppföljning var 14:e dag för att följa dagsläget när det gäller
situationen för viruset.
CS finner detta arbetssätt tillfredsställande.
Frågor från klubbar och medlemmar om olika tänkta möjligheter att kunna bedriva
verksamheter kommer fortfarande till kansliet. I svaren hänvisas till de
rekommendationer som finns att läsa på skk.se.
CS noterade informationen.
b) Länsklubbarnas utställningar 2021
Majoriteten av länsklubbarnas utställningar är inställda t.o.m. juli månad.
CS noterade informationen
c) Skrivelse från Stockholms Kennelklubb, STOKK
STOKK föreslår i sin skrivelse att SKK ska ge en generell dispens från kravet på merit för
föräldradjuren för att få registrera valpar till en lägre avgift fram till de 30 april.
Klubben föreslår också justeringar i texten i anvisningarna för exteriörbedömningar då
det uppstått vissa missuppfattningar kring arrangemanget.

SKK/CS nr 2-2021
2021- 04-14
Sida 9/24

Presidiet har i sitt svar visat på de olika möjligheter som gjorts av veterinärkliniker,
klubbar och övriga för att underlätta för uppfödare och medlemmar i olika frågor.
Presidiet ser dock ingen möjlighet att i detta ekonomiska läge minska SKKs intäkter
som skulle innebära att andra satsningar riskerar att försenast eller inte kunna
genomföras.
CS noterade informationen.
d) Dispenser för klubbverksamheten
Förslag till CS möte den 14 april 2021
Dispenser för klubbverksamheten
För att kunna genomföra verksamhet som utställningar, prov och tävlingar och
samtidigt uppfylla regeringens förbud om folksamlingar har SKKs centralstyrelse fattat
beslut om dispens från gällande regelverk.
Att i enlighet med SKKs stadgar § 9 mom. 3 Styrelsens uppdrag: ”Besluta om SKKs
regler och riktlinjer samt ha rätt att bevilja dispens från dessa”, besluta om följande
dispens från gällande regelverk för utställning, prov, tävling och beskrivning att gälla
till och med 31 december 2021.
Prov-, tävling- och beskrivningsverksamhet där SKK delegerat huvudmannaskapet till
en special- eller verksamhetsklubb: Respektive huvudman för prov-, tävling- och
beskrivningsregelverk har mandat att besluta om de begränsningsregler som behövs
för att verksamheten ska kunna genomföras i enlighet med de direktiv som SKK/CS har
utfärdat.
Prov-, tävling- och beskrivningsverksamhet där SKK centralt innehar
huvudmannaskapet: Respektive ansvarig kommitté har mandat att besluta om de
begränsningsregler som behövs för att verksamheten ska kunna genomföras i enlighet
med de direktiv som SKK/CS har utfärdat.
CS beslutade att förlänga dispensen till den 31 december 2021.

§ 45

Brakycefala frågor

a) How do we treat brachycephalic dogs ethically? (Hur ska vi behandla
brakycefala/kortskalliga hundar etiskt?)

För information fanns en artikel av Jane Ladlow, initiativtagare till RFG-Scheme, om de
kortskalliga raserna och hälsorelaterade problem.
CS noterade informationen.
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b) Övrigt
I anslutning till ovan Informerade Åke Hedhammar om ytterligare Internationella
aktiviteter med anknytning till BOAS-problematiken:
Förutom medverkan i boken”Health and Welfare of Brachycephalic (Flat-faced)
Companion Animals” Health and Welfare of Brachycephalic (Flat-faced) Companion
Animals: A (routledge.com) som tidigare redovisats, kommer det under året
produceras en serie artiklar på temat “Challenges in Breeding of Dogs. Impact on
Health”, i den internationella tidskriften Animals där Åke Hedhammar ombetts att
fungera som Guest-Editor.
Vid höstens virtuella möte av World Small Animal Veterinary Association kommer Åke
Hedhammar under ett BOAS-pass tillsammans med Monique Megens ha ett föredrag
med titeln ”Preventing BOAS:”A challenge requiring cooperation between
veterinarians, breeders and authorities”.
CS noterade informationen.

§ 46

Skrivelser som rör läns- och specialklubbar

a) Begäran om röntgenregistrering + svar från SKK/AK
Skrivelse från Svenska Schnauzer- Pinscherklubben, Svenska Brukshundklubben,
Svenska Spaniel och Retrieverklubben och Svenska Stövarklubben. Klubbarna
hemställer att SKK reviderar rådande praxis rörande registrering av röntgenresultat.
Efter en kortare diskussion beslutade att CS frågan kommer att hanteras i samband
med motionen som kommit till årets Kennelfullmäktige och som rör samma
frågeställning.
b) Skrivelse från Svenska Schnauzer- och Pinscherklubben, SSPK
SSPK tillsammans med klubbarna under § 46 a) upprepar vad de framfört i tidigare
skrivelser angående bedömning av röntgenbilder för HD.
CS hänvisar till svar i § 46 a).
Maritha Östlund-Holmsten anmälde jäv och lämnade sammanträdet
c) Skrivelse till SKK, SKK/UtstK och Svenska Brukshundklubbens, SBKs, agerande
Tre rasklubbar har i skrivelse reagerat kraftfullt på hur de anser att Svenska
Brukshundklubben agerat vid regelrevideringen av utställnings- och
championatbestämmelser som ska börja gälla år 2022. CS har också tagit del av svar
från SBK.
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Efter en kortare diskussion beslutade CS att lägga skrivelsen till handlingarna utan
vidare åtgärd.
Maritha Östlund-Holmsten återkom till sammanträdet.
d) Svenska Spets- och Urhundklubben – information om styrelsebeslut
SKK/CS har mottagit protokollsutdrag från klubben med information om att de med
omedelbar verkan drar tillbaka stöd för en person som önskat påbörja sin
domarutbildning.
CS noterar informationen.
e) Svenska Lapphundklubben
SKK/CS har mottagit ett omfattande dokument som rör Svenska Lapphundsklubbens
historia de senaste fem-sju åren.
Thomas Uneholt och Ove Johansson lämnade bakgrundsinformation om klubbens
interna svårigheter och den hjälp som bl.a. SKK/FK försökt bistå med.
Med facit i hand så kan vissa saker från SKK centralt håll lösts på ett mycket bättre sätt.
Det som varit positivt är att en ny specialklubb bildats och att två av de tre ingående
rasklubbarna verkar fungera tillfredsställande.
Brevskrivaren önskar åter att SKK centralt ska bistå, i detta fall rasklubben för svensk
lapphund, med att rädda rasen från att försvinna.
CS beslutade efter en ingående diskussion att göra följande:
1) uppdra till SKK/FK att göra en rapport som omfattar historien bakåt och lärdomar
framåt. Kommittén är fri att även ta extern hjälp. Resultatet redovisas till CS möte i
augusti 2021.
2) uppdra till SKK/AK i samverkan med SKKs avdelning för avel och hälsa lämnar en
rapport om rasens status. Kommittén är fri att även ta extern hjälp. Resultatet
redovisas till CS möte i augusti 2021.
f) Skrivelse från länsklubbarnas ordförandemöte den 10 april
Skrivelsen från länsklubbarnas ordförandemöte innehåller ett flertal frågeställningar
om vad som hänt efter det att TV4 sänt programmet Kalla Fakta – Hundklubben.
CS beslutade uppdra till VD att besvara skrivelsen.
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g) Övriga frågor från länsklubbarnas ordförandemöte
Ordförandemötet har även ställt frågor kring den IT-grupp som bildats samt en
uppdatering om vad som händer i övriga arbetsgrupper.
CS beslutade uppdra till VD att även besvara dessa frågor.

§ 47

Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner

a) Försäljning av importerade hundar i tredje land
En grupp SKK-anslutna uppfödare önskar att SKK mer aktivt arbetar för en lagändring
beträffande försäljning av importerade hundar i tredje land.
Efter en kortare diskussion beslutade CS att inhämta mer information i ärendet. En
fråga kommer att ställas till Jordbruksverket om hur många hundar som importeras till
Sverige per år.
I Storbritannien finns sedan april 2020 en lag, Lucy’s lag, som innebär att en valp eller
kattunge under sex månader inte får säljas av någon annan än uppfödaren.
Förslaget har också lämnats på att skapa en folklig opinion för att uppmärksamma
myndigheterna på en hantering av djur som sker utan någon tanke på djurvälfärd.
Förutom SKK har brevskrivarna även informerat Jordbruksverket, alla politiska partier
och media.
CS ber att få återkomma i frågan när mer information har inhämtats.

§ 48

Skrivelser som rör myndigheter

a) Remiss av förslag till föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition
för jakt
Berörda remissinstanser har möjlighet att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter
och utkast till konsekvensutredning.
SKK/JhK och VD kommer att formulera ett remissvar.
CS noterade informationen.
b) Remissvar - Grytanlagsprov med levande grävling, N2020/01687
För information fanns SKKs remissvar på ovanstående remiss.
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CS noterade remissvaret.
c) Remissvar - miniminivåer på länsnivåer, N2020/02821
För information fanns SKKs remissvar på ovanstående remiss.
CS noterade informationen.
d) Remissvar – En samlad djurhälsoreglering, SOU 2020:62
För information fanns SKKs remissvar på ovanstående remiss.
CS noterade informationen.

§ 49

SKK/DK

a) Protokoll nr 2-2021
Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté
den 20 januari 2021.
b) Protokollsutdrag § 9 – Ansökningar, avauktorisation
Exteriördomare Barbara Ruth Smith önskar på egen begäran bli avauktoriserad som
svensk exteriördomare.
CS beslutade att avauktorisera Barbara Ruth Smith som svensk exteriördomare. CS
skickade ett varmt tack till domaren för hennes gärning genom åren.
c) Protokollsutdrag § 13 – Redovisning DK/VU
En fråga har ställts angående att det vid Svenska Brukshundklubbens domarkonferens i
november användes domarkompendier i digitalt format.
Thomas Uneholt informerade att detta endast gällde vid detta tillfälle, men att en
utvärdering ska göras, för att se om det fallit väl ut samt att DK arbetar för att ta fram
en bra mall för domarkompendier.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 50

SKK/UtstK

a) Protokoll nr 1-2021
Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den
10 februari 2021.
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b) Protokollsutdrag § 11 – regelrevidering 2022, a) utställningsregler
UtstKs förslag till utställningsregler för nästkommande femårsperiod presenterades.
Förslaget har varit på remiss berörda klubbar.
CS beslutade att fastställa UtstKs förslag.
c) Inställda utställningar 2021
Östergötlands och Västra Kennelklubben har båda ansökt om att få ställa in sina
utställningar.
UtstK/VU har beslutat att godkänna båda ansökningarna att ställa in respektive
utställning.
CS fastställde UtstKs beslut.
d) Ringsekreterarnyheter
För information fanns nyhetsbrev som distribueras till organisationens auktoriserade
ringsekreterare.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 51

SKK/JhK

a) Protokoll nr 1-2021
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den
9 februari 2021.
b) Nuläget för det jaktprovsadministrativa systemet för jakthundklubbarna
VD redovisade statusläget för det aktuella IT-stödet benämnt SKK Start som för
närvarande testas av några avnämare. Systemet beräknas kunna sättas i drift innan
höstens provsäsong, för de provformer där utveckling nu tagits fram. Agneta Ståhle
informerade om att hon bara har fått positiva omdömen från de i Svenska Taxklubben
som just nu provar systemet.
Vidare har en fråga ställts från Svenska Älghundklubben rörande en mer omfattande
tillgång till uppgifter i SKKs databas. VD lämnade en kort beskrivning av en annan
teknisk lösning än den som idag finns för att delge klubbarna hunduppgifter än de som
finns i SKKs rasdata. Vidare finns även begränsningar att kunna tillmötesgå klubbens
önskemål vad avser personuppgifter enligt gällande GDPR-lagstigning. Målsättningen
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är dock att under hösten 2021 kunna starta upp ett projekt för att kunna tillmötesgå
de behov som bland annat framförts av Svenska Älghundklubben.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 52

SKK/UK

a) Protokoll nr 1-2021
Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté den
11 februari 2021.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 53

SKK/AK, Avelskommittén

a) Protokoll nr 1-2021
Protokoll fört vid videosammanträde i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 19
januari 2021.
Protokollet blev föremål för en lång diskussion.
b) RAS, RAS för pekingese
En dialog är igång mellan rasklubben och AK för att slutligen kunna fastställa ett RAS
för klubben.
CS noterade informationen.
c) Brev från Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben har i brev kommenterat protokollsutdrag från AK gällande RAS.
CS noterade informationen.
CS beslutade att innan protokollet godkänns behöver det omformuleras i vissa delar.
d) Protokoll nr 2-2021
Protokoll för vid videosammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den
23 mars 2021.
Protokollet blev föremål för en lång diskussion.
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e) § 49 Drever – önskemål om registreringskrav kopplade till inavelsgrad
CS beslutade att bordlägga ärendet till CS nästa möte i juni.
CS beslutade att innan protokollet godkänns behöver det omformuleras i vissa delar.

§ 54

SKK/KSS, Kommittén för Samsyn och Exteriör Sundhet

a) Protokoll nr 1-2021
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för Samsyn och
Exteriör Sundhet den 2 februari 2021.
Protokollet blev föremål för diskussion.
b) Protokollsutdrag § 9 - Samsyn
Kommittén har skickat ut ett antal frågor till samtliga kommittéer som rör vikten av att
arbeta och motverka exteriöra överdrifter.
CS noterade informationen.
c) Kan det vara ett lämpligt tillfälle för förändringar efter Corona?
CS har tagit del av en text som författats av en av kommitténs ledamöter. Texten kan
ses som en fortsättning på den senaste generella domarkonferensen. Texten handlar
om avel med våra hundar de senaste 150 åren och vad som åstadkommits under
perioden och vad som eventuellt måste hända framåt.
d) Skrivelse från Stockholms Kennelklubb, STOKK
SKK/CS har tagit del av klubbens synpunkter som rör innehållet i några publicerade
kommittéprotokoll.
CS beslutade att innan protokollet godkänns behöver det omformuleras i vissa delar.

§ 55

SKK/KHM, Kommittén för Hundars Mentalitet

a) Protokoll nr 1-2021
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars
Mentalitet den 4 februari 2021.
Protokollet blev föremål för diskussion.
b)

§ 18 Information från ledamöter och adjungerade

Paragrafen kommer att kompletteras med en förklarande text enligt nedan:

SKK/CS nr 2-2021
2021- 04-14
Sida 17/24

I början av 2021 konstaterade SKKs presidium att möjligheten att kunna genomföra ett
MH var mycket begränsad då de flesta utlysta tillfällena var stängda. Presidiet
tillsammans med VD övervägde då att bevilja en generell dispens för att kunna
genomföra ett MH efter parning under en begränsad period. Möjligheten att kunna få
genomföra MH har sedan dess åter i större utsträckning möjliggjorts varför behovet
inte finns i dagsläget.
CS beslutade med ovanstående tillägg att godkänna protokollet.
Med anledning av kommentarer gällande § 53, 54 och 55 beslutade CS att ordförande
under en begränsad tid ska läsa kommittéprotokollen innan de publiceras.

§ 56

SKK/UKK, Uppfödare och Kennelkonsulentkommittén

a) Protokoll nr 1-2021
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté den 9 februari 2021.
b) Överklagan av UKK-beslut – registrering av importerad hund
Uppfödare som överklagar UKK-beslut om att inte få registrera importerad hund.
CS beslutade återremittera ärendet till UKK då det tillkommit nya handlingar i ärendet.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna

§ 57

SKK/KUS, Kommittén för Uppfödarsamverkan

a) Protokoll nr 6-2020
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för
Uppfödarsamverkan den 17 december 2020.
b) Protokollsutdrag § 6 b) Information från ordförande
Kommittén önskar få ett uppdrag att ta fram en sammanställning på höftledsstatusens
utveckling de senaste 10 åren, samt med denna som utgångspunkt göra en bedömning
av det ekonomiska utfallet av verksamheten för uppfödare och hundägare.
Efter en kortare diskussion beslutade CS frågan kommer att hanteras genom motioner
som kommit till årets Kennelfullmäktige.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 58

SKK/FK, Föreningskommittén

a) Protokoll nr 1-2021
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den
11 februari 2021.
b) § 8 b) Stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer
Kommittén har diskuterat möjligheten att använda digital justering av års- och
fullmäktigemötesprotokoll.
Kommittén anser att årsmötesprotokoll utgör viktiga dokument för en förening och
därför bör det ställas högre krav på justering än vad som gäller för styrelseprotokoll
och verksamhetsberättelse.
CS konstaterar att det finns en rad olika sätt för digital signering.
CS beslutade uppdra till kansliet att ta fram rekommendationer och instruktioner till
några användbara och säkra verktyg.

§ 59

SKK/DN

a) DN-beslut 110, 113-114, 126-126, 129
För information fanns DN-beslut 110, 113-14, 125-126, 129.
CS noterade informationen.
b) DN-beslut 2-4, 7, 9, 13, 15
För information fanns DN-beslut 2-3, 7, 9, 13, 15.
CS noterade informationen.
a) DN-beslut 123-124, 128
För information fanns DN-beslut 123-124, 128.
CS noterade informationen.
d) Lista med funktionärer som fått disciplinär åtgärd
För information fanns lista med funktionärer som fått disciplinär åtgärd.
CS noterade informationen.
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§ 60

SKK/AG Standard

a) Protokoll nr 2-2021
Protokoll fört med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för standardfrågor den 19
februari 2021.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 61

Svenska Kynologiska Akademin

a) Kvarlåtenskap efter Marina Reuterswärd
Koordinator har börjat sortera, fotografera och registrera de hundrelaterade föremål
som ingår i den kvarlåtenskap som ärvts.
CS noterade informationen.

§ 62

Nordiska Frågor

a) Situationen i Norsk Kennel Klub, NKK
Norsk Kennel Klubs styrelse fick vid sitt senaste fullmäktige inte igenom förslag till
budget och höjda medlemsavgifter. Alla utom två ledamöter i styrelsen har avgått.
Nytt fullmäktige ska hållas inom några veckor.
För närvarande har NKK ingen beslutsmässig styrelse.
CS noterade informationen.
b) NKU/AU
Mötet i Nordisk Kennel Union är framflyttat till i början av juni månad 2021.
CS noterade informationen.
c) Protokoll från NKU/AU möte 16 november 2020
För information fanns protokoll från NKU/AU den 16 november 2020.
CS noterade informationen.
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§ 63

Internationella frågor

a) Beslut från FCI General Committee i februari 2021
För information fanns beslut från FCI styrelses möte den 19 och 22 februari 2021.
CS noterade informationen.
b) Protokoll från FCIs Europasektions styrelsemöte
För information fanns protokoll från FCIs Europasektions styrelsemöte den 29 januari
2021.
CS noterade informationen.
c) Information om Bulgariska Kennelklubben
Klubben har sedan några år tillbaka stora problem med en grupp som önskar ta över
klubben, byta namn på klubben och tillsätta en ny styrelse. FCI har slagit fast att den
existerande klubben är den som är medlem i FCI. Någon lösning på problemet ligger
inte nära i framtiden.
CS noterade informationen.
Rapporter
d) Rapport från möte i FCIs kommitté för agility
För information fanns rapport från FCIs kommitté i agility som hölls den 6 februari
2021.
CS noterade informationen.
f) Rapport från möte i FCIs kommitté för mondioring
För information fanns rapport från FCIs kommitté för mondioring den 17 februari
2021.
CS noterade informationen.
g) Rapport från möte i FCIs kommitté för brukshundar
För information fanns rapport från FCIs kommitté för brukshundar den 13 mars 2021.
CS noterade informationen.
I sammanhanget informerade ordförande om att ett distansmöte hållits med SKKs FCIrepresentanter den 24 mars. Ordförande tackade representanterna för deras stora
engagemang och de rapporter som CS kan ta del av efter respektive möte.
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Rapporterna ger nödvändig information om hur kommittéerna fungerar och arbetar.
Nästa möte med FCI-representanterna kommer att hållas under hösten 2021.
CS noterade informationen.

§ 64

Ekonomi

a) Verksamhetsberättelse 2019-2020
CS har tagit del och kommenterat verksamhetsberättelsen för 2019-2020.
CS beslutade att godkänna densamma.
b) Årsredovisning 2020
CS har tagit del av årsredovisningen för 2020.
CS beslutade att godkänna densamma.
c) Verksamhetssiffror i sammandrag
För information fanns verksamhetssiffror i sammandrag för 2020.
CS beslutade att godkänna desamma.
d) Stiftelsen Svenska Kennelklubbens Donatorers Fond
För information fanns årsredovisning för Stiftelsen Svenska Kennelklubbens
Donatorers fond för 2020.
CS beslutade godkänna densamma.
e) Stiftelsen Svenska Kennelklubbens Forskningsfond
För information fanns årsredovisning för Stiftelsen Svenska Kennelklubbens
Forskningsfond för 2020.
CS beslutade godkänna densamma.
f) Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Fond
För information fanns årsredovisning för Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil StedGrens Fond för 2020.
CS beslutade att godkänna densamma.
h) Likviditetsläge
Likviditeten är god.
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CS noterade informationen.

§ 65

Statistik

a) Registreringsstatistik
För mars månad visar statistiken på en ökning med 11 % i jämförelse med mars 2020.
CS konstaterar att en av anledningarna till ökningen säkert är Corona-epidemin.
Efterfrågan på valpar är fortfarande stor.
b) Medlemsstatistik
För mars månad visar statistiken på en ökning med nästan 5 % i jämförelse med mars
2020.
CS ser med glädje på de ökande medlemssiffrorna som liksom registreringssiffrorna
säkert har en del i Corona-epidemin.

§ 66

Kennelfullmäktige 2021

a) Kennelfullmäktige 2021 – plan för genomförande
CS diskuterade kring olika alternativ för att på bästa sätt kunna genomföra årets
Kennelfullmäktige som traditionen bjuder.
CS beslutade att avvakta med ett slutligt beslut till CS möte i juni.
b) Motioner till årets KF
Till årets KF har 37 motioner kommit in. Alla motioner är utskickade och fördelade på
sina respektive kommittéer. Kommittéerna ska senast till den 21 maj ha lämnat förslag
till svar.
En motion har kommit in på felaktigt sätt är tilldelad FK för hantering.
CS noterade informationen.
c) Verksamhetsplan för 2022-2023 hur och vem ska skriva den?
CS diskuterade frågan och beslutade att det blir ett samarbete mellan nuvarande VD,
CS och tillträdande VD.
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§ 67

Regelrevidering

a) Förslag till SKKs Allmänna regler för utställning, prov, tävlingar och
beskrivningar 2022-2026
Förslaget till reviderade allmänna regler har processats i flera steg i enlighet med den
plan som CS fastställt under 2019.
Den nu gällande versionen av reglerna fungerar bra och ger inget större behov av
revidering. Inga förändringar i sak föreslås, dock har några redaktionella ändringar
gjorts.
CS beslutade fastställa regelförslaget.

§ 68

Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat

CS beslutade att detta gäller § 53, 54 och 55.

§ 69

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till den 15-16 juni 2021.

§ 70 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade de närvarande inklusive valberedningen som deltagit under
sammanträdet och avslutade detsamma.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Pekka Olson
Ordförande
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Justeras:

Maritha Östlund-Holmsten

Justeras:
§ 46 c)

Agneta Ståhle

Eva Lejdbrandt

