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SKK/AG Standard nr 1-2015
2015-03-17
§ 1-15

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för
standardfrågor tisdag 2015-03-17.
Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Renée Sporre-Willes (ordförande, per telefon), Sonja Hagelberg
Protokoll:
Håkan Ericson
§1
Sammanträdet öppnas
Arbetsgruppens ordförande Renée Sporre-Willes hälsade de närvarande välkomna och
öppnade därefter mötet. Inledningsvis följde en tyst minut för Kenneth Edh, tidigare
ledamot i SKKs standardkommitté, som avled tidigare i år.
§2
Val av justeringsperson
Jämte mötesordföranden kommer Sonja Hagelberg att justera protokollet.
§3
Dagordning
Beslöt AG Standard efter vissa justeringar fastställa föreslagen dagordning.
§4
Föregående AG Standardprotokoll 2-2014
Förelåg justerat protokoll från arbetsgruppens sammanträde 23/10 2014 vilket
genomgicks och därefter med godkännande lades till handlingarna.
§5
SKK-protokoll
Förelåg för kännedom protokoll från CS 5/2014 och AK 6/2014 vilka genomgicks och
därefter lades till handlingarna utan särskilda kommentarer.
§6
Övriga protokoll
Förelåg protokoll enligt nedan vilka genomgicks och därefter lades till handlingarna:
 FCI General Committee, 9-10 april 2014
 FCI European Section General Assembly, 27 October 2014
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§7
FCI Model Standard
Förelåg ändrad version av FCI Model Standard, med ändringar antagna i Helsingfors
2013 och Amsterdam 2014.
Noterade AG Standard särskilt tilläggen/ändringarna under:




Illustration: hänvisningen till att illustrationen inte nödvändigtvis visar ett idealiskt
exemplar av rasen stryks.
Käkar/tänder: avsaknad av PM1 och M3 ska inte längre betraktas som ett
diskvalificerande fel.
Färg: färger ska beskrivas så nära den genetiska verkligheten som möjligt. Har
färgen en traditionell beteckning kan den genetiskt korrekta färgen sättas inom
parentes.

Beslöt AG Standard fastställa en översättning av beteckningarna i den anatomiska
skissen som finns sist i FCI Model Standard och därmed hädanefter även kommer att
finnas sist i alla svenska standarder.
§8
Remissyttranden
Inkomna remissyttranden angående översättningsförslag för följande raser
behandlades:
Ras
Klubb
Beslut
perro sin pelo del perú
SSUK
publicering
xoloitzcuintle
SSUK
publicering
Kommentarer
Xoloitzcuintle:
Beslöt AG Standard även fastställa xoloitzcuintle som nytt rasnamn i Sverige med
hänvisning till FCIs och Mexikos namngivning av rasen.
Rasen förekommer även i en behårad variant (släthårig) som också är tillåten på
utställning.
Perro sin pelo del perú:
Rasen förekommer även i en behårad variant (släthårig) som också är tillåten på
utställning. Rasens namn inom FCI är dock fortsatt perro sin pelo del perú.
§9
Nya/reviderade standarder från FCI
För följande nya eller reviderade FCI-standarder har översättningsuppdrag fördelats:
Ras
Översättare
Kommentar
pudel
Sonja Hagelberg
american akita
endast ändrad beträffande PM1 och M3
crnogorski planinski gonic
endast ändrad beträffande PM1 och M3
Beslöt AG Standard fastställa översättningen av standarden för american akita för
publicering med ändringarna beträffande PM1 och M3. Crnogorski planinski gonic
finns inte registrerad i Sverige.
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§ 10 Förslag till översättningar
Översättningsförslag för följande raser behandlades:
Ras
Översättare
Beslut
pudel
Sonja Hagelberg
remiss till SPK
dogo argentino
Håkan Ericson
publicering
§ 11 Översättningar under arbete
Följande översättningsuppdrag är under arbete:
Ras
Översättare
dogo canario
Håkan Ericson
§ 12 Bordlagda översättningar
Följande översättningsuppdrag är bordlagda:
Ras
Översättare
Beslut
cane corso
Håkan Ericson
fortsatt bordlagd
saarlooswolfhond
Håkan Ericson
fortsatt bordlagd
§ 13 Beslut om offentliggörande och information
Beslöt AG Standard att det inte finns någon paragraf vars innehåll inte kan
offentliggöras innan protokollet är justerat.
§ 14 Nästa sammanträde
Beslöt AG Standard att datum för nästa sammanträde beslutas per e-post.
§ 15 Sammanträdet avslutas
Renée Sporre-Willes tackade de närvarande och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet

Håkan Ericson
Justeras

Justeras

Renée Sporre-Willes

Sonja Hagelberg

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.

