Protokoll från StandK 1-09
Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 20 januari
2009 på SKKs kansli, Spånga.

Närvarande: Göran Bodegård (ordförande), Sonja Hagelberg

Adjungerade: Renée Sporre-Willes

Vid protokollet: Håkan Ericson

§ 1 Mötet öppnas
Standardkommitténs ordförande Göran Bodegård hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justerare
Jämte mötesordföranden kommer Sonja Hagelberg att justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordning
Beslöt StandK att efter vissa ändringar och tillägg fastställa föreslagen dagordning.

§ 4 Föregående protokoll StandK nr 1/2008
Förelåg justerat protokoll från StandKs sammanträde 11 november 2008, vilket genomgicks.

NKU/AU (StandK 1/2008, § 4)
Beslöt StandK att frågan angående behandling av ras- och standardfrågor inom NKU/AU
måste förtydligas. Uppdrogs åt sekreteraren att tillfråga SKKs vd i ärendet.

Klubbtillhörighet (StandK 1/2008, § 4)
Konstaterade StandK att
- SKKs Föreningskommitté har delegering att besluta om hundrasers specialklubbtillhörighet
- grundprincipen för klubbtillhörighet bör följa FCI gruppindelning
- StandK har behörighet att besvara frågor från och framföra åsikter till FK angående
klubbtillhörighet
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Bedömning av kuperade hundar visavi standardtext (StandK 1/2008, § 9)
Diskuterade StandK beslut inom NKU respektive FCI i förhållande till texten i standarder.
Frågan är aktualiserad med anledning av kuperingsförbud och hur domare bör förhålla sig till
formuleringen i standarden.
Uttalade StandK att
- den fastställda standarden gäller
- i de fall standarden föreskriver att hunden inte ska vara kuperad så utgör en kupering en
standardavvikelse som påverkar prissättningen då en kroppsdel som inte finns inte kan
bedömas

Därefter lades protokollet med godkännande till handlingarna.

§ 5 Reviderade standarder från the Kennel Club
The Kennel Club har på sin hemsida publicerat ett flertal revideringar i standarder för brittiska
raser.

Konstaterade StandK att
- FCI erkänner hemlandets standard men innan dessa standarder kan översättas till svenska
av standardkommittén måste den vedertagna arbetsgången inom FCI följas
- en ny standard gäller inte inom FCI förrän processen har avslutats i och med att FCI har
fastställt och publicerat standarden
- processen inleds med att hemlandet skickar den reviderade standarden till FCI där den
behandlas och översätts av FCI Standards Commission varefter den granskas och fastställs av
FCI General Committee
- när standarden är översatt till minst två av de fyra FCI-språken publiceras den och skickas
ut inom organisationen
- SKKs standardkommitté översätter den nya FCI-standarden och om ändringarna inte är
mycket begränsade remitteras standarden därefter till den avelsansvariga specialklubben
- remisstiden är normalt tre månader varefter SKKs standardkommitté behandlar yttrandet
från specialklubben och fastställer standarden för publicering
- hela processen till dess standarden föreligger i svensk översättning kan ta upp till ett år

§ 6 SKK-protokoll
Förelåg för kännedom CS protokoll nr 3/2008, 4/2008 samt AK protokoll nr 5/2008 vilka
genomgicks.
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Konstaterade StandK att frågan angående rasers svenska tilltalsnamn återremitterats till
standardkommittén.
Därefter lades protokollen till handlingarna.

§ 7 FCI-protokoll
Förelåg för kännedom protokoll från FCI General Committee 1-2/4 2008 0ch 3-4/9 2008 vilka
genomgicks.
Med anledning av olika punkter i protokollen informerade Renée Sporre Willes om att
- FCI General Committee fortsätter diskussionerna om hälsoproblem visavi text i standarder.
Den i ämnet tidigare tillsatta FCI Ad hoc working party, som är ett samarbete mellan delar av
FCI Standards- och Scientific Commissions, fortsätter sitt arbete.
- FCI General Committee fortsätter även diskussionerna om användandet av Eliminating
Faults respektive Disqualifying Faults i standarder men något slutligt beslut är inte fattat.
Därefter lades protokollen till handlingarna.

§ 8 Redovisning av arbetsmöte 16/12 2008
Redogjorde Håkan Ericson för det arbetsmöte som ägde rum 16/12 2008. Närvarande var
Göran Bodedgård, Sonja Hagelberg, Renée Sporre Willes och Håkan Ericson.

Tilltalsnamn
- lista över StandKs förslag på tilltalsnamn för nya och transkriberade rasnamn färdigställdes

Podenco canario
- standarden fastställdes för publicering (ingen specialklubb)

Posavski gonic
- standarden fastställdes för publicering (ingen specialklubb)

Dansk-svensk gårdshund
- efter genomgång gentemot FCIs standard fastställdes standarden för publicering

Whippet
- standarden bordlades i väntan på en ny FCI-standard/besked från FCI

Australian shepherd
- standarden bordlades i väntan på en ny FCI-standard/besked från FCI
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Terrier brasileiro
- standarden bordlades till nästa arbetsmöte, alternativt nästa ordinarie möte

Nya raser i Sverige - fördelning av översättningsuppdrag
- tornjak, Sonja Hagelberg
- black and tan coonhound, Renée Sporre Willes
- slovenský hrubosrsty stavac, Håkan Ericson

Beslöt StandK fastställa samtliga vid arbetsmötet fattade beslut. *

§ 9 Information och rapporter
Förelåg snabbrapport från NKU/AU-möte 7/1 2009.
Noterade StandK att NKU/AU bland annat behandlat SKKs Särskilda Rasspecifika
Domaranvisningar, SRD.
Därefter lades rapporten till handlingarna.

§ 10 Raskompendier för SRD-raser
SKK har utarbetat och publicerat Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar i vilka 47 raser
särskilt uppmärksammas beträffande risken för exteriöra överdrifter. StandK har föreslagit
Domarkommittén att raskompendierna för dessa raser granskas gemensamt av
kommittéerna.

§ 11 Norrbottenspets, skrivelse för yttrande till SSF
Förelåg av Specialklubben för Skällande Fågelhundar godkänd ny standardtext på svenska
samt av Renée Sporre Willes översatt standardtext på engelska. Standarden innehåller bland
annat en ny skrivning angående färg (se StandK 1/2008, § 12).
Beslöt StandK vidarebefordra standarden till CS för fastställande samt uppdra åt sekreteraren
att därefter skicka den engelska översättningen till FCI.

§ 12 Bordlagda standarder
Beslöt StandK att fortsatt bordlägga följande standarder i enlighet med tidigare beslut
(StandK 1/2008, § 11, 13 och 15-18):
- australian shepherd
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- berger des pyrénées à poil long
- chinese crested dog
- english toy terrier
- mastiff
- mexikansk nakenhund
- perdiguiero portugues
- sredneasiatskaja ovtjarka
- whippet

§ 13 Nya raser i Sverige, översättningsuppdrag
Sekreteraren anmälde att följande nya raser nu finns registrerade i SKKs hundregister:
- tornjak, grupp 2, FCI nr 355
- black and tan coonhound, grupp 6, FCI nr 300
- slovenský hrubosrsty stavac, grupp 7, FCI nr 320
Översättningsuppdrag för dessa raser fördelades vid arbetsmöte 16/12 2008 (se § 8).

Därmed är följande översättningsuppdrag för nya raser i Sverige fördelade:
- aïdi, Sonja Hagelberg
- black and tan coonhound, Renée Sporre Willes
- braque francais, type pyrenées, Sonja Hagelberg
- ceskoslovenský vlcak, Håkan Ericson
- gonzcy polski, Sonja Hagelberg
- kai, Håkan Ericson
- plott (ej FCI-erkänd), Sonja Hagelberg
- slovenský hrubosrsty stavac, Håkan Ericson
- terrier brasileiro, Sonja Hagelberg
- tornjak, Sonja Hagelberg
- österreichischer pinscher, Håkan Ericson

§ 14 Prazský krysarík, ny standard
Förelåg information om att den tjeckiska kennelklubben, CMKU, antagit en ny standard för
prazský krysarík. Rasen är inte FCI-erkänd men registreras i SKKs annexregister.
Uppdrogs åt sekreteraren att tillskriva CMKU för bekräftelse.

§ 15 Möte angående informationsspridning
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Sekreteraren informerade från ett möte 16/1 mellan SKKs VD, SKKs kommittésekreterare och
SKKs marknadsavdelning angående intern och extern informationsspridning. Målsättningen är
att underlätta och förbättra kommunikationen av beslut inom hela organisationen.
Varje kommitté uppmanades att ta ställning till att införa en stående punkt på dagordningen
angående informationsspridning enligt den modell CS använder med tillägget att även ange
vilken information som är särskilt viktig att sprida.
Beslöt StandK att i fortsättningen införa en punkt enligt ovan på dagordningen vid ordinarie
möten.
Konstaterade StandK att från dagens möte är principerna för behandling av reviderade KCstandarder (§ 5) och fastställande av ny standard för norrbottenspets (§ 11) särskilt viktiga
punkter.

§ 16 Nästa möte
Beslöt StandK att nästa möte äger rum 17 februari 2009 i form av ett arbetsmöte samt att
nästa ordinarie möte äger rum 12 maj 2009.

§ 17 Terrier brasileiro
Förelåg av Sonja Hagelberg utarbetat förslag till översättning av standard för terrier
brasileiro.
Beslöt StandK efter vissa redaktionella ändringar översända förslaget till SvTeK för yttrande.

§ 18 Mötet avslutas
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Håkan Ericson

Justeras

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