SKK/StandK nr 4/2009
2009-12-08
§ 73-85

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 12 december
2009 på SKKs kansli, Spånga.

Närvarande:

Göran Bodegård (ordförande)

Anmält förhinder:

Sonja Hagelberg

Adjungerade:

Renée Sporre-Willes

Vid protokollet:

Håkan Ericson

§ 73 Mötet öppnas
Standardkommitténs ordförande Göran Bodegård hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat samt konstaterade att då Sonja Hagelberg inte är närvarande är mötet
formellt att betrakta som ett arbetsmöte.

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

§ 75 Redovisning av arbetsmöte 3/11 2009
Håkan Ericson redogjorde för det arbetsmöte som ägde rum 3/11 2009. Närvarande var Sonja
Hagelberg, Renée Sporre-Willes och Håkan Ericson.
Standarder fastställda för remittering
- épagneul francais
- podengo portugues
- cão da serra de estrela

§ 76 Information och rapporter
Ny standardmall
Förelåg information från FCI samt FCI Model Standard fastställd av FCI General Committee
2009-07-29 (se StandK 3/2009, § 48). Vidare meddelade Håkan Ericson att SKK/CS beslutat
att SKKs standarder i fortsättningen ska utformas så att rubriken sätts ovanför texten istället
för som nu i vänstermarginalen, vilket överensstämmer med FCIs modellstandard.
Noterade StandK informationen

§ 77 Delegeringsordning
Renée Sporre-Willes presenterade ett bearbetat förslag till ny delegeringsordning för
standardkommittén vilket genomgicks (StandK 3/2004, § 63).
Beslöt StandK fastställa förslaget till ny delegeringsordning samt uppdra åt Håkan Ericson att
färdigställa dokumentet med ändringsförslagen synliggjorda för SKK/CS.

§ 78 Briard, remissyttrande från Svenska Brukshundklubben
Förelåg yttrande från SBK över förslag till översättning av reviderad standard för briard.
Beslöt StandK bordlägga standarden till nästa ordinarie möte.

§ 79 Berger picard, remissyttrande från Svenska Brukshundklubben
Förelåg yttrande från SBK över förslag till översättning av reviderad standard för berger
picard.
Beslöt StandK bordlägga standarden till nästa ordinarie möte.

§ 80 Cão da serra de aires, yttrande från Svenska Gårds och Vallhundsklubben
Förelåg yttrande från SGVK över förslag till översättning av reviderad standard för cão da
serra de aires.
Beslöt StandK bordlägga standarden till nästa ordinarie möte.

§ 81 Portugisisk vattenhund, yttrande från Rasklubben för Portugisisk Vattenhund
Förelåg yttrande från RPVH över förslag till översättning av reviderad standard för
portugisisk vattenhund.
Beslöt StandK bifalla merparten av klubbens förslag till redaktionella ändringar, varefter
standarden fastställdes för publicering.

§ 82 Shar pei, formulering i standarden
Göran Bodegård informerade om slutsatser beträffande standarden för shar pei som
framkommit i arbetet tillsammans med Svenska Shar Peiklubben angående Särskilda
Rasspecifika Domaranvisningar, SRD, för rasen.
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I FCIs standard står under Diskvalificerande fel Lower lip rolled in, interfering with the bite i
den svenska standarden översatt med Underläpp som rullar in över bettet, vilket kan
missförstås.
Beslöt StandK ändra översättningen till Underläppens kuddighet får aldrig störa bettets
funktion.

§ 83 Standarder för svenska stövarraser, skrivelse från Svenska Stövarklubben
Förelåg skrivelse från SvStK med begäran om ändringar i standarden för hamiltonstövare,
gotlandsstövare, schillerstövare och smålandsstövare.
Beslöt StandK uppdra åt Renée Sporre-Willes att kontakta klubben angående förslagen då
dessa innehåller anvisningar angående tilldelning av CK och certifikat, vilket inte ska
förekomma i standarder.
Beslöt StandK att beträffande illustrationen till standarden för gotlandsstövare hänvisa till
ärende vid standardkommitténs möte 14/10 (StandK 3/2004, § 59).

§ 84 Nästa möte
Beslöt StandK att datum för nästa ordinarie beslutas per e-post.

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

Vid protokollet
Håkan Ericson

Justeras
Göran Bodegård

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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