SKK / CS nr 1-2009
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 5 februari
2009, Rinkeby.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl Gunnar Stafberg, Ionie Oskarson (§ 3 - 53),
Per-Inge Johansson, Britt-Marie Dornell, Bengt Pettersson, Bo Skalin (§ 16 - 53), Mats Stenmark
Suppleanter: Ann Carlström (§ 1 - 41), Annica Uppström (§ 1 – 45)
Adjungerade: Ulf Uddman, Kjell Bräster (§ 45), Yvonne Larsdotter (§ 1 - 49)
Anmält förhinder: Göran Bodegård, Ulla Björnehammar, Åke Hedhammar
Vid protokollet: Annika Klang

§ 1 Sammanträdet öppnas
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet öppnat.
Vissa omkastningar i dagordningen kommer att göras på grund av försenade flyg.

§ 2 Val av justeringspersoner
Bengt Pettersson och Mats Stenmark utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Föregående protokoll CS nr 4/2008
§ 97 Föregående protokoll CS nr 3/2008, § 67 SKK/UtstK nr 2/2008 – Anmälan mot XX från Norra
Älvsborgs Kennelklubb.
Norra Älvsborgs Kennelklubb har överklagat CS beslut att inte anmäla XX till SKKs
Disciplinnämnd.
CS har tagit del av länsklubbens överklagande men finner inte att den föranleder någon ytterligare
åtgärd från CS sida. Skrivelsen lades till handlingarna.
§ 99 Protokoll SKK/DK nr 3/2008
Övrigt
CS önskar förtydliga informationen om CS delegation vad gäller möjligheten att stänga av
utländska domare och utställare från att döma respektive ställa ut i Sverige såvida de inte är
medlemmar i SKK genom att hänvisa till SKKs stadgar § 9 mom 3 styrelsens åligganden ”… I övrigt
sköta SKKs angelägenheter”.
§ 102 Förslag på tilltalsnamn på raser
Se paragraf 50.
§ 105 Uppföljning av den generella domarkonferensen
Se paragraf 17.
§ 106 Förslag till titlar till HUND XX
Se paragraf 16.

§ 109 Ärenden från medlemmar och privatpersoner
Brev från Advokatbyrån Kaiding angående omprövning av CS-beslut
Se paragraf 49.
§ 110 Överläggningsärenden
Rasspecifika Avelsstrategier
AKs ordförande informerade att irländsk röd och vit setter fått sitt RAS återremitterat och inte
irländsk setter.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Protokoll SKK/AK nr 4/2008
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 24 september
2008.
§ 131

Forsknings- och utvecklingsfonden

a) Katarina Tengwall, Kerstin Lindblad-Toh för Boxerklubben angående projekt ”renal disyplasi hos
boxer”
AK föreslår CS att bifalla ansökan med ett belopp på 75 000 kr. Slutrapport ska lämnas till SKK
senast 2011-01-31.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
b) Hans Temrin och Per Arvelius för projekt ”MH för alla hundar” – utvärdering av
mentalbeskrivning hund (MH).
AK föreslår CS att fastställa VD-beslut om att avsätta 100 000 kr för projektet.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
c) Ansökan Golden Retrieverklubben och Kerstin Hultin Jäderlund om att få disponera tidigare
beviljat bidragsbelopp även under 2009.
AK föreslår CS att bifalla ansökan.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Övrigt
Protokoll AK - § 131 b) information
Göran Bodegård önskar ett klargörande av konsekvenserna med anledning av att SKKs VD kommer
att träffa Peter Rimsby, SBK, angående att det idag inte krävs MH för utländska föräldradjur för att
registrera valpkull när det gäller SBKs raser. En sådan utveckling kan innebära att inga hundar
med föräldrar boende i andra länder där MH eller jämförbara tester inte förekommer kan
registreras i Sverige. Det blir då i praktiken stopp för import av alla hundar av raser där MH-krav
på föräldradjuren finns eller kommer att finnas.
CS diskuterade frågeställningen och uttryckte att det måste vara ett missförstånd från Göran
Bodegårds sida då kravet på MH gäller för avelshundar som är boende i Sverige. Det som skapar

oklarheter gäller t.ex. avelshundar som är temporärt inlånade till Sverige.
I sin andra frågeställning undrar Göran Bodegård om MH är ett så värdefullt och adekvat belagt
instrument att så genomgripande krav och förändringar är motiverbara utifrån ett gängse common
sense och vetenskapligt perspektiv? Frågan ställs med anledning av att ekonomiska medel har
satts av för att göra en utvärdering av MH.
Denna del bordläggs tills nästa möte där Göran Bodegård kan precisera sin fråga.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Protokoll SKK/AK nr 5/2008
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 19 november
2008.
§ 147

Rasklubbars egna intyg

SKK/AK har till alla ras- och specialklubbar informerat att undersökningsresultat som redovisas på
annan blankett än SKKs inte kan registreras i veterinärdataregistret.
CS noterade informationen.
§ 156

Forsknings- och utvecklingsfonden

Ansökan från Crested Network
Intresseföreningen Crested Network och Professor Kristina Narfström ansöker om bidrag till
ögonprojekt inom rasen chinese crested dog.
Projektet stöds av Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) och rasklubben för Chinese Crested Club.
AK föreslår CS att bifalla ansökan med 75 % av beräknad totalkostnad och med ett villkorat
förskott på 75 000 kr.
CS beslutade att godkänna ett bidrag om totalt 75 000 kr för projektet. Om projektet utvecklas i
större omfattning finns alltid möjlighet att söka forskningsbidrag via AGRIAs och SKKs
gemensamma forskningsfond.
Övrigt
Britt-Marie Dornell informerade om det möte som hållits mellan Svenska Kennelklubben, Svenska
Stövarklubben och Gotlandsstövarföreningen den 25 november 2008.
Mötet enades om att det finns förutsättningar för att åter registrera gotlandsstövare i SKKs
hundregister.
Svenska Stövarklubben ska årligen skicka in en utvärdering till SKK
Svenska Stövarklubben ska efter fem år göra en mer omfattande utvärdering
AK har efter sitt möte den 17-18 januari 2009 beslutat att föreslå CS att åter registrera
gotlandsstövaren i SKKs hundregister.
CS beslutade i enlighet med AKs förslag. De kullar som fötts under den period då rasen inte
registrerats kommer att föras in i SKKs hundregister.
Beslutet är omedelbart justerat.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Protokoll SKK/DN 2008-11-28 samt beslut
För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd
den 28 november 2008 samt beslut.

§ 6 Fråga om tillgänglighet av underlag
DN kommer till KF 2009 att lämna förslag till ändring i nämndens arbetsordning avseende
tillgänglighet av beslut och övriga handlingar i ett ärende. Förslaget innehåller följande lydelse
(avseende handlingar i ärende):
”Nämndens ordförande äger även rätt att besluta i vad mån annan än part i ärendet,
disciplinnämndens ledamöter och suppleanter, disciplinnämndens sekreterare samt SKKs VD skall
få ta del av övriga handlingar i ett ärende”:
Om KF 2009 godkänner förslaget betyder det att en klubb kan ansöka om att få kopior av
underlagshandlingar, hos nämndens ordförande.
CS noterade informationen.

§ 7 Protokollsutdrag SKK/DopK nr 1/2008
Angående analyslaboratorium för päls- och hudanalyser
Nationella Dopingkommissionen och SKK/Dopingkommitté har under det gångna året försökt hitta
ett analyslaboratorium som skulle kunna genomföra de päls- och hudanalyser som hittills utförts av
SKL i Linköping.
Nationella Dopingkommissionen och SKK/Dopingkommitté föreslår att ärendet diskuteras i NKU/AU
för att kunna samordna denna typ av analyser i medlemsländernas verksamhet.
CS beslutade i enlighet med förslaget och kommer att bevaka frågan via NKU och ser det som en
del i kvalitetssäkringen av sund hundavel. Då även FCI har startat ett arbete med att ta fram ett
dopingreglemente efter svensk modell kommer de att hållas informerade om hur arbetet fortsätter
i de nordiska länderna.

§ 8 Protokoll SKK/FK nr 3/2008
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 22 oktober
2008.
§ 77

Stadgefrågor

SKKs stadgar
§ 15 Force Majeure
SKK/FK har bett att få ett utlåtande från jurist angående denna paragraf. Juristen säger bl.a. i sitt
svar:
Mot bakgrund av syftet med denna klausul, dvs. att skydda enskilda klubbars ekonomi (och i
förlängningen existens) samt det faktum att klausulen sannolikt ska tolkas så att SKK (eller
medlemsorganisation) endast har rätt att behålla så mycket av avgiften som motsvarar dess
kostnader för evenemanget, ses inte några problem med denna paragraf. Eftersom beslut om att
behålla avgift (eller del av avgift) kan överklagas till Centralstyrelsen finns också ett inbyggt
system för att motverka missbruk.
FK föreslår CS att ingen ändring av denna paragraf görs.
CS beslutade i enlighet med FKs förslag.

§ 16 Skiljeklausul
SKK/FK har bett att få ett utlåtande från jurist angående denna paragraf. Juristen säger bl.a. i sitt
svar:
Skiljeklausulen har fått en olycklig (och i vissa fall oskälig) utformning. Eftersom skiljeklausulen är
knuten till parterna och inte tvisteobjektet är det oklart vilka typer av tvister som omfattas. Såsom
klausulen är utformad ger den bl.a. intryck av att gälla också privaträttsliga tvister mellan enskilda
medlemmar.
Skiljeförfarande med tre skiljemän kommer med all sannolikt att anses oskälig i förhållandet mellan
enskild medlem och SKK (och ev. också mellan en mindre medlemsorganisation och SKK). Detta
dels eftersom skiljeförfarande anses dyrt, dels eftersom det endast är partsförhållandet och inte
tvisteobjektet som är avgörande för formfrågan. – Det finns olika sätt att lösa detta på (exempelvis
genom hänvisning till Stockholms handelskammares skiljedomsinstituts regler om förenklat
skiljeförfarande och/eller en bestämmelse som säger att den starkare parten står för kostnaderna
för skiljenämnden oavsett utgång i målet. Den senare skrivningen har exempelvis ansetts skälig i
förhållandet mellan en arbetsgivare och verkställande direktör). Samtliga lösningar förutsätter att
klausulen omformuleras.
I varje fall bör klausulen hänvisa till den nya lagen om skiljeförfarande (1999) och inte till lagen om
skiljemän (1929). Sannolikt skulle dock 1999 års lag ändå bli gällande.
FK föreslår CS att denna paragraf i SKKs stadgar tas bort.
CS beslutade föreslå KF att denna paragraf i SKKs stadgar tas bort.
§ 82 Åldersgränser
FK har skickat ut en enkät till alla specialklubbar med en fråga om vilka åldersgränser som
klubbarna har i olika sammanhang.
36 av 49 klubbar lämnade svar. Svaren visar att det idag finns 13 olika åldersgränser, vissa av
dem används av en eller två specialklubbar.
FK föreslår CS att följande åldersgränser ska gälla inom SKK-organisationen:
Sveriges Hundungdom
7, 12, 18 respektive 25 år
Övriga
12, 16 respektive 18 år
Övriga åldersgränser tas bort.
Åldersgränserna föreslås börja gälla från 2012-01-01 eftersom alla provformer är låsta fram till
detta datum, eller införs senast i samband med nästa regelrevidering.
CS beslutade i enlighet med förslaget att föreslå ovanstående till KF 2009.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Protokoll SKK/FK nr 4/2008
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 10 december
2008.

§ 101

Skrivelse från SBK, möjlighet att avstänga medlem

Svenska Brukshundklubben (SBK) har i skrivelse till FK ställt frågan om en specialklubb har rätt att
stänga av en medlem från att delta i tävling, prov eller annan verksamhet under utredning av
ärende hos specialklubben eller hos SKKs Disciplinnämnd.
FK har diskuterat möjligheten att för CS införa rätt att omedelbart stänga av en medlem från
utställnings-/prov- och tävling när vederbörande är föremål för utredning för t.ex. misshandel av
hund i samband med utställning, prov eller tävling.
FK överlämnar frågan till CS för övervägande.
CS förde en lång diskussion i frågan och uttryckte att arrangör av utställning, prov eller tävling
redan idag har möjlighet att avvisa person från platsen om man inte följer gällande regelverk.
SKK(/CS) kan hos Disciplinnämnden begära ett interimistiskt beslut om avstängning av medlem
under utredning av ärende. Specialklubb kan stänga av person från funktionärsuppdrag samt dra in
auktorisation. Möjlighet finns även att dra in tävlingslicens för person i de discipliner som kräver
det.
CS uttryckte att man i dagsläget inte anser att det krävs ytterligare åtgärder för stänga av en
medlem.
§ 104

FKs uppdrag enligt Verksamhetsplanen från Kennelfullmäktige 2007

Översyn av stadgarna för att minska antalet delegater vid Kennelfullmäktige
Föreningskommittén har lämnat två förslag där det första förslaget innebär att varje delegat kan
ha maximalt två röster i övrigt ingen skillnad mot dagens stadgar. Det andra förslaget innebär att
ombudsröstning inte får förekomma, men istället ändras medlemstalsintervallet. Konsekvensen vid
2007 års KF skulle ha blivit 32 färre delegater.
FK förordar att CS föreslår det första förslaget till KF.
CS beslutade att föreslå KF att stadgarna ändras att tillåta ombudsröstning i enlighet med FKs
förslag.
Övrigt
Tidpunkten för KF kommer att tas upp till ny omröstning då den vid KF 2007 inte uppnådde ¾ dels
majoritet. Vid KF 2009 räcker enkel majoritet för att motionen ska tillstyrkas.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Protokoll SKK/JhK nr 3/2008
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 24 oktober
2008.
Inval av ny ledamot i SKKs Jakthundskommitté
SKK/Jhk önskar komplettera kommittén med Thomas Eriksson, som representant/expert för
jagande spetsar.
CS beslutade i enlighet med förslaget och önskar Thomas välkommen till Jakthundskommittén.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 11 Protokoll SKK/PTK nr 1/2008
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och Tävlingskommitté den 15-

16 oktober 2008.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 12 Protokoll SKK/UK nr 1/2008
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté den 30
september och 1 oktober 2008.
§ 16 UKs uppdrag från Kennelfullmäktige 2007
CS förslag till verksamhetsplan för 2008-2009
UK informerade om de prioriteringar man önskar göra inför nästa verksamhetsperiod.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 13 Protokoll SKK/UtstK nr 5/2008
Punkten bordläggs till Bo Skalin anländer till mötet. Se paragraf 16.

§ 14 Uppföljning av den generella domarkonferensen
Punkten bordläggs till Bo Skalin anländer till mötet. Se paragraf 17.

§ 15 Minnesanteckningar Länsklubbskonferensen 14-16 november 2008
För information fanns minnesanteckningar från Länsklubbskonferensen 14-16 november i Luleå.
CS noterade informationen
b) Uppföljning av Specialklubbskonferensen
ID-märkning
Jordbruksverkets föreskrift, L 41, som reglerar kravet för ID-märkning av hund fastställer att hund
ska vara bedövad eller sederad för att tatuering ska få utföras, § 5 a. Den övergångsregel som
gällt t.o.m. den 1 januari 2009 som innebar att utbildad lekman fått utföra tatuering därmed har
upphört.
SKK kommer att skriva till Jordbruksverket och informera om vikten av att våra jakthundsraser ur
djurskyddssynpunkt även fortsättningsvis måste kunna tatueras i synnerhet i de delar av landet
där det är långt till veterinär. CS noterar vidare att veterinärförbundets normgrupp uttalat att men
inte bör sedera valpar under 12 veckor om inte medicinska skäl finns.
Vallhundsverksamheten
Annica Uppström informerade om att en arbetsgrupp har bildats med SBK som samordnare. PTK
kommer också att delta med en representant. Arbetsgruppen kommer under 2009 och 2010 att
arbeta fram ett förslag till hur vallhundsverksamheten kan bedrivas.
PTK kommer i sin budget för 2010 äska ekonomiska medel för arbetsgruppens arbete.

§ 16 Protokoll SKK/UtstK nr 5/2008
a) Länsklubbarnas utställningar 2011
Bo Skalin informerade om några förändringar i utställningsprogrammet för 2011:
1.

Stockholms Kennelklubb har sin internationella utställning den 28-29 maj i Vallentuna

2.

Stockholms Kennelklubb har sin Minnesutställning (nationell) den 7 augusti i Vallentuna

3.

Gotlands Kennelklubb har två internationella utställningar den 27 och 28 augusti i Visby

CS noterade informationen.
b) Vinnartitel på HUND XX
CS har uppdragit till UtstK att se över en eventuell ny titel på HUND XX. UtstK föreslår till CS att
införa titeln ”Stockholmsvinnare” och ”Stockholmsjuniorvinnare”.
Ulf Uddman informerade att han redan nu har vidtagit åtgärder när det gäller budgeten för HUND
2009 för att inte hamna i en alltför ofördelaktig ekonomisk situation, t.ex. kommer antalet hallar
att minskas. Nordiska Mästerskapen för Agility kommer att hållas på annan plats. Eventuellt måste
även lydnadsproven flyttas och rasklubbstorget minskas.
Efter en lång diskussion beslutade CS att ta upp frågan om ny titel för HUND XX efter årets
kennelfullmäktige.
c) Ansökan från länsklubbar om större utställningsevenemang
UtstK har beslutat bevilja Gästriklands Kennelklubb att arrangera 3 x internationella utställningar
den 30 augusti – 1 september 2012 i Högbo Bruk. UtstK får i uppdrag att informera övriga nordiska
länder om arrangemanget.
CS noterade informationen.
d) CS beslut om särskilda regler för inbjudna domare utanför Norden
CS beslutade bordlägga punkten till paragraf 17.

§ 17 Uppföljning av den generella domarkonferensen
Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar
Ulf Uddman föreslår CS att en ny generell domarkonferens hålls den 17-18 november 2012.
CS beslutade i enlighet med förslaget. Ulf Uddman får i uppdrag att informera alla berörda domare.
Ulf Uddman föreslår CS att även använda fredagen den 16 november 2012 till någon särskild
aktivitet, t.ex. att kunna gå utbildning på våra svenska nationalraser.
Efter diskussion beslutade CS att uppdra till DK att se över statusen på domarkåren för våra
nationalraser. DK ska också skriva till jakthundklubbarna för att höra deras synpunkter kring att
utnyttja domarkonferensen 2012 till utbildning. Sista datum att lämna svar blir den 30 september
2009.
Ulf Uddman föreslår att en speciell domarkonferens utifrån perspektivet särskilda rasspecifika
domaranvisningar (SRD) hålls under 2011 och att de ordinarie domarkonferenserna begränsas till
max fyra stycken.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Ulf Uddman föreslår att medel avsätts ur den kommande SRD-fonden som skapas ur 2008 års
vinstdisposition till att producera ett informations- och utbildningsmaterial med målgrupp

uppfödare och rasansvariga klubbar med utgångspunkt från de exteriöra problem som pekas ut i
SRD-arbetet.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Ulf Uddman föreslår att UK får i uppdrag att i samråd med AK starta regionala uppfödarutbildningar
på samma sätt som nuvarande uppfödarutbildning som arrangeras av SKK, med start 2011. AK och
SRD-gruppen deltar i arbetet med att utforma informationsmaterial.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Bo Skalin informerade från möte med FCIs Show Judges och Show Commission i
München.Representanterna för de båda FCI-kommittéerna ser mycket positivt på det arbete SKK
har gjort med Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD).
CS beslut om särskilda regler för inbjudna domare utanför Norden
Bo Skalin informerade att CS beslut har väckt stor uppmärksamhet internationellt.
CS förde en lång diskussion kring konsekvenserna av sitt ställningstagande och beslutade att med
omedelbar verkan upphäva tidigare beslut.
CS viker inte från sin uppfattning att de domare som bjuds in att döma i Sverige ska ha rätt
kompetens för sin uppgift.
CS uppdrar till DK och UtstK att föreslå hur man för de domare som bjuds in till 2012 års
utställningar på bästa sätt ska kunna få kvalitetskravet tillgodosett när det gäller de utomnordiska
domarnas kompetens.
Beslutet är omedelbart justerat.

§ 18 KF 2009 - Motionssvar SKKs kommittéer
Motioner till årets KF gick igenom enligt nedan

§ 19 Motion från Sydskånska Kennelklubben angående remissordning
Motion från Sydskånska Kennelklubben med yrkande på att när omfattande regler ändras som
berör stora delar av medlemmarna ska remissförfarande användas.
CS delar i all väsentlighet de tre yrkanden som motionärer angör och bifaller att detta ska gälla
inom SKK och menar att så har skett i de allra flesta fall.
I det exemplet som tas upp i motionen blev det en bedömningsfråga om de ändringar som gjorts
var av karaktären redaktionella ändringar som för den enskilde medlemmen har en mindre praktisk
konsekvens framför det krav på juridiskt korrekt skrivning som grundreglerna måste ha. Det är
möjligt att CS gjorde en missbedömning av den praktiska konsekvensen de justeringar som
gjordes i texten i några av grundreglerna och kan bara beklaga om så har skett eller uppfattats.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Konsekvenser:
Ekonomi:
Administrativt:

§ 20 Motion från Specialklubben för Västgötaspets angående möjlighet för

specialklubb

att värva medlemmar genom SKKs webbplats
Motion från Specialklubben för Västgötaspets angående möjlighet för specialklubb att värva
medlemmar genom SKKs webbplats.
CS ställer sig positiv till att möjliggöra för specialklubb att kunna lösa medlemskap via SKKs
webbplats. I den IT-plan som finns ligger en sådan utveckling senare under 2009 alternativt 2010,
och då i första hand som en komplettering till den tjänst som ett drygt 20-tal ras- och
specialklubbar har köpt av SKK att administrera klubbens medlemsregister. Denna IT-utveckling
kan självklart även kompletteras med en funktion för de klubbar som själva administrerar sitt
medlemsregister.
Kravet är dock att specialklubben är beredd att på samma sätt som länsklubbarna idag betalar för
denna tjänst ersätta SKK för de kostnader som uppstår, både löpande och initiala
investeringskostnader i IT-programvara.
CS föreslår KF att motionen tillstyrks.
Konsekvenser:
Ekonomi:
Administrativt:
§ 21 Motion från Södermanlands Kennelklubb angående policy för hållbar

utveckling

och miljö
Motion från Södermanlands Kennelklubb angående policy för hållbar utveckling och miljö.
CS har under 2008 fattat beslut om att upprätta SKKs Miljöpolicy, som redovisas i bilaga. Denna
policy bör vara ett dokument som CS äger fortlöpande rätt att revidera och konkretisera och bör
därför inte fastställas av KF.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Konsekvenser:
Ekonomi: Kan innebära att vissa inköp inte sker till lägsta pris p.g.a. en negativ miljöpåverkan.
Administrativt: Rutiner för att miljöbedöma olika inköp xx rutiner m.m. behöver skapas, vidare hur
detta arbete ska utvärderas och presenteras i SKKs årsredovisning.

§ 22 Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående kostnader för
avmaskningsintyg
Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående kostnader för avmaskningsintyg.
CS delar motionärens uppfattning att både den gällande införselregeln som kostnaden för servicen
inte är rimlig. CS har i sina diskussioner med Jordbruksverket vid flera tillfällen framfört krav på
ändrade regler då de i sin nuvarande ordning snarare riskerar att efterlevanden minskar på grund
av deras komplexitet och kostnad.
Då regelverket till stora delar har varit låst av EU under den process som för närvarande pågår
med målsättningen att till hösten 2010 få gemensamma regler för samtliga 27 EU-länder har det
inte varit möjligt att få gehör för SKKs synpunkter.
CS målsättning är att starkt bevaka att svenska hundägare ges rimliga villkor om Sverige får något

eller några undantag från de kommande gemensamma regler som enligt tidigare EU-beslut ska
komma att gälla från hösten 2010.
CS föreslår KF att CS får i uppdrag att fortsätta att arbeta på den inslagna vägen som väl stämmer
med motionärens yrkande.
Konsekvenser:
Ekonomi:
Administrativt:

§ 23 Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben
Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) om sänkt registreringsavgift för kullar efter
omeriterade avelsdjur
CS konstaterar att möjligheten till den lägre registreringsavgiften redan tillämpas för numerärt små
raser med få årliga registreringar, raser med snäv avelsbas, raser där populationen är under
uppbyggnad samt i övrigt där parningen kan ha betydelse för rasens population i det fall parningen
förordats av för rasen avelsansvariga. Beslut om denna möjlighet togs vid KF 1991.
Konsekvenser:
Ekonomi: Ett tillstyrkande av motionen innebär lägre intäkter för SKK på ca 2,2 miljoner kronor.
Om hela denna minskning ska kompenseras genom höjd avgift för ansökan om kennelnamn
behöver den höjas till minst 4 200 kronor.
Administrativt: CS föreslår KF att motionen avslås.

§ 24 Motion från Svenska Brukshundklubben, SBK
Motion från SBK som föreslår att den övre åldersgränsen för funktionärer tas bort.
SBK hänvisar till förslag om ny diskrimineringslag som föreslås träda i kraft 2009-01-01. SBK
anger att det kanske inte går att hitta klara belägg för att funktionärer inom hundverksamheten
faller inom lagens samhällsområden, men lagens intentioner är ändå tydliga – det är inte OK att
diskriminera människor av åldersskäl. Att en funktionär vid fyllda 70 år plötsligt skulle vara
oförmögen att på ett kompetent sätt fullgöra sin funktionärsgärning är ett föråldrat och felaktigt
synsätt. Vi vet att många ”70+”, såväl mentalt som fysiskt, står sig väl i konkurrens med många
väsentligt yngre kvinnor och män. Vi borde i stället finna acceptabla former för att ha kontroll på
våra funktionärers duglighet oavsett ålder.
SBK föreslår därför att 2009 års Kennefullmäktige beslutar om ett omedelbart upphävande av
denna övre åldersgräns.
KF 2007 återremitterade till CS ett förslag om samordning av gällande åldersgränser inom SKKorganisationen. Med anledning av detta uppdrag lägger CS fram ett eget förslag till åldersgränser
inom SKK till KF 2009.
Om CS förslag vinner gehör föreslår CS att motionen därmed är besvarad. Om CS förslag avslås av
KF så föreslår CS att motionen bifalls.
Konsekvenser:
Ekonomi:
Administrativt:

§ 25 Motion från Södermanlands Kennelklubb, SöKK.
Motion från SöKK som anger att SKK inte har någon tydlig medlemsvårdande struktur och saknar
möjlighet till granskning av beslut fattade av Centralstyrelsen (CS) av den typen som vanligen
återfinns i organisationer av de dimensioner som SKK nu har.
SöKK föreslår därför att Disciplinnämnden (DN) ges ett tilläggsuppdrag att vid anmodan (från
medlem, läns-/specialklubb eller CS) granska CS beslut (eller beslut av motsvarande dignitet) och
avge ett bedömande yttrande över CS beslut. DN skulle inte ha rätt att häva CS-beslut. Ärendet
kan på basen av DNs bedömande återaktiveras i CS med möjlighet att omvärdera tidigare beslut.
CS uttalade att SKKs revisorer har att granska CS förvaltning och ska uttala sig om denna årligen
till KF. Disciplinnämndens uppgift är att pröva om någon inom SKK har brutit mot SKKs stadgar
eller, med dessa stöd av utfärdade bestämmelser och föreskrifter genom sitt handlande skadat
eller motverkat SKK, se § 14 mom 1 i SKKs stadgar.
Att införa en ordning som föreslås i motionen innebär att CS uppdrag att vara SKKs högsta
beslutande organ mellan kennelfullmäktige skulle undergrävas och bl.a. leda till en osäkerhet till
när fattade beslut kan verkställas m.m.
Den skiljedomsklausul som återfinns i SKKs stadgar § 16 föreslår CS ska strykas ur gällande
stadgar, då den inte är ändamålsenlig enligt nu gällande rättspraxis.
Konsekvenser:
Ekonomi: Det beror på hur många ärenden som skulle hänskjutas till

Disciplinnämnden för

prövning. Varje extra möte i nämnden kostar ca 30 000 kr.
Administrativt: Det innebär sannolikt en ytterligare belastning på SKKs
arbete med bl.a. längre handläggningstider. Vidare
ansvarsfördelning

Disciplinnämnds

behöver SKKs stadgar ändras samt en ny

fastställas.

§ 26 Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben, SSUK
Motion från SSUK som anger att det inom svenskt föreningsliv på alla nivåer råder en skriande
brist på återväxt. Många ideella organisationer vittnar om problem med att rekrytera nya personer
till olika föreningsposter. Medan alltför många sitter kvar alltför länge på samma stol. Även inom
SKK-organisationen råder denna brist. Vi behöver ett bättre flöde av personer på alla nivåer för att
få mer nytänkande och friska idéer. Även inom SKK/CS har denna stagnation kunnat skönjas, vissa
personer har suttit på olika nivåer i CS under många år och föryngring har inte skett.
SSUK yrkar därför på att den totala mandattiden för personer som väljs in i SKK/CS inte får
överstiga 10 år.
CS uttalade att frågan om hur länge enskild ledamot kan sitta kvar i CS bör vara en fråga för
tjänstgörande valberedning och aktuellt Kennelfullmäktige att avgöra. CS konstaterar vidare att av
nuvarande ledamöter är 11 av 13 valda efter KF 1999 dvs. inom de senaste 10 åren.
CS föreslår KF att motionen avslås.
Konsekvenser:
Ekonomi:
Administrativt:

§ 27 Motion från Södra Älvsborgs Kennelklubb, SÄKK
Motion från SÄKK som anger att tiden för hur länge en person kan sitta i en kommitté inte är
begränsad. Detta kan leda till att det blir svårt att få in nytänkande och modernitet i kommittéerna
och att även föryngring inom kommittéerna och hela organisationen försvåras. Många intresserade
får heller aldrig en chans att vara med och direkt påverka utvecklingen om förtroendeuppdragen
inte roterar.
SÄKK föreslår därför att en och samma kommittéledamot inte kan sitta i samma kommitté längre
än 6 år i en följd. Detta ska dock inte gälla CS-ledamot som kan sitta i kommittén så länge som
ledamoten väljs till CS. Det ska inte heller vara några hinder att, efter en period av två års
frånvaro, åter väljas in i en kommitté.
CS uttalade att det är CS som själv väljer sin interna arbetsform och som under ett antal år skett
genom arbete i kommittéer och/eller arbetsgrupper.
CS finner av den anledningen att motionen ligger utanför den behörighet som KF idag har att fatta
beslut om, enligt SKKs stadgar. CS delar dock motionärens uppfattning att det är bra med ett visst
ombyte av ledamöter, men att det också är viktigt att behålla kunskaper och erfarenheter och det
är fel att binda fast sig med tvingande maximala mandatperioder.
CS föreslår KF att motionen avslås.
Konsekvenser:
Ekonomi:
Administrativt:

§ 28 Motion från Stockholms Kennelklubb, STOKK.
Motion från STOKK som pekar på problemen att rekrytera ideellt arbetande människor till
klubbverksamheten. STOKK föreslår därför att CS får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att
skapa underlag för klubbarnas nyrekrytering av styrelsemedlemmar.
CS uttalade att denna fråga bör lösas lokalt. SKK består av många klubbar och förutsättningarna
inom varje klubb är vitt skilda.
CS föreslår KF att motionen avslås.
Konsekvenser:
Ekonomi: En ny arbetsgrupp kostar ca 25 000 kr per möte samt i varierande

grad tillkommande

behov av administrativt stöd.
Administrativt:

§ 29 Motion från Svenska Vinthundklubben med förslag om att upprätta en
”uppfödarombudsman” och från Sydskånska Kennelklubben angående stöd och hjälp till
SKKs uppfödare
Motion från Svenska Vinthundklubben om att inrätta en ”uppfödarombudsman” samt från
Sydskånska Kennelklubben om att SKK bildar en självständig grupp som verkar som stöd till SKKs
uppfödare med tystnadsplikt men som också värnar om uppfödarnas situation genom att ta upp
förslag till KF och CS som stödjer uppfödarnas situation.

CS uttalade att UKK har ansvar att stödja uppfödarna och att det alltid finns områden där detta
stöd kan förbättras. Men UKK har även en roll som självklart kan uppfattas som en kontrollfunktion
när kommittén prövar enskilda överträdelser av SKKs olika regelverk. Årligen är ca 400 enskilda
ärenden föremål för prövning av UKK och i det helt dominerande antalet fall så ställer sig
kommittén bakom den förklaring som uppfödaren ger.
SKKs kennelkonsulenter har som sin huvudsakliga uppgift att ge uppfödarna stöd. Årligen
genomförs ett stort antal besök hos uppfödarna för att bistå dem i besvärliga avtalsfrågor. Men
även kennelkonsulenternas arbete kan uppfattas som kontrollerande när bristerna i djurskyddet är
av den arten att förändringar måste ske för hundarnas bästa.
Den juridiska rådgivningen på SKK är öppen för alla medlemmar och som medlemsorganisation
skulle SKK hamna i en omöjlig situation om enskilda medlemmar ska ges olika stöd i en tvist dem
emellan. Målsättningen med SKKs juridiska rådgivning är att ge ett så kvalificerat utlåtande som
möjligt hur en uppkommen tvist rent juridiskt kan bedömas. Avsikten är att genom denna service
bidra till att god sed upprätthålls vid försäljning av rashundar.
Om SKK ska ha en annan inriktning för juridiska utlåtanden innebär det att de inte kommer att
uppfattas om objektiva utan som en partsinlaga för en part. Detta kommer att leda till att den
respekt som SKKs utlåtanden har idag i svensk rättspraxis skulle försvinna.
CS föreslår KF att motionen avslås.
Konsekvenser:
Ekonomi: Att inrätta en ny tjänst som uppfödarombudsman torde kosta i storleksordningen
600 000 per år. En ny arbetsgrupp kan kostnadsmässigt uppskattas till ca 75 000 kr per år samt
det administrativa stöd en sådan grupp skulle behöva.
Administrativt: Den administrativa konflikt som skulle uppstå finns väl beskriven i motionssvaret
och kan sammanfattas med att SKK tydligt måste visa den skillnad i stöd olika medlemskategorier
får av SKK vid en tvist dem emellan.
§ 30 Motion från Svenska Älghundklubben om att återinföra HD-status i

stamtavlan

Motion från Svenska Älghundklubben (SÄK) om att återinföra HD-status i stamtavlan.
CS anser att det är högst olämpligt att KF fattar beslut för en enskild ras eller rasgrupp då detta
låser både specialklubben som CS att göra förändringar som båda parter är överens om innan KF
fattat beslut att upphäva sitt tidigare tagna beslut.
CS menar att HD är enbart en av flera veterinärmedicinska krav som de olika hälsoprogrammen
ställer och menar att det inte finns fog för att så ensidigt peka ut just HD som det fel eller brist
som är så angelägen i aveln att den ska utpekas i stamtavlan.
Inom en snar framtid kommer SKK erbjuda för ett antal raser kunskap om vilken genetisk
belastning en viss hund har genom att ge den ett index för höft- och armbågsleder. Indexet byggs
på kunskapen om hunden egna HD och ED status som dess föräldrar, syskon och egna avkommor.
CS menar att det är än mera angeläget att med de ökade kunskaper som kommer, sprida
information om exempelvis SKKs avelsdata och andra hjälpmedel till uppfödaren än ett ensidigt
listande av en eller flera enskilda detaljer i stamtavlan.
CS kan instämma i att kunskapen bland uppfödarna av älghundsraser är påfallande bristfällig om
de hälsoprogram som raserna omfattas av. T.ex. att det för älghunds-raserna förutom känd HDstatus även krävs att föräldradjuren ska ha HD-status A eller B om inte valpkullen ska beläggas
med avelsspärr.
CS avser vidare att skapa en möjlighet att ge ut rasspecifik information genom att komplettera det

nuvarande tresidiga registreringsbeviset med en fjärde sida där specialklubben ges rätt att i
samråd med SKK lämna rasspecifik information som på så sätts sprids till alla nya valpköpare.
CS föreslår KF att motionen avslås.
Konsekvenser:
Ekonomi: Både motionärens som CS förslag innebär förändringar av IT-stöd vid valpregistreringar,
men båda ryms inom den budget för IT-

utvecklingen som CS föreslår KF.

Administrativt:
§ 31 Motion från Svenska Älghundklubben om obligatorisk information i
registreringsbeviset för alla älghundsraser
Motion från Svenska Älghundklubben att för älghundar ska en text skrivas in i
stambokshandlingarna med innebörden ” vid avel med hunden/tiken skall det vara känd HD-status
före parning”
CS uttalade att det är högst olämpligt att KF fattar beslut för en enskild ras eller rasgrupp då detta
låser både specialklubben som CS att göra förändringar som båda parter är överens om innan KF
fattat beslut att upphäva sitt tidigare tagna beslut.
CS kan instämma i att kunskapen bland uppfödarna av älghundsraser är påfallande bristfällig om
de hälsoprogram som raserna omfattas av. SKK och SÄK har i början av 2009 också kommit
överens om en informationsinsats för att öka benägenheten att höftledsröntga älghundar och
därmed både arbeta för att ett av målen i RAS uppfylls samt att minska förekomsten av brott mot
SKKs grundregler. CS tror att den typen av aktiviteter är bättre än den föreslagna och då i
synnerhet om förändringar sker i hälsoprogrammet som innebär att stamtavlan kan komma
innehålla felaktig och inaktuell information.
CS påpekar också att för SÄKs raser gäller för närvarande inte endast krav på känd HD-status utan
föräldradjuren ska ha HD-status A eller B om inte valpkullen ska beläggas med avelsspärr.
CS föreslår KF att motionen avslås.
Konsekvenser:
Ekonomi:
Administrativt:

§ 32 Motion från Svenska Älghundklubben om införande av tandkort i
stambokshandlingarna
Motion från SÄK om införande av tandkort i stambokshandlingarna för älghundsraserna.
CS konstaterar att en motion i samma ärende behandlats vid KF 2003.
CS svar från KF 2003 hänvisar till att det inte finns någon automatik mellan en
veterinärlegitimation och förmågan att fastställa tandstatus på en hund. Vidare kan konstateras att
hundens bett kan förändras över tiden. CS anser inte att någon annan än aktuell domare kan
ansvara för bedömningen av ”tandstatus och bett”.
Möjlighet till rasspecifika anteckningar bl.a. om bett kommer att finnas på de kritikblanketter som
tas fram under 2009.
CS föreslår KF att avslå motionen.

Konsekvenser:
Ekonomi:
Administrativt:

§ 33 Motion från Svenska Pudelklubben om att göra Rallylydnad till en officiell
tävlingsgren
Motion från Svenska Pudelklubben (SPK) med en uppmaning till SKK/CS att utveckla ”Rallylydnad”
till en stambokförd (officiell) verksamhet.
CS har konstaterat att Svenska Brukshundklubben (SBK) redan börjat arrangera
funktionärsutbildningar och inofficiella tävlingar i ”Rallylydnad”. Motionären pekar på att
verksamheten i viss mån är lämplig att bedriva i samma form som Agility.
CS ställer sig positiv till motionärens förslag, men med tanke på att SBK har huvudmannaskap och
regelansvar för Agility så föreslår CS att frågan överlämnas till SBK för att utforma regelverk och
verksamhet, samt att den ska ge samma möjligheter för SKKs samtliga klubbar att arrangera
tävlingar, dels redan nu som inofficiella arrangemang, dels som stambokförda arrangemang när
regelverk fastställts, samt domare auktoriserats.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Konsekvenser:
Ekonomi: En utveckling av en ny sport kostar alltid pengar. SKK har idag varken någon egen eller
annan organisation för detta varför både kostnader för kansliresurser och kommittéledamöter
skulle tillkomma.
Administrativt: En separat organisation för sporten måste skapas.

§ 34 Motion från Stockholms Kennelklubb (STOKK) angående besiktning av tandstatus
och bett på hund vid utställning
Motionären beskriver att allt fler av utställarna upplever obehag vid inspektion av tandstatus på
utställning då många domare inte tvättar sina händer mellan vare hund och utställaren upplever
att risk för spridning av olika sjukdomar mellan hundarna är stor. Inte minst med tanke på alla
deltagande hundar av utländsk härkomst.
Gällande motionärens yrkande föreslår CS att anvisningar lämnas till exteriördomarna före
bedömningens början om vikten av att ha en god handhygien. Varje ”ringlåda” på SKKs samtliga
utställningar bör utrustas med handsprit samt tillräckligt antal servetter för att domarna ska kunna
”rengöra händerna” under den tid domarkritiken dikteras för varje hund under
kvalitetsbedömningen.
CS vill vidare peka på att de nyligen fastställda Särskilda Rasspecifika Domaranvisningarna (SRD)
rörande exteriöra överdrifter hos rashundar finns flera rasers problem med just bettet angivet som
en av de detaljer som domaren särskilt ska uppmärksamma.
CS föreslår KF att avslå motionen.
Konsekvenser:
Ekonomi:
Administrativt:

§ 35 Motion från Stockholms Kennelklubb, STOKK angående klubblicens
Motion från Stockholms Kennelklubben med förslag om att klubbar i samband med att de skickar in
adresslista till SKK får en klubblicens för verksamhetsåret. Klubblicensen ska krävas för att få
klubbens tävlingsresultat bokförda i SKKs register. Listan över styrelsens sammansättning ska
skickas till SKK senast den 30 april varje år.
CS uttalar att idén är god, men att arbetet medför stor administration och är praktiskt svårt att
genomföra i synnerhet om inte enskilda medlemmar ska bli lidande när erhållna resultat från prov,
tävling eller utställning inte blir godkända p.g.a. brister i arrangerande klubbs rutiner.
CS föreslår KF att motionen avslås.
Konsekvenser:
Ekonomi: Kommer kräva en personalinsats som idag är svår att bedöma. Men SKK har idag ca
1 000 anslutna klubbar som har rätt att arrangera officiella prov, tävlingar och utställningar. Minst
en ½-tidstjänst behövs, till en kostnad av ca 250 000 kr/år.
Administrativt: En omfattande kontrollrutin behöver skapas och underhållas

löpande.

§ 36 Motion från Sydskånska Kennelklubben, angående nationellt championat
Motion från Sydskånska Kennelklubben, med yrkande på att ”SKK skall arbeta för liksidighet vad
avser erhållande av nationellt championat i annat land för hund som är nationell champion i sitt
hemland genom att antingen öka kravet för svenskt championat för hundar från länder som ställer
motsvarande höga krav på svenska hundar eller förmå annat land att sänka sina krav”.
CS finner att frågan om championatsmeriter främst inte är ”en rättvisefråga”, utan en fråga om att
säkerställa kynologisk kvalitet.
CS konstaterar att vi sedan länge haft en överenskommelse inom NKU, där numera även Danmark
tillämpar denna princip om att ett redan erhållet nationellt championat endast behöver
kompletteras med en motsvarande merit från annat nordiskt land, vid en utökning.
CS konstaterar också att SKK valde, vid det så kallade ”öppnandet av gränserna” 1993, att tillämpa
denna praxis för övriga länders nationella champions. Detta innebär att en utomnordisk hund har
betydligt enklare väg till ett svenskt championat, än vad en svensk hund har den omvända vägen.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Konsekvenser:
Ekonomi: Kan innebära både ökat antal deltagare som minskade beroende på attraktivt Sverige
anses för europeiska utställare.
Administrativt: Konsekvensen blir oavsett art sannolikt större ju längre söder i Sverige klubben har
sin verksamhet.

§ 37 Motion från Svenska Gårds- och Vallhundklubben avseende deltagande på CS
utställning utan krav på medlemskap i länsklubb
Motion från Svenska Gårds och Vallhundklubbens till KF avseende att även medlemmar i SKKs

Specialklubbar äger rätt att anmäla till SKKs Centralstyrelses utställning, vilket för närvarande är
utställningen i december på Stockholmsmässan, HUND2009.
CS föreslår KF att tillstyrka motionen.
Konsekvenser:
Ekonomi: Bedöms påverka deltagarantalet förhållandevis marginellt.
Administrativt: Idag har SKK tillgång till ett mindre antal klubbars medlemsregister av den
anledningen kan inte service genom Internetanmälan öppnas för denna grupp utan enbart genom
en skriftlig anmälan till utställningen. Skälet är kontrollen av att det finns ett giltigt medlemskap
måste göras manuellt för denna grupp.

§ 38 Motion från Örebro Läns Kennelklubb angående disciplinstraff för

medlemmar

som lämnar hundar i överhettade bilar eller tält
Motion från Örebro Läns Kennelklubb till KF 2009 angående en möjlighet att på ett likvärdigt sätt
handlägga medlemmars agerande med att lämna hundar kvar i bilar och tält vid otjänlig väderlek
vid utställningar inom SKK-organisationen.
CS delar motionärens förslag om att medlemmar som lämnar hundar i bilar och tält vid otjänlig
väderlek, i samband med SKKs arrangemang ska, behandlas på ett likvärdigt och rutinmässigt sätt.
CS vill peka på att denna behandling ska gälla vid alla typer av SKKs arrangemang samt vid alla
typer av otjänliga väderleksförhållanden.
CS föreslår KF att CS får i uppdrag att utforma en blankett, liknande den som används till hundar
som uppvisar ett ”Oacceptabelt beteende”, samt att denna blankett ska finnas tillgänglig vid
samtliga SKK och dess medlemsklubbars arrangemang.
CS föreslår KF att, med ovanstående tillägg, tillstyrka motionen.
Konsekvenser:
Ekonomi:
Administrativt:

§ 39 Motion från Stockholms Kennelklubb angående grannländernas påverkan på våra
länsklubbsutställningar
Motion från Stockholms Kennelklubb (STOKK) avseende SKKs praxis med att ändra datum för
länsklubbarnas utställningsarrangemang, med hänsyn till grannländernas utställningar.
CS vill inledningsvis peka på att det är FCI som har en regel om 30 mils avstånd mellan
internationella utställningar. CS föreslår därför att berörda arrangörer kontaktar ”grannlandet” för
att försöka att förlägga grupperna på motsatta dagar, samt att upprätta ett avtal om detsamma.
Vidare kan CS informera om att NKU/AU skrivit till FCI och föreslagit att 30 mils avstånd endast
ska gälla om det finns fast landförbindelse.
CS föreslår vidare att SKKs Utställningskommitté fortsatt använder vår egen praxis om 30 mils
avstånd som gäller för svenska nationella länsklubbsutställningar. Dock med tillägget att detta
gäller under förutsättning att avståndet gäller mellan utställningar där det finns en fast
landförbindelse.

CS föreslår KF att, med ovanstående tillägg, tillstyrka motionen.
Konsekvenser:
Ekonomi:
Administrativt:

§ 40 Motion från Stockholms Kennelklubb angående återbetalningsskyldighet vid
domarbyte
Motion från Stockholms Kennelklubb (STOKK) angående återbetalningsskyldighet vid domarbyte.
När det gäller STOKKs motion avseende återbetalning av anmälningsavgifter vid domarändring på
utställning önskar CS peka på att det arbete med att få gemensamma utställningsregler som pågår
inom de nordiska länderna, och avses implementeras till utställningsåret 2011, till stora delar
tillfredställer motionärens framställan.
CS föreslår KF att, med ovanstående klarläggande, avslå motionen.
Konsekvenser:
Ekonomi: För arrangören finns det en ekonomisk positiv påverkan som beror på antalet starter på
utställningen
Administrativt: Det kräver att nuvarande utställningsbestämmelser ändras.

§ 41 Motion från Svenska Vinthundklubben angående att utdelandet av
prisband/kort ska begränsas
Motion från Svenska Vinthundklubben (SvVK) angående att utdelandet av prisband/kort ska
begränsas.
CS stödjer Svenska Vinthundklubbens uppfattning om att SKK-organisationen ska vidta de åtgärder
som kan anses möjliga för att medverka till att miljöförstörande och därigenom klimatförändrande
åtgärder minimeras inom SKKs verksamhet.
För närvarande pågår ett projekt för att harmonisera NKUs länders Utställnings-bestämmelser och
CS avser att väcka och verka för att motionärens framställan till förändring implementeras i detta
projektarbete.
Vidare vill CS peka på att olikfärgade plastband-/snitslar förekommer vid en stor del av SKKs
verksamheter, till exempel olika bruks-, jakt- samt spårprov. CS avser att rekommendera samtliga
medlemsklubbar att i sin verksamhet använda snitslar av ett ”nedbrytbart” material.
När det gäller priskort så är dessa redan vanligtvis gjorda av ett nedbrytbart material. Dock ställer
sig CS positiv till att priskort utlämnas vid sekretariatet/HP-montern efter det att rasen
färdigbedömts. Detta för att spara onödig förbrukning även av dessa, samt att det är valfritt för
varje arrangör att bestämma vilka priskort som ska förekomma.
CS föreslår KF att, med ovanstående tillägg, tillstyrka motionen.
Konsekvenser:
Ekonomi:
Administrativt:

§ 42 Hamiltonplaketten
Carl Gunnar Stafberg redogjorde för arbetsgruppens förslag till Hamiltonplakettörer 2009.
CS beslutade i enlighet med arbetsgruppens förslag dela ut Hamiltonplaketten till:
KENNEL ADIUS, Louise Hill och Thérese Olsson Hill, Tidaholm, för förtjänstfull uppfödning av
rottweiler.
KENNEL BÅTFORSENS, Stig Edvardsson, Boliden, för förtjänstfull uppfödning av norsk älghund grå.
KENNEL COMICS, Charlotte Sundell, Hammarö, för förtjänstfull uppfödning av flatcoated retriever.
KENNEL ELFÅSENS, Karin och Gunnar Näslund, Bergsjö, för förtjänstfull uppfödning av norsk
älghund grå.
KENNEL EXPLORER’S, Birgit Hillerby-Eriksson, Huddinge, för förtjänstfull uppfödning av shiba och
samojed.
KENNEL GEMDALES, Yvonne Andersson, Getinge, för förtjänstfull uppfödning av korthårig collie.
KENNEL KOLÅSENS, Boris Sandström, Bredbyn, för förtjänstfull uppfödning av finsk spets.
KENNEL RABALDER, Anna-Karin Bergh, Mariefred, för förtjänstfull uppfödning av borderterrier.
KENNEL TÖRNEVALLENS, Elisabeth och Anders Svanberg, Linghem, för förtjänstfull uppfödning tax,
strävhårig normal.
KENNEL MIKKELS, Viveca Nilsson, Märsta, för förtjänstfull uppfödning av tax, kort- och strävhårig
normal.

§ 43 Guldmedalj
CS beslutade i enlighet med arbetsgruppens förslag att dela ut SKKs guldmedalj till:
Curt-Christer Gustafsson, Vikingstad
Gun Kristensson, Vikingstad
Alf Andersson, Onsala

§ 44 Förtjänsttecken
CS beslutade i enlighet med arbetsgruppens förslag att dela ut SKKs förtjänsttecken till:
Ahlberg Gunilla, Tvååker
Andersson Ingrid, Väse
Bjerstedt-Ohlsson Christina, Önnestad
Fäldth Charina, Sundsbruk
Hallberg Jan, Växjö
Hillberger Ann-Charlotte, Rimbo
Johansson Hans, Borgholm
Johansson Per-Inge, Sköldinge
Johansson Sirkka-Liisa, Kolbäck
Kallin-Forssberg Elizabette, Boden
Lindholm Åsa, Älvsjö
Lindqvist Sverre, Sala
Norlin Gunnar, Luleå
Olsen Ingrid, Sjöbo
Olsson Uno, Kalix
Oskarson Ionie, Fjärås
Peterson Lennart, Stenungsund

Skaar Torbjörn, Tyresö
Stavenborn Kerstin , Helsingborg
Swahn Sabina, Torna-Hällestad
Svanstedt Inga-Lill, Partille
Svensson Kjell, Skokloster
Therman Ulla, Finspång
Thorell Per-Arne, Svängsta
Thorman Staffan, Knivsta
Uthorn Anna, Färgelanda
von Essen Hans, Nyköping
Per-Inge Johansson och Ionie Oskarson deltog inte i beslutet.
§ 45 Nordiska frågor
b) Förslag till gemensamma nordiska utställningsregler
Verksamhetschefen, Kjell Bräster, hälsades välkommen till mötet.
CS har tagit del av det förslag till gemensamma nordiska utställningsregler som utarbetats av
representanter från de nordiska länderna och som översatts till svenska.
CS har att besluta om en remiss ska utarbetas efter det presenterade förslaget.
CS förde en lång diskussion om förslaget och beslutade att en remiss snarast ska utarbetas av
Mats Stenmark, Kjell Bräster och Ulf Uddman och skickas till klubbarna. Sista svarsdag blir den 30
juni 2009.
§ 46 Dagordning för KF 2009
Ulf Uddman presenterade förslag till föredragningslista för Länsklubbsfullmäktige respektive
Kennelfullmäktige.
Efter några smärre justeringar, godkände CS båda förslagen.

§ 47 Anvisningar inför förslag till verksamhetsplan och budget 2010-2011
CS uppdrog till Ulf Uddman att sammanställa verksamhetsberättelse för den gångna
verksamhetsperioden samt en verksamhetsplan och budget för 2010-2011.
I budgeten ska Hundsport Special budgeteras med en kostnad om ca 1,5 miljoner kronor för att
kunna distribueras gratis till alla uppfödare med kennelnamn.
I verksamhetsplanen ska införas att SKKs Dopingkommitté uppmanar alla klubbar att minst en
gång per år genomföra dopingprov.

§ 48 Internationella frågor
a) Brev från FCI angående nya championat
Ulf Uddman informerade om att FCI har beslutat införa ett nytt championat fr.o.m. den 1 januari
2009, se nedan.
C.I.E (International Show Champion)
Ges till hund av arbetande ras som fått 4 CACIB (3 länder/3 domare/1 år och 1 dag mellan första
och sista CACIB), men inte har provmerit för att kunna ansöka om C.I.B.

Sverige, Norge och Finland kommer att skriva till FCI för att begära att samtliga jakthundraser som
har Sverige, Norge eller Finland som ursprungsland tillsvidare undantas från denna regel.
C.I.B (International Beauty Champion)
Ges till hund som fått 4 CACIB eller, om det är en hund av arbetande ras, 2 CACIB plus provmerit i
enlighet med tidigare regelverk. Alla dispenser från regelverket som SKK fått efter särskild ansökan
till FCI upphör. I övrigt är kraven desamma som för tidigare INTUCH.
C.I.T (International Working Champion)
Ges till hund som fått 2 CACIT plus lägst 2:a pris på internationell utställning. Kraven är
oförändrade i förhållande till t.ex. tidigare INTBCH och INTJCH.
CS uttryckte starkt missnöje med på vilket sätt beslutsgången och beslutet genomdrivits av FCIs
styrelse. Det har inte getts utrymme för medlemsländerna att lämna synpunkter innan beslutet
tagits.

§ 49 Information från
a) verkst dir.
Norrbottenspets
SKKs standardkommitté är klar med en revidering av standarden för norrbottenspets, datum för
kommitténs beslut är den 20 januari 2009.
CS beslutade att fastställa Standardkommitténs beslut.
Advokatbyrån Kaiding
Advokatbyrån Kaiding som för talan för XX har i brev framfört att CS tidigare beslut saknar både
formell som materiell grund. Advokatbyrån framför bl.a. också att CS beslut inte har något stöd
eller sanktion i föreningens antagna stadgar och gällande delegationsordning. Avslutningsvis
framförs att rättsliga åtgärder kan komma att vidtas utan vidare meddelande efter den 31 mars
2009.
CS uppdrog till Ulf Uddman att skriva till parterna med en begäran om att de preciserar på vilket
sätt de anser att CS beslut inte har något stöd eller sanktion i SKKs antagna stadgar och gällande
delegationsordning.
CS avser att ta upp ärendet vid nästa CS-möte den 25 mars och då pröva, baserat på det svar CS
får, om tidigare avstängning ska ändras till en avauktorisation som exteriördomare.

§ 50 Lämnade punkter på dagordningen
CS beslutade att ett antal punkter på dagordningen flyttas till nästa möte på grund av tidsbrist.

§ 51 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
innan protokollet är justerat
CS beslutade att paragraf 42-44 faller under denna punkt.

§ 52 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir den 25 mars 2009.

offentliggöras

§ 53 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Vid protokollet:
Annika Klang
Justeras:
Nils Erik Åhmansson, Ordförande
Bengt Pettersson
Mats Stenmark

