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CS nr 1/2012
2012-02-08-09
§ 1-30

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 8–9 februari
2012 på Villa Aske, Bro.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Nils Erik Åhmansson, ordf., Carl Gunnar Stafberg (från del av § 3), Göran Bodegård (§ 1–30),
Britt-Marie Dornell, Mats Stenmark, Jahn Stääv, Annica Uppström, Per-Inge Johansson, Bengt
Pettersson
Suppleanter:
Marie Nylander, Christoffer Schildt, Moa Källström, Henrik Barnekow
Adjungerade:
Åke Hedhammar (från § 11), Ulf Uddman, Yvonne Larsdotter, Kjell Svensson (SKKs Tävlingsoch Utbildningschef, § 1 – del av § 27), Agneta Lönn (Chef SKKs Juridiska Avd. § 1 – del av § 27)
Anmält förhinder:

Vid protokollet: Annika Klang

§1

Sammanträdet öppnas

Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet för
öppnat. Ordförande hälsade också välkommen till Kjell Svensson och Agneta Lönn.

§2

Val av justeringspersoner

Mats Stenmark och Per-Inge Johansson utsågs att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.
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§3

Föregående protokoll nr 6/2011
§ 162 Agreement on championship between Lithuanian Cynological
Society (LKD) and Swedish Kennel Club (SKK)
Inget har svar ännu kommit från LKD på SKKs kommentarer.
CS beslutade att avföra ärendet från dagordningen. Om ny förfrågan
kommer till SKK tas frågan upp igen.
§ 171 Schäfer – hårlagsbeteckning
SKKs registreringsavdelning kommer att registrera hårlagsbeteckning för
schäfer enligt följande: N = normalhår, L = långhår. Korsparning mellan
hårlagen är också tillåtet enligt gällande regler.
CS noterade informationen.
173 a) Datum för CS möten under 2013
CS beslutade att möten under 2013 ska hållas enligt följande:
Fredag
27 januari
Onsdag–torsdag
17–18 april (2-dagarsmöte)
Onsdag
12 juni
Torsdag
8 augusti
Fredag
27 september (Kennelfullmäktige)
§ 174 c) Skrivelser från medlemmar/privatpersoner
CS beslutade att uppdra till Ulf Uddman att beakta den brist i
SKKs grundregler i den remiss som planeras att i vår skickas ut och som
föranledde presidiet att återkalla anmälan till DN som UKK tidigare gjort.
§ 176 a) Brev till Dansk och Norsk Kennel Klub angående tillgång till
respektive lands DogWeb
Norsk Kennel Klubbs styrelse har meddelat att det kommer att bli möjligt
för SKKs medlemmar att få tillgång till DogWeb. Tidpunkten är ännu inte
fastställd, då den tekniska lösningen ännu inte är klar.
Dansk Kennel Klubbs styrelse har meddelat att de fortsatt inte kommer
att öppna sin Hundeweb för medlemmar i SKK.
CS noterade informationen.
§ 182 Information från a) Ordförande – presidiebeslut
En kennel har dömts av DN till ett års registreringsförbud för brott mot
SKKs Grundregler. Under registreringsförbudet fick kenneln en
tjuvparning och en kull föddes 9 dagar före registreringsförbudets
utgång. Kennelägarna sökte dispens hos UKK för att få registrera kullen,
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vilket UKK avslog. UKKs beslut överklagades till presidiet som tillstyrkte
registrering av kullen.
Ordförande framförde att i ovanstående fall har CS/presidiet använt sig
av det ”nådeinstitut” som CS har mandat för.
CS konstaterar att UKK hanterat ärendet korrekt.
§ 182 Information från c) VD – bidrag till konferenser från SKK
(bordlagt ärende från CS nr 6/2011 § )
SBK har ställt en fråga om bidrag från SKK till konferenser minskar om
klubbens själv även hittar annan finansiering.
Närvaro på domarkonferenser är som regel obligatoriska för domare och
ska därför vara kostnadsfria för dem, för att bidrag från SKK ska betalas
ut.
VD föreslår att om en klubb väljer att avgiftsbelägga närvaro på
konferensen för andra deltagare ska denna intäkt påverka det belopp
som SKK beräknar på de 75 % av kostnaderna eller mer korrekt
konferensens nettoresultat.
Om en klubb finner annat finansieringsstöd för sin konferens, till exempel
kommersiella partners, ska det inte påverka det bidragsberättigade
beloppet.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§4

Protokoll SKK/AK nr 5/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 23
november 2011.
§ 130 protokoll från CS – § 139 föregående protokoll nr 4/2011, § 114 … § 74 Avel
med anlagsbärare för merlefärg
CS har remitterat AKs uttalande om avel med anlagsbärare för merlefärg för ett
eventuellt förtydligande.
Efter att ha konsulterat SKKs genetiska expert, Sofia Malm, beslutat att inte ändra i
uttalandet då det kan medföra misstolkning.
CS noterade informationen.
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a) Äskande av medel till utbildning
SKK/AK äskar medel för att utbilda ledare till kursen ”Grundutbildning av
avelsfunktionärer” under hösten 2012. Nils Erik Åhmansson föreslår att AK väntar med
sitt äskande till efter delårsbokslutet i juni 2012. Detta betyder i så fall att kursen
kommer att genomföras ca 6 månader senare än planerat.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Ordförande i AK, Britt-Marie Dornell, äskar 25 000 kr för att genomföra en konferens
för molosserraserna. Flera klubbar kan samarbeta med konferensen och kansliet blir
den sammanhållande länken. SKK/AK och SKK/SRD blir gemensamt ansvariga, SRDkommittén står för planeringen.
CS beslutade att tillstyrka ett belopp om 25 000 kr som finansieras genom SKKs
ändamålsbestämda fonder.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§5

Protokoll SKK/DN, 6 december 2011

För information fanns protokoll från Disciplinnämndens sammanträde den 6 december
2011 samt beslut.
CS diskuterade särskilt ärende 70/2011 som berör en uppfödare som transporterat en
tik i för nära anslutning till valpning. Under behandling av ärendet har det inte
framkommit att den berörda uppfödaren lider av en mycket allvarlig sjukdom utan det
har kommit efter det att DNs dom fallit.
I ett annat fall har VD begärt bordläggning av ett ärende där det också visat sig att en
part lider av en mycket allvarlig sjukdom.
CS förde en lång diskussion hur man ska kunna förhålla sig till situationer när personer
är mycket svårt sjuka och dessutom föremål för prövning i DN.
-

Ska CS ha möjlighet att be DN att ompröva ett ärende?
Ska DN själva kunna göra en omprövning?
Ska DNs arbetsordning justeras?
Gränsdragning mellan CS och DN?
DN önskar inte handlägga ärenden som är äldre än två år

Då frågan är mycket komplex beslutade CS att uppdra till VD att fortsätta
diskussionerna med DN och därefter återkomma till CS.
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§6

Protokoll SKK/DK nr 6/2011

Protokoll fört vid sammanträde med SKKs Domarkommitté den 10 november 2011.
§ 147 Redovisning av arbetsgrupper – Riktlinjer för domarutbildning
CS beslutade bordlägga ärendet till nästa CS-möte.

§ 158 Domarfrågor – Bedömning
CS förde en allmän diskussion kring vad en domare får eller inte får göra i ringen när
det gäller mätning av hund.
CS konstaterade att en hund som är slutligt inmätt inte får mätas om med nytt
resultat, men domaren får mäta hunden och prissätta den efter mätresultatet.

§ 167 Information från tävlings- och utbildningschefen
Schäfer
Då schäfern nu är indelad i två hårlag ska utställare anmälda i den hårlagsklass de
anser att hunden tillhör. Vid första utställningstillfället klassificeras hundens hårlag och
tävlar sedan enligt fastställt hårlag.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§7

Protokoll SKK/JhK nr 4/2011

Protokoll fört vid sammanträde med SKKs Jakthundskommitté den 9 november 2011.
Gemensamma jaktprovsbestämmelser
Henrik Barnekow, ordförande i Jakthundskommittén, informerade om att arbetet med
att få gemensamma jaktprovsbestämmelser för de drivande raserna spruckit då
Svenska Stövarklubben inte längre deltar i arbetet.
CS beklagade djupt att Svenska Stövarklubben inte längre deltar i arbetet och
uppmanade klubben att pröva ärendet ytterligare en gång.
Fågelprov under 2012
Jakthundskommittén kommer även under 2012 att besöka olika fågelprov för att se att
gällande bestämmelser följs.
CS noterade informationen.
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Deltagande på Jaktmässor 2012
Jakthundskommittén kommer under 2012 att delta jaktmässorna på Bosjökloster,
Fäviken samt Tullgarn.
CS noterade informationen.
7 a)

– överklagande av JhK-beslut
har till CS överklagat Jakthundskommitténs beslut från JhK protokoll nr
4/2011 § 98. (Skrivelse från SKKs Juridiska avdelning avseende en tolkning av en
överklagan av ett beslut i en regelfråga som FAs Regelkommitté och FAs Prov-,
Utställnings- och Resultatkommitté fattat, gällande hund Den Röde Jägarens Birka.)

Efter att ha tagit del av och diskuterat tillgängliga handlingar i ärendet beslutade CS att
fastställa JhKs beslut och att avslå överklagan.
Med anledning av ovanstående ärende tog Ulf Uddman upp frågan om inte resultaten
från alla officiella prov och tävlingar ska registreras i SKKs stambok. Detta i likhet med
vad som gäller för utställningar. En av de skillnader som borde gälla är att för officiella
utställningar, prov och tävlingar registreras alla resultat, medan inga resultat
registreras från inofficiell verksamhet.
CS förde en diskussion där man delade grundsynen men att frågan behöver beredas
där även de ekonomiska konsekvenserna för berörda specialklubbar belyses.
CS uppdrog till VD att fortsätta bereda frågan.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§8

Protokoll SKK/UtstK nr 5/2011

Protokoll fört vid sammanträde med SKKs Utställningskommitté den 1 november 2011.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§9

Protokoll SKK/UtstK nr1/2012

Protokoll fört vid sammanträde med SKKs Utställningskommitté den 4 januari 2012.
§ 3 Arrangör för Svensk Vinnarutställning år 2015
Utställningskommittén föreslår CS att bevilja Stockholms Kennelklubb arrangörskapet
för Svensk Vinnarutställning 2015.
CS beslutade i enlighet med UtstKs förslag.
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 10

Protokoll SKK/FK nr 5/2011

Protokoll fört med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 2 november 2011.
Jahn Stääv informerade om att de nya stadgarna för Svenska Kennelklubben nu är
upptryckta och utlagda på www.skk.se
FK föreslår CS att fastställa SKK typstadgar. Några smärre konsekvensändringar
kommer att göras innan tryck och distribution på www.skk.se
CS beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11

Protokoll SKK/KHM nr 7/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars
mentalitet den 1 december 2011.
§ 191 SKKs dressyrpolicy
KHM föreslår CS att SKKs dressyrpolicy ska omarbetas för att den ska bli mer tidsenlig.
CS konstaterade att en dressyrpolicy ska ha hunden som utgångspunkt och vara
diversifierad och nyanserad.
CS beslutade uppdra till KHMs ordförande att KHM, PTK och JhK gemensamt tar fram
ett remissunderlag för utskick till läns- och specialkubbarna. Då dressyrpolicyn tidigare
är fastslagen av Kennelfullmäktige (KF) kan beslut först tas vid KF 2013.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 12

Protokoll SKK/UKK nr 4/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
kennelkonsulentkommitté den 17 augusti 2011.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

8

§ 13

Protokoll SKK/UKK nr 5/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
kennelkonsulentkommitté den 11 oktober 2011.
a) Överklagande av UKK-beslut § 113, R31/11
Berörda uppfödare överklagar UKKs beslut att inte låta dem registrera en valpkull
efter en specifik fodertik.
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet och kunde konstatera att
kenneln belagts med ett treårigt registreringsförbud och att uppfödarna önskar få
dispens för att få registrera en kull under registreringsförbudet. UKK har beslutat
att inte medge dispens.
CS beslutade att fastställa UKKs beslut och avslå överklagan.
Övrigt
Brev från
angående UKKs protokoll nr 5/2011 § 104
CS har tagit del av aktuella handlingar i ärendet och kan konstatera att en uppfödare
har skyldighet att se till att ett kennelkonsulentbesök kan genomföras på ett civiliserat
sätt och att CS inte finner anledning att ändra UKKs beslut eller kommentera
kennelkonsulenternas agerande.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna

§ 14

Protokoll SKK/UKK nr 6/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
kennelkonsulentkommitté den 30 oktober 2011.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 15

Protokoll SKK/UKK nr 7/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
kennelkonsulentkommitté den 6 december 2011.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 16

Protokoll SKK/AF nr 3/2011

Protokoll fört vid Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle den 20 september
2011.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 17

Fullmäktigeprotokoll

a) Länsklubbarnas Fullmäktige 23 september 2011
För information fanns justerat protokoll från Länsklubbarnas Fullmäktige den 23
september 2011.
CS noterade informationen.
b) Kennelfullmäktige den 24–25 september 2011
För information fanns justerat protokoll från Kennelfullmäktige den 24–25
september 2011.

CS noterade informationen.

§ 18

Presentation av SKKs egenkontroll

Per-Inge Johansson gav en information om hur SKKs egenkontroll är tänkt att fungera
när den är fullt utvecklad.
-

CS har beslutat om ett tydligare och större åtagande för egenkontrollen
Djurskyddet ska vara i fokus
Omorganisation till ”länsteam” där kennelkonsulenterna blir SKKs
huvudpersoner i samarbetet med länsstyrelsen när det gäller djurskydd
Stockholm, Malmö, Halland och Jönköping är piloter i projektet
Avtal kommer att skrivas med respektive länsstyrelse och möten med några
länsstyrelsen är redan inplanerade
SKK kommer att behöva minst 100 konsulenter, nuvarande konsulenter är
också de bästa rekryterarna för nya konsulenter
Ny målsättning att göra 3 500 besök/år
Kansliet kommer att vara konsulenterna behjälpliga med kontakten med de
olika länsstyrelserna. UKKs ledamöter kommer att vara kontaktpersoner
gentemot konsulenterna.

CS konstaterar att det är ett ambitiöst projekt med stor potential att bli mycket bra
inom en snar framtid.
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§ 19

SKK/SRD-K

Slutligt utkast till bedömningsanvisningar av hundarnas andningsförmåga och
observationer från MyDog
Bedömningsanvisningar
Göran Bodegård presenterade förslag till text som ska distribueras till domare
angående hur man ska bedöma hundars andningsförmåga i utställningsringen.
CS har tagit del av texten och önskade ett tillägg, i den annars utmärkta anvisningen,
av en mening där domaren kan kommentera det positiva som han/hon funnit när det
gäller andning hos de kortnosade raserna.
Observationer från MyDog
Kjell Svensson redovisade resultat från den undersökning som gjorts för att kartlägga
presentationsöverdrifter i olika former.
CS har tagit del av undersökningen och uttalar följande:
CS har på förekommen anledning tagit ställning till sådana överdrifter som
förekommer vid presentation av hundar på utställningar och där överdrifterna innebär
oetiskt inkräktande på välfärd och djurskydd och saknar annan motivering än
trendbaserad uppfattning om estetiska värden.
Pilotundersökningar som genomförts har inte gett någon klar och entydig bild av
situationen, när det specifikt gäller att ta bort hundars morrhår, vilket förekommer i
flera raser. CS avråder bestämt från denna ovana speciellt angående raser vars
funktion är arbetande i miljöer där morrhårens känselfunktion måste antas vara av
vikt.
Det har framkommit att pälspresentationsöverdrifter som innebär och förutsätter att
hundars liv inskränks avsevärt i syfte att åstadkomma en mycket stor päls uppfattas
som allvarliga ingrepp i hundens välfärd. Dessa traditioner ska starkt ifrågasättas ur
etisk synpunkt och särskilt då det i berörda rasers standarder framhålls att hundarna
inte ska vara överpälsade.
CS konstaterar att presentationsöverdrifter inte enbart hotar hundars välfärd och
hälsa utan påverkar också respekten för hundutställningars seriösa mål.
CS uppdrog till SKKs VD att utforma brev till berörd specialklubb med påpekande om
ansvaret för hundars välbefinnande, även utifrån optimal jaktlig funktion.
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§ 20

Skrivelser från medlemmar/privatpersoner

a) Svenska Pomeranianklubben
SRD-Ks ordförande har haft mejlkorrespondens med en person som skriver en
artikel om sjukdomen Alopecia X i rasen. Personen anser inte att styrelsen inom
klubben tar sitt ansvar när det gäller sjukdomen.
Göran Bodegård informerade om att rasklubben på ett adekvat sätt informerat
SRD-gruppen om problemet och det har aktualiserats i de specifika
domaranvisningar som SKK kräver att alla domare följer.
Efter en kort diskussion beslutade CS att lägga ärendet till handlingarna utan vidare
åtgärd. Rasklubben är givetvis välkommen att återkomma till SKK vid behov.

§ 21

Förslag att SKK gör en gemensam verksamhetsberättelse för 2011 och 2012

SKK har ställt en fråga till SKKs auktoriserade revisor om det är möjligt att producera en
gemensam verksamhetsberättelse vartannat år och i den redovisa SKKs verksamhet
under två år. Revisorn har i sitt svar meddelat att detta inte möter något hinder.
VD föreslår CS att vid 2013 års Kennelfullmäktige presentera SKKs verksamhet i en
gemensam verksamhetsberättelse för åren 2011 och 2012.

CS beslutade i enlighet med förslaget.

§ 22

Redovisning från SKKs revisor från den löpande granskningen av 2011

För information fanns en rapport över granskning under löpande räkenskapsår 201101-01–2011-12-31 från de nya auktoriserade revisorerna.
Rapporten är genomgående positiv.
CS noterade informationen.

§ 23

Internationella frågor:

a) FCI General Committee, Paris, July 3 and 5, 2011, Main Decisions
För information fanns utdrag från protokoll från FCIs styrelsemöte 3 och 5 juli
2011.
CS noterade informationen.
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b) Minutes of the FCI General Committee, Paris July 3 and 5, 2011
För information fanns protokoll från styrelsemöte i FCIs styrelse den 3 och 5
juli 2011.
CS noterade informationen
c) Minutes of the meeting in the FCI Europe Section General Committee 16
November 2011
För information fanns protokoll från FCIs Europasektions styrelsemöte den 16
november 2011.
CS noterade informationen.
d) FCI General Committee, Brussels, November 9–10 2011
För information fanns utdrag från protokoll från FCIs styrelsemöte den 9 och 10
november 2011.
CS uppmärksammade att FCI Guide Lines for Sledge Dogs Working Judges hade
godkänts med mindre justeringar. SKK har tidigare starkt reagerat på vissa delar
av innehållet i förslaget till domaranvisningar och även kommenterat detta i
brev till FCI Sledge Dog Commission. Inget svar har kommit på SKKs brev.
CS uppdrog till Ulf Uddman att kontakta FCIs kansli för att få ytterligare
information i ärendet.

§ 24

Nordiska frågor:

a) NKU/VD möte den 2 mars
Mötet kommer bland annat att diskutera förhållningssätt till icke FCI-erkända
raser som en förberedelse inför beslut på vårens NKU/AU-möte.
CS noterade informationen.
b) NKU/AU möte den 20 mars
På vårens agenda finns förutom icke FCI-erkända raser, SRD inom NKU,
utvärdering av nordiskt torg m.fl. ämnen.
CS noterade informationen.
c) The 1st International Workshop on Enhancement of Genetic Health in
Purebred Dogs 2–3 June
De Nordiska kennelklubbarna har fått inbjudan till denna workshop med en
uppmaning att personer/kommittéer som arbetar med avels- och hälsofrågor
inom kennelklubbarna får möjlighet att delta.
CS noterade informationen.
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CS ledamöter kommer att delta i den utsträckning som är möjligt för andra
redan inbokade uppdrag.

§ 25

Myndigheter

a) Jordbruksverket
Remissvar angående föreskrift om införsel av sällskapsdjur m.m.
För information fanns SKKs remissvar angående ny föreskrift om införsel av
sällskapsdjur m.m. (Saknr J13 (SJVFS 200:51).
CS noterade informationen.
b) Miljödepartementet
Remiss och inbjudan till remissmöte om Naturvårdsverkets redovisning av
tilläggsuppdrag om den svenska rovdjurspolitiken.
Henrik Barnekow deltog vid remissmötet där Naturvårdsverkets uppdrag
redovisades. Närvarande föranmälda deltagare kunde lämna sina
remissynpunkter under ett kort anförande.
CS noterade informationen.

c) Landsbygdsdepartementet
Uppdrag om samverkan i fråga om tjänstehundar
Regeringen har lämnat uppdrag till Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen att
utveckla sin samverkan i frågor som rör tjänstehundsavel. Myndigheterna ska
inrätta en samverkansgrupp, i vilken även andra berörda statliga myndigheter
ska erbjudas möjlighet att ingå. Försvarsmaken och Rikspolisstyrelsen ska inom
ramen för samverkansgruppen organisera kontaktformer med icke statliga
aktörer såsom branschorganisationer och privata uppfödare.
CS anser att förslaget är ytterst provocerande och detta ska SKK återspegla i sitt
remissvar till Landsbygdsdepartementet.
Skrivelse från Djurskyddet Sverige och Svenska Rovdjursföreningen – begäran
om en utredning av konsekvenserna av jakt med löshund
Djurskyddet Sverige och Svenska Rovdjursföreningen har lämnat en begäran till
regeringen om att de ska tillsätta en utredning om konsekvenserna av jakt med
löshund.
CS noterade informationen
Vissa förändringar i jaktförordningen (1987:905)
Remissen hanterar ett antal skrivelser från olika organisationer som berör jakt i
olika former.
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Remissvar ska lämnas senast den 1 mars 2012.
CS uppdrar till SKK/JhK att lämna svar när det gäller jakt med löshund.
Övrigt
En grupp människor som inte har någon direkt tillhörighet i någon särskild
organisation eller förening har i ett mejl uttryckt en önskan om att SKK ska
delta i en massmanifestation angående Sveriges rovdjurspolitik.
Ordförande uttryckte att SKK som organisation har en fastställd rovdjurspolicy,
fastslagen av Kennelfullmäktige som är SKKs högsta beslutande organ.
CS beslutade att uppdra till ordförande att besvara mejlet.

d) Statens Offentliga Utredningar
Ny Djurskyddslag – Betänkande av utredaren i Översyn av
djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll
Ulf Uddman informerade om att berörda avdelningschefer och SKKs
kommittéer har börjat gå igenom betänkandet för att kunna lämna ett
remissvar. Remissvaret ska lämnas senast den 8 juni 2012.
Remissvaret kommer att skickas till CS innan remissen lämnas till
Landsbygdsdepartementet.
CS noterade informationen.

§ 26

Fråga om tillträdesförbud för enskild person

har på sociala media uttryckt sig på sådant sätt att SKK funnit det av vikt
att diskutera detta i Centralstyrelsen med hänvisning till SKKs Grundregler 1:3 och 1:4.
Efter en lång diskussion i ärendet beslutade CS att uttala att
agerande
varit mycket klandervärt men att inga ytterligare påföljder kommer att vidtas från CS
denna gång.

§ 27

Information från:

a) Ordförande
Besök från The Kennel Club (KC)
Steve Dean, ny ordförande i KC, och Caroline Kisko från The Kennel Club har under
två dagar besökt SKK för att diskutera gemensamma frågor.
CS noterade informationen.
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b) CS ledamöter
Jahn Stääv
Utbildningshelg för ordförande, kassör och sekreterare
Utbildningen hölls sista helgen i januari och utvärderingen av kursen har varit
övervägande positiv.
CS noterade informationen.
Ny kommitté Hunden i Centrum
Jahn Stääv rapporterade att det första mötet har hållits i kommittén och att
arbetet med att presentera förslag till en annonskampanj satts igång.
CS noterade informationen.
Göran Bodegård
Domarkonferens i Dansk Kennel Klub (DKK)
Göran Bodegård gav en kort information om den generella domarkonferensen som
hållits i Danmark i slutet av januari.
CS noterade informationen.
MyDog-utställningen januari 2012
Göran Bodegård informerade om hur han upplevt att Super-BIS finaltävlingen på
utställningen genomförts då den gett upphov till diskussioner.
CS har tagit del av den skrivelse som Göran Bodegård sammanställt och kan
konstatera att det sätt Västra Kennelklubben valde att lösa situationen på inte var
den ultimata.
En av deltagarna i Super-BIS har i ett brev till CS, Västra Kennelklubben och Svenska
Mässan uttryckt sitt missnöje med hur finalen utformats.
CS beslutade att SKK/UtstK får i uppdrag att begära in ett yttrande från Västra
Kennelklubben i ärendet samt att också besvara brevet från deltagaren i Super-BIS
finalen.
CS konstaterar också att utställningen i stort fungerade mycket bra och att det
finns utrymme för kansliet att utöka sin närvaro på MyDog.
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Carl Gunnar Stafberg
FCI Show Judges Committee och FCI Show Commission – möte i Vilnius
Carl Gunnar Stafberg och Marie Nylander gav en kort information om mötet som
bland annat diskuterat det nordiska bedömningssystemet i positiva ordalag och att
det är flera länder som funderar på att implementera dessa.
Mötet diskuterade kring att utforma ett avtal mellan arrangör och domare som ska
gå ut på remiss till medlemsländerna.
European Judges Directory
Domarguiden kommer att övergå till att bli FCI Judges Directory.
CS noterade informationen.
Per-Inge Johansson
Årsmöten
SKK/FK uppmanar CS ledamöter att informera FKs sekreterare om de blir tillfrågade
att agera ordförande på årsmöten för att undvika dubbelbokningar då även FK får
ett stort antal förfrågningar.
CS noterade informationen.
Bengt Pettersson
Besök på tävling med draghundar
Bengt Pettersson gav en redovisning över sitt studiebesök på en draghundstävling.
Bildmaterialet visade fotografier från start till mål, olika kontrollstationer samt
veterinärernas arbete med hundarna före, under och efter tävlingen. Slutsatsen
från denna specifika tävling var att djurskyddet hölls högt och att organisationen
runt tävlingen var mycket bra.
CS noterade informationen.
Åke Hedhammar
Dödsfallsregistrering
Åke Hedhammar informerade om att en förstudie till projektet om implementering
av dödsfallsregistrering har genomförts.
CS noterade informationen.
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c) VD
Stockholm Hundmässa
Utställningen har fått mycket beröm från både domare och utställare. Antalet
utställare ökade med ca 2 000 från föregående år, vilket bör ge ett bra resultat.
Svenska Stövarklubben 100 år
Den 24 januari 2012 var det 100 år sedan på dagen som Svenska Stövarklubben
bildades. Svenska Kynologiska Akademin uppmärksammar detta med en
utställning i SKKs museum. Vernissage med inbjudna gäster kunde avnjuta
buljong i kåsa, 100-årstårta samt en utmärkt utställning som spänner över
klubbens 100-åriga historia. Utställningen pågår till den 30 juni 2012.
Svenskt Friluftsliv
Organisationen kommer att begära ett förhandsbesked om organisationens
medlemmar är skyldiga att betala sociala avgifter för sina funktionärer.
Nytt samarbetsavtal
Från och med 2012 är Royal Canin ny huvudsponsor för bland annat Stockholm
Hundmässa.
SKK ha skrivit avtal med företaget My Safety som tillhandahåller spärrservice
för nycklar, mobiler etc.
Medlemsregistreringssiffror
Länsklubbarnas medlemmar visar en nedgång på ca 2 % för 2011.
Valpregistreringssiffror
Valpregistreringssiffran visar på totalt minus 7 % för 2011.
Antalet utställda hundar
2011 visar en minskning med ca 4 % .
Likviditet
Likviditeten är god.
Riktlinjer och rutiner – Informationssäkerhet
SKKs personal kommer under februari 2012 att underteckna ovanstående
dokument. Ulf Uddman föreslår CS att fastställa dokumentet.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Policy för sociala medier
Policyn för sociala medier finns med som en bilaga till SKKs riktlinjer och rutiner
– Informationssäkerhet ovan.
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CS noterade informationen.

§ 28

Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras
på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär

CS beslutade att punkt 9 och 26 inte får publiceras innan protokollet är justerat.

§ 29

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir den 25 april på SKKs kansli, Rinkeby.

§ 30

Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justerare:

Nils Erik Åhmansson
Ordförande

Justerare:

Mats Stenmark

Per-Inge Johansson

19

ÖVERLÄGGNINGSÄRENDEN – 9 februari 2012
Ordförande hälsade välkommen till dagens överläggningar. Förutom CS ledamöter
(Göran Bodegård undantagen) deltog Helena Skarp (chef för SKK avdelning för avel och
hälsa) Petra Waleij (chef SKKs registreringsavdelning) och Bengt Pålsson (chef för SKKs
IT-avdelning).
Överläggningsärende nr 1 – IT-plan (projektplan) 2012
Bengt Pålsson informerade om SKKs nuvarande IT-struktur.
Det som kommer att högsta prioritet kommande halvår är att
- Genomföra uppgradering av webbanmälan med betydande
kostnadsbesparingar för länsklubbar och att ras- och specialklubbar kommer
att kunna använda denna tjänst
- Slutföra nödvändiga ändringar av medlems- och personregistret
- Se till att nödvändigt IT-stöd finns för BPH när den startar den 1 maj 2012
Dessutom finns det ett antal programutvecklingar som inte kommer att kunna
förverkligas förrän senare under 2012. Under 2013 planerar för en nödvändig ”time
out” i SKKs programutveckling och detta innebär att vissa angelägna
programutvecklingar inte kommer att kunna påbörjas förrän tidigast 2014.
CS noterade informationen.

Överläggningsärende nr 2 – Svenska Raser
Britt-Marie Dornell presenterade underlag för en diskussion om statusen för de
svenska raserna med utgångspunkt från verksamhetsplanen 2012 och 2013 samt AKs
prioriterade områden.
Det finns i dag 12 svenska raser erkända av SKK indelade enligt nedan:
Registreringssiffror inom parentes mellan 2002–2011.
Gårds och vallhundar
Svensk lapphund
Västgötaspets
Dansk/Svensk gårdshund
Älghundar
Jämthund
Hälleforshund
(annexregistret)
Svensk vit älghund

ca 100 valpar/år, trend negativ
ca 200 valpar/år, trend negativ
ca 600 valpar/år, trend stabil

ca 1 600 valpar/år, trend stabil
ca 50 valpar/år, trend stabil
ca 100 valpar/år, trend positiv
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(Inte erkänd av FCI)
Drivande hundar
Drever
Hamiltonstövare
Schillerstövare
(rasvårdsprojekt)
Smålandsstövare
(rasvårdsprojekt)
Gotlandstövare

få årliga registreringar

Skällande Fågelhundar
Norrbottenspets

ca 150 valpar/år, trend stabil

ca 700 valpar/år, trend negativ
ca 300 valpar/år, trend negativ
ca 100 valpar/år, trend negativ
ca 60 valpar/år, trend negativ

Av de 12 raserna kan endast jämthund och dansk/svensk gårdshund ha en
betryggande storlek på populationen. Gårdshunden har också det danska
avelsmaterialet att tillgå, 2011 registrerades 172 individer i Danmark. Drever har
fortfarande en godtagbar numerär, men den kraftiga nedgång som skett under senare
år har allvarligt minskat den tillgängliga avelsbasen.
Övriga raser har mindre populationer i Norge och/eller Finland. Dessa är inte några
egna populationer utan mer att betrakta som del av den svenska. Flertalet har kraftigt
vikande registreringssiffror. Ser man på siffrorna för 1990 för drever och
hamiltonstövare så är fallet än mer dramatiskt. 1990 registrerades det 2 294 drevrar
och 1 635 hamiltonstövare.
Merparten (9) av de svenska raserna är jakthundsraser där nedanstående
omständigheter kan inverka på utvecklingen på olika sätt men vilka SKK i sin tur inte
kan påverka;









En åldrande jägarkår
Älghundarna gynnas av att det är färre och äldre jägare. Det finns inte längre
drevfolk som kan eller vill driva. Att vara med och driva har dessutom ofta
varit ingången till jakt för ungdomar.
Harjakten med drivande hund har minskat kraftigt. Få vill ta hand om och äta
hare, vilket gör att många inte vill skjuta harar.
Rådjuren har minskat och de senast två vintrarna omöjliggjort jakt med
kortbenta hundar.
Tveksamma snabba s.k. kortdrivare har tagit en del av utrymmet från de
kortbenta raserna.
Rovdjuren har minskat rådjuren och ökat riskerna att hunden skall råka ut
för vargangrepp.
Vildsvinens ökning har lockat en ny kategori jägare med behov av hundar
som man sökt utomlands ofta med tveksamt resultat.
Den långa utsträckningen i tid av älgjakten har minskat intresset (tiden) för
annan jakt. Det kan påverka till exempel norrbottenspets negativt.
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Det är svårare att hålla en eller flera hundar idag när allt fler bor i tätorter
och arbetar hela dagarna långt hemifrån.
Jakt är idag en mycket dyr hobby (jägarexamen, jaktmark, vapen och
utrustning, resor, licenser mm).
Familjelivet har förändrats. Föräldrar utgör numera taxirörelse åt sina barn.

Flera raser ska dela på ett vikande underlag vilket inte går ihop på sikt. Det leder till att
raser slås ut eller existerar under långsiktigt hållbar nivå. Detta gäller framför allt
harhundar av olika raser.
Norrbottenspets konkurrerar med finsk spets om samma underlag.
På älghundsidan har det uppstått ett flertal raser med samma ursprung vilket även det
måste leda till problem med avelsbasen för de mindre raserna. Då hjälper det inte att
vildsvinen tillkommit speciellt inte om det importeras ytterligare raser som skall vara
specialister på vildsvin.
Slutsatsen är att det blir svårare och svårare att organisera en effektiv avel med de
numerärt små raserna. Det resulterar i konflikter i ras- och specialklubbar med
krympande medlemsantal, sämre ekonomi och svårigheter att rekrytera folk för olika
uppdrag.
I Norge har man vidtagit åtgärder som resulterat i en spermabank för alla norska raser
där frusen sperma ska långtidslagras. Projektet är ett samarbete mellan rasklubbarna,
NKK och Norsk genresurscenter. Målet är att banken ska innehålla sperma från tio
hundar från var och en av de sju norska raserna. Den ska helst lagras i tio år, och kan
tas i bruk vid akut kris i en ras eller vid behov av ”gammalt” material i avelsarbetet.
Man har också kurser i harjakt i samarbete med andra organisationer och som
sponsras av NKK. Man har också gratis anmälan till NKKs utställningar, gäller även för
utländska deltagare samt gratis registrering av valpar.
Det finns önskemål från klubbar att SKK lyfter fram de svenska raserna på hemsidan,
producerar broschyrer och bildmaterial till utställningar. Detta är en sak som redan
SKK tagit fasta på och de svenska raserna finns och kommer att finnas representerade
på nyproducerat material.
Fler önskemål finns till exempel spermasamling (jfr Norge), gratis registrering av valpar
och gratis anmälan till länsklubbsutställningar.
Vad kan dessa önskemål ge respektive inte ge? Kan resurserna användas på bättre sätt
så det gagnar raserna?
Om SKK aktivt går in och stöttar vissa raser? Vilka? Kan alla raser överleva? Om inte,
vilka ska lämnas åt sitt öde? Varför just de raserna?
Den ökade benägenheten att kastrera utan anledning. Vad innebär det?
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Specialklubben har rasansvar och en diskussion måste föras om att kombinera en
fortsatt avel med nuvarande slutna stamböcker liksom eventuellt en avel där
stamboken öppnas för närbesläktade raser. Denna diskussion blir än mer angelägen
om avelsbaserna fortsatt håller sig på en nivå som inte långsiktigt hållbar. Som
exempel kan nämnas att SKKs stambok för stövare var öppen under SKKs första 40 år
som organisation.
CS förde en diskussion mot bakgrund av det presenterade materialet och
frågeställningarna och uppmanade SKK/AK att med avelspolicyn som utgångspunkt
fortsätta samtalen med berörda specialklubbar.

Överläggningsärende nr 3 – Kvalitetskrav på aspirantdomare
Ärendet bordläggs till CS nästa möte.

Överläggningsärende nr 4 – registrering av raser som inte är erkända a FCI m.m.
Ulf Uddman informerade om att frågeställningen kommer upp med jämna mellanrum
och SKK har följt den policy som överenskoms inom NKU i mitten av 1990-talet. Men
verkligheten förändras och synen hos oss själva och även hos våra grannländer. Vid
NKU/AUs möte i oktober 2011 överenskoms om ett temporärt stopp för nya icke FCI
godkända raser tills en ny policy har tagits fram.
Till nästa möte i mars 2012 önskar Ulf Uddman ha med sig CS viljeyttring i frågan.
CS diskuterade frågeställningen och lämnade följande synpunkter/påpekanden:
- Ska det finnas ett register för att få icke erkända raser registrerade men inte
erkända?
- Kan man/ska man ha olika nivåer på ”erkännande” av raser?
- Det är inget självändamål att alla raser ska kunna ställas ut
- Ska vi ha ett register för hundar som inte får ställas ut?
- Det finns en stark vilja att hålla en ras i en stambok
CS uttryckte att man är angelägen om att hitta en lösning/öppning för en fortsatt
diskussion varför en grupp bör tillsättas som kan titta närmare på frågan.
Frågan tas upp igen vid CS nästa möte den 25 april då även NKU/AU haft sitt möte.
Ordförande tackade de närvarande och avslutade dagens överläggningar.

