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SKK/CS nr 1-2013
2013-01-25
§ 1 – 29

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2013-0125.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Nils Erik Åhmansson, ordf, Carl Gunnar Stafberg, Mats, Stenmark, Göran Bodegård,
Britt-Marie Dornell, Per-Inge Johansson, Jahn Stääv, Bengt Pettersson
Suppleanter:
Marie Nylander, Christoffer Schildt, Henrik Barnekow, Moa Källström
Adjungerade:
Åke Hedhammar (fr.o.m. § 19), Ulf Uddman, Yvonne Larsdotter, Kjell Svensson.
Anmält förhinder:
Annica Uppström
Protokoll:
Annika Klang

§1

Sammanträdet öppnas

Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade
sammanträdet för öppnat.

§2

Val av justerare

Göran Bodegård och Bengt Pettersson utsågs att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.
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§3

Föregående protokoll nr 5-2012:
§ 123 Protokoll SKK/DK nr 4-2012 - § 113 Ansökningar beträffande
honnörsdomarskap
Carl Gunnar Stafberg informerade om att SKK/DK ännu inte
hunnit behandla ärendet men återkommer till CS nästa möte.
CS noterade informationen.
Carl Gunnar Stafberg önskade göra ett förtydligande under
samma punkt – CS protokoll nr 3-2012 § 69 Protokoll SKK/UtstK
nr 3-2012 – Övrigt, inventering av domare i olika rasgrupper
DK föreslog inte CS att starta någon utbildning för eventuellt
blivande allrounddomare. Förslaget och beslutet var CS eget.
CS noterade förtydligandet.
§ 150 Information från
c) VD
Årsredovisningar länsklubb
Jämtland-Härjedalens Kennelklubb har nu skickat in sin
årsredovisning för 2011. Det är med stor förvåning som CS
konstaterar den långa handläggningstiden för att skicka in
begärda handlingar som presenterats för medlemmarna för
nästan ett år sedan. CS konstaterar att det är ett stadgebrott att
inte skicka in sina årsredovisningar till SKK.
CS beslutade att Jämtland-Härjedalens medlemspengar för 2013
kan betalas ut enligt gängse normer.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§4

Protokoll SKK/DK nr 5-2012

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 7
november 2012.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§5

Protokoll SKK/FREE nr 5-2012

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den
25 oktober 2012.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§6

Protokoll SKK/PTK nr 3-2012

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och
Tävlingskommitté den 17 oktober 2012.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§7

Protokoll SKK/UtstK nr 6-2012

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
den 19 oktober 2012.

Protokollsutdrag SKK/UtstK 1-2013, 2013-01-23
§ XX Inkomna skrivelser
Angående svanskupering, storpudel Aleph American Idol, född 2008-04-26
SKKs UtstK har vid sitt möte den 23 januari beslutat att kräva in röntgenbilder på
svansen på ovanstående hund med hänvisning till SKKs Utställnings- och
championatregler, Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar, inledningen
stycke 6.
CS noterade informationen.
§ XX Inkomna skrivelser
Angående svanskupering, lakelandterrier Nanhalls Chiyo Hi-Kel Terrydale, född 201011-30
SKKs UtstK har vid sitt möte den 23 januari beslutat att kräva in röntgenbilder på
svansen på ovanstående hund med hänvisning till SKKs Utställnings- och
championatregler, Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar, inledningen
stycke 6.
CS noterade informationen.
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§8

Protokoll SKK/AK nr 5-2012

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 21
november 2012.
§ 124 Begäran från Försvarsmakten gällande avelsspärr
Försvarsmakten (FM) har från SKK begärt att få avelsspärra hundar som FM säljer med
hänvisning till kullsyskons veterinära undersökningsresultat eller mentala brister och
oavsett hundens egen status.
Ulf Uddman informerade om att frågan ska diskuteras vecka 6 på SKKs kansli med
berörda parter och återkommer med en rapport till CS nästa möte i april.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§9

Protokoll SKK/AG Standard nr 2-2012

§ 27 Remiss angående nya rasnamn
Arbetsgruppen har slutfört sitt uppdrag angående nya tilltalsnamn/rasnamn och avför
ärendet från sin dagordning.
CS noterade informationen.
§ 28 Prioritering i AG Standard, skrivelse från Svenska Domarföreningen
Arbetsgruppen har tagit del av brev från Svenska Domarföreningen till SKK/CS
angående prioriteringar av arbetet i AG Standard.
Arbetsgruppen har kommenterat brevet i valda delar.
CS noterade informationen.
§ 32 Vitt på västgötaspets, skrivelse från SKV
Specialklubben för Västgötaspets föreslår i skrivelse till AG Standard en justering av
gällande standard när det gäller färg.
Klubben föreslår att meningen ”De vita strumporna får inte sträcka sig över halva
benen” stryks under rubriken Färg. Meningen ”Vitt får inte överstiga 30 % av
grundfärgen” föreslås stå kvar.
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Arbetsgruppen har tillstyrkt ändringen. Då västgötaspets är en svensk nationalras ska
CS ge sitt godkännande till justeringen i standarden.
CS beslutade att fastställa den föreslagna justeringen och skicka den till FCI.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 10

DN-beslut

a) Anmälan DN – hot mot tjänsteman
Ulf Uddman informerade om att SKK gjort en anmälan till DN som rör hot mot
tjänsteman från en uppfödare. SKK har under det senaste året upplevt en öka hotbild
mot SKKs tjänstemän speciellt i ärenden där utredning om brott mot SKKs regelverk är
i fokus.
Med anledningen av detta har vissa administrativa åtgärder vidtagits för att minimera
att hot mot enskilda tjänstemän ska kunna ske.
CS uttryckte oro över den ökade hotbilden och uttalade att alla allvarliga hot mot SKKs
tjänstemän ska rapporteras/informeras om till CS.
Ulf Uddman informerade om att en ”incidentrapport” är under utarbetande för olika
händelser, t.ex. hot mot tjänsteman, mobbing etc. etc.
CS noterade informationen.
b) Disciplinär åtgärd mot exteriördomare
Ulf Uddman uppmärksammade CS på att två exteriördomare blivit tilldelade disciplinär
påföljd. Ärendet kommer också att tas upp och handläggas i SKK/DK enligt gällande
regler.
CS noterade informationen.

§ 11

Protokoll SKK/FK nr 5-2012

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 4
december 2012.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 12

Protokoll SKK/KHM nr 6-2012

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars
Mentalitet den 28 november 2012.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 13

Protokoll SKK/SRD-K nr 5-2012

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för Särskilda
Domaranvisningar den 7 december 2012.
Göran Bodegård informerade om att kommittén under 2013 ska lägga fram ett förslag
till en revidering av SRD och önskar CS viljeyttring hur kommittén ska arbeta vidare
med hänvisning till det nordiska BSI-arbetet som startats.
Ulf Uddman föreslog att avvakta med att ta några definitiva beslut innan NKU/AU haft
sitt möte den 6 februari.
Förslag finns även att dela upp det fortsatta arbetet i tre delar; en exteriördel, en
mentaldel och en del om presentationsöverdrifter.
CS beslutade att kommittén fortsätter med revideringen av det svenska förslaget och
inte avvaktar vad det nordiska samarbetet i dagsläget.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 14

Protokoll SKK/UKK nr 5-2012

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté den 20 september 2012.
§ 94 Information från ordföranden
Ärendemängd
Ulf Uddman informerade om att UKK hanterar en stor mängd ärenden under året och
kommittén har den uppfattningen att det är svårt att nå ut till uppfödare och
medlemmar med gällande regelverk.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 15

Protokoll SKK/UKK nr 6-2012

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté den 5 december 2012.
§ 127 Information från SKKs VD/Chefsjurist
Ulf Uddman informerade om det växande problemet med hur mindre nogräknade
uppfödare lägger till extra, ofta importerade, valpar till en redan existerande kull för
att på så sätt få dem registrerade hos SKK och lättare sålda. För att motverka den
möjligheten görs stickprovskontroller och blodtypning av kullar. Visar kontrollen att
kullen är efter samma föräldrar står SKK för kostnaden, i motsatt fall står uppfödaren
för densamma. Ovanstående görs i samarbete med Jordbruksverket.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 16

Protokoll SKK/JhK nr 5-2012

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den
21 november 2012.
§ 77 Information
JhK föreslår CS att uppdra till SKKs kansli att bereda frågan om vilka och hur många
instanser ett ärende ska kunna överklagas.
CS beslutade i enlighet med JhKs förslag.
§ 89

Skrivelse från Norsk Kennel Klub (NKK) angående
domarauktorisation
har utbildats och auktoriserats som jaktprovsdomare för stående
fågelhundar i Norge. Då utbildningen genomförts under en tid då
varit
mantalsskriven i Sverige, måste det anses strida mot FCIs gällande regelverk.
NKK vädjar i sin skrivelse om att SKK ska godkänna den norska auktorisationen.
JhK har beslutat att skriva till FAs Domarutbildnings- och Regelkommitté för ett
yttrande i ärendet.
CS förde en diskussion i ärendet mot bakgrund av tillgänglig information och avvaktar
med intresse FA-DU yttrande.
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 17

Ärende från läns- och specialklubbar

a) Brev från Västernorrlands Kennelklubb – Katalog för PC
För information fanns brev från Västernorrlands Kennelklubb angående administration
av utställningar. Klubben framför synpunkter och upplevda brister i hanteringen från
SKKs kanslis sida när det gäller programmet ”Katalog för PC.”
SKK/CS har också tagit del av svar som skickats till klubben. SKK/CS fann ingen
anledning att göra ytterligare kommentarer varför ärendet lades till handlingarna.
b) Brev från Svenska Terrierklubben - köpahund.se
Svenska Terrierklubbens fullmäktige 2012 har beslutat begära att medlemskap i aktuell
rasklubb blir obligatorisk för uppfödare som kostnadsfritt vill annonsera ut sina valpar
på SKKs webbsida köpahund.se.
Efter diskussion beslutade CS att avslå Svenska Terrierklubbens begäran med
hänvisning till KFs beslut 2011 som sa att köpahund.se har till uppgift att stödja
organisationens uppfödare.

§ 18

Ärenden från privatpersoner/medlemmar:

a) Brev från

angående standarden för labrador
har i brev till CS gett uttryck för sin oro över
labradorrasens utveckling i Sverige. Rasen slits åt två håll, med jaktliga intressen åt ett
håll och utställning åt det andra, vilket inte stimulerar rasens bevarande enligt gällande
standard.
CS förde en lång diskussion med anledning av brevet och beslutade uppdra till Nils Erik
Åhmansson och Ulf Uddman att under våren 2013 ta en inledande kontakt med rasoch specialklubben för att diskutera utvecklingen inom rasen.
b) Brev från
angående uttalande från ordförande i Svenska
Brukshundklubben
Brevskrivaren vill i skrivelse, ställd både till SKK/DN och SKK/CS, anmäla ordförande i
Svenska Brukshundklubben för kränkande uttalanden.
Mot bakgrund av att ärendet ska handläggas i SKK/DN beslutade CS att lägga ärendet
till handlingarna utan vidare åtgärd.
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c) Brev från
angående handläggning av vissa ärenden inom SKK
Ordförande informerade om att han har korresponderat med
i frågan
om SKKs handläggning av vissa ärenden inom SKK
.
Ulf Uddman informerade om det förslag till disposition av Länsklubbsfonden som
presenterats för länsklubbarnas ordförande samt CS.
Ulf Uddman rekommenderar CS följande:
Genomför majoritetsbeslutet från den skriftliga omröstningen 2012 beträffande den
tekniska plattformen för länsklubbarnas webbplatser med stöd av stadgar för
länsklubb, avtal SKK/CS – länsklubbarnas samt beslut från Länsklubbsfullmäktige, t.ex.
1999, § 16.
CS beslutade i enlighet med rekommendationen. CS uppdrog vidare till Ulf Uddman att
informera länsklubbarnas ordförande om beslutet vid mötet den 27 januari 2013.
Ulf Uddman föreslår också att CS ger honom i uppdrag att arbeta fram förslag till
Länsklubbsfullmäktige tillsammans med några representanter för länsklubbarnas
ordförandegrupp.
Förslagen berör;
- en förändring i gällande avtal eller länsklubbsstadgan som tydligare redogör för
reglerna för hur Länsklubbsfonden kan disponeras, samt
- en förändring från nuvarande princip att alla länsklubbar får ett fast respektive
rörligt belopp av medlemsavgiften till en renodlad rörlig andel som baserar på
respektive klubbs medlemsantal per den 31 december. Skälet till detta förslag
är att samtliga länsklubbar idag har en stabil ekonomi samt att
medlemsavgiftens andel bara uppgår till drygt 10 % av respektive klubbs
omsättning.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Sydskånska Kennelklubbens ordförande har i skrivelse till CS kommenterat Ulf
Uddmans PM om disposition av Länsklubbsfonden. Efter att ha diskuterat skrivelsen
lades den till handlingarna.

§ 19

Internationella frågor:

a) FCI – inbjudan till FCIs General Assembly
FCIs kansli informerar om att årets Generalförsamling kommer att hållas den
13-14 maj i Budapest, Ungern.
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CS noterade informationen.
b) FCI – FCI General Committee, Bucharest 8-9 Oct, main decisions
För information fanns “main decisions” från FCIs Centralstyrelses möte den 8-9
oktober 2012 i Bukarest.
CS noterade informationen.
c) FCI European Section – Minutes of the General Assembly 8 Oct 2012,
Bucharest
För information fanns protokoll från FCIs Europasektions årsmöte den 8 oktober 2012 i
Bukarest. Årsmötet förde en lång diskussion beträffande sommarens ”Black Sea
Winner Show” där Bulgarien arrangerande utställningar där utställarna under ett antal
dagar kunde ta cert från åtta olika länder på samma utställningsplats. Ärendet kommer
att diskuteras vid årets General Assembly i Budapest.
CS noterade informationen.
§ 20

Nordiska frågor:

a) Dagordning för NKU/AU den 6 februari
Dagordningen innehåller bland annat punkter om SRD, frågan om registrering av
flerfärgade pudlar, de gemensamma Davidsonteckningarna samt ett antal protokoll
från de olika kommittéerna inom NKU.
CS noterade informationen.
§ 21 Reviderad budget SKK 2013
Ulf Uddman informerade om den reviderade budgeten som föreslås för 2013.
CS beslutade efter genomgången att godkänna den reviderade budgeten.

§ 22

Rapport över granskning under löpande räkenskapsår för SKK

För information fanns en rapport från SKKs revisorer över granskningen under löpande
räkenskapsår. Rapporten visar att SKK har väl fungerade rutiner och god ordning kring
den ekonomiska redovisningen.
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§ 23

Kennefullmäktige 2013

a) Arbetsgrupp för nominering av Hamiltonplakettörer
Inför 2013 års utdelning av Hamiltonplaketten har 62 nomineringar inkommit. Alla
rasgrupper är representerade bland nomineringarna.
Carl Gunnar Stafberg föreslås vara sammankallande i arbetsgruppen.
SKK/AK, SKK/JhK, SKK/KHM, SKK/PTK, SKK/UKK och SKK/UtstK utser snarast varsin
representant att delta i arbetsgruppen.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
b) Arbetsgrupp för nominering av Förtjänsttecken etc.
Inför 2013 års utdelning av Förtjänsttecken har 29 förslag inkommit.
Arbetsgruppen föreslås bestå av Britt-Marie Dornell, Per-Inge Johansson och Ulf
Uddman.
CS beslutade i enlighet med förslaget.

§ 24

Avgifter för SKKs centrala utbildningar

CS har att varje år fastställa den maximala avgiftsnivån för SKKs centrala utbildningar.
Avgiften har inte ändrats sedan 2006. Då kostnadsbilden har ökat föreslås en justering
fr.o.m. 2014 för att kompensera detta enligt nedan.
Endagsutbildning
Tvådagarsutbildning
Tvådagarsutbildning

600 kr
1 200 kr
1 800 kr

utan övernattning
utan övernattning
inklusive övernattning, för en klubb med 150
medlemmar eller färre är avgiften 1 200 kr

CS beslutade att förslaget läggs in i budgeten för kommande verksamhetsperiod
eventuellt med justering när det gäller vilka klubbar som ska ha tillgång till den lägre
avgiften.

§ 25

Inför specialklubbskonferensen

Ulf Uddman informerade om att 13 specialklubbar inte kommer att vara
representerade på konferensen. Av dessa är två större klubbar, dvs. klubbar med fler
än 1 000 medlemmar.
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CS uttryckte oro över att ett så stort antal klubbar väljer att inte närvara. Det finns
inget som kan ersätta denna möjlighet till direktkontakt, utbyte av information och
möjlighet till diskussioner som en närvaro ger. CS har dock förstått att denna helg i
januari inte är den bästa för alla klubbar. Nästa specialklubbskonferens kommer att
flyttas någon vecka framåt, preliminärt den 14-15 februari 2015.
Programmet gicks igenom och de av CS ledamöter som ska hålla föredrag är vidtalade
och förberedda.
Jahn Stääv kommer att fråga länsklubbarnas ordförandemöte om han får delta på
söndagen.

§ 26

Myndigheter:
Jordbruksverket
De svenska hundrasernas bevarande
För information fanns kopia på brev från Jordbruksverket som svar på brev från
Gotlandsstövarföreningen. Brevet visar att Jordbruksverket är välvilliga till
samarbete för att bevara de svenska nationalraserna men att ekonomiska
förutsättningar inte finns för att göra några större insatser.
SKK har haft en inledande diskussion med Svenska Stövarklubben för att på nytt
försöka hitta en strategi för att bevara stövarraserna.
Miljödepartementet
Uppdrag om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige, M2012/3438/Nm
För information fanns regeringens beslut om att Naturvårdsverket i samråd
med Statens jordbruksverk samt efter samråd med Statens
Veterinärmedicinska Anstalt, berörda länsstyrelser och övriga berörda
myndigheter och organisationer, ska fortsätta arbetet med aktiva åtgärder för
den genetiska förstärkningen av vargstammen inom Sverige.
CS noterade informationen.
Naturvårdsverket
För information fanns SKKs yttrande över Naturvårdsverkets förslag – NV00299-12-till förvaltningsplan för björn, järv, lodjur och kungsörn.
CS noterade informationen.
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§ 27

Sammanfattning av utvärdering från den Generella Domarkonferensen

Utvärderingen från den Generella Domarkonferensen får mycket positiva omdömen
både när det gäller arrangemang, innehåll och bemötande.
CS uttalade sitt tack till alla som med sin kunskap bidragit till att ge konferensen höga
betyg och inte minst till Kjell Svensson på SKKs kansli, Göran Bodegård och Åke
Hedhammar.
Nästa generella domarkonferens planeras om ca fem år. Beslut tas vid CS möte den 8
augusti då SKK har information om vilket land som ska stå som värd för
Världsutställningen 2018.
Med anledning av att det framförts en del kritik mot kvaliteten på de sedvanliga
rasorienterade domarkonferenserna under det senaste året diskuterade CS
utformningen på kommande domarkonferenser mellan åren 2016-2020. Ska dessa
konferenser vara riktade? D.v.s. vara inriktade på funktion och inte på ras? Ska de
kopplas närmare till SRD?
Ulf Uddman informerade om att den finska domarföreningen har nära samarbete med
och stöd av den finska domarkommittén medan man i Sverige i princip inte har något
samarbete alls. Däremot har den finska domarkommittén inte samma kanslistöd som
den svenska har.
Per-Inge Johansson, som också är ordförande i Svenska Dvärghundsklubben, förklarade
att de är villiga att vara testpiloter med att organisera riktade domarkonferenser och
även involvera Svenska Domarföreningen i arbetet.
Efter den genomgripande diskussionen beslutade CS att uppdra till SKK/DK och
SKK/SRD-K att formulera ett PM till årets Kennelfullmäktige om framtidens
domarkonferenser.

§ 28

Information från:

a) CS ledamöter
Per-Inge Johansson
Nyhetsbrev
Det första elektroniska nyhetsbrevet har i veckan distribuerats till ca 1 900
mottagare med information från bl.a. Föreningskommittén (FK).
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Delningen av Specialklubben för Sällskaps- och Dvärghundar (SSD)
Föreningskommittén märker nu, mer än 10 år efter att SSD delades att några
specialklubbar inte mäktar med de krav som ställs på en väl fungerande
specialklubb. Resultatet blir att FK rekommenderar en ombildning till rasklubb
inom specialklubb för att klubben ska överleva.
CS noterade informationen.
Agility
Per-Inge Johansson informerade om uppdraget att delta i den grupp som ska få
falangerna inom agility att bilda en verksamhetsklubb har varit mycket omfattande.
Gruppen har också utökats med två personer.
Huvudspåret i arbetet är att bilda en verksamhetsklubb inom SBK, vilket i så fall
också betyder att SBK lägger ner sin agilitysektor.
En webbenkät ska skickas ut till utövarna inom sporten för att få deras synpunkter i
frågan.
Ett slutbetänkande ska presenteras den 1 mars och ett beslut ska verkställas den 1
januari 2014.
CS uttryckte sin tacksamhet över arbetsinsatsen och ser fram med tillförsikt fram
emot nästa steg.
Britt-Marie Dornell
Avgående ledamot i AK
En ledamot i kommittén slutar p.g.a. tidsbrist. Kommittén letar nu efter en
ersättare som är intresserad av att driva utbildningsfrågor.
Marie Nylander
Avgående ledamot i UtstK
Även Utställningskommittén har drabbats av att en ledamot avgår. I dagsläget
kommer ledamoten inte att ersättas.
Moa Källström
Bildandet av ny verksamhetsklubb - Freestyle
Ett öppet möte för att anta stadgar i den nya klubben är tänkt att hållas i
september. I samband med uppstartsmötet är det också tänkt att hålla en master
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class med en världsberömd Freestyleutövare. Tyvärr sammanfaller detta med årets
Kennelfullmäktige.
CS uttryckte att de ser det som mycket viktigt att verksamhetsklubben bildas men
att det inte är lämpligt att den sammanfaller med Kennelfullmäktige.
Freestylekommittén uppmanas att hitta ett annat lämpligt datum.
Motion från Sveriges Hundungdom (SHU)
Moa Källström informerade CS om att SHU kommer att motionera om att
länsklubbsmedlemskapet som nu gäller till 18 år ska höjas till 25 år.
Henrik Barnekow
Vildsvin
I södra Sverige går debattens vågor höga när det gäller det ökande antalet vildsvin.
Nya hundraser som anses lämpliga för vildsvinsjakt importeras frekvent. Vid de ca
160 tester som gjorts i vildsvinshägn står den svenska gråhunden som en klar
vinnare bland de raser som deltagit.
b) VD
Överklagande av DN-beslut
En uppfödare har i brev kommenterat att hon fått disciplinär påföljd trots att hon
inte brutit mot någon av SKKs regler. Kennelnamnet delas med person på bor och
bedriver uppfödning på annan ort och som brutit mot SKKs regler.
CS har inte mandat att ändra beslut som SKK/DN tagit. Ärendet kommer att skickas
vidare till SKK/DN för vidare handläggning. CS konstaterar samtidigt att
innehavarna i ett kennelnamn är solidariskt ansvariga för vad som sker i kennelns
namn enligt gällande regler.
Verksamhetssiffror
2012 har generellt minskade verksamhetssiffror.
Valpregistreringen minskade med 1 %, men importen av hundar ökade
Länsklubbsmedlemmarna minskade med 2,4 %
Anmälningssiffran till länsklubbsutställningar minskade med 6 %
Specialklubbarna visar också på sjunkande medlemssiffror.
SKK administrerar medlemsregistret för 30-talet klubbar. Genom detta har ett
flertal klubbar fått ett ökat medlemsantal p.g.a. av SKK inarbetade struktur som gör
det lättare att hålla ett uppdaterad och aktuellt medlemsregister.
Kennelkonsulentbesöken ökade till 3 800, vilket är en mycket bra siffra.
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Jordbruksverket
Verket har fått en ny generaldirektör i Leif Denneberg.
Nils Erik Åhmansson och Ulf Uddman har haft ett möte med Jordbruksverket där
man bl.a. diskuterade länsstyrelsernas skiftande tillsyn och svårigheterna med
uppfödning av shar pei i Skåne.
SKK har fått i uppdrag att återkomma till Jordbruksverket med en information om
den egenkontroll som SKK bedriver.
Stockholm Hundmässa
Utställningen genomfördes på ett mycket bra sätt.
Utställningskatalogen fanns tillgänglig som en ”app”, en för lördagen och en för
söndagen. 1400 nedladdningar blev det totalt och det påverkade inte antalet
kataloger som såldes.
Finaltävlingarna sändes direkt via live streaming med mycket gott resultat.
MyDog-utställningen
SKK närvarade med ett mindre ”SKK Torg” än i Stockholm.
Utställningen hade mycket publik och genomfördes på ett bra sätt.
Digitalt utbildningsverktyg
SKK har kontrakterat ett företag som tillhandahåller ett digitalt utbildningsverktyg.
Programmet kommer att användas för att kvalitetssäkra verksamheten inom BPH
samt i april i samarbete med Norra Älvsborgs Kennelklubb. Kursen är en
endagsutbildning för ordförande, sekreterare och kassör och sker i samverkan med
FK.
Skäll inte på hunden
Kampanjen genomförs med start den 13 april i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Den fokuserar på att minimera inskränkningar i att ha hund.
Statistiska Centralbyrån (SCB)
I vecka 5 presenterar SCB sin undersökning där man frågat 20 000 svenskar om
hunden i samhället. Undersökningen är gjord i samarbete med Royal Canin, AGRIA
och Jordbruksverket.
Besök från utländska kennelklubbar
Franska kennelklubben kommer på ett tvådagarsbesök den 12-13 februari för att
diskutera olika frågor. Engelska kennelklubben kommer den 25-26 mars.
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Dom i Marknadsdomstolen
Ulf Uddman informerade också om att en dom i Marknadsdomstolen slår fast att
Bilsportförbundet inte kan förbjuda sina funktionärer att medverka på evenemang
som arrangeras av en klubb som står utanför förbundet. Detta betyder att SKK
kommer att få mycket svårt att förbjuda domare att döma hos klubbar utanför SKKorganisationen.

§ 27

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 nyhetsbrev

CS beslutade att § 7 inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.

§ 28

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir den 17 och 18 april.

§ 29

Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Nils Erik Åhmansson
Ordförande
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Justeras:

Göran Bodegård

Bengt Pettersson

