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§ 1 - 27

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-0213.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Nils Erik Åhmansson, ordf., Mats, Stenmark, Pekka Olson, Göran Bodegård (§ 3;15428), Britt-Marie Dornell, Annica Uppström, Per-Inge Johansson, Bengt Pettersson, Bo
Skalin
Suppleanter:
Freddy Kjellström, Maritha Östlund-Holmsten, Thomas Uneholt, Eva Lejdbrandt (§
3;154-28)
Adjungerade:
Åke Hedhammar (§ 12-28), Ulf Uddman, Kjell Svensson, Bengt Pålsson (§ 13)
Anmält förhinder:
Yvonne Larsdotter
Protokoll:
Annika Klang

§1

Sammanträdet öppnas

Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade
sammanträdet för öppnat. Centralstyrelsen höll en tyst minut för Kjell Bräster, som
gick bort i slutet av januari. Kjell var anställd på SKK under ca 20 år och var sakkunnig i
jakthundsfrågor.
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§2

Val av justerare

Bo Skalin och Mats Stenmark utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

§3

Föregående protokoll nr 7-2013:
§ 147 c) Delegationsordningar
Nedanstående ledamöter var inte klara vid CS möte i november:
Utställningskommittén; Birgitta Bernhed och Viktoria Engström,
Avelskommittén; Terese Holmquist, Utbildningskommittén; Charlotte
Carping, Cilla Hamfelt och Lise-Lotte Persson, Föreningskommittén;
Maude Sjölin.
Presidiet har beslutat godkänna dessa ledamöter.
CS fastställde presidiets beslut.
Britt-Marie Dornell önskade en smärre justering i Jakthundskommitténs
delegeringsordning.
CS godkände justeringen.
§ 150 Allrounddomarskap
Mats Stenmark informerade om att Domarkommittén (DK) föreslår CS
att nedanstående personer att börja sin allrounddomarutbildning med
omedelbar verkan: Benny Blid von Schedwin, Liz-Beth Carlsson Liljeqvist,
Hans Almgren och Torbjörn Skaar. Detta under förutsättning att
domarna önskar acceptera erbjudandet.
CS beslutade enligt DKs förslag.
SKK/DK har vidare utsett en arbetsgrupp som ska ta fram
ytterligare förslag på domare som kan vara aktuella för vidareutbildning.
Eventuellt är gruppen klar med ett förslag till CS möte den 11-12 juni.
Göran Bodegård har skickat en PM till Centralstyrelsen och DK som rör
urvalet av kandidater samt värdering av dokumenterade meriter och
kvalifikationer för blivande allrounddomare.
Mats Stenmark informerade om att DK tagit del av PM:et och
arbetsgruppen kommer att använda det som en del av underlaget för
sitt arbete.
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CS noterade informationen.
§ 154 Protokoll SKK/JhK nr 3-2013 – Avrapportering om samarbetet
mellan Svenska Älghundklubben (SÄK) och Svenska Jämthundklubben
Fortfarande är det turbulens mellan specialklubben, rasklubben och en
avdelning inom SÄK. Enligt gällande stadgar ska SKK och SKK/CS först och
främst korrespondera med specialklubben i ärenden som rör rasklubbar
inom specialklubben. Båda parter ska hållas informerade om det aktuella
läget i ett ärende.
I dagsläget förs en animerad debatt om användandet av bil vid
provverksamhet. CS förde en lång diskussion i frågan och beslutade att
återremittera den till Jakthundskommittén. Kommittén får i uppdrag att
skicka ut en bred remiss till alla berörda klubbar för att få ett bredare
beslutsunderlag. Jakthundskommittén önskar få en mer generell
skrivning angående användandet av bil vid jaktprov men med utrymme
för en mer rasspecifik skrivning. I remissen ska även frågan om GPS
och/eller pejl av olika typer tas med.
§ 161 CS arbete under 2014-2015- datum för sammanträden under
2015
Datum för CS möten under 2015 beslutades till
Fredag 6 februari, torsdag 16 april, onsdag/torsdag 3-4 juni, torsdag 13
augusti, fredag 2 oktober
§ 166 Internationella frågor – Övrigt, Ungerska Kennelklubben
Ulf Uddman informerade om att ungerska kennelklubben haft stora
svårigheter med att ungerska regeringen lägger sig i deras arbete
vilket bl.a. lett till att de inte kunnat ställa ut exportstamtavlor.
Problemet är nu avvärjt och allt ska vara tillbaka till det normala igen.
CS noterade informationen.
§ 172 a) CS ledamöter – Övrigt, Dom i Göta Hovrätt
Ulf Uddman informerade om att SKK kommer att begära
prövningstillstånd i ovanstående ärende. Det kan ta upp till ett år innan
besked kommer om prövningstillstånd beviljas eller inte.
CS noterade informationen.
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§ 172 c) VD – Sunne Game Fair
SKK/CS har tidigare beslutat att delta på detta evenemang och finns nu
med på SKKs eventplanering för 2014. Ulf Uddman har haft en första
positiv kontakt med det företag som är ansvarig för mässan.
Freddy Kjellström blir kontaktperson på plats och deltar även under
mässdagarna tillsammans med Britt-Marie Dornell.
CS noterade informationen.
Britt-Marie Dornell uttryckte även att Jakthundskommittén önskar delta
på jaktmässan i Fäviken.
CS beslutade i enlighet med önskemålet.
§ 172 c) Diskussionsämne B – Hur kan vi underlätta för uppfödare att
hitta regler och restriktioner för respektive ras?
SKKs reviderade grundregler trädde ikraft den 1 januari 2014 och har nu
förts in på nödvändiga platser i SKKs publikationer, webb m.m.
SKK/CS har ett uppdrag från Kennelfullmäktige 2013 att se över
grundregel 4:5. Dessutom har CS tidigare diskuterat kring att införa ett
eventuellt nådeinstitut. I slutfasen av arbetet med nuvarande
grundregler framkom ytterligare önskemål om språkliga justeringar i
texten. Dessa togs inte i beaktande då de kom in för sent i arbetet.
Ulf Uddman önskar CS synpunkter på om ett nytt revideringsarbete av
grundreglerna ska tas upp.
CS diskuterade även nästa punkt varför beslut kommer under
diskussionsämne C.
Bordlagd punkt § 172 c) Diskussionsämne C – SKKs förhållningssätt till
och bemötande av organisationens medlemmar?
Göran Bodegård har i en skrivelse till CS framfört att det är viktigt att
bemöta organisationens medlemmar på ett korrekt och bra sätt.
SKK erbjuder sina medlemmar mycket information och organisationen
är mycket öppen om man jämför med kennelklubbar ute i världen.
CS diskuterade kring vilka åtgärder som skulle behövas för att på ett
ännu bättre sätt möta våra medlemmars krav och förväntningar
 Språkbruket behöver generellt ses över
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 SKK/CS kan ge SKK/DN utökat mandat dvs. friare tolkningsrätt vid
bedömning av de överträdelser som gjorts vilket kan göra
besluten mindre fyrkantiga
 SKKs regelsamling behöver bli mer lättillgänglig
 Gör en utblick till våra nordiska grannländer, vad är bra och
mindre bra på motsvarande områden
CS beslutade uppdra till Ulf Uddman att till nästa möte utforma ett
uppdrag för en total regelöversyn. En arbetsgrupp utses vid nästa möte.
Arbetet ska vara klart till årsskiftet.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§4

SKK/DK

a) Protokoll nr 5-2013
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 5
november 2013.
b) DN-beslut nr 105/2013
CS beslutade bordlägga ärendet till nästa möte.
c) SKK/DK nr 1/2014 - § 19 Information från DKs ledamöter och kansliet (e)
Utbildningsavdelningen)
Domarkommittén önskar göra en justering i Regler och anvisningar för exteriördomare
samt domaretiska regler med utgångspunkt från punkt 3 i FCI Show Judges Code of
Commitment samt för att bättre motsvara det som diskuterats och överenskommits på
den generella domarkonferensen 2012.
DK föreslår CS texten att lyda:
Exteriördomare förväntas att i sin domargärning inta en aktivt förebyggande
inställning till sundhet och hälsa i förhållande till ansvarsfull hundavel. Det vill säga
genom att hos hunden värdera de sundhets- och hälsoaspekter som är observerbara
vid ordinarie utställningsbedömning till stöd för den framtida aveln och inte endast
som ett avelsresultat.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§5

SKK/SRD-K

a) Protokoll nr 5-2013
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Särskilda
Domaranvisningar den 17 december 2013.
b) Examinatorer för domare för brachycephala hundraser
Göran Bodegård framför i en skrivelse till CS vikten av att använda särskilt kunniga
examinatorer för aspiranter på de brachycephala raserna.
CS diskuterade frågan och beslutade att ta upp den på dagordningen till nästa NKUmöte i vecka 8 för att få de nordiska kennelklubbarnas syn på ett eventuellt samarbete
vid domarutbildning.
Slutligt beslut bordläggs till nästa möte.
c) Rapport från presentation av NKU/BSI i Paris 1-2 februari
Göran Bodegård informerade om att han vid möte med FCIs kommittéer för domare
och utställningar presenterat NKU/BSI. Projektet blev mycket väl mottaget och gav
upphov till positiva reaktioner och diskussioner. Power point presentationen som
användes kommer att skickas ut alla deltagarna. Deltagarna på mötet såg fram emot
den slutliga versionen av det gemensamma skandinaviska BSI-dokumentet.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§6

SKK/UtstK

a) Protokoll nr 5-2013
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
den 7 november 2013.
b) Överklagan av beslut från Utställningskommitténs VU – Gotlands Kennelklubb
Gotlands Kennelklubb överklagar i brev Utställningskommitténs VU-beslut om att inte
få byta dag på sin internationella utställning till den 31 augusti 2014.
CS diskuterade omständigheterna kring hur felet uppkommit och beslutade att bifalla
överklagan under förutsättning att FCI godkänner ändringen.
Beslutet är omedelbart justerat.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§7

SKK/PTK

a) Protokoll nr 2-2013
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och
Tävlingskommitté den 2 oktober 2013.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§8

SKK/JhK nr 4-2013

a) Protokoll nr 4-2013
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 12
december 2013.
b) Protokollsutdrag § 108 – inkomna skrivelser
Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott (FA) har beslutat att stänga av en person från FA:s
verksamhet tillsvidare, i avvaktan på utredning.
CS noterar informationen.
Britt-Marie Dornell anmälde jäv i ärendet och lämnar sammanträdet.
c) Beslut om tillträdesförbud
Svenska Kennelklubbens Centralstyrelses presidium har beslutat tilldela
tillträdesförbud mellan den 5 december 2013 och 5 december 2014.
Tillträdesförbudet är utfärdat med stöd av SKKs stadgar § 9 Centralstyrelsen har rätt
att utfärda ett temporärt tillträdesförbud för medlem eller inte medlem till utställning,
prov, tävling eller annat klubbarrangemang.
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet och fastställde presidiets beslut.
CS beslutade vidare att anmäla ovanstående person till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse mot SKKs Grundregler, Allmänt punkt 1:3 samt Allmänt punkt 1:4.
Britt-Marie Dornell välkomnades tillbaka till sammanträdet.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§9

SKK/DopK

a) Protokoll nr 1-2014
Protokoll fört vid sammanträde via e-post med Svenska Kennelklubbens
Dopingkommitté den 28 januari 2014.
§3
Resultat från analys av urinprov
Vid analys av urinprov från chow chow som deltagit vid Stockholm Hundmässa 2013,
har förekomst av substansen betamethasone hittats.
Nationella Dopingkommissionen har efter noggrann genomgång av redovisad analys av
A- respektive B-prov beslutat meddela SKK/DopK att prov nummer 116364/13LMS006190 har, i enlighet med Nationellt dopingreglemente för hund, innehållit
otillåten substans. DopK har tagit del av NatDopK beslut samt övriga tillgängliga
handlingar i ärendet.
Hundägaren uppger i sitt yttrande att hunden hade fått ett litet fukteksem på ena
sidan av testiklarna, vilket hundägaren vid ett tillfälle beströk med Fuciderm salva, ca
6-7 dagar innan utställningen. Behandlingen var inte ordinerad av veterinär till aktuell
hund, utan skedde på hundägarens eget initiativ med preparat som var ordinerat till en
annan av familjens hundar.
Mot bakgrund av tillgängliga handlingar konstaterar DopK att hundägaren brutit mot
dåvarande punkt 7 i SKKs Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar, varför
ärendet överlämnas till SKKs Centralstyrelse.
DopK föreslår SKK/CS att aktuell hunds resultat stryks, samt att hundägaren informeras
om allvaret i att inte följa rådande regelverk.
Med ledning av hundägarens svar anser DopK att hundägarens handling inte varit
medveten och i uppsåt att kringgå rådande bestämmelser, varför DopK vill
rekommendera SKK/CS att inte tilldela föraren disciplinär påföljd utöver att hundens
resultat stryks.
CS beslutade i enlighet med DopKs förslag.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 10

SKK/AK

a) Protokoll nr 5-2013
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 13
november 2013.
b) Genetisk förstudie inför potentiell inkorsning gällande svensk lapphund (CS nr
2-2013 § 38)
För information fanns en delrapport som rör projekt med en eventuell framtida
inkorsning av hundar från norra Ryssland som exteriört uppvisar en stor likhet med
den svenska lapphunden.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 11

SKK/KHM

a) Protokoll nr 5-2013
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars
Mentalitet den 26 november 2013.
b) Protokollsutdrag § 79 SKK:s policy ”Relationen människa-hund”
Vid KF beslutades att anta ovanstående policy med yrkade tillägg från Svenska
Brukshundklubben. KHM har fört diskussioner kring de yrkade tilläggen och beslutat
föreslå CS att endast ändring avseende policyns rubrik förs. Om policyns mening
”Det är av största vikt att den presumtiva hundägaren väljer en hund av lämplig ras, så
att ägaren har tillräcklig kunskap och intresse/engagemang för att svara mot hundens
behov och kan låta den utvecklas inom det användningsområde som den avlats för.”
arbetas om finns det en uppenbar risk att hundägaren fråntas det egna ansvaret att
själv informera sig inför ett valpköp. Oavsett uppfödare och klubbars information
måste det ändå alltid vara en presumtiv hundköpares ansvar att själv skaffa sig
kunskap.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 12

SKK/UKK

a) Protokoll nr 6-2013
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och
Kennelkonsulentkommitté den 27 november 2013.
b) Protokollsutdrag - § 123 Information från kennelkonsulentsekretariatet,
Kennelkonsulent Birgitta Geschwindt önskar på egen begäran avauktoriseras som
konsulent. UKK föreslår CS att utnämna Birgitta Geschwindt till Honnörskonsulent för
sin mångåriga och uppskattade gärning som kennelkonsulent.
CS beslutade i enlighet med UKKs förslag och skickade ett varmt tack till Birgitta för
hennes insatser genom åren.
UKK har i samråd med Agneta Björkman beslutat avauktorisera henne som
kennelkonsulent.
CS beslutade bifalla begäran och tackade Agneta för hennes arbete genom åren.
c) § 133 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
Protokollsutdrag från SKK/AK som via SKK/CS fått en ansökan från en valpköpare om
att få stambokföra två tyska jaktterriervalpar uppfödda av en uppfödare som inte är
ansluten till SKK. UKK uppfattar att köparna har ett stort intresse av rasen och för sina
hundar. Uppfödaren av valparna har på sin hemsida tydliggjort att deras kunder under
ett flertal år gett uttryck för att de är intresserade av jakt men inte av att hundarna
stambokförs. Uppfödaren har av den anledningen slutat att stambokföra hundarna och
samtidigt sänkt priset på sina hundar. Med gällande regelverk kan UKK inte se någon
möjlighet att de två valparna kan stambokföras i SKK. UKK beklagar om köparna fått en
annan uppfattning. UKK har lagt ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
CS delar UKKs uppfattning om ärendet och fastställde UKKs beslut.
d) Information från UKK om ärenden som är anmälda till DN
För information fanns de ärenden som UKK har anmält till SKKs Disciplinnämnd.
CS noterade informationen.
e) Underlag för diskussion om SKKs Grundregler
I detta specifika ärende som ligger till grund för diskussionen om SKKs Grundregler
anser CS att påföljden, dvs. DNs beslut i ärendet, har fått väl hårda följder. CS
beslutade uppdra till Ulf Uddman att i brev föra fram CS uppfattning då ärendet är
föremål för en förnyad prövning i DN.
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f) Utkast till brev i DN-ärende 89/2013
CS har till Ulf Uddman uppdragit att skriva ett brev i ovanstående ärende. Efter smärre
justeringar beslutade CS att godkänna detsamma.
Punkten är omedelbart justerad.
g) Överklagande RGA/13
har i brev till CS överklagat UKKs beslut att inte godkänna
dispensansökan för registrering av kull äldre än fem månader från tidigare fodervärd.
UKK har tittat på ärendet ytterligare en gång och framför följande:
Dispensansökan från tidigare fodervärd för registrering av kull äldre än fem månader.
Kullen blev till genom en tjuvparning hos fodervärden. Enligt fodervärden är
anledningen till att kullen inte tidigare blivit registrerad av överlåtaren och
innehavaren av avelsrätten vid tjuvparningstillfället att denna var sjuk. UKK beslutade
att inte tillåta registrering av kullen då fodervärden vid parningstillfället inte var
innehavare av avelsrätten.
Medlemmen har nu skickat in ett fodervärdsavtal där det anges att avtalet upprättats
25 augusti 2007 samt en notering om att när tiken fyller tre år så ska hon tillfalla
medlemmen. Detta skulle innebära att tiken vid tillfället för parningen ägdes av
medlemmen. UKK granskade ärendet noggrant och konstaterar att det förefaller
otroligt att avtalet verkligen tecknats i augusti 2007 då tryckdatumet för själva
avtalsblanketten är 2009. Denna information finns på alla SKKs trycksaker.
Medlemmen har dessutom i skrivelse till UKK i februari 2013 angett att ”mamman är
en fodertid, så hon ägdes alltså inte av mig, utan förgick i min ägo maj 2012 då hon
blev 5 år”.
CS beslutade att ta upp ärendet vid nästa möte p.g.a. ärendets principiella betydelse.
h) § 126 Uppfödarärenden – U49/13
Arman Aghilipour har i brev till CS överklagat UKKs beslut att inte tilldela uppfödare
påföljd i ett ärende där uppfödaren inte låtit fodervärd utnyttja hundens försäkring.
Fodervärden skulle enligt avtalet betala försäkringen men har inte gjort detta.
UKK har gjort en noggrann genomgång av ärendet och inte funnit att uppfödaren
överträtt SKKs Grundregler. Ärendet är lagt till handlingarna utan vidare åtgärd.
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet och beslutade fastställa UKKs
beslut.
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i) Begäran från Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gotlands län har gjort en förfrågan angående att få ut listor på samtliga
kennlar på Gotland för att kunna uppdatera sitt register gällande § 16 tillstånd. UKKs
VU har sagt nej till att lämna ut informationen.
UKK önskar få CS synpunkter på hur kommittén ska hantera liknande förfrågningar.
CS diskuterade ärendet noga och uttryckte att det är viktigt att ha en bra dialog med
respektive länsstyrelse, vilket inte betyder att listor ska lämnas ut regelmässigt.
CS uppmanade UKK att i de fall det är lämpligt kunna överföra de positiva
erfarenheterna från projektet i Västra Götaland till andra delar av landet.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

SKK IT-chef, Bengt Pålsson, hälsades välkommen till sammanträdet.
§ 13

Överläggningsärende – Redovisning av SKKs IT-avdelning samt projektet IT 2.0

Bengt Pålsson informerade om SKKs IT-avdelnings arbete generellt och vilka system
man hanterar på en daglig basis.
Bengt redovisade ”IT 2.0”, ett internt förbättringsprojekt som IT-avdelningen och
avdelningarna på kansliet har jobbat med under ca 1 års tid. Förutom många mindre
förbättringar ”under huven” har man arbetat med att färdigställa en begreppsmodell,
bygga ett datawarehouse för bättre hantering både internt och externt av den
datamängd som SKK har, samt infört den agila utvecklingsmetoden SCRUM för
pågående utvecklingsprojekt. Det presenterades också en vision för hur en framtida
webblösning som kombinerar det som idag är Hunddata, Avelsdata, DjurID samt
rasdata skulle kunna se ut baserat på ett datawarehouse.
CS tackade Bengt Pålsson för informationen. Bengt Pålsson lämnade sammanträdet.

§ 14

SKK/FK

a) Protokollsutdrag, § 87 m) – ärende avseende medlemskap
En specialklubb har vänt sig till Föreningskommittén med en förfrågan om de kan neka
en f.d. medlem att bli medlem igen eller upphäva ett medlemskap.
Föreningskommittén har överlämnat ärendet till CS för vidare handläggning.
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CS hänvisar till SKKs stadgar § 3 moment 7, inledande stycket: Enskild person kan bli
medlem i SKKs medlemsorganisationer. Respektive klubbstyrelse beviljar medlemskap.
Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av Centralstyrelsen.
Med anledning av vad som framkommit i ärendet beslutade CS att med stöd av
stadgarna § 3 moment 7 upphäva medlemskapet för
i Svenska
Leonbergsällskapet. Klubben meddelas snarast om CS beslut.
b) Protokollsutdrag § 48 – skrivelser angående revisionsberättelse i rasklubb
En revisor i en rasklubb har vänt sig till SKKs auktoriserade revisor med anledning av
den turbulens som varit i rasklubben. Föreningskommittén har i detta ärende tidigare
begärt en överrevision av klubbens ekonomi. Ordet överrevision har blivit föremål för
ingående diskussion.
CS uttryckte att ordet i deras mening betyder en genomlysning eller extra/ytterligare
granskning av en klubbs ekonomi.
CS lade ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.

§ 15

SKK/DN

a) Protokoll 15 november 2013
För information fanns protokoll fört med Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd den
15 november 2013.
CS noterade informationen.
b) Protokoll 6 december 2013
För information fanns protokoll fört med Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd den
6 december 2013.
CS noterade informationen.
c) DN-beslut
För information fanns DN-beslut.
CS noterade informationen.
d) Adjungering till DN, inbjudan att delta vid ett DN-möte under 2014
DNs ordförande har i skrivelse informerat om att veterinär Ulla Björnehammar
kommer att adjungeras till DN som veterinärmedicinsk expert under mandatperioden.
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CS noterade informationen.
DN önskar också att några representanter från CS deltar på något av DNs möten under
2014 för att samtala om SKKs regelverk och andra gemensamma frågor.
CS beslutade att Nils Erik Åhmansson och Ulf Uddman deltar i DNs möte den 16 maj
2014.

§ 16

Ärende från läns- och specialklubbar

a) Avtal SKK-SBK Agility
För information fanns avtal mellan Svenska Brukshundklubben och Svenska
Kennelklubben gällande Agility.
CS noterade informationen.
Per-Inge Johansson lämnade sammanträdesrummet.
Nils Erik Åhmansson föreslog Centralstyrelsen att utse Per-Inge Johansson till
ordförande när Svenska Agilityklubben bildas den 5 april 2014.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
SKKs auktoriserade revisorer kommer också att agera revisorer för
Agilityklubben under klubben första verksamhetsår.
Per-Inge Johansson välkomnades tillbaka till sammanträdesrummet.
b) Avtal SKK-SBK Lydnadsprov
För information fanns avtal mellan Svenska Brukshundklubben och Svenska
Kennelklubben gällande Lydnadsprov.
CS noterade informationen.
c) Avtal SKK-SBK Rallylydnad
För information fanns avtal mellan Svenska Brukshundklubben och Svenska
Kennelklubben gällande Rallylydnad.
CS noterade informationen.
d) Avtal SKK-SBK Tävling
För information fanns avtal mellan Svenska Brukshundklubben och Svenska
Kennelklubben gällande SBKs program för att administrera prov- och
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tävlingsverksamhet inom SBK. Parterna har kommit överens om att fortlöpande
stämma av hunduppgifterna mot SKKs databas.
CS noterade informationen.
§ 17

Skrivelser från myndigheter

Jordbruksverket
a) Nytryck av Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt
skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård
(D8) samt Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och
läkemedelsanvändning (D9) Dnr 5.3.16-9227/13, 5.3.16-9228/13
SKK har lämnat remissyttrande på föreslagna förändringar i D8 och D9.
CS noterade informationen.
b) Brev till Jordbruksverket angående ökningen av kastrerade hanhundar
SKK har i brev uppmärksammat Jordbruksverket på en oroande utveckling som gäller
antalet kastrerade hanhundar. SKK menar bl.a. att utvecklingen inte gagnar ett
djurskyddsändamål och inte har grund i en ökning av veterinärmedicinska problem.
CS noterade informationen.
Landsbygdsdepartementet
c) Remiss- Reglering i djurskyddsförordningen beträffande frivilliga
kontrollprogram för djuromsorg L2013/2984
SKK har lämnat yttrande på ovanstående remiss, som finns utlagt på www.skk.se
CS noterade informationen.
d) Delbetänkande av Jaktlagsutredningen: Viltmyndigheten – jakt- och
viltförvaltning i en ny tid (SOU 2013:71), L2013/2670/JFS
SKK har lämnat yttrande på ovanstående remiss, som finns utlagt på www.skk.se

§ 18

Nordiska frågor:

a) Kallelse till möte i NKU/VD och NKU/AU den 18 och 19 februari
För information fanns kallelse till möten i Nordisk Kennel Union. Den 18 februari hålls
ett VD-möte och den 19 februari har NKUs arbetsutskott sitt möte.
CS noterade informationen.
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b) Uppsägning av avtal
Norsk Kennel Klub har i brev till SKK sagt upp avtalet som rör fågelhundklubbarnas rätt
att bedriva träningsverksamhet i respektive land.
Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott, Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar och
Svenska Vorstehklubben ber i brev att SKK bl.a. ska uppmana NKK att återta
uppsägningen av avtalet.
Ulf Uddman informerade om att frågan kommer att diskuteras vid mötet den 18-19
februari.
CS noterade informationen.

§ 19

Internationella frågor

a) Minutes of the FCI General Committee Meeting, Budapest 12 and 15 May
2013
För information fanns protokoll från FCIs styrelsemöte den 12 och 15 maj 2013 I
Budapest.
CS noterade informationen.
b) Main Decisions – FCI General Committee, Helsinki October 29 and 30, 2013
För information fanns huvudbesluten från FCIs styrelsemöte I Helsingfors den 29 och
30 oktober 2013.
CS noterade informationen.
c) FCI and CKC meet at CKS headquarters
För information fanns en kort notis om ett möte mellan FCIs ordförande och
ordförande i den kanadensiska kennelklubben om ett fortsatt utökat samarbete.
CS noterade informationen.
d) Minutes of the meeting in the FCI Europe Section General Committee on
Wednesday 6 November 2013 in Munich Airport, Germany
För information fanns protokoll från styrelsemöte i FCIs Europasektion den 6
november 2013 i München.
CS noterade informationen.
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e) Brev till FCI angående hanteringen av brittiska domare
Ett brev undertecknat av, Frankrike, Tyskland, Finland, Norge och Sverige har skickats
till FCI. Brevet ger uttryck för klubbarnas missnöje med FCIs styrelsens diskussioner om
att bojkotta brittiska domare på internationella utställningar. Det motsvarar det sätt
som de kanadensiska domarna utsattes för under några år.
CS uttryckte vikten av att informera FCI om sin ståndpunkt om det orimliga i att föra
diskussioner om att förbjuda medlemsländerna att bjuda in brittiska domare till sina
utställningar.
f) International Partnership for Dogs (IPFD)
Den 31 januari hade SKK bjudit in engelska, franska, tyska och finska kennelklubben till
ett möte i Paris om den fortsatta utvecklingen av IPFD-projektet.
Mötesdeltagarna var positiva till att gå vidare i projektet och att utveckla
webbplattformen DogWellNet.com. Ulf Uddman uppdrogs att åter skicka ett brev till
FCIs styrelse med en uppmaning att också FCI tar aktiv del i detta projekt.
Senare under våren kommer en workshop att hållas i Stockholm där ländernas
representanter ska gå igenom plattformen under ledning av Brenda Bonnett innan
nästa steg i utvecklingen tas.
CS noterade informationen.

§ 20

Ekonomi

a) Registreringsstatistik 2013
CS har tagit del av registreringsstatistikens olika delar för 2013 och konstaterar bl.a. att
tre nordiska nationalraser finns bland de 20 populäraste raserna.
b) Reviderad budget för 2014
Enligt tidigare beslut redovisades en reviderad budget för 2014 där hänsyn tagits till en
något förändrad sammansättning av de kommittéer tillsatt samt en extra satsning ska
göras på Stockholm Hundmässa 2014 för att fira SKKs 125 års jubileum.
CS fastställde budgetrevideringen.
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§ 21

Brev WUSV angående Försvarsmaktens önskemål om att registrera sina tyska
schäferhundskullar i Tyskland

Ulf Uddman informerade om att WUSV har meddelat att de tagit emot brevet. De
bekräftade att de fått en förfrågan om att registrera Försvarsmaktens uppfödda
schäferhundkullar. Ett svar kommer att skickas efter deras kommande styrelsemöte.
CS noterade informationen.

§ 22

Protokoll från Kennelfullmäktige 2013

För information fanns justerat protokoll från Kennelfullmäktige 2013.
CS noterade informationen.

§ 23

Utse arbetsgrupp för att se över nuvarande förutsättningar för utvärdering av
nomineringar till Hamiltonplaketten 2015

CS beslutade utse Mats Stenmark (sammankallande), Britt-Marie Dornell, Annica
Uppström, Bo Skalin och Kjell Svensson. Gruppen ska vara klar med sitt arbete till CS
junimöte.

§ 24

Information från:
a) CS ledamöter

Annica Uppström
Användning av solarium för hund
UKK har fått kännedom om att det förekommer att uppfödare/ägare av chinese
crested använder solarium för att förbättra hundens pigment inför utställning, särskilt
under vintertid.
UKK önskar att CS tar upp frågan till diskussion för att göra ett uttalande om
användningen.
CS beslutade att uppdra till kommittén för Särskilda Domaranvisningar att handlägga
ärendet.
Avtalsbroschyr
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Broschyren Avtal – för alla finns nu tillgänglig på SKKs webbplats.
Bo Skalin
Möte med FCIs Utställningskommitté i Paris 1-2 februari
Mötet har valt en ny ordförande, Barbara Müller från Schweiz.
Mötet beslutade att bli mer strikta på antalet hundar i ringen vid skriven kritik = 80 st.
och max 150 hundar utan skriven kritik.
CS noterade informationen.
Mats Stenmark
Möte med FCIs Domarkommitté i Paris 1-2 februari
Mötet har valt en ny ordförande, John Wauben, från Holland.
Mötet diskuterade bl.a. online kataloger och fördelning av nationaliteter på domare
vid utställning, 25 % inhemska, 70 % internationella och 5 % domare från icke FCIländer.
CS noterade informationen.
Eva Lejdbrandt
Ersättning till ungdomar som jobbar för klubben
En fråga har uppkommit i en länsklubb angående ersättning till ungdomar som jobbar
på t.ex. en utställning. Beslut har tagits om att ersätta dem med hälften av vad en
vuxen funktionär får.
CS uttryckte förvåning över ett sådant beslut, vilket inte kan främja tanken med att
uppmuntra ungdomar att ta del av klubbarbetet.
Bengt Pettersson
Egenkontroll i specialklubb
SKK/CS beslut om att anta policyn som rör behandling av djur vid träning så har
Svenska Vallhundklubben anmält hundar som inte uppfyllt kraven enligt policyn.
CS noterade informationen med tillfredsställelse.
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b) VD
Hundimport
Riksdagsledamoten Catharina Bråkenhielm har till landsbygdsministern ställt en fråga
angående att se över regelverket för hundimport.
Landsbygdsministern säger bl.a. i sitt svar att EU-lagstiftningen baseras på att det ska
råda fri handel med varor, tjänster och kapital inom EU vilket gör att Sverige inte har
rätt att sätta upp handelshinder så länge införsellagstiftningen följs. Ministern ser
också positivt på de insatser som görs för att komma till rätta med problemen med
hundimporten och hundsmugglingen. Det är viktigt att ansträngningarna fortsätter och
han kommer även i fortsättningen att poängtera vikten av att EU fortsätter sitt arbete
inom djurskyddet.
CS noterade informationen.
Ansökan om registrering av gammalt kennelnamn
Kjell Samuelsson ansökan om att få registrera namnet Solbacken, som registrerades
första gången 1911.
CS har vid en närmare undersökning funnit att kenneln finns med på den förteckning
över kennelnamn som för alltid ska vara skyddade. I SKKs jubileumsbok (100 år) finns
en förteckning över de första inregistrerade kennelnamnen där Direktör Gustaf
Håkansson, Borås, kennel Solbacken, finns nämnd. Han var framgångsrik uppfödare av
bl.a. släthårig foxterrier och irländsk setter och importerade flera mycket
betydelsefulla hundar till Sverige.
Med anledning av ovanstående information beslutade CS att avslå ansökan.
Länsklubbskontakt i CS
Ordförandegruppen inom länsklubbarna önskar att CS utser en eller flera ledamöter
som kontaktpersoner främst för länsklubbarnas ordförande.
CS beslutade utse Bo Skalin, Thomas Uneholt och Eva Lejdbrandt till kontaktpersoner
för länsklubbarnas ordförande.
Ulf Uddman informerade vidare att han deltagit på länsklubbarnas ordförandemöte i
slutet av januari.
Fem länsklubbar var inte närvarande, Skaraborg, Södra Norrbotten, Södra Älvsborg,
Värmland och Västerbotten. Uteblir de från fler möten blir det konsekvenser i enlighet
med beslut vid Länsklubbarnas fullmäktige 2013. Klubbarna får då inte ta del av det
årliga fasta anslaget av medlemsavgifter om 30 000 kr för 2014.
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CS noterade informationen.
Djurskyddsutredningen
Ulf Uddman har blivit kontaktad av regeringskansliet med anledning av det fortsatta
arbetet med implementeringen av djurskyddsutredningens olika delar.
CS noterade informationen.

§ 25

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 § 3 150, § 4 b), inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.

§ 26

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir den 9 april.

§ 27

Sammanträdet avslutas

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

Annika Klang

Justeras:

Nils Erik Åhmansson
Ordförande
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Justeras:

Bo Skalin

Mats Stenmark

