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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse  
2015-02-06. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Nils Erik Åhmansson, ordf., Mats Stenmark, Pekka Olson, Göran Bodegård, Britt-Marie 
Dornell, Per-Inge Johansson, Annica Uppström, Bengt Pettersson, Bo Skalin (§ 1 - 7),  

Suppleanter: 

Maritha Östlund-Holmsten (§ 1 – delar av § 23), Freddy Kjellström (från § 8), Thomas 
Uneholt, Eva Lejdbrandt 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar (§ 1 - 19), Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist 
 

Anmält förhinder:  

- 
 

Protokoll 

Annika Klang 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

 
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade 
sammanträdet för öppnat. Då Bo Skalin endast deltar under förmiddagen kommer 
vissa omkastningar i dagordningen att göras.  
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§ 2 Val av justerare 
 
Mats Stenmark och Pekka Olson utsågs att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 
 
§ 3 Föregående protokoll nr 5-2014 
 
  § 121 c) Ekonomisk rapport 
  SRD-kommittén önskar inför nästa budgetperiod avsätta medel för att 
  arvodera personer som sköter BSI-presentationer vid länsklubbarnas 
  utställningar. 
 
  Ulf Uddman har beräknat att kostnaden hamnar på ca 25 000 kr/år och 
  att den ryms inom befintlig budgetram. Posten kommer att läggas in i 
  budgeten. 
 
  CS noterade informationen. 
 
 § 123 d) Ärende behandlat vid SKKs Prov- och Tävlingskommitté den 1 
 oktober 2014 
 Det har kommit in protestlistor med mellan 800-1 000 namn mot att SKKs 
 Centralstyrelse har fastställt ett presidiebeslut som innebar 
 avauktorisation av en agilitydomare p.g.a. att domaren accepterat 
 uppdrag från klubbar som inte tillhör FCI-organisationen. Agilitydomaren 
 har vid flera tillfällen blivit avrådd att acceptera uppdrag som inte är 
 under FCI-flagg. Domaren har valt att inte följa de råd han fått från SKK. 
 
 Efter en ingående diskussion beslutade CS att tidigare beslut står fast och 
 att ärendet läggs till handlingarna. 
 
 
 § 123 g) Tjänstehundscertifikat 
 
 Ansökan om undantag från låsningsperiod för regler för 
 Tjänstehundcertifikat. 
 
 CS konstaterade på möte nr 3-2014  att SBK trots PTKs beslut om avslag 
 kommer att genomföra ändringar av regler för tjänstehundscertifikat under 
 pågående låsningsperiod. CS såg SBKs beslut som en klar obstruktion mot 
 PTKs beslut vilket kräver en dialog med SBK.  
 CS uppdrog därmed till PTK att föra en dialog med SBK i frågan. 
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 Ett möte har skett med representanter för SKK/PtK och SBK den 30 oktober 
 2014. 
 
 Den kompromiss som mötet kom fram till innebär, att SKK går med på att 
 bevilja undantag från låsning av regler för Tjänstehundscertifikat för kurser 
 som startar från och med 2015-01-01, under förutsättning att SBK inkommer 
 med en begäran om att ta bort Tjänstehundscertifikatet (räddningshund & 
 patrullhund) som en merit i särbestämmelserna för deltagande i bruksklass 
 och i championatreglerna från och med 2017-01-01. 
 
 SBK har därefter inkommit med en ansökan i enlighet med ovanstående 
 kompromiss   
  
 SKKs Prov- och Tävlingskommitté rekommenderar CS att bifalla SBKs 
 begäran. 
 
 CS diskuterade ärendet och beslutade tillstyrka SBKs begäran. 

 
 § 128  - 66 b) Rasansvar för Petit Bleu de Gascogne 
 Frågan bordläggs till CS möte den 3-4 juni. 
 
 § 130 a) Minnesanteckningar från Länsklubbskonferensen 
 Brev har skickats till tre länsklubbar med begäran om en förklaring 
 till om hur de tillämpar systemet med inteckningskort p.g.a. att de tre 
 klubbarna kraftigt avviker från övriga länsklubbar genom att ha löst in 
 väsentlig fler inteckningskort än vad som kan anses rimligt. 
 
 Alla tre klubbar har kommit in med en förklaring. CS diskuterade 
 situationen ingående och beslutade att skriva till en av klubbarna och 
 begära in kopia av beslut från Skatteverket som man enligt uppgift har 
 fått som visar att klubben sätt att hantera inteckningskorten är korrekt. I 
 annat fall måste CS överväga att klubben inte längre kan använda SKKs 
 system. Detta med hänsyn till gällande skatteregler och ur 
 bedrägerisynpunkt. 
 
 Punkten tas åter upp vid CS näste möte den 16 april. 
 
 § 130 c) Brev från svenska Working Kelpieklubben och Svenska 
 Kelpieklubben 
 Punkten bordläggs till nästa möte. 
 
 
 § 139 b) Information från VD – Sveriges Hundungdom (SHU) 
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 Ordförande och VD har haft ett möte med SHU om deras ekonomi. SHU 
 har vidtagit åtgärder och skurit ned sina kostnader rejält och kommer i 
 princip att visa ett nollresultat vid årsskiftet 2014. 
 
 CS noterade informationen. 
 
 § 139 b) Information från VD – Registrering av svenska hundar i 
 Tyskland - Försvarsmakten 
 Ulf Uddman har efter förnyad undersökning inte fått några belägg för att 
 svenska valpkullar av tysk schäferhund uppfödda av Försvarsmakten 
 registreras i Tyskland. 
 
 CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 4 SKK/AK 
 
a) Protokoll nr 5-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 24 
oktober 2014. 
 
§ 83 Regelöversyn 
I samband med regelöversynsarbetet har AK med hjälp av Avd för Avel o hälsa samt 
registreringsavdelningen gjort en genomgång av nuvarande 
särbestämmelser/hälsoprogram. Det finns utrymme för förändringar både av det 
enklare slaget samt det som kräver lite mer eftertanke.  
 
Kommittén är positiv till regelöversynen men påpekar vikten av att organisationen 
framhåller den kvalitetssäkring som regelverken bidrar till och att målet måste vara att 
underlätta för medlemmarna att följa de regler som finns, snarare än att avskaffa eller 
mildra delar av regelverken. 
 
CS beslutade ställa en fråga till årets Kennelfullmäktige om att få ett uppdrag att 
tillsammans med ras- och specialklubbar gå igenom alla särbestämmelser/ 
hälsoprogram under den kommande femårsperioden. 
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§ 84 Uppdrag från CS gällande Svenska Taxklubbens överklagande avseende taxar 
 som inte har standardenlig färg 
SKK/CS har tagit del av det svar som AK formulerat till Svenska Taxklubben. CS delar 
AK:s uppfattning och uppskattar AKs noggrannhet i svaret. CS hänvisar till AKs beslut 
att försöka hitta de med bedrägligt beteende. Åke Hedhammar påpekade också 
möjligheten att med de förfinade molekylärgenetiska metoder som nu finns kunna 
påvisa otillbörlig rasinkorsning som förklaring till nya färgvarianter i en ras.  
 
§ 94 SKKs utvecklingsfond 
Mija Jansson har ansökt om medel för projektet Monitoring rate of inbreeding and loss 
of genetic variation in traditional Swedish dog breeds of conservation concern. 
 
AK föreslår CS att avslå ansökan. 
 
CS beslutade i enlighet med AKs förslag. 
 
Lena Gillstedt tillsammans med Dr. Clare Rusbridge har ansökt om medel för projektet 
Is a fashionable and modern shape an inadvertant risk for Syringomyelia – 
investigation for head conformation in the Cavalier King Charles Spaniel. 
 
AK föreslår CS att tillstyrka projektet med 57 000 kr. 
 
CS beslutade i enlighet med AKs förslag. 
 
AK har mottagit en ansökan från Svenska Stövarklubben för Gotlandsstövarföreningens 
räkning där man önskade beviljade bidrag för kostnader som rasklubben haft i 
samband med möten. 
 
AK föreslår CS att avslå ansökan. 
 
CS beslutade i enlighet med AKs förslag. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 
b) Protokoll nr 6-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 19 
november 2014. 
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§ 124 Rapporter från ledamöter och adjungerade 
 
CS noterar att Svenska Stövarklubben inte önskar samarbeta om en gemensam 
stövarras med varianter. SKK kommer att skriva till Svenska Stövarklubben och be om 
ett officiellt svar på frågan om en gemensam stövarras. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 5 Skrivelser från myndigheter 
 

a) Jordbruksverket – remissvar angående SJV föreskrifter SJVFS 2006:84 
befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom 
livsmedel, som ska sprida smittsamma sjukdomar till djur 
För information fanns remissvar på ovanstående remiss. 

 
 CS noterade informationen. 
 

b) Jordbruksverket – Remiss om förslag till ändringar i SJVFS 2011:49 införsel av 
sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar 
avsedda för handel 
CS diskuterade effekterna av den nya föreskriften som trätt ikraft. Den innebär 
bl.a. att valpar under 15 veckor inte kan föras in i Sverige då de inte får 
vaccineras förrän de är 12 veckor och det måste ske minst 21 dagar före resa. 
 
Ulf Uddman informerade om att SKK var för den hårdare skrivningen för att 
slippa få en okontrollerad import av smuggelvalpar. Det är då bättre att försöka 
jobba för ett eventuellt dispensförfarande när det gäller yngre valpar. Frågan 
kan också diskuteras med övriga NKU-länder för att få deras synpunkter. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Jordbruksverket – förstudie för fördjupad registersamverkan mellan SKK och 
SJV 
Ulf Uddman informerade om att arbetet med förstudien är påbörjat och ska 
vara avslutad till den 1 juli 2015. 
 
Målet med samverkan ska vara att få en förenklad hantering för kunden genom 
att minimera antalet rapporteringar till respektive register och att förbättra 
registerkvaliteten. 
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Samverkan ska i första hand ses över när det gäller avlidna hundar, därefter 
nyregistreringar och ägarbyten. 
 
CS ser med intresse fram emot fortsättningen på samverkan. 
 

d) Landsbygdsdepartement – förslag till förordning om veterinärmedicinska 
läkemedel 
För information fanns remissvar på ovanstående remiss. SKK har inget att 
tillägga till förslaget. 
 

e) SKK – uttalande om vargjakten 
För information fanns pressrelease angående vargjakt som SKK distribuerat. CS 
diskuterade kring rovdjursförvaltningen och regeringens beslut att återuppta 
vargkommittén. 
 
CS beslutade uppdra till VD att skicka en förfrågan till Landsbygds-
departementet om att få nominera en ledamot till vargkommittén. 
 

f) Socialstyrelsen – remissvar antibiotikaresistens och vårdrelaterade 
infektioner. Förslag till myndighetsövergripande handlingsplan Dnr 3.2-
43028/2014 
För information fanns remissvar på ovanstående remiss. 
 
CS noterade informationen. 

 
 
§ 6 Internationella frågor: 
 

a) FCI GC Minutes April 2014 
 För information fanns protokoll från möte med FCIs styrelse den 9-10 april I 
 Cancun. 
 
 CS noterade informationen. 
 
b) FCI Communication – International Partnership for Dogs (IPFD) 
 FCI har skickat ut en kommuniké där de informerar om att de beslutat ta aktiv 
 del i den nybildade organisationen IPFD. 
 
 CS noterade informationen. 
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c) FCI participation ban 
 SKK har till FCI skickat en information om att  har 
 tillträdesförbud till SKK-evenemang i Sverige från den 24 juli 2014 och ett år 
 framåt.  
 
 Ulf Uddman informerade om att en motion eventuellt ska formuleras till FCIs 
 generalförsamling om att FCI centralt ska kunna utfärda ett vidare 
 tillträdesförbud för personer som uppträder i strid mot gällande regler. 
 
 CS noterade informationen. 
 
 CS beslutade att Bo Skalin tar med sig frågan till FCI Show Commission för att 
 informera sig om hur övriga delegater ser på frågeställningen. 
 
d) FCIs Europasektion, protokoll GA oktober 2014 
 För information fanns protokoll från möte med FCIs Europasektions 
 generalförsamling i oktober 2014. 
 
 CS noterade informationen. 
 
e) FCI Europasektion protokoll GC december 2014 
 För information fanns protokoll från möte med FCIs Europasektions 
 styrelsemöte i december 2014. 
 
 CS noterade informationen. 
 
f) FCI Europasektion Quarterly Monitoring Report 
 För information fanns kvartalsrapport om EU-frågor som rör sällskapsdjur. 
 
 CS noterade informationen. 
 
g) Diskussion kring eventuell ansökan om att arrangera Europautställning 2019 
 CS förde en kort diskussion i ämnet och beslutade att avstå ansökan för 2019 
 och istället avvakta med en eventuell ansökan för 2020. 
 
 I sammanhanget tog Bo Skalin upp en fråga som alltmer florerar, och som gäller 
 att den svenska domarkåren tyvärr har fått ett alltmer dåligt rykte utanför 
 Sveriges gränser. Frågan om domares uppträdande kommer även att 
 diskuteras på FCIs Show Judges Committée den 7-8 februari på initiativ av 
 Litauen.  
  
 CS diskuterade kring frågan och påminde om och hänvisade till att den svenska 
 domarkåren har ett utmärkt verktyg i de domaretiska reglerna. CS önskar 
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 fortsatt uppmärksamhet på frågan och avvaktar en rapport från det kommande 
 mötet i FCI Show och Show Judges Commission. 

 
 
§ 7 SKK/UtstK 
 
a) Protokoll nr 5-2014 
Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 24 
oktober 2014. 
 
§ 108 d) Tillträdesförbud  
Ärendet diskuterades åter mot bakgrund av att tiden för personens tillträdesförbud går 
ut under sommaren. 
 
CS beslutade att lägga fram ett förslag till Kennelfullmäktige som innebär att SKK kan 
utfärda ett förlängt/obegränsat tillträdesförbud för person som inte önskvärd på SKK-
arrangemang. 
 
 
§ 116 Registreringsärenden 
 
Dräktig tik utställd mindre än 30 dagar före valpning 
Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén (UKK) har uppmärksammat nedanstående 
fall där en hundägare fått resultatet struket från en utställning p.g.a. att det var mindre 
än 30 dagar före beräknad valpning räknat från 63 dagar efter parning. Samma ägare 
har också varit föremål för behandling i UKK där det gällde en tjuvparning. 
 
UKK önskar att kansliet kan utveckla en rutin för att bättre fånga upp ärenden som 
eventuellt ska behandlas i en eller flera kommittéer beroende på ärendets karaktär. 
 
Ulf Uddman informerade om att detta är något som diskuterats i kansliets 
sekreterargrupp och som redan praktiseras. Ulf sätter upp frågan till nästa 
sekreterarmöte för att se om det går att hitta ett ärendehanteringssystem som kan 
användas. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 8 SKK/DK 
 
a) Protokoll nr 5-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 24 
oktober 2014. 
 
CS diskuterade länsklubbarnas domarinbjudningar från länder utanför Norden. Mats 
Stenmark informerade om att det finns rekommendationer för hur fördelningen bäst 
ska hanteras. I dagsläget lämnar länsklubbarna in sina domarlistor senast 1 år innan 
utställningstillfället. Finns det tveksamheter kring någon inbjudan kontaktas 
länsklubben. DK samlar uppgifter om domare bl.a. via bestyrelserapporterna. 
 
Önskemål är att klubbarna använder questionnaire som underlag för en eventuell 
framtida domarinbjudan. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 9 SKK/SRD-K 
 
a) Protokoll nr 4-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda 
domaranvisningar den 17 december 2014. 
 
Göran Bodegård informerade om att Svante Frisk avsagt sig att vara ledamot i 
kommittén. Anna Törnlöv kommer att ersätta honom. 
 
CS tackade Svante Frisk för hans tid i kommittén. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 10 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr 4 2014 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 27 
november 2014. 
 
Kommittén har nåtts av informationen att Svenska Älghundsklubbens ordförande 
avgått med omedelbar verkan. Klubben har dragits med interna problem en längre tid. 
De nordiska jaktprovsreglerna har varit en källa till många och långa diskussioner inom 
klubben. 
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b) Anmälan av VU-beslut 
Hans Andersson har lämnat en reservation mot VU-beslut gällande FA dispensansökan 
daterad 2014-10-08. Till följd av reservationen har Hans Andersson beslutat avgå ur 
kommittén. 
 
CS tackade Hans Andersson för hans tid i kommittén. 
 
Henrik Barnekow kommer att ersätta honom i JhK/VU. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 11 SKK/UK 
 
a) Protokoll nr 5-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 19 november 2014. 
 
Eva Lejdbrandt informerade om att kursen Beteende Hund är fulltecknad fram till 
hösten, vilket är mycket glädjande. UK måste utbilda fler handledare för täcka upp 
behovet. 
 
Priset för kursen måste höjas så att det täcker de fasta avgifterna. Priset kommer att 
bli 950 kr. 
 
De personer som anmält sig till Beteende Hund är ett tvärsnitt av SKKs medlemmar. 
 
Arbetet med uppfödarutbildning samt föreläsning om DNA-test fortgår enligt plan. 
 
En förhandling med PingPong för att diskutera frågan om licensavtal ska hållas inom 
den närmaste tiden. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 12 SKK/KHM 
 
a) Protokoll nr 5-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars 
mentalitet den 11 november 2014. 
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För information fanns minnesanteckningar från olika möten med Svenska 
Terrierklubben. Mötena har varit positiva efter en lite trögare start. 
 
I mars kommer ett rundabordssamtal att hållas för att diskutera terminologi för 
hundars mentalitet. Hur ser vi på en hunds beteende och hur uttrycker vi det? 
 
Inom SBK finns det idag personer som ser en konkurrenssituation mellan BPH och MH, 
vilket är mycket olyckligt. KHM ska närmare diskutera den uppkomna situationen vid 
sitt nästa möte. KHM påpekar att det även finns funktionstester för olika raser och inte 
bara BPH och MH. Utvecklingen kan gå till att ha en rasorientrad mentalbeskrivning för 
att få fram en rastypisk mentalitet. 
 
Amstaffklubben har fått tillgång till utbildningspaketet Beteende hund för att bilda sig 
en uppfattning om materialet. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 13 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 5-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och 
Kennelkonsulentkommitté den 26 november 2014. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 14 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr 5-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
24 oktober 2014. 
 
§ 100 Stadgearbete 
Sveriges Hundungdom har för FK påtalat problem med vissa rasklubbar gällande 
ungdomsmedlemskap. Problemen rör vissa av de specialklubbar där medlemskapet 
utgår från en rasklubb. 
 
FK anser att frågan måste åtgärdas och föreslår CS att det kan ske i samband med en 
stadgerevision vid årets Kennelfullmäktige. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget och uppdrog till FK att formulera ett förslag till 
stadgeändring. 
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Svenska Agilityklubben 
CS har tillsammans med agilityklubben ett uppdrag att utse/föreslå ordförande till 
klubben. Årsmötet hålls den 22 mars 2015.  
 
CS beslutade uppdra till CS presidium att lämna förslag till ny ordförande. 
 
Verksamhetsklubbar 
Per-Inge Johansson informerade om att det i dagsläget finns två verksamhetsklubbar 
som är intresserade av att ansluta sig till SKK-organisationen.  
 
Tidsperspektivet är en mycket viktig aspekt i detta arbete. För att så snart som möjligt 
fånga upp dessa klubbar beslutade CS att uppdra till presidiet och Per-Inge Johansson 
att slutföra diskussioner kring ett medlemskap i SKK-organisationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 15 SKD/DN 
 
a) Protokoll 
För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Disciplinnämnd den 28 november 2014. 
 
Med anledning av DN-beslut nr 6 och 12 2015 önskar CS ta upp en diskussion med DN. 
 
CS beslutade att skicka ett formellt brev till DN och ett önskemål om att få delta på 
nämndens kommande möte. 
 
 
§ 16 Kynologiska Akademin 
 
a) Protokoll nr 2-2014 
För information fanns protokoll fört vid möte i Svenska Kynologiska Akademin den 19 
november 2014. 
 
§ 24 Ansökan från Svenska Lapphundklubben 
Svenska Lapphundklubben har till Akademin ansökt om medel för inköp av 
konstföremål som belyser lapphundsrasernas ursprung.  
 
Akademin har inte möjlighet att tillstyrka en sådan ansökan men har hänskjutit frågan 
till CS för handläggning. 
 
Efter en ingående diskussion beslutade CS att avslå ansökan. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 17 Ärenden rörande läns- och specialklubbar: 
 
a) Svenska Shetland Sheepdog Klubben – kostnad för rasdata 
Klubben är positiv till att SKK inför en tjänst där klubben själv kan tanka ner 
rasdatauppgifter. Prissättning om en klubb bara har en ras blir däremot hög, vilket kan 
vara svårt för mindre klubbar att klara av. 
 
Klubben önskar att Centralstyrelsen försöker hitta en billigare prismodell för mindre 
klubbar. 
 
CS diskuterade ärendet och är medvetna om att det finns vinnare och förlorare med 
den nya tjänsten. De klubbar som har en ras blir förlorare och de som har flera 
rasklubbar i sin specialklubb är vinnare. I dagsläget finns det inga planer på att ändra 
den satta prismodellen.  
 
CS beslutade att stå fast vid sitt beslut. 
 
b) Rasdata för kommersiellt bruk – Graphiclife AB 
Företaget Graphiclife AB är intresserat av att köpa rasdata och ställer också en fråga 
om det är OK att som näringsidkare publicera data på en hemsida som allmänheten 
kan ta del av, även i kommersiellt syfte. 
 
CS beslutade uppdra till VD att handlägga dessa frågor individuellt. För att SKKs 
datauppgifter ska få användas av företag eller annan i kommersiellt syfte måste avtal 
finnas med SKK om denna rätt. 
 
c) Svenska Pudelklubben – registreringsregler färgbeteckningar 
Klubben har i ett gemensamt brev till SKK/AK, UKK och CS framfört önskemål om att 
göra några justeringar i gällande registreringsregler. Det gäller bl.a. färgbeteckningar. 
 
CS beslutade uppdra till AK att se över klubbens önskemål och handlägga ärendet. 
 
Thomas Uneholt och Eva Lejdbrandt lämnade mötet. 
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d) Avtal SKK – Stockholm Kennelklubb 
e) Avtal SKK – Stockholms Kennelklubb, fördelningsnyckel 
f) Brev Västra Kennelklubben 
g) Brev Tommy von Brömsen, Svenska Mässan 
För information fanns utkast till samarbetsavtal och fördelningsnyckel mellan Svenska 
Kennelklubben och Stockholms Kennelklubb gällande utställning för år 2016 och 2017. 
Detta gör det möjligt för Stockholms Kennelklubb att ha en inomhusutställning vilket är 
mycket svårt som den ekonomiska situationen ser ut idag. 
 
CS diskuterade avtalet och fördelningsnyckeln ingående. CS var av den uppfattningen 
att en utvärdering ska göras relativt snart efter den första utställningen för att se om 
det är rimligt att fortsätta med ett andra år. Utvärdering ska även belysa effekterna för 
MyDog. CS har i övrigt inget att erinra mot utformningen i utkastet. 
 
Västra Kennelklubben och Svenska Mässan genom Tommy von Brömsen har båda 
kommenterat samarbetet med att det starkt kommer att påverka MyDog-
evenemanget. Stockholms Kennelklubb prioriteras framför andra länsklubbar. 
 
CS förde en lång diskussion kring frågan och kunde bl.a. konstatera att  

- Övriga nordiska länder har dubbelutställningar 
- MyDog är kvalificerande till Crufts, vilket är ett plus i marknadsföringen för 

utställningen 
- Det är inga övriga kommersiella evenemang vid MyDog-utställningen som 

konkurrerar  
- Mydog får en bra marknadsexponering genom skk.se 
- Kan MyDog flytta datum för sin utställning? 

 
CS beslutade uppdra till Ulf Uddman att föra en diskussion med Västra Kennelklubben 
och Svenska Mässan för att om möjligt hitta nya samarbetsformer. 
 
CS beslutade vidare att godkänna det framlagda utkastet till samarbetsavtal. 
 
Thomas Uneholt och Eva Lejdbrandt återkom till mötet. 
 
h) Avtal SKK- Svenska Agilityklubben 
För information fanns avtal mellan SKK och Svenska Agilityklubben som löper under 
fem år. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 18 Ärenden rörande medlemmar och privatpersoner: 
 
a) Ansökan om bidrag från SKKs utvecklingsfond 
Kristina Järpén söker bidrag för att starta ett företag med terapihund. Det sökta 
bidraget ska gå till att utbilda en terapihund. 
 
Efter en kort diskussion beslutade CS att avslå ansökan. 
 
b) Ansökan om finansieringsstöd 
Helene Tivemark (Studiefrämjandet) söker bidrag för att producera en dokumentärfilm 
som ska sprida kunskap om jakt, jakthundar och jägare. Ulf Uddman, Kjell Svensson 
och Björn Eek har haft ett positivt möte med Helene Tivemark för att få närmare 
information om projektet. 
 
Ulf Uddman föreslår att använda medel ur Bertil Lagerblads fond. 
 
CS uttryckte att man önskar att SKK får viss dispositionsrätt över materialet för att 
kunna använda det internt vid t.ex. vid utbildning. 
 
CS beslutade bidra med 50 000 kr för projektet och uppdrog till Ulf Uddman att 
informera om SKK krav för medverkan. 
 
 
§ 19 Nordiska frågor: 
 
a) Protokoll NKU/AU 25 september 2014 
För information fanns protokoll från möte med de nordiska kennelklubbarnas 
arbetsutskott den 25 september 2014. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Kallelse till NKU/AU den 18 februari 2015 
För information fanns kallelse till möte med de nordiska kennelklubbarnas 
arbetsutskott den 18 februari 2015 i Helsingfors. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Nordiskt deltagande på Europautställningen 2015 
SKK har informerats om att Norsk Kennel Klub kommer att arrangera ett nordiskt torg 
vid årets Europautställningen i Oslo. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 20 Ekonomi 
 
a) Rapport från budgetrevideringar KHM 
Ulf Uddman informerade om att KHMs budget har kontrollerats och att intäkter och 
kostnader ligger väl inom budget. 
 
Länsklubbarnas medlemsantal sjunker stadigt nedåt varför minskade utgifter är en 
nödvändig åtgärd från och med nu. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 21 Statistik 
 
a) Registreringsstatistik 
För information fanns registreringsstatistik för alla raser 2014, sedda ur olika 
perspektiv och diverse topplistor. Jämthund har ökande registreringssiffror medan 
stövarraserna totalt visar en sjunkande trend. 
 
CS uttalade oro över de svenska stövarrasernas överlevnad.  
 
 
§ 22 Presidiefrågor 
 
a) Överklagan av beslut att inte godkänna registrering av valpkull 
Presidiet har beslutat avslå en överklagan och inte ändra ett UKK-beslut som rör 
registrering av en valpkull med stöd av § 12 i SKKs registreringsbestämmelser. UKK har 
även beslutat att anmäla uppfödaren till DN. 
 
CS beslutade fastställa presidiets beslut. 
 
 
§ 23 Regelöversyn 
 
a) Begäran om underhandsyttrande 
b) Förslag till nya grundregler och stadgar 
DN har i svar på brev till CS avstyrkt att föra över de delar av grundreglerna som 
omfattar krav på enskilda personer från grundreglerna till stadgarna, vilket 
arbetsgruppen har anammat i sitt förslag. DN har även haft synpunkter på lydelsen i 
grundregel 4:2. 
 
Ulf Uddman gick igenom förslaget som arbetsgruppen tagit fram. CS diskuterade 
förslaget som delats upp i två kapitel, kapitel 1 – Regler för medlemmar i SKK-
organisationen och kapitel 2 – Grundregler för uppfödare och hanhundsägare. 
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Några smärre redaktionella ändringar föreslogs vilka arbetsgruppen accepterade. 
 
Remissen föreslås innehålla sammanlagt sex frågor. Remisstiden är som vanligt tre 
månader. 
 
CS beslutade uppdra till arbetsgruppen att färdigställa remissen och skicka ut den till 
klubbarna. 
 
En sammanställning av remissvaren kommer att redovisas till CS möte den 3-4 juni. 
 
 
§ 24 Information från 
 

a) Ledamöter 
 
Per-Inge Johansson 
 
Årsmöten 
Det är högsäsong för klubbarnas årsmöten och det avspeglar en stor oro hos många av 
klubbarna på olika sätt. Kommitténs ledamöter har många årsmöten att hantera fram 
till mars månads slut. 
 
En del personer på årsmöten verkar vilja använda ansvarsfrihet som medel för att 
avsätta klubbstyrelser.  
 
CS noterade informationen. 
 
Bengt Pettersson 
 
Analyslaboratorier 
Det är fortfarande stora problem med att kunna analysera de dopingprov som tas vid 
olika utställningar och tävlingar. 
 
Om ingen lösning hittas inom en rimlig tidsperiod måste justeringar göras i nuvarande 
dopingreglemente. Dopingkommittén önskar återkomma i ärendet. 
 
CS noterade informationen. 
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Pekka Olson 
 
Agria och SKKs forskningsfond 
Fonden har haft ett fördelningsmöte och delat ut ca 5 miljoner kronor till nya och 
pågående projekt. 
 
Dog Health Workshop 
Den andra konferensen Dog Health Workshop kommer att hållas i Dortmund i mitten 
av februari. Ca 120 deltagare från olika länder är anmälda. 
 
Webbplatsen DogWellNet.com kommer att lanseras vid detta tillfälle. Webbplatsen är 
utvecklad inom organisationen International Partnership for Dogs. 
 
CS noterade informationen. 
 
Annica Uppström 
 
Stockholm Hundmässa 2014 
Det var mycket uppskattat att Breeders Corner var tillbaka men ytan var för liten. Vid 
årets utställning önskas en större yta vilket även kan gälla för köpahund.se. 
 
CS noterade informationen. 
 
Thomas Uneholt 
 
Årsmöten 
Thomas Uneholt har samma erfarenhet som Per-Inge Johansson att det är en stor oro 
ute i klubbarna inför kommande årsmöten om att få tillräckligt med funktionärer m.m. 
 
Certifikatbegränsningar 
Norsk Kennel Klub har infört att en hund endast kan ta två certifikat innan 24 
månaders ålder. 
 
Det är en fråga som ska diskuteras vidare med NKUs arbetsgrupp för gemensamma 
nordiska utställningsregler i maj månad. 
 
CS noterade informationen. 
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Göran Bodegård 
 
NKU/BSI 
De gemensamma nordiska särskilda rasspecifika domaranvisningarna är nu klara och 
distribuerade. 
 
Göran Bodegård har hållit föredrag om dokumentet i ett antal länder runt om i 
världen. 
 
Domarutbildning 
Göran Bodegård önskar i ett långt brev till SKK/CS och DK en modernisering av 
kvalitetstänkande i domarutbildningen med speciell hänsyn till den kynologiska 
kulturhistorien och betydelsen av hundrasernas specifika typ. 
 
Göran Bodegård anser bl.a. att det kynologiska kulturhistoriska arvet har kommit att 
hamna i andra hand när det gäller att bevara rasers specifika typ. Han anser också att 
domarutbildningen på ett tydligare sätt ska gynna kunskapen om vad som är exteriört 
fullgoda rashundar med fokus på rastyp och kvalitet.  
 
Brevet genomsyras av synpunkter och förslag till en förändrad domarutbildning 
inklusive kritik mot hur preparandkursernas undervisning bedrivs. 
 
Ordförande i Domarkommittén, Mats Stenmark, bemötte brevets innehåll på flera 
punkter och särskilt kritiken mot att preparandkursernas lärare inte skulle vara 
tillräckligt erfarna.  
 
CS konstaterade att domarutbildningen är DKs ansvar och att kommittén kontinuerligt 
arbetar för att utbildningen ska hålla en hög kvalitet och resultera i välutbildade och 
kompetenta domare. CS överlämnar därför dokumentet till DK för vidare 
handläggning. 
 

b) VD 
Allmänna arvsfonden 
SKK har fått avslag på sin ansökan om medel ur fonden för Assistanshundar för 
personer med psykisk ohälsa. 
 
Assistanshundsrådet avvaktar besked från regeringen i mitten av februari om 
eventuellt fortsatt uppdrag när det gäller kvalitetssäkring av utbildning av 
assistanshundar. 
 
CS noterade informationen. 
 
Skaraborgs Kennelklubb 
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Länsklubben har varit utsatt för en förskingring vilket blivit föremål för polisutredning 
som nu hunnit bli preskriberad. Förundersökningen har tagit för lång tid. Klubben har 
åtdragit sig en kostnad på drygt 47 000 kr för att göra om bokföringen för ett antal år. 
Klubben har ställt en fråga till SKK om den klubbförsäkring som tecknats kan åberopas 
för att täcka kostnaden för bokföringen. 
 
CS beklagar att preskriptionstiden gått ut och konstaterar samtidigt att ärendet inte är 
en försäkringsfråga. 
 
AniCura 
Två möten har hållits med företaget om ett eventuellt samarbetsförslag. Ett tredje 
möte är planerat. 
 
CS har tagit del av förslaget men anser inte tiden mogen för att inleda ett samarbete. 
Däremot är CS öppen för att hitta former att föra en dialog om frågor av gemensam 
karaktär. 
 
SKKs verksamhet 
Länsklubbarnas medlemsantal fortsätter att minska med ca 4 %. Detsamma gäller för 
ras- och specialklubbarna dock i något mindre grad. 
 
Utställningsverksamheten ökar liksom antal anmälda till tävlingar t.ex. rallylydnad. 
Registreringssiffrorna har en svag uppåtgående trend. 
 
Likviditet 
Likviditeten är god. 
 
Stockholm Hundmässa 2014 
Utställningen genomfördes på ett mycket bra sätt. För första gången på ett antal år 
användes alla hallar (A, B och C). A-hallen användes som en ren aktivitetshall med en 
mängd olika programpunkter, som var mycket uppskattade. 
 
I mitten på mars kommer ett möte med Stockholmsmässans VD att hållas för att 
diskutera kommande utställningar. 
 
MyDog-utställningen 
Ulf Uddman konstaterar att utställningen fått mycket bra uppmärksamhet från media. 
Evenemanget var trevligt genomfört, liksom tidigare år. 
 
Länsklubbsuppdraget 
Då medlemsantalet sjunker minskar även medlemsintäkterna. Det är viktigt att redan 
nu minska kostnader och utgifter inför framtiden. 
 
Utslag i kammarrätten – shar pei 



  

SKK/CS nr 1-2015 
2015-02-06 
Sida 22/24 

 
 

 
En uppfödare har dömts till dagsböter för att ha använt en hund i avel som av 
länsstyrelsens djurskyddsinspektörer bedömts som sjuk. 
 
IT 
SKKs servrar har flyttats för att få ökad säkerhet. 
Kvartal 1 och 2 kommer främst att utnyttjas för att slutföra projektet arrangera 
utställning för specialklubbarna, medlemsmodulen kommer under våren. Förstudien 
för on-lineregistrering av valpkullar ska också slutföras. 
 
Under 2016 kommer en stor del av tiden att gå åt till att anpassa IT-systemen för de 
nya regelrevideringarna som ska gälla fr.o.m. 2017. Dessutom ska IT-stöd för 
provdata/jaktdata utvecklas. Infobank som innehåller avelsdata, hunddata etc. 
kommer, om behov och förutsättningar finns att realiseras tillsammans mina sidor för 
uppfödare och medlemmar. 
 
 
§ 25 Inför Specialklubbskonferensen 
 
Drygt 125 deltagare är anmälda vilket är mycket positivt. Inga särskilda frågor har 
inkommit till dags dato. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 26 Kennelfullmäktige 2015 
 

a) Förtjänsttecken – nomineringar 
Ett trettiotal nomineringar har skickats in, något mindre än 2013. 
 
CS beslutade att utse Britt-Marie Dornell och Per-Inge Johansson tillsammans med Ulf 
Uddman att ingå i den grupp som lämnar förslag på mottagare av förtjänsttecken. 
 

b) Hamiltonplaketten – nomineringar 
Ett femtiotal nomineringar har skickats in, något mindre än 2013. 
 
CS beslutade att Mats Stenmark är sammankallande i arbetsgruppen. Berörda 
kommittéer utser ledamöter till arbetsgruppen. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Diskussionsfråga – kan samma kennelnamn få utmärkelsen två gånger med 
 olika ägare? 
CS diskuterade frågan och beslutade att arbetsgruppen får ta ställning i varje enskilt 
fall. 
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d) Dispens för klubbar att lämna namn på delegater efter den 31 mars 
Några har bett att få dispens för att lämna namn på delegater till Kennelfullmäktige. 
 
CS beslutade att ge mandat till VD att lämna dispens till läns- och specialklubbar till 
den 1 juni 2015 för namn på delegater. 
 
 
§ 27 Beslut som sammanträdet tagit och som inte får offentliggöras innan 
 protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats 
CS fann att det inte fanns några punkter som inte kunde offentliggöras innan 
protokollet är justerat. 
 
 
§ 28 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls torsdagen den 16 april. 
 
 
§ 29 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade sammanträdet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Nils Erik Åhmansson 
Ordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Mats Stenmark   Pekka Olson 
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