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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2016-02-
11. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter:  

Pekka Olson, ordf., Mats Stenmark, Britt-Marie Dornell, Annica Uppström (§ 1 – delar 
av § 28), Bengt Pettersson, Bo Skalin, Thomas Uneholt, Maritha Östlund-Holmsten, Eva 
Lejdbrandt 

 

Suppleanter: 

Freddy Kjellström (§ 1 – delar av § 28), Patrik Cederlöf, Agneta Ståhle, Birgitta Bernhed 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist, Bengt Pålsson (§ 20) 
 

Anmält förhinder:  

 

Protokoll 

Annika Klang 
 
 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas 
 
Innan mötet öppnades höll ordförande ett kort minnestal och en tyst minut över Bo 
Jonsson, SKKs hedersledamot sedan 1993, som avled den 5 januari i år. 
 
Pekka Olson hälsade välkommen till årets första sammanträde och förklarade 
sammanträdet för öppnat. 
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§ 2 Val av justerare 
 
Britt-Marie Dornell och Mats Stenmark utsågs att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. 
 
§ 3 Föregående protokoll 
 
a) § 155 a) Skrivelse från ett antal personer genom Yvonne Öster, ang. 
 registrering av border collie 
 
Svenska Vallhundsklubben, SVaK, som tagit del av det svar som SKK skickat till Yvonne 
Öster angående registrering av border collie i Sverige samt svaret till 
Konkurrensverket. 
 
SVaK ställer sig bakom SKKs båda svar och kan även bistå med underlag i en vidare 
handläggning av den beslutade översynen av specialklubbarnas särbestämmelser. 
 
VD har fått information om att Konkurrensverket planerade att ta sitt beslut i 
månadsskiftet januari/februari, men ännu har inget svar kommit från verket.  
 
CS noterade informationen. 
 
 
b) § 125 a) (CS nr 5-2015) Ansökan om erkännande av ny ras, SMASK 
Svenska Miniature American Shepherdklubben har skickat in kompletterande material 
för CS att ta ställning till gällande att få rasen erkänd i Sverige. 
 
Det finns en praxis inom Nordisk Kennel Union, NKU, att nya raser som inte är erkända 
av FCI ska anmälas till NKU innan de eventuellt kan börja registreras i något av 
länderna. 
 
CS påpekade FCIs standard- och vetenskapliga kommittéer uppmanar sina 
medlemsländer att vara restriktiva med att erkänna nya raser eller rasvarianter. 
 
CS beslutade att i detta fall överlämna ansökan till SKK/AK för vidare handläggning. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
  



  
SKK/CS nr 1-2016 

2016-02-11 
Sida 3/23 

 
 

 
 
§ 4 SKK/DK 
 
a) Protokoll nr 5-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 9 
september 2015. 
 
b) Överklagan av DK-beslut rörande raskompendium för cocker spaniel 

 har i brev till SKK/CS överklagat DKs beslut i protokoll nr 4-2015, § 
73. Brevskrivaren har synpunkter på ordvalet i kommentaren till helhetsintrycket där 
rasen bl.a. beskrivs som elegant, vilket brevskrivaren tycker är olämpligt och inte i 
stämmer med gällande standard. 
 
DK hänvisar till att kompendiet är framtaget av rasklubben och att eventuella 
ändringar ska gå via rasklubben/specialklubben.  
 
CS har tagit del av det inskickade materialet och uttrycker förståelse för brevskrivarens 
synpunkter. 
 
CS beslutade att kontakta specialklubben med ett förslag till tillägg av den befintliga 
texten. Tilläggstexten ska också publiceras tillsammans med raskompendiet på 
www.skk.se. 
 
c) Överklagan av DK-beslut i protokoll nr 4-2015, angående domare och 
 ringträning 

 överklagar i brev SKK/DKs beslut i protokoll nr 4-2015, § 72 a). 
Anmälaren anser att den berörda domaren vid ringträningstillfället utsatte hunden för 
djurplågeri.  
 
Mot bakgrund av de handlingar som presenterats i ärendet har CS inget att erinra mot 
hur DK har handlagt ärendet. 
 
CS beslutade att avslå överklagandet och fastställa DKs beslut. 
 
 
§ 5 SKK/SRD-K 
 
a) Protokoll nr 5-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för särskilda 
domaranvisningar den 4 november 2015. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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b) Protokoll nr 6-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Särskilda 
Domaranvisningar den 26 november 2015. 
 
SRD-Ks redogörelse för handläggningen av ett ärende rörande videoklipp publicerat på 
Youtube/Facebook 
CS har tagit del av redogörelsen och uttryckte följande: 

- Det är viktigt att visa omvärlden att SKK menar allvar med frågor som rör 
hundars hälsa på alla plan 

- Ett bra förhållningssätt för framtiden är viktigt 
- Det kan finnas fog för att se över de yttre ramarna för domarens ”fria skön” när 

det gäller den brakycefala problematiken 
- Viktigt att vara aktiva i media när det finns fakta att redovisa 

 
CS beslutade att ärendet ska vidarebefordras till SKK/DK som har att handlägga 
domarens agerande. Till ärendet ska läggas CS uttalande från styrelsemötet den 11-12 
november 2015. 
 
 
§ 6 SKK/AG Standard 
 
a) Översättning av rasnamn till svenska 
Renée Willes har i en skrivelse till CS lämnat information om hur situationen ser ut i 
världen med rasers namn. Under senare år har allt fler av FCIs medlemsländer börjat 
kräva att deras rasers namn ska skrivas som i ursprungslandet/hemlandet. 
Internationellt sett har det ansetts lämpligt att använda ursprungsnamn för att inga 
missförstånd ska uppstå. 
 
Förslaget är att fortsätta använda rasnamn som SKK redan gör och inte göra några 
förändringar av befintliga rasnamn. Framöver används hemlandets namn på nya raser. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 7 SKK/UtstK 
 
a) Protokoll nr 5-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 5 november 2015. 
 
b) § 101 Bordlagda ärenden/ledamöters uppdrag 
Information/presentation SRD/BSI till domare på länsklubbsutställningar 
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Utställningskommittén har fått önskemål om att förbättra och utveckla presentationen 
av SRD/BSI till domare. 
 
Utställningskommittén har godkänt nedanstående förslag som kommer att lämnas 
som rekommendation till länsklubbarna inför utställningssäsongen 2016: 
 

- Att SRD/BSI-informationen ingår som en del i den allmänna informationen till 
domarna 

- Att det är en fördel om ringsekreterarna för dessa raser är med vid denna 
information, då de kan hjälpa till med fortlöpande/påminnelse om SRD/BSI 
under bedömningen i ringen 

- Att informationen blir bättre om den genomförs vid en särskild samling på 
utställningsdagens morgon innan bedömningen 

- Att det alltid finns en SRD-ansvarig i länsklubben som med fördel även kan vara 
domaransvarig 

- Att lägga SRD-blanketter i alla ringlådor, även till de raser som inte är upptagna 
i SRD. Domarna ska notera avvikelser/överdrifter för alla raser 

 
CS fann förslaget utmärkt. 
 
c) Sydskånska Kennelklubben 
Utställningskommitténs VU har beviljat Sydskånska Kennelklubben att byta plats för sin 
internationella utställning den 10-11 september 2016 från Sofiero till Eslöv. Detta med 
anledning av att Sofiero inte är tillgänglig som utställningsplats 2016. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 8 SKK/PtK 
 
a) Protokoll nr 2-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och 
Tävlingskommitté den 20 oktober 2015. 
 
Bengt Pettersson informerade kort om att förslaget till nya lydnadsprovsregler 
debatteras livligt för tillfället. Det finns anledning att återkomma till frågan vid ett 
senare tillfälle. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 9 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr 5-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
19 november 2015. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 10 SKK/UK 
 
a) Protokoll nr 4-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 22 oktober 2015. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 11 SKK/AK 
 
a) Protokoll nr 5-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 12 
september 2015. 
 
b) § 135 Hälsoprogram för tibetansk spaniel 
Mats Stenmark har kontaktats av Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel med 
anledning av att AK beslutat sänka kravet på ögonlysning från nivå 3 till nivå 2 när 
klubben ansökt om tillägg av DNA-test för PRA 3 (som tillstyrkts). Klubben känner sig 
inte tillfreds med det tagna beslutet och önskar en närmare förklaring. 
 
Vid SKK/AKs sista möte 2015 beslutades att, i enlighet med ansökan från SSTS, införa 
hälsoprogram nivå 1 för DNA-test avseende PRA 3. Samtidigt beslutades att sänka 
hälsoprogrammet för ögonlysning till nivå 2 (krav på känd status) som en konsekvens 
av införandet av det nya DNA-testet. 
 
I korthet baseras beslutet på att SKK/AK finner det olämpligt att ha två olika 
hälsoprogram i en och samma ras för samma sjukdom när delar av hälsoprogrammen 
motarbetar varandra. I och med DNA-testet riskerar vi inte att ”dubbla” anlaget, och 
kan därmed säkerställa att inga affekterade hundar föds. Det är nu möjligt att, utan 
onödiga flaskhalsar, minska förekomsten av den sjukdomsorsakande genvarianten i 
populationen över tid. Anlagsbärande hundar kan ha andra kvaliteteter som är viktiga 
för rasen, som med en sådan strategi blir möjliga att ta vara på.  
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CS tackade för informationen och uppdrog även till SKKs avdelning för Avel och hälsa 
att lämna en skriftlig information till berörd specialklubb. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 12 SKK/KHM 
 
a) Protokoll nr 5-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars 
Mentalitet den 20 november 2015. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
Övrigt 
b) Föredragning om kommitténs arbete 
Maritha Östlund-Holmsten lämnade en redogörelse för kommitténs arbete. 
Hundars mentalitet, beteende och egenskaper är ett prioriterat område för SKK. 
Mentala egenskaper är ärftliga och kan påverkas genom avelsarbete. De förutsätter 
goda verktyg och kunskap, intresse och engagemang inom klubbar, bland uppfödare 
och hanhundsägare. 
 
Raser med BPH-resultat från minst 200 svenskfödda hundar får en 
analys/diskussionsunderlag i form av: 

- Redogörelse för BPH – hur det är uppbyggt 
- Tolkning av rasens spindelvärden 
- Variation inom rasen per spindelarm 
- Förslag till diskussionspunkter 

 
Hittills har sju raser fått en 200-analys, bl.a. American Staffordshire terrier, golden 
retriever och labrador retriever. 
 
Maritha Östlund-Holmsten talade också om 
Att beskriva hundrasers mentala egenskaper och beteende 
Vad står det om mentalitet i RAS? 
Rasstandard 
En Mentalpool ska bildas av KHM, som ska stödja och inspirera klubbar i arbetet med 
mentalitet, kan medverka vid medlems- och uppfödarmöten 
Möjlighet att söka medel från kommittén för mentalkonferenser 
Distansutbildning – hundens beteende, planer finns för ytterligare distansutbildningar 
 
CS tackade för föredragningen. 
 



  
SKK/CS nr 1-2016 

2016-02-11 
Sida 8/23 

 
 

 
 
Protokollsutdrag SKK/KMH nr 1-2016 
Svenska Brukshundklubbens revidering av Mentaltest, MT 
KHM har med hänvisning till de starka åsiktsskillnader som finns gällande revideringen 
av Mentaltest, MT, beslutat hänskjuta frågan om revideringen till SKK/CS. 
 
Skrivelser från rasklubbar, specialklubbar och MT-domare har kommit in till SKK, alla 
med åsikter om att det föreslagna revideringsförslaget inte är bra. 
 
SKK diskuterade nästa steg i ärendet.  
 
Ulf Uddman informerade om att ett möte är inplanerat med SBKs ledning till den 22 
februari 2016. Förslaget är att Pekka Olson, Maritha Östlund-Holmsten och Ulf 
Uddman deltar i detta möte för att ingående kunna diskutera den situation som 
uppstått. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 13 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 5-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentverksamhet den 25 november 2015. 
 
b) § 100 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
Kennelkonsulenterna Kjell Åke Lifhjelm, Ylva Samuelsson, Bertil Samuelsson samt 
Inger-Louise Nordin har alla meddelat att de på egen begäran önskar bli 
avauktoriserade som kennelkonsulenter. 
 
SKK tillstyrker begäran och sänder ett varmt tack till konsulenterna för det arbete som 
de lagt ner under åren. 
 
c) Överklagan UKK nr 5-2015 , U53/15 

 överklagar UKKs beslut om att inte få registrera en valpkull, född i 
oktober 2015.  
 
UKK har inte tillåtit registrering av kullen då det är brevskrivarens hustru, som har 
registreringsförbud, som har annonserat ut kullen. Kullen var tänkt att säljas under 
nytt kennelnamn, sökt av brevskrivaren. 
 
CS kan inte se annat än att UKK har följt gällande regelverk i detta ärende. 
 
CS beslutade att avslå överklagan och fastställa UKKs beslut. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 14 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr 6-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
1 december 2015. 
 
b) § 105 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar  
 a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktpersonerna 
Intresseföreningen Kroppsvallarna har hållit årsmöte och i samband med detta bytt 
namn till Svenska Kroppsvallarklubben (SvKK). Klubben har antagit nya stadgar som är 
anpassade för anslutning till SKK. 
 
SKK/FK har antagit klubbens stadgar efter en smärre justering. 
 
SKK/FK rekommenderar SKK/CS att tillsätta Anso Pettersson som ordförande i Svenska 
Kroppsvallarklubben. 
 
CS beslutade i enlighet med rekommendationen. 
 
c) Organisationsutredningen 
Ulf Uddman informerade om att ett första möte har hållits i arbetsgruppen. Strukturen 
för hur arbetet ska genomföras är beslutad och var och en av ledamöterna har fått 
uppgifter att utföra. Nästa möte hålls i början av mars. CS kommer att få en första 
avrapportering i slutet av april. 
 
CS noterade informationen. 
 
Övrigt 
Thomas Uneholt informerade om att det har varit lite turbulent vid bildandet av nya 
verksamhetsklubbar. 
 
Rasklubben för Cane Corso, RACC, har utträtt ur Svenska Bergs- och 
Herdehundsklubben. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 15 SKK/Disciplinnämnden 
 
a) Protokoll 23 oktober 2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd den 23 
oktober 2015. 
 
b) DN-beslut 
För information fanns beslut tagna av Disciplinnämnden. 
 
CS uppmärksammade att ett beslut rör en funktionär inom organisationen. Ärendet 
överlämnas till berörd kommitté för vidare handläggning. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 16 Svenska Kynologiska Akademin 
 
a) Protokoll nr 3-2015 
Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 10 november 
2015. 
 
Ulf Uddman informerade om att Akademin kommer att få en ny webbplats. 
Staffan Thorman kommer åter att ingå som ledamot i Akademin efter några års 
bortavaro. 
 
CS noterade informationen. 
 
Övrigt 
Akademin uppmanades att bidra med en mer komplett text för ordet kynologi, än den 
som nu finns på Wikipedia. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 17 Skrivelser som rör läns- och specialklubb 
 
a) Information till alla länsklubbar om tidningen Hundsport 
Ulf Uddman informerade om de neddragningar som kommer att drabba tidningen 
Hundsport efter det beslut som togs av Länsklubbsfullmäktige i oktober 2015. Skälet 
till neddragningarna är ett minskat medlemsantal samt en önskan om att inte höja 
nuvarande medlemsavgift. 
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Konsekvenser: 
Tidningen kommer att bli ca 200 sidor tunnare än mot en normalutgåva 
Inga utställnings-PM kommer att publiceras i Hundsport, dock hänvisningar till 
respektive webbplats 
Redaktionellt kommer Hundsport att bevaka en utställning per länsklubb 
 
Under 2016 kommer nedanstående utställningar inte att bevakas av Hundsport. På 
dubbelutställningar kommer bevakning inte att ske på den nationella utställningen: 
9-10 april Sundsvall Västernorrlands Kennelklubb 
23-24 april Västerås Wästmanlands Kennelklubb 
28-29 maj Piteå Södra Norrbottens Kennelklubb 
4-5 juni Norrköping Östergötlands Kennelklubb 
13-14 augusti Överkalix Norra Norrbottens Kennelklubb 
20-21 augusti Eskilstuna Södermanlands Kennelklubb 
27-28 augusti Ljungskile Västra Kennelklubben 
3-4 september Öland Småland-Ölands Kennelklubb 
10-11 september Eslöv Sydskånska Kennelklubben 
10-11 september Gimo Uppsala läns Kennelklubb 
 
Utöver ovan kommer även en del annat material att tas bort ur tidningen. Det kommer 
heller inte att i varje nummer finnas artiklar om de olika hundsporterna, jaktsidor m.m. 
utan materialet publiceras mer säsongsbetonat. 
 
Länsklubbarna har satt ihop en grupp som ska titta på förändringarna i Hundsport. Ulf 
Uddman kommer att träffa gruppen lite närmare sommaren. 
 
Sörmlands Grafiska, där Hundsport trycks, har blivit uppköpta av företaget STIBO, som 
är ett danskt företag.  
 
CS noterade informationen. 
 
b) Information från möte med länsklubbarnas ordförande 30 januari 2015 
Thomas Uneholt informerade från mötet enligt nedan: 
 

• Thomas Uneholt har utsetts att vara länsklubbarnas representant i SKK/CS 
• Länsklubbarna vill kunna påverka innehållet i Hundsport (se punkt a) ovan) 
• Länsklubbsuppdraget gicks igenom  
• STOKK har uppdraget att aktivera Smällarupproret och uppvakta lämplig 

minister 
• Sydskånska Kennelklubben har fått svar från Skattemyndigheten i frågan om 

hur inteckningskorten får användas. Ulf Uddman informerade om att han 
kommer ta ärendet vidare innan slutligt beslut kan tas 
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• Vid den kommande länsklubbskonferensen i höst kommer representanter från 

några kommittéer att bjudas in för att informera om sitt arbete 
• Länsklubbarna diskuterade indelning och geografiska områden. Det 

deklarerades klart att de inte är intresserade av att länsklubbarna ska delas in i 
regioner  

• Det finska utställningsadministrativa systemet diskuterades 
• Diskussion kring bestyrelserapporterna 
• Information lämnades om kommande länsklubbskonferens som kommer att 

hållas i Kosta, Småland, 23-25 september. Vilka CS-ledamöter som ska delta 
kommer att beslutas vid CS junimöte. 

 
CS tackade för informationen. 
 
 
§ 18 Myndigheter 
 
a) Projektrapport från Länsstyrelsen Skåne 
För information fanns projektrapport från Länsstyrelsen Skåne.  
 
Rapporten består av 40 sidor och är en kartläggning av andningsproblemen hos de 
trubbnosiga hundraserna i Skåne. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Näringslivsdepartementet – djurskyddslagen 
Enligt den information CS har kunnat få fram kommer en proposition om en ny 
djurskyddslag läggas fram i september i år. Detta gör att det blir ytterligare väntan 
innan en ny lag kan träda ikraft. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 19 Nordiska frågor 
 
a) Nordiska certutställningar 
De nordiska kennelklubbarna ska träffas i början av mars för att diskutera kring 
förslaget om att införa en ny utställningsform som kan komma att ersätta de 
nuvarande internationella utställningarna. 
 
CS noterade informationen. 
  



  
SKK/CS nr 1-2016 

2016-02-11 
Sida 13/23 

 
 

 
 
b) Utbildningsfrågor 
Eva Lejdbrandt framförde ett förslag om att till Nordisk Kennel Union, NKU, ställa 
frågan om samarbete när det gäller utbildningsfrågor/distansutbildningar. Finland 
kunde vara ett första steg med tanke på den gemensamma förstudien i punkt a) ovan. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 20 Mötesspecifika frågor – IT-frågor 
SKKs IT-chef, Bengt Pålsson, hälsades välkommen till mötet. 
 
a) BDO – SKK IT-revision 2015 
Förelåg BDOs revisionsrapport över SKKs IT-verksamhet samt SKKs 
ledningskommentarer till föreslagna åtgärder. 
CS beslutade att följa föreslagna förslag. 
 
b) SKKs IT-strategi 2016 
Bengt Pålsson informerade om SKKs IT-strategis syfte och mål. Likaså informerades om 
de IT-förvaltningsobjekt som nu är kartlagda och vars driftstatus och behov av vidare 
utveckling kommer att redovisas i en översikt årligen. 
 
CS fastställde SKKs IT-strategi vilken börjar gälla från och med 2016-02-11. 
 
c) SKK Slutrapport projekt medlemsmodul 2015 
Ulf Uddman informerade om slutrapporten för projektet Medlemsguiden, som 
släpptes i slutet av 2015. 
 
CS noterade informationen. 
 
Bengt Pålsson lämnade mötet. 
 
 
§ 21 Internationella frågor 
 
a) Protokoll från FCI General Committee den 7 och 9 juni 2015 
För information fanns protokoll från FCIs styrelses möte den 7 och 9 juni 2015. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) FCI General Committee, beslut från möte den 13-14 november 2015 
 För information fanns de viktigaste besluten från FCIs styrelses möte den 13-
 14 november 2015. 
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CS noterade informationen. 
 
c) WGRF questionnaire – Restructuring the FCI 
För information fanns kopia på en enkät som skickats ut av den arbetsgrupp som 
utsetts att lägga fram förslag till ett reformerat FCI. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
d) FCI European Section, Minutes from meeting 2 December 2015 
Protokoll från FCIs Europasektions styrelsemöte den 2 december 2015. 
 
CS noterade informationen. 
 
e) Quarterly Monitoring Report – December 2015 
För information fanns kvartalsrapport på vad som händer inom EU när det gäller våra 
sällskapsdjur. 
 
Ordförande uppmärksammade CS på det som kallas pet trafficking, illegal smuggling av 
t.ex. hundvalpar. Det är en mycket stor kriminell affärsrörelse i Europa till stort lidande 
för de djur som drabbas. Ordförande önskar att frågan aktualiseras även inom SKK-
organisationen, då det även smugglas hundvalpar över gränsen till Sverige. En början 
kan vara att skriva en artikel om ämnet i Hundsport. 
 
CS fann förslaget utmärkt. 
 
Övrigt 
Åke Hedhammar informerade om den kommande konferensen om kortskalliga raser.  
CS tog del av ett utkast till en power point-presentation som kommer att visas på 
konferensen. Presentationen innehåller hela kedjan från bakgrund till åtgärder och 
uppföljning. 
 
CS fann utkastet mycket pedagogiskt och välformulerat.  
 
f) Begäran från Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar, SKF, om tillträdes- 
 och utställningsförbud för två utländska utställare/uppfödare 
Klubben hänvisar bl.a. till en incident Luxemburg där ett större antal hundar 
transporterades på ett sätt som inte kan anses acceptabelt. Polis och en 
djurskyddsorganisation i landet hanterade ärendet på plats. 
 
Med anledning av ovanstående händelse och annan information begär klubben att 
berörda personer inte ska ha möjlighet att ställa ut sina hundar i Sverige. 
 
CS har tagit del av de handlingar som presenterats i ärendet.  
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Ulf Uddman har ställt en fråga till berörd kennelklubb dit personerna hör, men inte fått 
något svar. 
 
CS har förståelse för klubbens upprördhet över hur personerna hanterat sina djur, 
vilket inte är i enlighet med det synsätt vi har i vårt land. Däremot finner CS det svårt 
att agera mot dessa personer då de inte har gjort något olagligt i Sverige som kan 
föranleda disciplinära åtgärder. 
 
CS beslutade att avslå klubbens begäran. 
 
 
§ 22 Ekonomi 
 
Ulf Uddman redovisade att likviditeten är god. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 23 Statistik 
 
För information fanns statistik över hundar registrerade i SKKs stambok 2015. 
 
Strax över 50 000 hundar registrerades 
Fortfarande är intresset att äga en dvärghund stort då det bland de 20 största raserna 
finns ett stort antal dvärghundsraser. 
 
Nästan alla stövarraser har ökat antal registreringar vilket är mycket glädjande. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 24 Presidiefrågor 
 
a) Överklagan av UKK-beslut (dispens från SKKs grundregler) 
Ärendet gällde en uppfödare som begärt omprövning av UKKs beslut att inte medge 
dispens för en tik som inte skulle få tillräcklig vila mellan sina valpningar. 

Jordbruksverket hade lämnat dispens från sitt regelverk. Med hänvisning till 
jordbruksverkets lämnade dispens och att presidiet delade uppfattningen att tiken inte 
skulle utsättas för onödigt lidande lämnades även dispens från SKKs regelverk. 
 
UKK uttryckte att beslutet är tagit i enlighet med gällande regelverk och med tikens 
bästa för ögonen.  
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Efter en kortare diskussion beslutade CS att fastställa presidiets beslut. 
 
b) Nya allrounddomare 
Presidiet har utnämnt Benny Blid von Schedwin och Torbjörn Skaar till allrounddomare 
i enlighet med den utbildningsplan som CS tidigare fastställt. 
 
 
CS fastställde presidiets beslut och önskade de båda lycka till med sitt fortsatta värv 
som allrounddomare. 
 
c) Nya ledamöter i CS kommittéer och arbetsgrupper 
Presidiet har lämnat sitt godkännande till justeringar och tillägg i några av CS 
kommittéer enligt en sammanställning som CS har tagit del av. 
 
CS fastställde presidiets beslut. 
 
 
§ 25 Mötesspecifika frågor – Stockholm Hundmässa 2015 
 
a) Resultat/utvärdering 
Utställningen gick bra. Positiv respons från många håll. För andra året i rad utnyttjades 
alla hallar med A-hallen som en ren aktivitetshall och B- och C-hallen för 
rasbedömningar. A-hallen med sina olika aktiviteter speglar SKKs verksamhet på ett 
bra sätt. 
 
Besökarantalet var 31 600, en ökning med ca 3 000 jämfört med 2014, vilket är ett bra 
resultat. 
 
Utställningen fick synpunkter på att det inte fanns mattor i ringarna. Detta kommer att 
åtgärdas till nästa utställning. 
 
Den ekonomiska sammanställningen av utställningen är ännu inte helt klar. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Vandringspriser som vunnits för gott respektive tas ur cirkulation 
CS informerades om att engelska kennelklubbens VP, som skänktes till SKKs 75 års 
jubileum, nu tas ur cirkulation. Ingen har lyckats att vinna det för gott under de senaste 
50 åren (se också CS nr 5-2015 § 131). 
 
CS noterade informationen. 
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§ 26 Mötesspecifika frågor – Stockholm Hundmässa 2016 
 
a) Tema/färger/ras 
Temat för årets utställning är tänkt att vara kärlek, människas kärlek för hunden, kärlek 
mellan hund och andra djur. 
 
Kärlekens färg är varmt röd, vilket kommer att genomsyra utställningen. 
 
Maskotrasen blir i år dalmatiner. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Två internationella utställningar = tre dagar, samarbete med STOKK 
Ulf Uddman informerade om att ett möte med Stockholms Kennelklubb har hållits för 
att närmare gå igenom det samarbetsavtal som tecknats tidigare. 
 
c) Bo Jonssons Stipendiefond 
Fonden instiftades till Bo Jonssons 70-årsdag och har till syfte att främja 
lydnadssportens utveckling eller deras funktionärers fortbildning. 
 
En justering av de ledamöter som ingår i stipendierådet är nödvändig. 
 
Förslaget är att Bengt Pettersson, Maritha Östlund-Holmsten och Kjell Svensson ingår i 
stipendierådet. För 2016 utser rådet antingen två stipendiater som får ta emot 5 000 kr 
var eller en stipendiat som får ta emot 10 000 kr. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 27 Mötesspecifika frågor - Allmänna regler, för prov, tävling, utställningar och 
 beskrivningar 2017-2021 
 
Kjell Svensson informerade om förslaget till de nya allmänna regler för prov, tävling, 
utställningar och beskrivningar som ska gälla från den 1 januari 2017 till den 31 
december 2021. Reglerna gäller för samtlig prov-, tävlings-, utställnings- och 
beskrivningsverksamhet som anordnas av SKK och läns- och specialklubbar samt 
avtalsanslutna klubbar. De allmänna reglerna innefattar regleringar som är generella 
för alla SKKs verksamheter och måste också vara utformade i enlighet med detta 
ändamål.  
 
Svarsfrekvensen på den utskickade enkäten föll ut så att 19 av 25 länsklubbar har 
svarat samt att 23 av 51 specialklubbar har svarat. 
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CS beslutade att fastställa förslaget om allmänna regler för prov, tävling, utställningar 
och beskrivningar att gälla mellan den 1 januari 2017 till och med den 31 december 
2021. Undantag är vissa jaktprovsregler där perioden löper från den 1 juli 2017 till den 
30 juni 2022. 
 
 
§ 28 Information från  
 
a) Ordförande 
 
The Kennel Club 
Den engelska kennelklubbens nye ordförande kommer på besök till SKK i mitten av 
februari. SKK och kansliet kommer att presenteras samt att frågor av gemensam 
karaktär kommer att diskuteras. 
 
SKKs forskningsseminarium 
Seminariet genomfördes på ett mycket bra sätt. Ett unikt tillfälle att visa vad 
AGRIAs/SKKs forskningsfond har bidragit till när det gäller forskning kring hund och 
katt. Många av föreläsningarna finns inspelade och kommer att finnas tillgängliga på 
den nya webbplatsen AGRIA/SKKs forskningsfond. 
 
International Partnership for Dogs 
Organisationen har fått en ny medlem genom amerikanska kennelklubben, The 
American Kennel Club.  
 
CS noterade informationen. 
 
b) Ledamöter 
 
Bo Skalin 
 
Möte med FCIs Domar-och utställningskommittéer 
Bo Skalin lämnade en ingående redogörelse för de möten som dels hålls var för sig 
samt ett gemensamt möte med de båda kommittéerna. 
 
Några ämnen som diskuterades: 

• Ett BSI-paket presenterades, det liknar det nordiska men är mer generellt hållna 
och pekar inte ut enskilda raser 

• Aggressiva hundar diskuterades. Finns idag inget internationellt regelverk. Bo 
Skalin presenterade det svenska konceptet med oacceptabelt beteende, som 
togs emot positivt. 

• Förslag att Judges Directory utökas med en rad där det visar i vilket land 
domaren betalar skatt, mycket för att undvika problemet med personer som 
inte följer reglerna för domarutbildning. 
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CS noterade informationen. 
 
Birgitta Bernhed 
 
SKKs Arbetsgrupp för Rashundar/Medlemsrekrytering 
Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Arbetsgrupp för Rashundar/Medlemsrekrytering den 18 januari 2016. 
 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
 
Eva Lejdbrandt 
 
Litauiska kennelklubben 
Litauiska kennelklubben hade inbjudit till ett internationellt seminarium om digitala 
utbildningar i december 2015. Eva Lejdbrandt föreläste om SKKs distansutbildningar, 
vilket fick ett mycket positivt gensvar från flera andra europeiska kennelklubbar. 
 
SKK Play 
Två föreläsningar är planerade för 2016, valpens beteende och juridik. För 2017 
planeras HD-index och röntgenavläsning. 
 
Distansutbildningar 
Ordförandeutbildningen har visats stort intresse. Det kommer att hållas tre kurser med 
20 personer i varje grupp.  
 
Uppfödarutbildningens pilot är framskjuten till hösten. 
 
Studiefrämjandet 
Studiefrämjandet erbjuder en kurs i att köpa valp. 
 
CS noterade informationen. 
 
Patrik Cederlöf 
 
Kommittén för medlemsfrågor 
Kommittén har precis kommit igång och arbetar för tillfället med gränsdragningsfrågor 
mot SKKs Disciplinnämnd. 
 
CS noterade informationen. 
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Maritha Östlund-Holmsten/Britt-Marie Dornell 
 
Jakthundar och BPH 
KHM har tillsatt en arbetsgrupp med inriktning mot jakthundraserna och BPH. Gruppen 
kommer att arbeta brett och är i flera delar ett samprojekt mellan KHM/JhK. Helena  
 
Frögéli kommer att medverka under en dag på ÖsterMalma i april med ett pass om 
mentalitet, BPH mm. 
 
Nya BPH-arrangörer 
Glädjande med nya BPH-arrangörer, bl.a. inleds ett samarbete med Svenska 
Jägareförbundet med egen BPH-bana i Agusa-hägnet i Skåne samt utbildning av egna 
funktionärer som en direkt följd av mötet mellan SKK och SJF i november. Roslagens 
Jakt- och Vilt är en annan ny arrangör. 
 
Ny film på SKK Play 
Samarbete med UK om ny film på SKK Play kopplat till hundens beteende. Denna gång 
under rubrik Valpens beteende – så stöttar du dina valpköpare. Utbildningsmateriel 
och film kommer Helena Frögéli, Curt Blixt samt Åsa Lindholm m.fl. att ansvara för.  
 
CS noterade informationen. 
 
Thomas Uneholt 
 
Föreningskommittén 
Ett första möte i den nya konstellationen har hållits. Svenska Brukshundklubbens nya 
generalsekreterare, Catrin Fernholm, är adjungerad till kommittén, vilket upplevs som 
positivt. 
 
Mats Stenmark 
 
Generell Domarkonferens 2018 

• CS beslutade redan 2013 om att en ny generell domarkonferens ska hållas 24-
25 februari 2018 

• Domarkåren fick en första information i augusti 2013 
• 1½ miljon kronor är avsatta för ändamålet 
• DK har uppdraget att planera och genomföra konferensen 
• DK har tillsatt en arbetsgrupp  
• Planen är en konferens med ett bredare ämnesområde än den förra 

konferensen  
• Tre huvudteman: Mentalitet – Uppföljning SRD – Bedömnings- och 

domarskapsfrågor 
• Involvera berörda kommittéer/arbetsgrupper, främst KHM och SRD-AG 
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• Involvera domarna genom personligt utskick om att kunna lämna förslag till 

innehåll samt information till Svenska Domarföreningen 
 
CS noterade informationen. 
 
c) VD 
 
Arv efter Ulla Segerström 
VD har fått tips om att det finns ett oavslutat konto i Schweiz som tillhör Ulla 
Segerström, vars hela kvarlåtenskap testamenterades till SKK när hon gick bort i mitten 
på 1990-talet. 
 
SKK har anmält intresse som laglig arvtagare och kommer att ta extern hjälp för att 
komma vidare i ärendet. 
 
Jämförelse mellan SKKs valpregistrering och Jordbruksverkets, JV, ägarregister 2015 
Med anledning av det ökade samarbetet med JV har SKK fått tillgång till mer detaljerad 
kunskap om JVs ägarregistreringar 2015. 
 
Totalsiffrorna är följande: 
 
SKKs valpregistrering  50 243 -1,7 % eller -868 st. 
(varav importer) (3 373) -1,6 % 
JVs ägarregister 54 070 -2,0 % eller -1 115 st. 
 
Av de kunskaper SKK har sedan tidigare är uppskattningen att det föddes eller 
importerades ca 75 000 valpar till Sverige 2015. 
 
JVs register har det följande fördelning: 
 
Rashundar, behöver inte vara registrerade i SKK ca 36 400 
 
Inte registrerade i SKK 
Uppgiven blandras eller ras saknas  ca 16 700 
Ras som inte erkänns av SKK 1)  ca      500 
Designer dogs 1)   ca      400 
 
1) Gränsdragningen är inte exakt. 
 
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 
Enligt uppgift kommer LRF att sälja sina tidningsmagasin, vilket t.ex. berör Härliga 
Hund m.fl. Ekonomiska motiv står bakom beslutet. 
 
Möte med företag inom veterinärbranschen 
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Ordförande och VD har börjat att träffa olika företag i veterinärbranschen. AniCura och 
Evidensia står på tur. Samarbete i vissa frågor kan bli aktuellt. 
 
Återbetalning av moms på porto 
SKK kommer inte att beröras av att momsen på porto sänks under våren 2016 p.g.a. att 
SKK har ett särskilt avtal med postleverantörer. 
 
 
§ 29 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat  
 
CS beslutade ingen sådan punkt finns denna gång. 
 
 
§ 30 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls den 27 april 2016 på SKKs kansli. 
 
 
§ 31 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
Ordförande 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 



  
SKK/CS nr 1-2016 

2016-02-11 
Sida 23/23 

 
 

 
Britt-Marie Dornell   Mats Stenmark 
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