
 
  

 

 
2018-02-22 

Sida 1/22 
 
 

 
 

 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse de 22 
februari 2018. 
 
Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt, Britt-Marie Dornell, Bengt Pettersson, Bo Skalin, 
Maritha Östlund-Holmsten, Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Patrik Cederlöf (fr.o.m. 
delar av § 3) 

Suppleanter: 

Ove Johansson (§ 1-17), Magnus Jensen, Kurt Nilsson, Freddy Kjellström (§ 1-17) 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar (§ 1-22), Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist 
 

Anmält förhinder:  

- 

Protokoll 

Annika Klang 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

 
Pekka Olson hälsade välkommen till sammanträdet och förklarade det för öppnat. 
 
 
§ 2 Val av justerare 
 
Britt-Marie Dornell och Thomas Uneholt utsågs att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. 
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§ 3 Föregående protokoll 
 
a) § 169 (CS nr 5-2017) SKK/AK - § 112 Hälsoprogram för collie 
Bo Skalin anmälde jäv och lämnade sammanträdet. 
En medlem i Svenska Collieklubben har lämnat synpunkter på hur och i vilken ordning 
det senaste CS-protokollet, nr 7-2017 distribuerats. CS konstaterar att den praxis som 
används är att i samma stund som protokollet är justerat är det fritt att tala om det.  
 
CS fick också information om hur protokollen effektueras och fann det hela 
tillfredsställande. 
 
CS beslutade att lägga brevet till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
Bo Skalin återkom till sammanträdet. 
 
b) § 178 i) Samarrangemang i Norrland 
Ulf Uddman och Kurt Nilsson informerade om ett möte som hållits den 13 januari i 
Torneå kring ett eventuellt samarrangemang i Norrland tillsammans med Finska 
Kennelklubben och Södra Norrbottens Kennelklubb i första hand. 
 
Från den finska sidan är man mycket angelägen om att få till stånd ett 
samarrangemang medan man är lite mer återhållsam från den svenska sidan. 
 
Förslag att SKK ställer upp som garant när det gäller ekonomin för de första åren. Juli 
månad 2020 skulle det första evenemanget gå av stapeln.  
 
Nolia AB, som ägs av Piteå, Skellefteå och Umeå kommuner, är klart positiv till att ett 
hundevenemang läggs i norra Sverige och skulle kunna vara en samverkande part i ett 
gemensamt större evenemang.  
 
Varför ska CS ställa upp som ekonomisk garant för projektet? 

- Viktigt att göra något för de norra länsklubbarna 
- Stötta och marknadsföra utställningsverksamheten 
- Marknadsföra hundevenemang inom SKK-organisationen 

 
CS beslutade att lämna mandat till Kurt Nilsson och Ulf Uddman att fortsätta 
diskussionerna kring evenemanget med både den svenska och den finska sidan. 
 
c) § 188 Agrias och SKKs forskningsfond 
I listan över de personer som ingår i olika funktioner inom den centrala verksamheten 
föll Staffan Thormans namn bort. Han är fortfarande ledamot i Agrias och SKKs 
forskningsfond. 
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d) Uppfödning av försökshundar  
För information fanns svar på fem frågor kring uppfödning av försöksdjur som 
sammanställts av Pekka Olson. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 4 SKK/DK 
 
a) Protokoll nr 5-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 26 
oktober 2017. 
 
b) § 102 - § 134 – DK – frågeställningar från SKK/UtstK kring samsyn inom 
 organisationen 
Från det senaste NKU/AU mötet fick SKK i uppdrag att ta fram ett tydligt 
informationspaket till domare som ska döma de berörda brakycefalraserna, engelsk 
och fransk bulldog, mops och bostonterrier. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Domarkonferens i Spanien – förfrågan om medel 
I samverkan med Svenska Domarföreningen, SDF, har Real Sociedad de Formento de 
Razas Caninas en España, region Murcia, bjudit in till en vidareutbildning på de 23 
nationella spanska raserna. 
 
SDF ansöker om medel för de domare/elever som deltar i konferensen. 
 
DK har beslutat att de svenska domare som deltar i konferensen ska få tillgodoräkna 
sig detta som en elev- eller aspiranttjänstgöring. 
 
CS anser att initiativet är bra med denna möjlighet till vidareutbildning och att 
deltagarna kan tillgodoräkna sig elev – och aspiranttjänstgöring. 
 
CS beslutade att inte bevilja extra medel till konferensen men att den som är 
intresserad får söka resestipendium i enlighet med gällande regler. 
 
d) Nya rutiner för inbjudan av utländska domare 
Ett förslag till justering angående rutiner för granskning av utländska exteriördomare 
presenterades av Thomas Uneholt. 
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CS beslutade godkänna förslaget. 
 
e) Protokollsutdrag SKK/DK nr 5-2017 
 
§ 91 b) Domare som meddelat att de inte kan delta på generella domarkonferensen 
DK föreslår CS att avauktorisera Lena Nordin på hennes egen begäran. 
 
CS beslutade tillmötesgå Lena Nordins begäran och tackade henne för hennes 
domargärning genom åren. 
 
f) Protokollsutdrag SKK/DK nr 1-2018 
 
§ 9 Ansökningar – c) ansökan om avauktorisation 
DK föreslår CS att avauktorisera Margareta Skogsberg på hennes egen begäran. 
 
CS beslutade att tillmötesgå Margareta Skogsbergs begäran och tackade henne för 
hennes domargärning genom åren. 
 
g) Information från ordförande 
 
Allrounddomare 
DK kommer att göra en analys av eventuellt framtida yngre personer som kan få 
möjlighet att utbilda sig till allrounddomare. DK kommer att göra en presentation av 
analysen till CS. 
 
DK kommer att göra en genomlysning av hela domarutbildningen och lämna en 
redovisning till CS. 
 
CS beslutade att en analys kan redovisas till CS novembermöte både vad gäller 
framtida allrounddomare och hela domarutbildningen. 
 
FCI Show Judges och Show Commission 
Båda kommittéerna har möte samtidigt som den generella domarkonferensen. SKKs 
representant denna gång är f.d. CS-ledamoten Mats Stenmark.  
 
Digital utställningskatalog 
Första nordiska försöket med att enbart ha en katalog digitalt har gjorts i Danmark 
med blandat resultat. 
 
Preparandkurs våren 2018 
En första gallring av de personer som ska kallas till intervju inför den kommande 
preparandkursen har inletts. 
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Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet 
Arbetsgruppen har haft ett inledande möte där även SKK/AK var representerade. Det 
är viktigt att finns en samsyn mellan AK och DK. 
Ett första ordinarie möte i arbetsgruppen kommer att hållas den 6 mars. 
 
Generella domarkonferensen 
Tjugotalet domare kommer inte att delta i den kommande domarkonferensen p.g.a. 
olika skäl. DK kommer att hantera detta enligt gängse normer. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 5 SKK/AG Standard 
 
a) Protokoll nr 1-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för 
standardfrågor den 22 januari 2018. 
 
b) Protokollsutdrag § 18 permanent FCI-erkännande av dansk-svensk gårdshund 
Dansk-svensk gårdshund har varit provisoriskt erkänd i 10 år och kan från och med 
2018-07-05 ansöka om att bli permanent erkänd.  
 
En genomgång av gällande standard kommer att göras i syfte att därefter kunna inleda 
processen om permanent erkännande. Rasen har två hemländer och rasklubbarna i 
Danmark och Sverige kommer att involveras i processen. 
 
CS beslutade att ställa sig positiv till att ansöka om ett permanent erkännande av 
rasen. CS sekreterare får i uppdrag att skriva till Dansk Kennel Klub med en förfrågan 
om hur de ställer sig till en ansökan om permanent erkännande. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 6 SKK/UtstK 
 
a) Protokoll nr 5-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 31 oktober 2017. 
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b) Överklagan av UtstK beslut § 89 – protokoll nr 4-2017 
Thomas Uneholt anmälde jäv och lämnade sammanträdet. 
 
En ringsekreterare har i brev överklagat Utställningskommitténs beslut där personen 
tilldelats skriftlig varning och inte tillåtits delta på en utbildning. 
 
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet som har sitt ursprung i att personen 
tagit in en valp under 4 mån på utställningsområdet. 
 
CS diskuterade ärendet ingående och beslutade att avslå överklagandet. 
 
Thomas Uneholt återkom till sammanträdet. 
 
c) Överklagan av UtstK beslut, mätning – Svenska Bassetklubben 
Svenska Bassetklubben överklagar i brev Utställningskommitténs beslut om att inte 
tillåta obligatorisk mätning för rasen grand basset griffon vendéen. 
 
UtstKs beslut är grundat på text i standarden som säger att avvikande från standardens 
storlek är ett diskvalificerade fel. 
 
CS diskuterade ärendet ingående och beslutade att avslå överklagandet. 
 
d) Information från ordförande 
 
Domarutbildning i övriga världen 
Bo Skalin informerade om att det i Sydamerika är problem med att domare utbildar sig 
i andra länder än sitt eget. Konsekvensen har blivit att några länder väljer att bojkotta 
domare som valt denna utbildningsväg. 
CS noterade informationen 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 7 SKK/PTK 
 
a) Protokoll nr 2-2017 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Prov- och Tävlingskommitté 
den 13 september 2017. 
 
b) § 34 Protokoll/Information från NKU 
PTK har önskemål om att bilda en kommitté för att underlätta arbetet med bruks- och 
IPO-frågor inom NKU och önskar att CS tar upp frågan vid nästa NKU/AU-möte för en 
allmän diskussion. 
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Ulf Uddman informerade om att NKU/AU inte anser det optimalt att bilda nya 
kommittéer och arbetsgrupper alltför ofta inom samarbetet. 
 
CS noterar önskemålet men kommer i dagsläget inte att sätta upp det på 
dagordningen. 
 
Protokollet godkändes lades till handlingarna. 
 
 
§ 8 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr 4-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
7 november 2017. 
 
b) Brev Jaktretrieverklubben 
Jaktretrieverklubben har i brev till CS uttryckt att de vill återuppta diskussionerna om 
klubbens framtid inom SKK-organisationen. 
 
SKK har i sitt brev svarat att man är öppen för att återuppta diskussionerna under 
villkoret att SSRK kommer att vara involverad.  
 
Något svar på SKKs brev har ännu inte kommit. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Information från ordförande 
 
Svenska Grythundklubben 
Britt-Marie Dornell informerade om utvecklingen rörande de oenigheter som rått 
mellan klubben och externa tidigare samarbetspartners. 
 
Stockholm Hundmässa 2017 
Jakthundsmontern fungerade väl och många personer var intresserade av att prova 
den inhyrda älgkrocksimulatorn. 
 
Möte med Svenska Jägareförbundet 
Ett möte hölls i januari där gemensamma frågor diskuterades.  
Efter något års uppehåll är båda parter överens om att de årliga mötena är viktiga. 
Bland de frågor som diskuterades var att mer aktivt verka för att få löshundsjakten 
klassad som kulturarv. 
Ett etikseminarium är planerat till 2019 där SKK och Jägareförbundet agerar 
tillsammans. 
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CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 9 Nationella Dopingkommissionen 
 
För information fanns delegeringsordning för Nationella Dopingkommissionen. SKKs 
representanter i kommissionen är Bengt Pettersson och Åke Hedhammar. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 10 SKK/UK 
 
a) Protokoll nr 3-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 20 oktober 2017. 
 
b) Protokoll nr 1-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 2 februari 2018. 
 
c) Information från ordförande 
 
Möte med utbildningsansvariga 
Eva Lejdbrandt kommer den 12 april att ha ett möte med utbildningsansvariga 
personer i klubbarna. Mötet kommer att gå live via Facebook. 
 
Datum för ansökan om medel för utbildningar 
SKKs kommittéer kan ansöka om medel hos UK fram till den 1 mars för sina planerade 
utbildningar. Kommittéerna ska ansöka om medel när pengarna ska användas och inte 
när beslutet tas. 
 
Alla kommittéer kan också få besök av Mikaela Wallenius Persson, SKKs kansli och få 
information om olika digitala utbildningar. 
 
Ulf Uddman föreslår CS att inrättar en utbildningsfond för att underlätta hanteringen 
de ekonomiska medlen. 
 
CS godkände förslaget. 
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Övriga utbildningar 
Britt-Marie Dornell har lämnade förslag om att ta fram en utbildning för hur man 
bemöter media. UK noterar förslaget och kommer att diskutera detta. 
 
SBKs representant i UK, Therese Grate, har lämnat förslag på att SKK och SBK ska 
kunna utarbeta en gemensam utbildningsportal. 
 
CS uppdrog till Ulf Uddman att undersöka denna möjlighet. 
 
Fördjupningsutbildningar i genetik och hundars mentalitet och föreningsteknik 
planeras till hösten 2018. 
 
Kommittén kommer att diskutera yrkesutbildningar inom hund med Djurbranschens 
yrkesnämnd för att se om SKK eventuellt ska utöka sitt engagemang inom den grenen 
(gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning). 
 
Engagemang för nysvenskar 
Frågan diskuterades hur SKK på bästa sätt kan informera om hur vi svenskar lever med 
hund. Arbetsgruppen för Rashundar, AGRH, har denna arbetsuppgift i sin 
delegeringsordning och UK är villig att hjälpa till i arbetet. 
 
CS föreslår att Eva Lejdbrandt, Birgitta Bernhed och Patrik Cederlöf tillsammans 
arbetar fram ett lämpligt material. 
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 11 SKK/AK 
 
a) Protokoll nr 5-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 1 
november 2017. 
 
b) § 136 b) – Översyn av SKKs registreringsregler, b) UKC-stamtavlor 
I och med att registreringsreglerna ses över har AK diskuterat möjligheten att 
registrering stamtavlor från United Kennel Club, UKC, USA. Reglerna inom Norden 
skiljer sig dock åt varför AK önskar att frågan tas upp i NKU/AU. 
 
CS beslutade att ta frågan till NKU/AU. 
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c) Information från ordförande 
 
Vit herdehund 
Bengt Pettersson informerade om diskussioner som förs angående hälsoprogram nivå 
3 för rasen. 
 
Domarkompendier och RAS 
AK, DK ska gemensamt diskutera samstämmigheten mellan raskompendier och 
rasspecifika avelsstrategier, RAS. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 12 SKK/KHM 
 
a) Protokoll nr 4-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars 
mentalitet den 7 november 2017. 
 
b) Information från ordförande 
 
Samarbete 
Maritha Östlund-Holmsten informerade om att AK och KHM ska ha ett närmare 
samarbete när det gäller mentalitet. 
 
Samarbete SBK-KHM 
Kommittén har för avsikt att närma sig SBK för att få till stånd ett bättre samarbete än 
det som finns idag t.ex. när det gäller utbildning. 
 
BPH 
I dagsläget finns det 29 BPH-banor fördelade över hela landet. 
230 raser har genomfört BPH. 
Det finns 62 beskrivare och 72 testledare 
14 raser har uppnått 200 beskrivningar och kan analyseras 
5 raser har uppnått 500 beskrivningar och kan analyseras 
MH och BPH har idag ungefär lika många beskrivningar 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 13 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 5-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 22 november 2017. 
 
b) Information från ordförande 
 
Dokument och regelverk 
Kommittén har haft ett första möte och har bl.a. diskuterat delegeringsordningen och 
hur man bäst ska uppfylla målsättningen. 
 
Kommittén har för avsikt att gå igenom de dokument som skickas ut och även se över 
gällande regelverk. 
 
Utbildningskommittén kan erbjuda riktade utbildningar till olika grupper t.ex. 
uppfödare, vilket UKK ställer sig positiv till. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 14 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr 5-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
30 november 2017. 
 
b) Brev från  – överträdelse grundregel 1:2 respektive 1:3 

 har i brev till CS ställt ett antal frågor som gäller hur hanteringen av ett 
årsmöte handlagts inom Petit Basset Griffon Vendéen Klubben. 
 
Ove Johansson, ordförande i föreningskommittén, informerade utförligt om ärendet. 
Ulf Uddman har lämnat ett revisions-PM till rasklubben med kopia till specialklubbens 
ordförande. 
 
CS diskuterade ärendet och beslutade att presidiet besvarar skrivelsen. 
 
c) Status i Svenska Lapphundsklubben 
Ove Johansson informerade om bakgrund och dagsläge i de tre bildade rasklubbarna 
och specialklubben. 
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Det går att konstatera att det under lång tid varit oenighet om hur avel ska bedrivas, 
särskilt för svensk lapphund. SKKs Avelskommitté har varit klubben behjälplig vid ett 
antal tillfällen. 
 
Två av de tre rasklubbarna klarar idag sin verksamhet utan större problem. 
 
Årsmöten ska hållas i de tre rasklubbarna den 17 mars, dock på olika orter. 
 
CS konstaterar efter Ove Johanssons information att det sakta går åt rätt håll men att 
det finns anledning att återkomma till klubben och dess framtida verksamhet. 
 
d) Information från ordförande 
 
Årsmöten 2018 
Föreningskommittén får mycket frågor i samband med att klubbarnas årsmöten är på 
gång. 
 
Årsmöte på distans 
Kommittén kommer att se över gällande regler. 
 
Stadgar 
Kommittén kommer att se över de avtalsanslutna verksamhetsklubbarnas stadgar. 
 
Föreningskonsulenter 
Dessa personer ska vara bollplank för klubbar och deras föreningsarbete och kopplas 
till länsklubbarna. Länsklubbarna har ställt sig positiva till detta och ska lämna definitivt 
svar till FK senast den 28 februari. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 15 Information från SKKs ordförande 
 
Sponsoravtal 
SKKs avtal med Agria är uppsagt för omförhandling. 
Presidiet kommer att förhandla med några försäkringsbolag för att sedan lämna förslag 
till Centralstyrelsen. 
Presidiet återkommer med mer information till CS möte i april 2018. 
 
Hundsport och Hundsport Utställning 
Det första numret av de båda tidningarna är distribuerade och de har mötts av 
övervägande positiva reaktioner. 
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Möte med allrounddomare 
Presidiet har haft möte med tre av de svenska allrounddomarna för att diskutera 
angelägna frågor. Mötet hölls på initiativ av de tre domarna. Bl.a. diskuterades 
internationella frågor, domarutbildning och brakycefalproblematiken. 
 
SKKs representanter i FCIs kommissioner 
Den 13 mars är det planerat att ha ett möte med de personer som representerar SKK i 
de olika frivilliga kommittéer som FCI har.  
 
FCIs nya stadgar 
Den 22 maj kommer NKU ha ett extra vd-möte i Köpenhamn för att bl.a. diskutera FCIs 
stadgar. 
Den 14-15 augusti ska förslaget till nya stadgar för FCI diskuteras vid ett extra årsmöte i 
Bryssel. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 16 Information från SKKs VD 
 
Jämförelse SKKs valpregistrering och Jordbruksverkets, JV, ägarregister 2017 
Med anledning av samarbetet med JV har SKK åter fått tillgång till mer detaljerad 
kunskap om JVs ägarregistreringar 2017. Motsvarande studie gjordes 2015.  
 
Brev angående sociala media 
För information fanns brev skickat till en utländsk domare med anledning av ett 
Facebookinlägg som personen ifråga hade gjort veckan in Stockholm Hundmässa. 
Utställare som sett inlägget reagerade och krävde åtgärder från SKKs sida. 
 
Dataskyddsförordningen 
Ulf Uddman har tidigare informerat CS om det arbete SKK gör inför den nya 
förordningens införande. Det är fortfarande svårt att få svar på alla frågor så i 
dagsläget är det svårt att veta vart gränserna går när det gäller den nya förordningen 
och den personliga integriteten. 
 
CS noterade information och ställer sig bakom det arbete SKK gjort när det gäller 
dataskyddsförordningen. 
 
 
Beslut från EU 
Ulf Uddman informerade om att EU-kommissionen har tagit ett beslut om att 
internationella skridskoförbundet inte får hindra skridskoåkare att delta i andra 
arrangörers tävlingar. 
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Beslutet har beröringspunkter på den fråga som Kennelfullmäktige återremitterade till 
CS vad gäller SKKs relationer till privata aktörer inom hundföretagsbranschen. 
 
Crufts 2021 
Dan Ericsson, svensk allrounddomare, har fått en inbjudan att döma Best In Show på 
Crufts 2021.  
 
SKK/CS gratulerar hjärtligt till uppdraget! 
 
 
Tackbrev 
Rolf Grönstedt, ordförande i Svenska Vorstehklubben, har i brev tackat för 
minnesgåvan som överlämnades vid KF 2017, då klubben firade 100 år. 
 
Information om KF 2019 
Kennelfullmäktige 2019 kommer att hållas på Steam Hotel i Västerås mellan den 27 
och 29 september. 
 
CS beslutade uppdra till SKK/UK att undersöka möjligheten att streama vissa delar av 
fullmäktigemötet. 
 
Rekrytering av ekonomichef 
Arbetet med att rekrytera en ny ekonomichef är påbörjat. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 17 SKK/DN 
 
a) DN-beslut 
För information fanns beslut fattade av DN. 
 
 
b) DN-beslut som berör funktionär 
För information fanns beslut om disciplinär åtgärd som berör funktionär. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 18 SKK/AGRH 
 
a) Minnesanteckningar nr 4-2017 
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Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Arbetsgrupp för rashundar den 16 augusti 2017. 
 
b) Minnesanteckningar nr 1-2018 
Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Arbetsgrupp för rashundar den 1 februari 2018. 
 
c) Köpahund.se 
Äldre hundar 
Det finns önskemål om att kunna annonsera ut äldre hundar. Ska denna möjlighet gälla 
alla hundar eller ska hundar exkluderas som inte fått annonseras på köpahund.se? 
 
Planerade/kommande kullar 
Det finns önskemål om att kunna annonsera ut planerade/kommande kullar. Önskemål 
om detta har funnits sedan tjänsten öppnades. Idag väljer en del uppfödare att ligga 
kvar med valpannonser trots att hela kullen är såld, detta för att kunna skapa 
intresseanmälningar för framtida kullar. 
 
Spärrar 
Idag finns spärrar för olika diagnoser. AK tog beslut i protokoll nr 1-2017, § 17, om att 
de önskade slopa denna möjlighet då begränsningen skapar frågor och missförstånd 
med uppfödare respektive rasklubbar. Samtidigt är denna begränsning en styrka 
utifrån valpköparperspektivet då valpar som kan komma att få en ärftlig sjukdom inte 
tidigare varit möjlig att annonsera ut på köpahund.se 
 
Uppmärksamma uppfödare som genomgått uppfödarutbildningen 
UK har lämnat ett förslag till hur uppfödare ska kunna visa att de genomgång 
uppfödarutbildningen. Frågan är hur ska äldre och erfarna uppfödare hanteras? 
 
CS diskuterade punkterna ingående och ställer sig positiv till att en modernisering och 
justering av köpahund.se görs vad gäller förslaget om äldre hundar och spärrar. 
 
Beträffande planerade/kommande kullar godkändes en sådan utveckling men CS vill se 
ett mer detaljerat förslag innan ett slutligt godkännande kan ges. Gällande att 
uppmärksamma uppfödare som genomgått uppfödarutbildningen beslutade CS i 
dagsläget att avslå förslaget då det lätt kan uppfattas som att uppfödare delas upp i ett 
A- respektive B-lag. 
 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 19 Svenska Kynologiska Akademin 
 
a) Protokoll nr 6-2017 
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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kynologiska Akademin den 4 december 
2017. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 20 Skrivelser som rör läns- och specialklubb 
 
a) Brev till Svenska Brukshundklubben, SBK, hälsoprogram för vit herdehund 
SKK har ställt frågan till SBK om klubben önskar senarelägga HD-index på nivå 3 för vit 
herdehund som SKK/CS gjort för tysk schäferhund med anledning av inkomna 
dispensansökningar. 
 
SBK slår i sitt svar fast att hälsoprogrammet på nivå 3 avseende HD-index för vit 
herdehund ska finnas kvar. Kravet är redan infört och giltigt från och med den 1 januari 
2018. 
 
CS beslutade att begära att SBK gör en utvärdering av gällande hälsoprogram för vit 
herdehund att presentera för CS senare under 2018. Utvärderingen kommer CS att 
använda som underlag för ett slutligt beslut angående hälsoprogrammet. 
 
 
§ 21 Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner 
 
a) Brev från  – nominering till Hamiltonplaketten 

har i mejl till CS upprörts över hur SBKs utskott för avel och hälsa uttryckt 
sig i ett protokoll om hennes nominering till Hamiltonplaketten. 
 
CS har full förståelse för den upprördhet som finns hos . CS anser också 
att utskottet för avel och hälsa har uttryckt sig på ett mycket olämpligt sätt. 
 
b) Brev från  
SKK/CS har mottagit ett brev från  där hon uttrycker besvikelse över hur 
hon behandlats av sin rasklubb och dess valberedning. 
 
CS har tagit del av skrivelsen och beklagar att  inte känner sig rättvist 
behandlad. CS poängterar vikten av att funktionärer agerar korrekt i situationer som 
uppstår. 
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c) Brev från Göran Bodegård 
Göran Bodegård har skickat två skrivelser till SKK/CS som berör olika delar av 
utställningsverksamheten. 
 
CS beslutade att vidarebefordra breven till SKKs Utställningskommitté för vidare 
handläggning. 
 
§ 22 Skrivelser som rör myndigheter 
 
a) Djurskyddslagen 
Regeringen avser att under våren lägga fram en proposition om en ny djurskyddslag 
som ska gälla från den 1 april 2019. Hela Lagrådsremissen finns att läsa på 
www.regeringen.se.  
 
CS noterade informationen. 
 
b) Grytprovsverksamhet – brev till berörda klubbar 
Brev har skickats till Svenska Taxklubben, Svenska Terrierklubben, Svenska 
Grythundklubben och SKKs Jakthundskommitté med anledning av regeringens förslag 
om en ny djurskyddslag. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Förändrade regler vid omhändertagande av hund 
Ulf Uddman informerade om att Justitieutskottet lämnat ett betänkande till riksdagen 
om att renodla Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över 
uppgifter på djurområdet. Det innebär att sådan uppgifter på djurområdet som inte 
kräver polisens särskilda befogenheter och kompetens flyttas till länsstyrelserna. 
 
CS noterade informationen. 
 
d) SKKs arbete rörande GDPR 
Punkten bordlades till nästa möte. 
 
e) Översiktlig beskrivning av SKKs personregister 
Punkten bordlades till nästa möte. 
 
 
§ 23 Nordiska frågor 
 
a) Information från NKU/AU 
 
  

http://www.regeringen.se/


  

SKK/CS nr 1-2018 
2018-02-22 
Sida 18/22 

 
 

 
 
Brakycefalproblematiken 
NKU/AU har beslutat att försöka få till möten med de kennelklubbar som har rasansvar 
för brakycelfala raser runt om i världen, för att bl.a. diskutera rasstandarder. Mötena 
kommer att hållas under NKU-flagg och organiseras av SKK. Det gäller främst för 
raserna engelsk och fransk bulldogg, mops och bostonterrier. 
 
Ny ras erkänd 
Inom NKU finns en praxis att ett land kan lägga fram förslag till att erkänna en ny ras. 
Förslaget ska följas av en erkänd rasstandard och en historisk beskrivning av rasen 
Danmark har lagt fram förslag till NKU/AU att erkänna rasen biewer. NKU/AU har 
beslutat att erkänna rasen. SKKs representanter var av annan uppfattning än 
majoriteten i NKU. 
Rasens ursprung är Tyskland. 
Den blir placerad i grupp 3, terrier 
Den kan registreras med omedelbar verkan med stamtavlor från FCI-länder och United 
Kennel Club (USA). 
Den kan delta i tävlingar med omedelbar verkan och har utställningsrätt fr.o.m. den 1 
januari 2019. 
Vid nästa NKU-möte ska en fördjupad diskussion ske kring NKUs ställningstagande över 
de ca 15-20 hundraser som i dagsläget finns i Norden men som inte är erkända av NKU 
eller FCI. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Hundutställning för de nordiska raserna förslag till NKU/AU 
Förslag från Hans Rosenberg att arrangera en utställning för de nordiska raserna. 
Målet är att samla så många raser och utställare som möjligt av de olika nordiska 
raserna. Kompletterat med utbildning för exteriördomare samt marknadsföra de 
nordiska raserna. 
 
CS beslutade att lämna förslaget till SKKs Utställningskommitté för vidare 
handläggning. 
 
c) Minnesanteckningar för NKU/Agility möte 4 februari 2018 
För information fanns minnesanteckningar från möte i NKU/Agility från den 4 februari 
2018. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 24 Internationella frågor 
 
FCI 
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a) Minutes from meeting in Kiev 
För information fans protokoll från FCIs styrelsemöte I Kiev den 22 augusti 2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Viktigaste besluten från FCIs årsmöte 6-7 november 2017 
För information fanns de viktigaste besluten från FCIs årsmöte i Leipzig den 6-7 
november 2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Protokoll från FCIs fullmäktigemöte den 6-7 november 2017 
För information fanns protokoll från FCIs fullmäktigemöte i Leipzig den 6-7 november 
2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
d) Brev till FCIs medlemmar från Hong Kong Kennel Club 
för information fanns brev från Hong Kong Kennel Club till alla FCI-medlemmar. Detta 
med anledning av att klubben inte längre är medlem av FCI utan det är Kina som är den 
officiella klubben. 
 
CS noterade informationen. 
 
e) Brev till FCI från Hong Kong Kennel Club 
Hong Kong Kennel Club överklagar i brev till FCI det beslut som togs på FCIs 
fullmäktigemöte om att Hong Kong Kennel Club är fråntagen sin medlemsstatus till 
förmån för Kina. De önskar att frågan tas upp vid det extra årsmöte som FCI ska hålla i 
Bryssel i augusti 2018. 
 
CS noterade informationen. 
 
FCIs Europasektion 
 
f) Monitoring Report – september 2017 
För information fanns en kvartalsrapport från bevakningen av djurfrågor inom EU. 
 
CS noterade informationen. 
 
FCI-representanter 
För information fanns rapport från FCIs Agility kommitté 2-3 februari 2018. 
För information fanns rapport från FCIs Grythundskommitté 4 februari 2018. 
För information fanns rapport från FCIs Freestylekommitté den 29-31 januari 2018. 
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CS noterade rapporterna. 
 
 
§ 25 Ekonomi 
 
a) Likviditet 
Likviditeten är god. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Revisionsrapport – löpande 
För information fanns ett PM från den löpande revisionen för räkenskapsåret 2017 
från BDO. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 26 Statistik 
 
a) Registreringssiffror i urval för 2017¨ 
För information fanns listor med information om de 20 populäraste raserna, den 
största ökningen och den största minskningen under 2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 27 Presidiefrågor 
 
a) Dispensansökan för parning med vit herdehund 
Presidiet har beviljat en dispens från kraven på HD-index för parning av vit herdehund. 
 
CS fastställde presidiets beslut. 
 
 
b) Analys av dopingprov 
Presidiet har beslutat att resultat från Stockholm Hundmässa stryks för hund som 
påvisat positivt dopingprov.  
 
Ingen disciplinär åtgärd att begäras då ägaren inte handlat med uppsåt att kringgå 
SKKs regler.  
 
CS fastställde presidiets beslut. 
 
 
§ 28 Mötesspecifika frågor 
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a) Stockholm Hundmässa 2018 – tema för utställningen 
Temat är hämtat ur en av Elsa Beskows sagor och blir ”Prickens jul”. Maskotras: svart 
dvärgpudel. 
 
CS ser med tillförsikt fram emot en bra utställning med ett trevligt tema. 
 
 
§ 29 Mötesspecifika frågor 
 
a) Föreslagna förändringar i SKKs kommittéer/arbetsgrupper 
För information fanns en översikt över de förändringar som blivit i SKKs kommittéer 
och arbetsgrupper efter Kennelfullmäktige 2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 30 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att detta gäller § 6b) och § 14b). 
 
 
§ 31 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls den 19 april på SKKs kansli.  
 
 
§ 32 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet: 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
Ordförande 
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Justeras: 
 
 
 
Britt-Marie Dornell   Thomas Uneholt 
 
 




