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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2019-02-
01. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf., Britt-Marie Dornell, Bengt Pettersson, Maritha Östlund-Holmsten, 
Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Patrik Cederlöf 

Suppleanter: 

Ove Johansson, Magnus, Jensen, Kurt Nilsson, Freddy Kjellström 

Adjungerade: 

Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomquist, personalrepresentant 
 

Anmält förhinder:  

Åke Hedhammar, Thomas Uneholt, Bo Skalin 

Protokoll 

Annika Klang 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. 
Ordförande informerade om att SKKs valberedning också har möte och kommer även 
att delta under specialklubbskonferensen under kommande helg. 
Ove Johansson och Magnus Jensen är idag ordinarie ledamöter då Thomas Uneholt 
och Bo Skalin är frånvarande. 
 
 
§ 2 Val av justeringspersoner 
Maritha Östlund-Holmsten och Bengt Pettersson utsågs att jämte ordförande justera 
protokollet. 
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§ 3 Föregående protokoll 

a) § 128 g) skrivelser till och från PekingeseLogen 
CS har tagit del av fortsatt korrespondens från rasklubben.  
 
CS diskuterade ärendet och beslutade att tidigare beslut står fast. 
 
Dock måste en fråga lösas och det är att i dagsläget står medlemmarna i rasklubben 
utanför organisationen. Det rör sig om cirka 80 personer.  
 
CS diskuterade situationen och beslutade att ge medlemmar i PekingeseLogen generell 
dispens att registrera valpkullar under 2019. Uppfödarna/medlemmarna behöver inte 
vara medlem i någon annan klubb för att kunna registrera en kull. 
 
CS uppdrog till SKKs Föreningskommitté att se över klubbfrågan. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 4 Presidiefrågor 
 

a) Ny ledamot i Prov- och Tävlingskommittén, PTK 
SKKs representant i kommittén, Dennis Lynge Sørensen har avsagt sig sin plats. Han 
kommer dock att vara kvar som ledamot i NKUs Agilitykommitté samt FCI Agility 
Commission. 
 
SKKs presidium har den 24 januari tagit beslut om att den nya ledamoten i PTK blir Åsa 
Wrede. 
 
CS beslutade att fastställa presidiets beslut. 
 
 
§ 5 Information från SKKs ordförande 
 

a) Förslag till värdegrund för SKK-organisationen 
Tillsammans med Britt-Marie Dornell och Thomas Uneholt har ordförande arbetat 
fram ett förslag till värdegrund för organisationen. 
 
CS diskuterade förslaget och efter några smärre justeringar godkändes detsamma. 
Förslaget kommer att presenteras vid specialklubbskonferensen. 
 

b) Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm 
Stiftelsens ändamål är att det ska finnas djursjukhus i Stockholmsområdet. Ägare är 
numera Mars. 
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Ordförande och VD har inlett en diskussion med Stiftelsen då ändamålsparagrafen är 
uppfylld och behöver ändras. Processen för en ändring är lång. 
 
Ordförande och VD önskar CS mandat att fortsätta processen för att kunna ändra 
stadgarna som gör att Stiftelsen får en större handlingsfrihet att stötta angelägna 
projekt. 
 
CS beslutade att lämna mandat till ordförande och VD för fortsatta diskussioner med 
Stiftelsen. 
 

c) Svenska Collieklubbens årsmöte 
Årsmötet ska hållas den 23 mars 2019. 
 
CS beslutade att utse Fredrik Bruno som representant från CS att närvara vid årsmötet. 
 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 
§ 6 Information från SKKs VD 
 

a) Jämförelse - SKKs valpregistrering och Jordbruksverkets ägarregister 2018 
Med anledning av samarbetet med JV har SKK åter fått tillgång till mer detaljerad 
kunskap om JVs ägarregistreringar 2018. Motsvarande studie gjordes 2015 och 2017 
och de siffrorna redovisas som jämförelse. 
 
Totalsiffrorna är följande: 
 

 2018 2017 2015 

SKKs valpregistrering 50 531 51 059 50 243 

JVs ägarregister 54 154 55 914 54 070 

 
Av de kunskaper som bl.a. Novus rapporten 2017 gav SKK är det en uppskattning att 
det föddes eller importerades ca 75 000 valpar i Sverige 2018, dvs. stabila siffor de 
senaste åren. 
 

 2018 2017 2015 

Blandras eller ingen ras uppgiven 15 705 16 981 16 700 

Ras som inte erkänns av SKK 1) 785 681 500 

Designer breeds 1) 1 195 
17 685 

985 
18 584 

ca 400 
17 600 

    

Rashund, behöver inte vara 
registrerad i SKK 
Totalt 

36 469 
 

54 150 

37 300 
 

55 915 

36 400 
 

54 070 
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1)Gränsdragningen är inte exakt. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Förslag till nya arvoden för funktionärer från 2020 
CS beslutade bordlägga frågan till nästa möte. 
 

c) Överlåtelse av kennelnamn 
Guy Nilsson söker dispens för att kunna överta sina avlidna föräldrars kennelnamn. 
Kennelnamnet, Hedetorpets (tilldelat Hamiltonplaketten) är skyddat enligt nuvarande 
kennelnamnsregler. Det fanns ett önskemål från modern att sonen skulle ta över 
namnet, men det blev aldrig av under hennes levnad. Guy Nilsson har även skaffat 
fullmakt från övriga dödsbodelägare. 
 
CS har tagit del av dispensansökan och beslutade efter diskussion att bifalla ansökan. 
 

d) Stockholm Hundmässa 2019 
Förslag till tema, färger och maskot för 2019 presenterades. 
 
CS fann förslaget utmärkt och beslutade godkänna detsamma. 
 

e) BDO – momsutredning 
Ulf Uddman informerade om det uppdrag som SKKs revisionsbyrå, BDO, gör om 
momsfrågan för organisationen. Punkterna rör moms på SKKs verksamhet, samarbetet 
med den privata sektorn och synen på Länsklubbsuppdraget. 
 
CS noterade informationen. 
 

f) SKKs placeringspolicy 
Ulf Uddman informerade om att till nästa möte kommer förslag till en placeringspolicy 
att presenteras. 
 
CS noterade informationen. 
 

g) Personal 
Hälsokontroller har införts för personalen fr.o.m. 1 januari 2019. 
SKKs nuvarande personalassistent går i pension vid halvårsskiftet. Lönehanteringen 
kommer därefter att läggas ut på entreprenad. Två dagar i veckan kommer det att 
finnas en HR-person på plats på kansliet. 
 
CS noterade informationen. 
  



  

SKK/CS nr 1-2019 
2019-02-01 

Sida 5/17 
 
 

 
 

h) Hundsport 
Av de medlemmar som valt bilaga har till dags dator 20 % (13 000) valt 
utställningsbilagan och 13 % (11 000) jaktbilagan. 
 
Erbjudande har skickats ut till special- och verksamhetsklubbar om att kunna välja 
Hundsport som sin medlemstidning till en kostnad av 175 kr/medlem. 
 
CS noterade informationen. 
 

I) IT-projekt 
 
Valpregistrering online 
Projektet är nära skarpt läge och lanseras bitvis under våren. 
 
Digital röntgen 
Projektet har som mål att lanseras innan sommaren.  
 
Jaktadministrativt system m.fl. projekt 
Kommer att påbörjas när ovanstående projekt lanserats och fungerar som tänkt. 
 
Genomlysning av SKKs verksamhetssystem 
Ett uppdrag har lämnats till Apper System AB att göra en nulägesanalys av SKKs av 
verksamhetssystem. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 7 Skrivelser som rör myndigheter 
 
Jordbruksverket 
 

a) Införselregler 
SKKs registreringsavdelning har ställt en fråga till Jordbruksverket hur man ska hantera 
en hund som fötts i Serbien men har förts in till Sverige via Ungern med Ungerskt pass. 
Svaret är att en hund som rest från Ungern med Ungerskt pass ska införselregler för EU 
appliceras och inte de gällande reglerna från icke listade länder, i det aktuella fallet 
Serbien 
 
Enligt de regler som SKK arbetar efter så gäller speciella införselregler för hundar som 
är födda från ett icke listat land utanför EU: 

- Djuret ska vara ID-märkt 
- Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies 
- Djuret ska ha ett veterinärintyg eller ett EU-pass 
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- Djuret ska ha en djurägareförsäkran 
- Djuret ska ha ett godkänt blodprov för kontroll av mängden rabiesantikroppar. 

Blodprovet ska tas minst 30 dagar efter rabiesvaccinationen och minst tre 
månader innan införseln 

- Djuret ska kontrolleras vid Entry Point 
 
CS ser mycket allvarligt på Jordbruksverkets tolkning. Den innebär att någon kontroll i 
Sverige inte sker om hunden förs in till EU på ett felaktigt sätt. 
 
CS beslutade att inte ändra nuvarande SKK-praxis. 
 
 
§ 8 SKK/DK 
 

a) Protokoll nr 5-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 23 
oktober 2018. 
 

b) Protokollsutdrag SKK/DK nr 1-2019 § 12 d) Arbetsgruppen för genomlysning 
av domarutbildningen 

SKK/DK har beslutat godkänna förslag som arbetsgruppen presenterat bl.a. att införa 
krav för aspiranter vid examination och aspiranttjänstgöring att skriva ett begränsat 
antal kritiker där det följaktligen ska uppges på utlåtandet om aspiranten skrivit 
kritiker. Vidare ska inte aspirant-/examinationsutlåtande lämnas direkt till aspiranten 
då aspirantdomaren-/examinatorn först ska gå igenom alla kritiker. 
 
SKK/DK har också godkänt arbetsgruppen förslag gällande det antal individer som krävs av 
en ras där snittet är högt, för att aspirant- och elevtjänstgöringen ska godkännas. Som en 
hjälp i bedömning av ett gott antal hundar kommer DK/VU nu använda följande principer:  
På raser med snittsiffra upp till 15 så anses ett gott antal hundar vara ungefär lika med 
snittsiffran. På raser med snittsiffra 16-30 så anses ett gott antal hundar vara ungefär 75 % 
av snittsiffran. På raser med snittsiffra 31 och högre anses ett gott antal hundar vara 
ungefär 50 % av snittsiffran. Notera att vid en aspiranttjänstgöring så skall aspiranten alltid 
närvara tills hela rasen är bedömd i ringen oavsett antal hundar i rasen. 
 

c) Protokollsutdrag SKK/DK nr 1 2019 – 13 g) Domarutbildning övrigt 
För att tillmötesgå CS önskemål när det gäller begränsningar i 
gruppallroundutbildningen, föreslår DK att följande regler införs: Domare får högst 
söka gruppallroundutbildning på sex (6) grupper (exklusive grupp 4). Efter genomförd 
gruppallroundutbildning på sex (6) grupper ska CS godkännande behövas för gå vidare 
med ett allroundutbildningsprogram. Vidareutbildning gällande enstaka raser som inte 
leder till allrounddomarskap ska dock enligt förslaget vara möjligt efter sex (6) grupper.  
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CS diskuterade förslaget ingående och beslutade i enlighet med detta. CS uppmanar 
DK att ha som mål att regeln införs från 1 januari 2020. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
SKK/AG-ES 
 

d) Minnesanteckningar SKK/AG-ES nr 5-2018 
Minnesanteckningar förda vid Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för att främja 
exteriör sundhet den 11 november 2018. 
 

e) 10. Övriga ärenden 
Arbetsgruppen kommer att föreslå SKKs Utställningskommitté att ta bort tävlingen om 
Årets uppfödargrupp då denna tävling inte främjar den exteriöra variationen. 
 
CS noterade informationen. 
 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
 

f) Budget för domarkonferens 15-17 november 2019 
Arbetsgruppen har lämnat förslag till budget för exteriördomarkonferensen den 15-17 
november. Budgeten omfattar även de kostnader som uppkommer då konferensen 
kommer att utökas med en extra dag på initiativ från CS. 
 
För att täcka den extra del en av konferensen behöver CS ursprungliga bidrag höjas. 
 
CS beslutade att bidraget totalt ska uppgå till 250 000 kronor. 
 

g) Uppdaterad lista sundhetsarbete brakycefala raser inom SKK och NKU 
För information fanns en uppdaterad lista på det arbete som arbetsgruppen genomfört 
sedan 2016. 
 
CS diskuterade kring problemet att på ett bra och informativt sätt kommunicera svåra 
saker.  

- SKK måste vara pro-aktivt och stå i framkant i brakyfrågan 
- Hur ska organisationen bemöta de som är negativa till det arbete som görs? 
- Presidiet kan träffa arbetsgruppen för att försöka vara behjälpliga 
- Information som presenteras och skickas ut måste nå till organisationens 

uppfödare 
- Kontakten med ras- och specialklubbar har varit/är bra 
- Smärre justeringar i dokumentet sundare trubbnosar ska göras. Slutligt beslut 

om godkännande av texten tas av presidiet 
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I dagsläget har arbetsgruppen svårigheter med att få fram material till 
utbildningsdagarna som är planerade till den 24-25 april (utbildning av examinatorer). 
 
CS uppmanade arbetsgruppen att snarast ta beslut om utbildningsdagarna kan 
genomföras eller inte. 
 

h) Information från ordförande 
 
Robinows syndrom 
Kurt Nilsson informerade om en artikel som berör brakycefala raser. Syndromet är en 
gendefekt som ger hunden en skruvad/vriden svans. 
 
CS noterade informationen. 
 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 9 SKK/UtstK 
 

a) Protokoll nr 5-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 26 oktober 2018. 
 

b) Värmlands Kennelklubb – överklagan av beslut, nationell status på utställning 
i Ransäter 2021 

Bakgrunden till klubbens överklagan är att den ligger helgen efter Stockholms 
Kennelklubbs tredagarsutställning, som har internationell och Nordic Dog Show status. 
 
Det är CS policy att det kan arrangeras en tredagarsutställning vart fjärde år. Varje 
gång ett sådant arrangemang ska planeras in påverkar det de klubbars utställningar 
som ligger precis före och efter ett sådant tredagarsarrangemang.  
 
Efter diskussion beslutade CS att denna gång bifalla överklagandet och tilldela 
Värmlands Kennelklubb en internationell utställning. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 10 SKK/PTK 
 

a) Protokoll nr 2-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och 
Tävlingskommitté den 16 oktober 2018. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 11 SKK/JhK 
 

a) Protokoll nr 4-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
15 november 2018. 
 

b) Överklagan av beslut – Svenska Grythundklubben 
Svenska Grythundklubben har överklagat beslut taget av SKK/JhK protokoll nr 4-2018 
gällande klubbens agerande mot en provdomare. 
I det aktuella fallet har klubben använt begreppet ”vilande auktorisation” vilket inte är 
korrekt då den benämningen t.ex. används vid ohälsa eller när en domare tillfälligtvis 
bedöms inte kan fullgöra sitt domaruppdrag, vilket inte var fallet i detta ärende. 
 
JhK har beslutat att med omedelbar verkan upphäva den vilande auktorisationen. 
 
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet och bakgrunden till JhKs beslut. 
 
Efter en ingående diskussion beslutade CS att avslå överklagandet och fastställa JhKs 
beslut. 
 

c) Överklagan beslut angående domslut från jaktprov 
CS har tagit del av ett överklagande med omfattande korrespondens. Ärendet gäller 
ett domslut som inte accepterats av hundägaren/hundföraren.  
 
Efter att åter ha diskuterat ärendet så finner CS ingen anledning till att ändra de beslut 
som är tagna. 
 
CS avslår överklagandet och avslutar därmed ärendet. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 12 Nationella Dopingkommissionen 
 

a) Positivt dopingprov från Stockholm Hundmässa 2018 
Förelåg ärende behandlat av Svenska Kennelklubbens ledamöter i Nationella 
Dopingkommissionen, avseende dopingprov via urinprov från hund som deltagit vid 
hundutställningen Stockholm Hundmässa 2018. Vid analys har påvisat förekomst av 
substansen teobromin, som enligt Nationellt dopingreglemente för hund är en otillåten 
substans. 
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Mot bakgrund av föreliggande underlag konstaterar CS att brott mot punkt 7, Doping 
och andra otillbörliga förhållanden, i SKKs Allmänna regler för utställningar, prov, 
tävlingar samt beskrivningar, har skett. 
 
CS beslutade att de resultat , erhöll vid 
deltagande vid Stockholm Hundmässa 2018-12-08 stryks. Vidare att erhållet resultat 
stryks för den uppfödargrupp där aktuell hund ingick.  
 
Beslutet förklarades omedelbart justerat, samt att hundens nuvarande avstängning 
upphör. 
 
 
§ 13 SKK/UK 
 

a) Protokoll nr 5-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 25 oktober 2018. 
 

b) Information från ordförande 
 
Pilotprojekt 
SKK/UK har tittat på vilka utbildningar inom hantverksområdet som man skulle kunna 
översättas till yrkesutbildningar med hundinriktning. Det finns flera, men gruppen 
valde att närmare titta på frisörutbildningen. I dagens utbildning på naturbruk med 
inriktning hund ingår en orienterande kurs i trim och klippning på 100 poäng. Jämfört 
med frisörutbildningen som är treårig och omfattar 1250 poäng så är 
hundutbildningen ingen yrkesutbildning som leder till yrket hundfrisör.  
 
Vid en närmare granskning av innehållet i frisörutbildningen visade det sig vara ganska 
lätt att översätta de olika kursernas innehåll till en hundfrisörutbildning. 
Betygssättningen skulle också kunna översättas med lätthet. Fördelen med en 
gymnasieutbildning inom området är att den blir studiemedelsgrundande, vilket gör 
att fler ungdomar skulle kunna ha råd att utbilda sig. Utbildningen skulle även kunna 
ligga till grund för så kallade yrkespaket på KomVux. UK har påbörjat en dialog med 
Skolverket för att möjliggöra en pilotutbildning. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 14 SKK/AK 
 

a) Protokoll nr 4 2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 12 
september 2018. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

b) Protokoll nr 5-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 26 
och 27 oktober 2018. 
 

c) Svenska Vorstehklubben överklagan av AK-beslut nr 3-2018, § 67 
Svenska Vorstehklubben yrkar i brev till SKK/CS att SKK/AK:s beslut så att strävhårig 
vorsteh med otillåtna färger inte ska kunna registreras, i enlighet med FCIs standard nr 
98. 
 
CS diskuterade ärendet ingående och hänvisade till det KF-uppdrag som CS fick 2015 
som innebär att en genomgång av de särbestämmelser som finns hos klubbarna. Att 
minska antalet restriktioner som inte är relaterade till hundrasernas sundhet är också i 
linje med SKKs avelspolicy. 
 
CS beslutade att avslå överklagandet. 
 

d) Svenska Spets- och Urhundklubben – nya registreringsregler för 
pomeranian/klein/mittel och gross spitz 

Specialklubben uttrycker oro över att det införts tillåtelse att para pomeranian, 
kleinspitz. Detta utan att ras- eller specialklubb har fått möjlighet att vara med i 
diskussioner innan beslut tagits. Samtliga varianter finns beskrivna i samma 
rasstandard. 
 
CS beslutade att inte ändra beslutet i sak. CS välkomnar ett möte med vd, AK, SSUK 
och berörd rasklubb. CS återkommer med förslag på datum. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 15 SKK/KHM 
 

a) Protokoll nr 4-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars 
mentalitet den 15 november 2018. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 16 SKK/UKK 
 

a) Protokoll nr 4-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och 
Kennelkonsulentkommitté den 20 september 2018. 
 

b) Information från kennelkonsulentsekretariatet 
 
Avauktorisation 
Annika Lövgren har av UKK avauktoriserats p.g.a. inaktivitet som kennelkonsulent.  
 
CS beslutade fastställa UKKs beslut och tackade Annika Lövgren för hennes insatser 
genom åren. 
 
Charlotta Jacobsson och Monica Wärnberg önskar på egen begäran avauktoriseras 
som kennelkonsulenter.  
 
CS beslutade tillmötesgå begäran och tackade båda för det arbete de lagt ner under 
sin tid som kennelkonsulenter. 
 

c) Omprövning av beslut R33/18 – registrering av presa canario 
Hundägare som önskar omprövning av UKKs beslut att neka registrering av presa 
canario, importerad från Ungern, född i Serbien. 
 
Vad CS erfar så har inga nya fakta tillkommit i ärendet sedan UKK tagit beslut om att 
inte registrera valpen. 
 
Valpen har förts in till EU på ett sätt som strider mot EUs införselbestämmelserna. 
Enligt Jordbruksverket är Serbien ett icke listat land utanför EU, vilket kräver särskilda 
regler för import. 
 
CS beslutade avslå omprövning. 
 

d) Krav på utbildning för kennelnamn 
CS beslutade bordlägga ärendet till nästa möte den 10 april. 
 

e) Utredning gällande förslag på utbildningskrav för registrering av kennelnamn 
CS beslutade bordlägga ärendet till nästa möte den 10 april. 
  



  

SKK/CS nr 1-2019 
2019-02-01 
Sida 13/17 

 
 

 
 

f) UKK statistik 2014-2018/UKK ärenden om hälsoprogram 
UKK redovisade statistik för ärenden mellan 2014-2018. Totalt sett så har antalet 
ärenden till UKK minskat, vilket är ett av de mål som finns beskrivet i kommitténs 
delegeringsordning. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 17 SKK/FK 
 

a) Protokoll nr 5-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
18 oktober 2018. 
 

b) Protokollsutdrag § 80 – raser utan klubbtillhörighet 
FK önskar CS synpunkt om möjligheten att justera nuvarande procedur för klubbar 
utan tillhörighet så att kommittén delegerar rasansvar och att aktuell specialklubb kan 
begära omprövning av CS. 
 
CS hänvisade till § 3 moment 2 i SKKs stadgar som säger att: …. En specialklubb 
ansvarar för den eller de raser och/eller den verksamhet som anges i specialklubbens 
stadgar, och för vilken/vilka delegering erhållits av Centralstyrelsen efter samråd med 
specialklubben. Det ska endast finnas en specialklubb per ras eller raser. Stadgar för 
specialklubb fastställs av Centralstyrelsen. 
 
Vid nästa uppdatering kommer kommitténs delegeringsordning ändras för att på ett 
bättre sätt kunna hantera raser utan specialklubbstillhörighet. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Information från ordförande 
Föreningskommittén planerar för ett gemensamt möte med Prov- och 
Tävlingskommittén under våren. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 18 DN 
 

a) Protokoll 28 september 
För information fanns protokoll från den 28 september 2018. 
 

b) Protokoll 30 november 
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För information fanns protokoll från den 30 november 2018. 
 

c) DN-beslut del 1 och 2 
För information fanns DN-beslut. 
 

d) Funktionärer som fått disciplinär åtgärd 
För information fanns lista över funktionärer som blivit tilldelade disciplinär åtgärd. 
 
CS noterade informationerna. 
 
 
§ 19 Nordiska frågor 
 

a) Protokoll NKU/VD möte 23 oktober 2018 
För information fanns protokoll från möte med de nordiska kennelklubbarnas vd den 
23 oktober 2018. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 20 Internationella frågor 
 
FCIs Europasektion 

a) Protokoll FCI Europasektionsmöte december 2018 
För information fanns protokoll från styrelsemöte i FCIs Europasektion i december 
2018. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Quarterly Monitoring Report 
För information fanns kvartalsrapport från bevakning av djurfrågor inom EU. 
 
CS noterade informationen. 
 
FCI 

c) Protokoll från FCI styrelsemöte 22-23 maj 2018, Budapest 
För information fanns protokoll från FCIs styrelsemöte den 22-23 maj 2018 i Budapest. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) FCI – Situationen med Weltunion der Schäferhund-Vereine, WUSV 
För information fanns brev från WUSV där de beskriver de problem de upplever sig ha 
fått sedan FCI har sagt upp samarbetet med organisationen. 
 
CS noterade informationen. 
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Rapporter 

e) Minnesanteckningar från FCI Lydnadskommitté 
För information fanns minnesanteckningar från SKKs delegat från möte med FCIs 
Lydnadskommitté den 24-25 november 2018i Madrid. 
 
CS noterade informationen. 
 

f) Minnesanteckningar från Europapokalen i Frankrike 
För information fanns minnesanteckningar från SKKs delegat från möte med FCIs 
kommitté för hundar i FCI grupp 6. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 21 Ekonomi 
 

a) Reviderad budget 2019 
I samband med budgetrevideringen för 2019 har dels några redovisningsmässiga 
justeringar gjorts dels är det justerat för de förändringar som skett sedan budgeten 
upprättades i juli 2017, samt de erfarenheter som fåtts av gjorda förändringar 2018. 
Totalt budgeteras för en omsättning för SKK och Länsklubbsuppdraget drygt 156 mnkr. 
 
Från och med 2019 kommer systemutveckling inom IT att aktiveras och ha en 
avskrivningsplan för dessa investeringar på 5 år.  
 
Länsklubbsuppdraget 
Budgeterade medlemsintäkter minskas. Även om den negativa medlemsutvecklingen 
vänder 2019, kommer den redovisade medlemsintäkten inte att öka så drastiskt då 
intäkter periodiseras med 1/12 i månaden.  
 
Totalt sett innebär budgeten att del av det reserverade överskottet från tidigare år 
även behöver användas 2019 för att täcka underskottet i uppdraget. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) BDO – löpande revision 2018 
För information fanns rapport från BDO om den löpande revisionen av SKKs 
verksamhet. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 22 Mötesspecifika frågor  
 

a) Specialklubbskonferensen 
CS gick igenom programpunkter och övriga handlingar som kommer att diskuteras 
under helgen. Ca 130 deltagare har anmält sig, vilket är i paritet med 2017 års 
konferens. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Informationen om HD-utredningen 
Agneta Ståhle informerade kort om arbetsgruppens arbete och det som kommer att 
presenteras på specialklubbskonferensen. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 23 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS fann ingen sådan punkt i detta protokoll. 
 
 
§ 24 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls den 10 april. 
 
 
§ 25 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
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Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Maritha Östlund-Holmsten  Bengt Pettersson 




