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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelsen den 27 
januari 2023. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Thomas Uneholt, ordf., Magnus Jensen, Maritha Östlund-Holmsten, Bengt Pettersson, 
Bo Skalin, Eva Lejdbrandt, Ove Johansson, Agneta Ståhle, Jörgen Oinonen 

Suppleanter: 

Anna Fors Ward (via länk), Birgitta Bernhed, Märta Brandts, Sara Nordin 
 

Adjungerade: 

Kees de Jong, Kjell Svensson, Lotta Bengtsson, personalrepresentant, Fredrik Bruno, 
Karin Strandberg (chef SKKs Medlemsservice), Sofia Malm Persson, (§ 1 - 6) 
 

Anmält förhinder:  

 

Protokoll 

Annika Klang 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

 
Thomas Uneholt hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. Ett särskilt 
välkommen riktades till Karin Strandberg, ny chef för SKKs Medlemsservice. 
 
Ordförande höll en tyst minut för Dan Ericsson, som gick bort i mitten av december 
2022. SKK har kondolerat och representerats vid Dans begravning.  
Den tysta minuten hölls också för Märta Ericson, SKKs äldsta hedersledamot, som 
nyligen avlidit. 
 
En varm tanke skickas till bådas familjer. 
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§ 2 Val av justerare 
 
Magnus Jensen och Maritha Östlund-Holmsten valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 3 Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes. 
 
 
§ 4 Föregående protokoll CS nr 6-2022 
 

a) § 141 b) FCI Utility Dogs Commission – soft stock 
För information fanns beslut om att FCIs styrelse beslutat att soft stock inte får 
användas för att slå/träffa hund. 
 

b) § 146 a) Beslutsunderlag visselblåsarfunktion 
CS har tagit del av förslag till visselblåsarfunktion för Svenska Kennelklubben, SKK. 
Förslaget är utarbetat av Föreningskommittén och Maritha Östlund-Holmsten. 
 
Två frågor har särskilt diskuterats: 

• Sexuella trakasserier och anonymitet:  
Det är inte möjligt att ta bort möjligheten att vara anonym då det är en rättighet enligt 
visselblåsarlagen.  
 
Sexuella trakasserier är inte särskilt reglerade i avtalet, men oavsett om anmälaren är 
anonym eller inte när hen kontaktar företaget om sexuella trakasserier kan frågan inte 
hanteras om anmälaren inte är beredd att träda fram Detsamma gäller annat som inte 
går att bevisa på annat sätt än genom ena partens utsaga.  
 
Vid kontakten kommer företaget beskriva att det kommer krävas att den anmälande 
personen träder fram för att det ska finnas en möjlighet att gå vidare med anmälan. 
Att träda fram innebär att även den anmälda personen får reda på vem som ligger 
bakom anmälan.  
 
Förslag ska tas fram med en vägledning/anvisning till hur funktionen ska fungera. 
 
Beslut om vem inom organisationen som tar emot information från visselblåsarföretag 
ska fattas av CS. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

• Vem kan visselblåsa på vem? 
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Inom kretsen anställda, centrala förtroendevalda och kommittéledamöter samt 
domare kan alla visselblåsa på varandra. Ingen annan kan visselblåsa eller bli 
visselblåst på. Medlemmar använder de befintliga möjligheterna om de råkar ut för 
något olämpligt, t.ex. kommitté, disciplinnämnd eller CS. 
 
CS diskuterade kring visselblåsarfunktionen och beslutade att den ska gälla fr.o.m. den 
1 maj 2023. 
 

c) § 148 b) Beslutsunderlag för nytt avtal med länsklubbarna 
Sista punktsatsen sid 8 i protokollet: 
Texten ska lyda: 
Behov för framtida justeringar för att möta över-/underskott i en fond m.m. hanteras 
på Länsklubbsfullmäktige i samband med beslut om avgift.  
 
CS noterade justeringen. 
 

d) § 164 b) Annonskampanj 
Texten kompletteras med nedanstående mening: 
Kampanjen har två budskap som marknadsförs parallellt, ”det finns en hundras för 
alla” och "ta vara på många års erfarenhet hos våra uppfödare"  
 
CS noterade informationen. 
 

e) § 171 f) SKK/UtstK nr 4-2022, Information från ordförande 
Justering av texten: 
 

Utbildningar 
En brush-up för CUA har hållits med 170 deltagare på distans. Seminarium har också 
bl.a. hållits för länsklubbarnas domar-/ringsekreterare och utställningsansvariga  
 

CS noterade informationen. 
 
Ändrad rubrik 
Internationellt Junior- och Veterancert 
Utställningskommittén har beslutat att inte besluta om vilka färger som ska finnas för 
dessa rosetter. Respektive klubb får välja fritt. 
 

CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 5 Presidiefrågor 
 

a) Ny delegat NKU, FCI-Agility 
Presidiet har godkänt att Thomas Juréhn blir ny delegat i NKU och FCIs 
Agilitykommitté.  
 
CS beslutade fastställde beslutet. 
 
 
§ 6 Diskussions- och strategifrågor 
 

a) Brakycefala frågor 
 
Inledning 
Frågan om hur det på bästa sätt ska gå att minimera hälsorisker för, först och främst 
de fokusraser (fransk och engelsk bulldogg, mops) som SKK har beslutat om, är ett 
stort ämne. SKK/CS har beslutat om en programförklaring som även berörda klubbar 
har godkänt.  
 
Dock är upplevelsen att SKK och berörda klubbar inte är överens när det gäller vilket 
mål som de bör sträva efter för att minska hälsoriskerna. 
 
Nederländerna och Norge har redan fått erfara vad som händer när regeringar tar 
beslut. Finland är på väg att få en skarpare lagstiftning. 
 
Var är vi och vad gör vi, vad säger forskningen? 
En utbildning av veterinärer som ska utföra RFG-S har precis genomförts. Ett första 
testtillfälle kommer att vara den 18 februari. 
 
Sofia Malm Persson, genetiskt sakkunnig på SKKs avdelning för avel & hälsa, 
redovisade forskningsresultat för vad överdriven brakycefali kan medföra genom ett 
antal powerpoint-bilder. Förutom andning kan även andra sjukdomar utvecklas t.ex. 
mag- och tarmproblem, ögonproblem, hudproblem, deformerad ryggrad och 
svansdefekter. 
 
Forskning visar att risken för att utveckla BOAS (brachycephalic obstructive airway 
syndrome) ökar tydligt med minskad relativ noslängd, CFR (craniofacial kvot). En CFR 
som är större än 0,5 ger inte BOAS, enligt studier som gjorts. 
 
En exteriör målbild skulle kunna vara en CFR större än 0,5, vilket Finnish Food 
Authority rekommenderar. 
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En förskjutning av fokusrasernas medelutseende genom att avla på friska hundar med 
mindre kortskallighet rekommenderas.  
 
SKKs avelspolicy säger bl.a. 

Avel och utveckling av rashundar ska därför vara målinriktad, långsiktig och hållbar. 
Med hållbar menas att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet eller 
funktion eller tömmer rasen på genetisk variation. 

Avel och uppfödning ska också ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen 
och Svenska Kennelklubbens grundregler. 

Hundar med allvarliga sjukdomar eller funktionshinder ska inte användas till avel. 
Parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig 
sjukdom/funktionshinder hos avkomman ska undvikas.” 

 
Slutsatser av tillgänglig forskning och rapporter: 

• Den exteriöra målbilden behöver se till att hundarna har en relativ noslängd 
(CFR) större än 0,3 

• Om man vill säkerställa att avelsarbetet inte leder till avkommor med BOAS bör 
målbilden ta höjd för den spridning som finns i en population och ligga väl över 
0,3, idealiskt närmare CFR = 0,5 

• Ett avelsarbete för hundar med högre CFR kan förväntas medföra en indirekt 
selektion även för andra exteriöra egenskaper och ha gynnsam effekt på t ex 
hud/nosrynka, ögon och tandstatus 

• I målbilden bör hundarna ha öppna näsborrar och minskad tjocklek på nacken 

• Den exteriöra målbilden bör även ta hänsyn till och gynna ryggradens och 
svansens utformning 

 

CS förde en lång diskussion i kring de redovisade powerpoint-bilderna med synpunkter 
och kommentarer.  

• Kommentar lämnades om att materialet som visades inte var utskickat i förväg 

• Förslag lämnades på att definiera mål per fokusras och vilka exteriöra mål 
behövs som grund för avelsarbetet. 

• En exteriör förändring är nödvändig, förskjutning av rasernas ”medelutseende”. 

• Vi är aktiva i arbetet med hundars hälsa, vilket är viktigt att informera om till 
omvärlden 

 
Ordförande föreslog att ajournera sammanträdet till efter lunch och senare under 
sammanträdet återkomma med ett förslag till inriktningsbeslut. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
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§ 7 Ajournering av sammanträdet 
 
Ordförande ajournerade sammanträdet kl. 12.30. 
 
 
§ 8 Ajourneringen avslutas 
Ordförande avslutade ajourneringen kl. 13.30 och sammanträdet återupptogs. 
 
 
§ 9 Diskussions- och strategifrågor forts. 
 

a) Brakycefala frågor 
Efter fortsatt diskussion beslutade CS att formulera ett inriktningsbeslut: 
 
CS har sedan tidigare beslutat att införa hälsoprogram nivå 2 enligt RFG-S för de tre 
fokusraserna fransk och engelsk bulldogg samt mops inom 5 år. Den allmänna 
debatten om hälsan hos våra rashundar och risk för  trovärdighetsproblem för SKK, gör 
att CS vill snabba på processen med att testa avelsdjur inom de tre fokusraserna för att 
förbättra deras hälsa.  
 
CS har därför fattat ett inriktningsbeslut om att införa hälsoprogram nivå 2 för de tre 
fokusraserna avseende RFG-S fr o m 1 januari 2025. Om minst 80 % av föräldradjuren 
till kullar i respektive ras registrerade under 1 juli 2023 till 30 juni 2024 är testade, kan 
en förlängning av hälsoprogram nivå 1 för rasen komma i fråga under ytterligare en 
period. 
 
 
§ 10 Information från SKKs ordförande 
 

a) KF 2023 – Arbetsgrupper för nominering till Hamiltonplaketten och 
Förtjänsttecken 

Berörda arbetsgrupper är informerade och underlag är utskickade. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Dan Ericssons Minnesfond 
Förslag finns till att bilda en minnesfond till minne av Dan Ericsson. 
CS ser positivt på initiativet men önskar i diskussion med initiativtagare diskutera den 
slutliga utformningen. 
 
CS beslutade uppdra till ordförande och vd att initiera ett möte med initiativtagaren. 
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c) Minnesanteckningar från gemensamt möte med AK, DK, UtstK, SRD-K och 

KHM 
För information fanns minnesanteckningar från det gemensamma mötet. En mening i 
texten stryks och distribueras igen till berörda kommittéer. 
 
CS beslutade uppdra till AKs ordförande att informera om justeringen. 
 

d) Tackbrev från hedersledamot 
Nyligen avlidna hedersledamoten, Märta Ericson, skickade i början av december 2022 
ett varmt tack för uppvaktningen på hennes 95 årsdag. 
 
 
§ 11 Information från SKKs vd 
 

a) Kansliets uppfödarservice 
Under våren kommer en uppfödarservice att lanseras, ett arbete som spänner över 
flera av kansliets avdelningar. 
 
Syftet med uppfödarservice är att SKKs kansli ska stötta sina uppfödare och att 
uppfödare ska vilja vara en del av SKK-organisationen. Uppfödare inom organisationen 
ska se nyttan av att vara kvar och de som är utanför ska känna en vilja till att vara med. 
 
Ett annat syfte är att vi på ett bättre och mer effektivt sätt ska kunna förmedla 
information till uppfödare. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Organisationsförändringar – SKKs kansli 
SKKs arbete med att ta fram övergripande styrdokument såsom verksamhetsplan, 
kommunikationsplaner och ekonomistyrning m.m. behöver utvecklas. 
 
Detta för att ta tillvara och processa den kunskap som finns och kanalisera det till 
gemensamma styrdokument.  
 
Chefsgruppen kommer att delas in i två delar, ledningsgrupp (övergripande ansvar) och 
chefsforum (ansvar för löpande frågor som rör kansliet). 
 
CS noterade informationen. 
 

c) VD-brev 
Framöver kommer CS att få ett VD-brev som innehåller en sammanfattning av den 
information Ledningsgruppen delar med SKKs kansli. 
 
CS noterade informationen. 
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d) Stockholm Hundmässa 2022 
Genomförandet blev mycket bra med många positiva reaktioner på evenemanget. 
 
Det nya utställningssystemet användas för första gången på Stockholm Hundmässa. 
Tekniskt fungerade systemet utan problem och en majoritet uppskattade detta. Till 
MyDog hade ytterligare utveckling hunnits med vilket också gav mer positiv 
återkoppling. 
 
Det var något färre utställare, besökare och kommersiella montrar än förväntat. 
Resultatet av detta blev ett ekonomiskt bortfall. 
 
Inför Stockholm Hundmässa 2023 kommer vissa justeringar behöva göras för att få en 
rimlig ekonomi för evenemanget. 
 
CS noterade informationen. 
 

e) Kommunikationsplan för SKK 2023 
Vd presenterade förslag till kommunikationsplan för 2023. Den externa 
kommunikationen vilar på målen i Svenska Kennelklubbens stadgar, beslut från 
Kennelfullmäktige och behov som identifierats av SKKs ledning. Baserat på dessa 
utgångspunkter är syftet med den extra kommunikationen att; stärka varumärket, 
befästa SKKs position som expertis inom ämnet hund, flytta fram SKKs positioner inom 
ämnen som lyfts fram av Kennelfullmäktige, SKKs Centralstyrelse och SKKs ledning. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 12 Kennelfullmäktige 2023 
 

a) Streaming av KF 2023 
Fredrik Bruno informerade om att Föreningskommittén tidigare diskuterat möjligheten 
att streama KF. Frågan har åter kommit upp inför årets KF. 
 
Efter en kortare diskussion beslutade CS att uppdra till kansliet att återkomma med ett 
förslag till upplägg och budget till CS möte i april. 
 

b) Utöka CS möte i augusti med en halv eller hel dag 
CS beslutade att utöka CS möte i augusti till två dagar, 9 och 10 augusti. 
 

c) Beräkning av delegater för deltagande på KF 
Beräkningen av antalet delegater varje medlemsorganisation får skicka till 
Kennelfullmäktige har tidigare byggt på otydliga anvisningar och gjorts på olika sätt av 
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medlemsorganisationerna. Vissa medlemskap har undantagits från beräkningen utan 
uppenbara skäl. 
 
Inför KF 2023 görs en tydlig och enhetlig beräkningsmodell. 
Inför KF 2025 görs en beräkningsmodell som bygger på antalet medlemmar istället för 
antalet medlemskap. 
 
Förslag till beslut: 
Medlemsorganisationerna ska räkna medlemskap enligt samma riktlinjer som används 
av SKKs kansli. 
Ungdomsmedlemskap ska ingå i medlemsantalet för respektive medlemsorganisation. 
Kansliet/kommitté tar fram ett förslag till proposition till KF som innebär att stadgarna 
ändras så att delegater ska fördelas efter antalet medlemmar istället för medlemskap. 
Detta kräver att varje medlemsorganisation skickar in medlemsmatrikel med 
personnummer i slutet av varje år, istället för medlemsantal. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

d) Utskottsbehandling av inkomna motioner 
Motionsbehandlingen vid KF är ofta tidskrävande. Utskottsbehandling av motioner i 
rimlig tid innan KF skulle ge en möjlighet att gå igenom motionerna och på förhand 
identifiera de frågor där meningsskiljaktigheter kan förväntas. Det ger dels möjlighet 
att fokusera debatten under förhandlingarna till dessa frågor, men det ger även 
delegaterna möjlighet till diskussioner med den egna styrelsen inför KF. 
 
Utskottsbehandlingen delas upp efter motionernas ämnesområden och leds av en CS 
ledamot. Delegaterna väljer vilket utskott de vill delta i. En möjlighet är att även 
styrelseledamöter i klubbar med rösträtt bjuds in att delta. 
 
Syftet är att få mer effektiva och mer fokuserade förhandlingar vid KF, som ger en 
jämlik behandling av motioner utan stressmoment.  
 
Med utgångspunkten från den information som redovisats beslutade CS: 
Att utskottsbehandling av motioner ska genomföras inför KF 2023 
Att utskottsförhandlingarna ska äga rum i rimlig tid före KF 
 
Denna del av paragrafen är medelbart justerad. 
 
 
§ 13 Skrivelser från läns- och specialklubb 
 

a) Inbjudan till Representantskapsmöte, SHU 
Punkten bordläggs till CS möte i april. 
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§ 14 SKK/AK 
 

a) Protokollsutdrag – policyuttalande ED (armbågsledsdysplasi) 
En arbetsgrupp inom SKK/AK har tagit fram förslag till policyuttalande gällande 
armbågsledsdysplasi, ED. AK har antagit policyuttalandet. 
 
Policyuttalandet ska vara en vägledning för hur ED bör hanteras i avelsarbetet. 
Diskussion har förts med SKKs avläsande veterinärer, röntgengruppen 
och forskare inom kirurgi och ortopedi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. 
 
Policyuttalandet gäller från och med 1 januari 2024. 
 
”Armbågsledsdysplasi, ED (efter engelskans elbow dysplasia), innebär en onormal 
utveckling av armbågsleden som äger rum under hundens uppväxttid. ED är ett 
samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som kan leda till benpålagringar runt 
armbågsleden. ED anses av många vara en mycket större orsak till hälta hos våra 
hundar än höftledsdysplasi, HD. Det bör poängteras att hundar med någon grad av ED, 
även lindrig sådan, per definition har förändringar i leden som har givit eller kan ge 
upphov till benpålagringar (osteoartrit). I detta avseende skiljer sig graderingen av ED 
från den av HD. Detta, i kombination med att hunden bär mer vikt på sina framben än 
bakben, gör att även lindrig ED kan förväntas orsaka individen mer kliniska problem än 
motsvarande grad av HD. 
 
SKK/AKs generella rekommendation är att använda hundar med normala 
armbågsleder (ED-grad 0) i avel. I raser med hälsoprogram för ED på nivå 3 är detta ett 
krav för registrering av avkomma. SKK/AK vill förtydliga att det inte kan anses förenligt 
med grundreglernas punkt 2:2 att använda hund med ED-grad 2 eller 3 i avel. Oavsett 
ED-grad är det inte heller förenligt med grundregeln att i avel använda hundar med 
kliniska symptom på ED, hundar med diagnosen ”ED klinisk” i SKKs databas eller 
hundar som är opererade på grund av ED.  

 
SKK/AK menar att det i enstaka fall kan vara motiverat att använda hund med lindrig 
ED, grad 1, i avel, med hänsyn till andra viktiga egenskaper och/eller populationens 
långsiktiga utveckling med avseende på genetisk variation. Här bör rasspecifik hänsyn 
tas, bland annat till rasens konstitution (t ex storlek och kroppsvikt), hälsostatus och 
avelsbas.  I det fall hund med ED-grad 1 används i avel är det viktigt att säkerställa att 
parningskombinationen inte medför ökad risk för kliniska problem till följd av ED hos 
avkommorna. Hund med ED-grad 1 bör paras med ED-fri individ (ED-grad 0) alternativt 
i parningskombination där ED-index är större än 100. SKK/AK vill understryka att 
användning av hund med ED-screeningsresultat grad 1 i avel ska vara sparsam och 
åtföljas av noggrann utvärdering av avkommorna. I nästa generation bör i första hand 
hundar med normala armbågsleder (grad 0) ses som potentiella avelsdjur.” 
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Hela policyn finns att läsa i AKs protokoll nr 5-2022. 
 
CS beslutade att fastställa policyuttalandet. 
 

b) Rapport Irish Kennel Club – Avelskonferens 
För information fanns en rapport från en avelskonferens som hållits i Dublin i början av 
december 2022. Konferensens huvudämne handlade om hälsofrågor för brakyraser 
och uppfödning. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Protokollsutdrag AK nr 1-2023 - § 10 border collie, nya registreringsregler 
SKK/AK har haft ett uppdrag från CS att se över gällande registreringsregler för border 
collie mot bakgrund av inkommen skrivelse i ärendet. 
 
SKK/AK har beslutat föreslå CS att nuvarande regelverk för border collie ska vara kvar. 
Detta baseras på framtagna underlag, konsekvensanalys och möten med Svenska 
Vallhundsklubben, SVak, och gruppen där bl.a. författaren till den ursprungliga 
skrivelsen deltagit. 
 
Vidare finns det en rad i SKKs registreringsregler under border collie som handlar om 
att dispensregistrering efter oregistrerade föräldradjur inte medges. Meningen bör 
strykas med anledning av att den tillkom i en annan situation än den som råder idag 
och att innebörden inte är förenlig med dagens regelverk för dispensregistrering.  
 
SVaK är informerade om vad strykningen innebär och SKK/AK har beslutat att stryka 
följande mening ur SKKs registreringsregler:  
 
• Dispensregistrering efter oregistrerade föräldradjur medges ej. Gäller fr o m 
1991-01-01. 
 
CS förde en lång diskussion med argument för och emot AKs beslut. 
 
Förslag framfördes att se över möjligheterna att hitta en lösning som tidigare gjorts för 
australisk kelpie och working kelpie. 
 
CS nådde inte koncensus i sina diskussioner, vilket ledde till en omröstning med 
följande utslag: 
6 ledamöter röstade för AKS förslag 
2 ledamöter la ned sina röster 
1 ledamot reserverade sig mot beslutet 
1 suppleant lämnade protokollsanteckning 
 
CS beslutade i enlighet med AKs förslag. 
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CS beslutade vidare att uppdra till SKK/FK att ur ett demokratiskt perspektiv se över 
Svenska Vallhundklubbens stadgar.  
 
Sara Nordin lämnade avvikande mening. 
 

d) Protokollsutdrag SKK/AK nr 1-2023, § 20 i) Pilotprojekt Aninova 
 
CS beslutade bordlägga punkten till CS möte i april. 
 
 
§ 15 SKK/DK 
 

a) Bestyrelserapport Östergötlands Kennelklubb 
DK har beslutat föreslå CS att avauktorisera en exteriördomare med anledning av 
dennes uppträdande, vilket har beskrivits i en bestyrelserapport från Östergötlands 
Kennelklubb. 
 
DK hänvisar till SKKs regler och anvisningar för exteriördomare och domaretiska regler 
där DK anser att domaren visat på bristande omdöme samt skadat allmänhetens 
förtroende för SKK. 
 
Yttranden har kommit från domaren och berörda personer. CS har tagit del av 
befintliga dokument i ärendet. 
 
CS diskuterade ärendet och beslutade att avauktorisera exteriördomaren. Beslutet 
gäller från den 27 februari 2023. 
 
Punkten är omedelbart justerad. 
 

b) Protokoll nr 5-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 16 
november 2022. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 16 SKK/FK 
 

a) Protokoll nr 5-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
24 november 2022. 
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b) Protokollsutdrag § 92 d) Ärende gällande specialklubb 
Ove Johansson informerade om att en specialklubb saknar styrelse i flera av sina 
rasklubbar. Klubben önskar hjälp med att hitta en fungerande omorganisation av 
klubben utan att medlemsdemokratin ifrågasätts. 
 
Klubben föreslår själva att de kan vara ett pilotprojekt. Det är ett angeläget projekt då 
klubbens årsmöte är redan i april månad. 
 
CS diskuterade ärendet och beslutade uppdra till Föreningskommittén stödja klubben i 
ett pilotprojekt.  
 

c)  Avtal för reglering av rasansvar för rasklubb respektive specialklubb 
Ove Johansson informerade om de förslag till avtal som utarbetats av 
Föreningskommittén. Avtalen är utskickade till deltagarna på helgens 
Specialklubbskonferens som förberedelse till ett grupparbete. 
 
Deltagarnas synpunkter från konferensen kommer att gås igenom och eventuella 
justeringar i de ursprungliga förslagen justeras. En remiss kommer sedan att gå ut till 
berörda direkta medlemsorganisationer. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 17 SKK/JhK 
 

a) Protokoll nr 5-2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 17 
november 2022. 
 

b) Information från ordförande 
 
Avgående ledamot 
Magnus Jensen meddelade att Henrik Barnekow meddelat att han avgår med 
omedelbar verkan från Jakthundskommittén. 
 
CS skickade ett varmt tack Henrik för det arbete han lagt ner i kommittén under många 
år. 
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Renmarksutredningen 
Jakthundskommittén kommer att bilda en arbetsgrupp som ska förmedla information 
om renmarksutredningen och dess eventuella konsekvenser, till organisationens 
medlemmar via SKKs kansli. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 18 SKK/KHM 
 

a) Protokoll nr 5-2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars 
mentalitet den 17 november 2022. 
 

b) Kostnader och intäkter gällande BPH 
Anna Fors Ward informerade om ett nytt projekt som KHM önskar arbeta med: 
Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) lanserades 2012 med syfte att 
beskriva beteendet hos hundar av olika raser. När vi nu mer än tio år senare ser 
tillbaka kan vi konstatera att satsningen har varit lyckad. Över 32 500 hundar i 284 
raser har hittills beskrivits i BPH, och utvecklingen går mot allt fler deltagande hundar 
per år. Den övergripande målsättningen med BPH var att skapa ett avelsverktyg som 
kunde användas vid beteendeinriktad hundavel. Under åren har resultat och 
information från BPH använts av många rasklubbar och uppfödare. Ett ytterligare steg i 
den riktningen är införande av mentalindex baserat på BPH. Det har än så länge gjorts i 
en ras, rhodesian ridgeback, och arbete pågår med mentalindex i fler raser. Detta 
arbete har möjliggjorts av forskning på BPH-data, där betydelsefulla 
beteendeegenskaper med tydlig arvbarhet och giltighet i vardagen har identifierats. 
 
KHM vill nu ta nästa steg för att göra BPH-redovisningen än mer användbar. 
Nuvarande redovisning baseras på så kallade spindelvärden vilka utvecklades i 
samband med lanseringen av BPH, 2012. Då fanns av förklarliga skäl ingen kännedom 
om vilka egenskaper som skulle kunna identifieras i BPH, vilket gjorde att de 
spindelvärdena baserades på antaganden. Idag vet vi att redovisningen har vissa 
brister med delvis missvisande information som följd. Med den ökade kunskapen vi nu 
har finns det all anledning att se över redovisningsformerna för BPH. Idag kan 
egenskaper från BPH förankras i forskningsresultat då Kenth Svartberg skrivit två 
vetenskapliga artiklar baserade på forskning utifrån BPH-data. Att BPH snarast 
redovisas på ett korrekt, överskådligt och lättfattligt sätt är avgörande för 
användbarheten av den information som BPH genererar. 
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Följande är tänkt att det nya projektet ska arbeta med: 
Ta fram och lägga förslag på redovisningsform för individpresentation 

• Ta fram och lägga förslag på redovisningsform för ras- och typpresentation 

• Ta fram data som passar de föreslagna redovisningsformerna 

• Beskrivning av BPH-beteenden och dess motsvarighet i vardagssituationer 

• Dokumentation över vad presentationerna baseras på 

• Ta fram redovisningsform för mentalindex 

• Implementering och kommunikation med de personer/företag som anlitas för 
utförande 

 
För att genomföra projektet äskar kommittén 120 000 kr. Den redovisning som är 
framtagen när det gäller kostnader och intäkter för BPH behöver ses över på några 
punkter. 
 
CS beslutade uppdra till kansliet att se över budgetäskandet och återkomma med 
förslag till beslut. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 19 SKK/KMR 
 

a) Protokoll nr 4-2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för 
marknadsföring av rashundar den 22 september 2022. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

b) Protokoll nr 5-2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för 
marknadsföring av raserhundar den 3 november. 
 

c) Marknadsföringskampanj 
Kommittén har genomfört en annonskampanj som gått i SKKs sociala medier och som 
visar på fördelen med att köpa en hund av en SKK registrerad uppfödare för ett tryggt 
hundköp och att det finns en hundras för alla. 
Kampanjen gick med 2 bilder i taget, en som visar ett tryggt hundköp och en 
som visar att det finns en hundras för alla. Bilderna har visats under oktober-december 
2022. 
 
Resultatet av kampanjen visar att bilderna med budskapet en hund för alla gav  mest 
och bäst genomslag. Det betyder att kommittén får fortsätta arbetet med att beskriva 
vikten av ett tryggt hundköp. 
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CS noterade informationen. 
 

d) Köpahund 
Den nya siten kommer att lanseras den 30 januari 2023. 
 
CS noterade informationen. 
’ 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 20 SKK/SRD-K 
 

a) Protokoll nr 2-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för särskilda 
rasspecifika domaranvisningar den 22 november 2022. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 21 SKK/StandK 
 

a) Protokoll nr 4-2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Standardkommitté den 21 
december 2022. 
 

b) Ny ledamot 
Kommittén söker en ny ledamot då Nenne Runsten, beslutat att inte längre vara kvar i 
kommittén. CS tackade för Nennes insatser. 
 
Ordförande, Sara Nordin, tar gärna emot förslag på ny ledamot. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 22 SKK/UK 
 

a) Information från ordförande 
Hundfrisörsutbildningen 
Den nya utbildningen har fått ett positivt mottagande. 
 
CS noterade informationen. 
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Branschorganisation 
Kommittén har börjat föra diskussioner kring ett eventuellt bildande av en 
branschorganisation för hundföretagare. 
 
CS noterade informationen. 
 
Byte av ledamot i FCI Kommitté för utbildning och PR 
Med den inriktning på frågor som hanteras i FCI-kommittén föreslås att Birgitta 
Bernhed blir den som deltar i kommittén istället för Märta Brandts. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 23 SKK/UtstK 
 

a) Protokoll nr 5-2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 15 
november 2022. 
 

b) Protokollsutdrag § 108, Länsklubbarnas utställningsprogram 2025 
De redan godkända datumen för Blekinge Kennelklubbs utställning i Ronneby och 
Örebro Läns Kennelklubbs utställning i Askersund den 9-10 augusti krockar med FCI 
World Dog Show i Helsingfors, därför är de utställningarna flyttade. 
 

Datum Klubb Ort Status 

4 och 6 jan Västra Göteborg internationell 

5 och 7 jan Västra Göteborg nationell 

26-27 apr Wästmanlands Västerås nationell 

3-4 maj Skaraborgs Skara nordic 

24-25 maj Sydskånska Malmö internationell 

24-25 maj Uppsala Läns Gimo internationell 

24-25 maj Södra Norrbottens Piteå nordic 

31 maj-1 jun Nordskånska Hässleholm internationell 

31 maj-1 jun Blekinge Ronneby nationell 

7-8 jun Norra Älvsborgs Vänersborg nordic 

14-15 jun Västerbottens Vännäs nordic 

14-15 jun Hälsinglands Alfta nationell 

14-15 jun Dalarnas Leksand internationell 

27-29 jun Norra Norrbottens Gällivare nordic 

28-29 jun Södra Älvsborgs Borås nationell 

11 jul Hallands Tvååker internationell 
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12 jul Hallands Tvååker nationell 

18-19 jul Stockholms Märsta nordic 

19-20 jul Södra Norrbottens Boden internationell 

19-20 jul Wästmanlands Västerås internationell 

26-27 jul Värmlands Ransäter internationell 

2-3 aug Jämtland-Härjedalens Svenstavik nordic 

16-17 aug Norra Norrbottens Överkalix nationell 

16-17 aug Östergötlands Norrköping nordic 

16-17 aug Södermanlands Eskilstuna nordic 

23-24 aug Västra Ljungskile nationell 

23-24 aug Örebro Läns Askersund nationell 

30 aug Gotlands Visby nationell 

31 aug Gotlands Visby internationell 

6-7 sep Gästriklands Sandviken nordic 

6-7 sep Småland-Ölands Löttorp nationell 

13-14 sep Uppsala Läns Gimo nationell 

11-12 okt Västernorrlands Sundsvall nordic 

31 okt-2 nov Småland-Ölands Växjö internationell 

13-14 dec CS Älvsjö internationell 

 

c)  Gotlands Kennelklubb 2024 
UtstK beslutade att Gotlands Kennelklubb får ytterligare en utställning 2024, den 1 
september i Visby med internationell status. 
 

CS beslutade fastställa utställningsprogrammet för 2025 samt att Gotlands 
Kennelklubb får ytterligare en utställning 2024. 
 

d) Information från ordförande 
 
Möte med FCIs Utställningskommitté 
Kommittémötet som skulle hållas i Peru är inställt på grund av oroligheter i landet. 
Nytt datum får beslutas av arrangören i Peru. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 24 Vision 2030 

a) Extra sammanträde i SKK/CS 
Fredrik Bruno gav en kort information om visionsarbetet inför det extra sammanträdet 
den 21 februari. 
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CS noterade informationen. 
 
 
§ 25 EDS 2026 
Arbetsgruppen informerade om sitt arbete till dags dato: 

• Ansökan om internationell sektionsvinnarutställning är gjord till FCI. Än så länge 
är ansökan inte bekräftad av FCI då en formell ansökan från Italienska 
Kennelklubben om datum för World Dog Show i Milano som ska arrangeras 
första helgen i juni 2026 inväntas. 

• Två URL adresser finns, eds2026.se & europeandogshow2026.se 
 
För att komma vidare i planeringsarbetet behöver inriktningen för hur 
arrangemanget ska läggas upp fastställas. För att bli ett attraktivt arrangemang 
behöver utställarna erbjudas möjligheten att delta på två internationella utställningar 
samma helg. 
 
Arbetsgruppen föreslår  
Att CS beslutar om att arrangera två utställningar, EDS och en vanlig internationell, på 
Stockholmsmässan helgen 4-6  september 2026. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 26 Ekonomi/Statistik 
 

a) Analys registrerade hundar per 31 december 2022 
Antalet registrerade hundar minskade under 2022. 
Antalet ägarregistrerade hundar minskade något hos SKK liksom hos Jordbruksverket. 
Länsklubbarnas medlemsantal fortsätter att öka. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 27 SKK/DN 
 

a) Beslut 68-70, 76-86 
För information fanns beslut 68-70, 76-86. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Funktionärslista 
För information fanns lista med funktionärer som fått disciplinär åtgärd. 
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CS noterade informationen. 
 

c) Protokollsutdrag, DN nr 5-2022, § 25 
Anmälan avvisas, anmäld person är inte medlem i SKK-organisationen. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) Protokollsutdrag, DN nr 5-2022, § 26 
Anmälan avvisas, anmäld person är inte medlem i SKK-organisationen. 
 
CS noterade informationen. 
 

e) Protokollsutdrag, DN nr 5-2022, § 27 
Anmälan avvisas, anmäld person är inte medlem i SKK-organisationen. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 28 Svenska Kynologiska Akademin 
 

a) Utställning i Temarummet 
Utställningen den Gyllene Retrievern pågår i temarummet för närvarande.  
Nästa utställning på Triangeln i museet kommer att handla om hundar på frimärken. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 29 Nordiska frågor 
 

a) Brev till FCI angående regler för Junior- och Veterancertifikat 
NKU-länderna har gemensamt skrivit till FCI angående införandet av junior- och 
veterancertifikat. Ett positivt svar har lämnats från FCI som innebär att CK 
(championkvalitet) kommer att användas även för de nya titlarna. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 30 Internationella frågor 
 

a) FCI Hip Dysplasia Classification 
En konferens om höftledsdysplasi har hållits i Köpenhamn i maj 2022. En expertgrupp 
har tagit fram ett nytt dokument som har godkänts av FCI vetenskapliga kommitté och 
av FCIs styrelse. Dokumentet är giltigt fr.o.m. den 22 december 2022. 
 
CS noterade informationen. 
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b) FCI information om Belarus 
FCIs styrelse har beslutat att representanter från Belarus kennelklubb, andra officiella 
representanter och nationella lag inte får delta på officiella FCI-evenemang utanför 
Belarus. Beslutet gäller från den 1 december 2022 och tills vidare. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) FCI Main Decisions 22-23 November 2022 
För information fanns beslut från FCIs styrelsemöte den 22-23 november 2022. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) Rapport FCI Obedience Commission 
För information fanns rapport från möte i FCIs Lydnadskommitté. 
 
CS noterade informationen. 
 

e) Rapport FCI Retriever Commission 
För information fanns rapport från FCIs Retrieverkommitté. 
 
 
§ 31 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att detta gäller § 9 a), § 14 c) och  § 15 a). 
 
 
§ 32 Nästa sammanträde 
 
Extra sammanträde hålls den 21 februari för visionsarbete. 
Nästa ordinarie sammanträde är den 20 april. 
 
 
§ 33 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
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Justeras: 
 
 
 
Thomas Uneholt 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Magnus Jensen   Maritha Östlund-Holmsten 
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Bilaga 1 
 

§ 9 Diskussions- och strategifrågor 
 

a) Brakycefala frågor 
Jag reserverar mig mot beslutet. Anser att även det svenska testet ska erbjudas. 
 
Bengt Pettersson 
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Bilaga 2 
 

§ 14 c) Border collie – nya registreringsregler 
 
I diskussionen framfördes information om hur andra rasklubbar hanterat liknande 
situationer då klubb och medlemmar inte varit ense om hur avelsansvaret ska 
bedrivas. Ett exempel gavs om en arbetande ras där två klubbar bildades, en för den 
arbetade hunden och en rasklubb för rasen i övrigt. 
 
Min uppfattning är det exemplet skulle kunna vara en framkomlig väg även för border 
collie och vill att detta utreds. 
 
Att minska avelsbasen är helt emot mina principer. 
 
Bo Skalin 
 


