Protokoll från CS 2-09
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 25 mars
2009, Rinkeby.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl Gunnar Stafberg, Ionie Oskarson, Göran
Bodegård, Per-Inge Johansson, Britt-Marie Dornell, Mats Stenmark
Suppleanter: Annica Uppström

Adjungerade: Ulf Uddman, Yvonne Larsdotter

Anmält förhinder: Ulla Björnehammar, Ann Carlström, Åke Hedhammar, Bengt Pettersson,
Bo Skalin

Vid protokollet: Annika Klang

§ 54 Sammanträdet öppnas
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet
öppnat.

§ 55 Val av justeringspersoner
Göran Bodegård och Ionie Oskarson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 56 Föregående protokoll CS nr 1/2009
§ 4 Protokoll SK/AK nr 4/2008
§ 131 Forsknings- och utvecklingsfonden
Diskussionen kring MH och inlånade utländska hundar och importerad frusen sperma togs åter
upp. Göran Bodegård framhöll att han inte kan tyda texten i AKs protokoll på annat sätt än
att avelsdjur som inte är MH-testade inte kan användas i avel i Sverige.
Ulf Uddman informerade att MH-test inte gäller utlandsägda hundar. Det som i dagsläget
diskuteras i AK och där man ska försöka hitta en bra lösning är de utlandsägda hundar som
vistas i Sverige samt de hundar där det finns gemensamt delägarskap i Sverige och
utomlands.
CS noterade informationen.
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Bordlagd fråga – forskning och utvärdering av MH-test
Göran Bodegård har i en skrivelse till CS utvecklat frågeställningen kring det
forskningsprojekt som SKK stöder. Han finner det angeläget att nu när utvecklingen av MH är
påtaglig - och därmed också följderna av tillämpningen av MH för avelsbaserna i berörda
raser - det vetenskapliga värdet i MH ska kunna underbyggas så mycket som möjligt.
Ulf Uddman informerade att det är tre forskargrupper som på olika sätt idag arbetar med
projektet att utvärdera MH, SLU i Uppsala, Stockholms universitet och Köpenhamns
universitet. Dessutom kommer det att finnas en grupp inom AK som också är involverad. Det
material som finns angående MH har lämnats ut till de olika grupperna. Granskning av
resultatet utförs på sedvanligt akademiskt sätt och även från SKKs sida.
I det kommande prioriterade projektet att arbeta med hundars mentalitet kommer dessa
utvärderingar att vara en del av baskunskaperna att arbeta vidare på.

§ 49 Brev Advokatbyrån Kaiding
Advokatbyrån Kaiding har i brev informerat CS att XX inte längre kommer att driva frågan
om hennes avstängning.
XX själv har också i brev ställt till CS bett om ursäkt för sitt uppträdande.
CS konstaterar att XX tagit till sig av den kritik som riktats mot henne och godtar hennes
ursäkt men kan samtidigt konstatera att inget svar lämnats när det gäller vilka paragrafer i
SKKs stadgar och gällande delegationsordning som XX tidigare ansett att CS brutit mot vid
beslut om hennes avstängning.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 57 Protokoll SKK/AK nr 1/2009
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 17-18
januari 2009.
Forsknings- och utvecklingsfonden
a) Bidragsansökan angående ”bas-MH” (protokollsutdrag från AKs möte den 17 mars 2009)
Ansökan och projektbeskrivning från Curt Blix, Hans Temrin, Per Arvelius och Sophia TrenkleNyberg angående medel för projektet ”Avel för mentalt sunda hundar” med projektstart 200904-01. Projektet stöds av Svenska Brukshundklubben (SBK). Total kostnad för projekt är
beräknad till 250 000 kr.
AK föreslår CS att bifalla ansökan om hela beloppet med hänvisning till SKK/CS beslut om
prioritering av hundars mentalitet under kommande verksamhetsperiod.
Ulf Uddman föreslog att pengar till projektet ska tas från den fond som skapas ur
vinstdispositionen för 2008. Projektet kommer att arbeta fram ett MH för alla raser och inte
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bara brukshundsraser.
CS förde en lång diskussion i frågan och beslutade att bifalla ansökan enligt AKs förslag.
Göran Bodegård reserverar sig mot att ansökan om 250 000 kr till Blix, Temrin, Arvelius och
T-N, beviljas. Ansökan pekar på behovet av att rasanpassa MH vilket är en utmärkt ansats,
men i ansökan saknas referens till den basala forskningen och tidigare resultat och
beskrivning av det material – vilka raser – man avser undersöka och det finns ingen
redogörelse för hur undersökningen konkret ska gå till. Det är oklart om det hela rör sig om
en utveckling av befintligt forskningsmaterial eller en evaluering av materialets duglighet mot
intentionen att få ett generellt – för alla raser – dugligt MH.

b) Bidragsansökan Svenska Beagleklubben, § 18 a)
Ansökan från Svenska Beagleklubben (SBlK), Hannes Lohi vid Helsingfors Universitet och
Mark Neff vid University of Davis, Kalifornien med projekttitel ”Framtagande av gentest för
epilepsi resp. för aseptisk meningit (s.k. beagle- eller bassetsjuka).
AK föreslår CS att avslå ansökan med hänvisning till att medel för provtagning beträffande
epilepsi redan finns avsatta inom det s.k. LUPA-projektet, administrerat av SLU.
CS beslutade i enlighet med AKs förslag.

c) Bidragsansökan från Svenska Shar-Pei Klubben, 18 a)
Ansökan från Svenska Shar-Pei Klubben och Christoffer Martinsen vid Veterinärmottagningen i
Näsum med projekttitel, ”Program för att utreda och begränsa förekomsten av ögonproblem
inom rasen shar pei”.
AK föreslår CS att bifalla ansökan med totalt 96 000 kr med hänvisning till att SKK kräver
kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med problem förknippade med exteriöra överdrifter
inom rasen shar pei.
CS beslutade i enlighet med AKs förslag.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 58 Protokoll SKK/DK nr 4/2008
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 27-28
oktober 2008.

§ 68 Information från VD
Göran Bodegård har i brev till CS kommenterat sin uppfattning om hur domaransvarig person
i Sydskånska Kennelklubben har agerat efter CS beslut om att utomnordiska domare som ska
döma i Sverige måste ha varit auktoriserade i tre år och dömt respektive ras tre gånger.
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Personen ifråga har via e-post kontaktat ett antal utländska domare och informerat om CS
beslut, på ett inte helt korrekt sätt.
Det är Göran Bodegårds uppfattning att e-posten uppfattats mycket negativt av utländska
domarkollegor. Att CS vid tidpunkten för e-posten inte haft en klar plan på om hur beslutet
skulle fungera i praktiken har förvärrat reaktionen utomlands.
Ulf Uddman har från FCIs styrelse fått uppfattningen att de förstår SKKs syfte med beslutet
men har ingen förståelse för den metod som föreslagits.
CS diskuterade ärendet och konstaterade att personen ifråga i sin roll som domaransvarig och
offentlig person inom en länsklubb uppträtt klandervärt.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 59 Protokoll SKK/DK nr 1/2009
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 16 februari
2009.

§ 26 Domarkonferenser – Övrigt
DK föreslår CS att den domarkonferens som ska hållas och omfattas av SRD-raserna ska
arrangeras den 5-6 mars 2011.
CS beslutade i enlighet med DKs förslag.
Vidare beslutade CS att uppdra åt SKK/AK och SRD-gruppen att fortast möjligt besluta om
vilka raser som ska omfattas av konferensen så att berörda domare kan bjudas in.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 60 SKK/DN beslut och sammanställning av beslut
För information fanns DNs beslut och sammanställning av beslut.
CS noterade informationen.

§ 61 Protokoll SKK/JhK nr 1/2009
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 29 januari
2009.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
SKK/JhK 2/2008, 2008-09-18
Ulf Uddman lämnade ett förtydligande att det är SKKs föreningskommitté som föreslår
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klubbtillhörighet för nya raser.
CS noterade informationen.

§ 11 Svenska Vorstehklubbens (SVK) anmälan – angående händelse under jaktprov – Öland
2008-10-11-12
Svenska Vorstehklubben har lämnat en anmälan till JhK mot en persons uppträdande vid prov
på Öland samt även vid ett prov i Alingsås 2007.
JhK har lämnat ärendet till CS med en rekommendation att anmäla personen till SKK/DN för
brott mot SKKs Allmänna bestämmelser för Prov, Tävling och Utställning samt mot
Grundreglernas punkt 1:4 och SKKs stadgar § 14 mom. 1.2.
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet och beslutade att överlämna ärendet till
SKK/DN för vidare handläggning.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 62 Protokoll SKK/StandK nr 1/2008
Protokoll fört vid sammanträde i SKKs Standardkommitté den 11 november 2008.

§ 102 Förslag på tilltalsnamn på raser
Standardkommittén har lämnat ett utkast till hur tilltalsnamn på svåruttalade utländska raser
kan komma att se ut t.ex. hrvatski ovcar – kroatisk vallhund, ogar polski – polsk stövare,
russkaja gontjaja – rysk stövare.
Arbetet kommer att fortsätta och vara slutfört innan årets slut.

CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 63 Protokoll SKK/UKK nr 1/2009
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté den 17 januari 2009.

§ 7 Information från sekreteraren
Göran Bodegård önskar ett klargörande från UKK angående kommitténs arbete och den
ärendestatistik för brott mot SKKs regelverk som presenteras för 2008 i protokollet. Göran
Bodegård anser också att SKKs regelverk leder till en stor del gransknings- och
tillsynsverksamhet som inte gynnar en positiv anda i organisationen och som hindrar
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kommitténs kreativa och framåtsyftande verksamhet.
Ulf Uddman förklarade att av de 426 ärenden som hamnat på kommitténs bord så har
förklaringarna för 375 ärenden (ca 90 %) accepterats och vid de resterande 50 ärenden har
förklaringarna inte accepterats. Att samtliga ärenden behandlades av UKK hänför sig till
tidigare KF-beslut.
Ionie Oskarson, ordförande i UKK, informerade att UKK hela tiden försöker arbeta i
förebyggande syfte. De ärenden som lämnas till SKK/DN för ställningstagande ska vara väl
underbyggda och har hittills lett till fällande domar i nästan 100 % av fallen.
Inom kommittén pågår en ständig diskussion om hur man på bästa sätta ska nå ut till
uppfödarna med information, inte minst de nya uppfödarna är en viktig målgrupp.
Kennelkonsulenterna som utgör en viktig del av det förebyggande arbetet försöker man stötta
på olika sätt genom utbildning, vidareutbildning och regionträffar. UKK ser även möjlighet till
informationsspridning genom CS tidigare beslut att distribuera Hundsport Special till samtliga
uppfödare.
Kommittén har en mycket stram hållning när det gäller djurskydd och vanvårdsärenden.

CS uppdrog till UKK att i sina protokoll mer försöka spegla den goda och framåtsyftande
verksamheten som bedrivs.

§ 8 Uppfödarärende U53/08
Ärendet gäller en hund som blivit utlånad av en uppfödare utan avsikt att hunden skulle
lämnas permanent och vad som avtalats parterna emellan. Personen som lånat hunden
önskar behålla den vilket inte var uppfödarens mening. UKK har i sitt beslut konstaterat att
det är olyckligt att situationen utvecklats till en tvist parterna emellan och att någon form av
avtal skulle ha upprättats då lånetiden drog ut på tiden. UKK kan dock inte se att berörd
uppfödare brutit mot några av SKKs gällande regler.
Ett ombud har överklagat UKKs beslut till CS. CS har tagit del av tillgängliga handlingar i
ärendet och kan liksom UKK bara beklaga att det utvecklats till en tvist.

CS beslutade att fastställa UKKs beslut.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 64 Protokoll SKK/UtstK nr 1/2009
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 14-15
januari 2009.
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§ 4 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag
UtstK 4/2008, § 80 inkomna skrivelser – Södra Älvsborgs KK – Borås 2008-06-09 – shar pei –
avstängd under utredning p.g.a. att hunden uppvisats med opererade ögonlock
UtstK har i ovanstående ärende fått ett utlåtande från NatDopK om att operativa ingrepp på
hund är otillbörlig påverkan. UtstK har annullerat utställningsresultat för shar pei Margem’s
Just Make My Day S31342/2007från Borås 2008-06-28 samt resultat uppnådda mellan den 30
juni 2008 fram t.o.m. den 17 augusti 2008.

UtstK överlämnar ärendet till CS för vidare handläggning.
Mot bakgrund av tillgängliga handlingar i ärendet beslutade CS att vidarebefordra ärendet till
SKKs Disciplinnämnd.

Övrigt

Inställd rasspecial
Rasklubben har vid styrelsemöte i oktober 2008 beslutat ställa in sin rasspecial i juni 2009.
Berörd länsklubb har fakturerat rasklubben för kontraktsbrott avseende utlägg som
länsklubben kommer att få under 2009 och till viss del under 2010.
De både klubbarna har gjort en överenskommelse som båda har accepterat varför den delen
av ärendet är utagerat.
Inbjuden domare och ringsekreterare har av rasklubben yrkat på ersättning för uteblivet
arvode och reseersättning.
VU/UtstK har uttalat att om en klubb p.g.a. särskilda omständigheter tvingas annullera ett
kontrakt gäller att domare och aktuell klubb i första hand gör en överenskommelse. Eventuell
ekonomisk ersättning i form av reseersättning eller liknande kan endast göras mot faktiska
kostnader dvs. mot kvitto.
Den berörda rasklubben har även skrivit till SKK/DK angående domarens krav på ersättning.
DK har i sitt yttrande anmärkt på att domaren yrkar ersättning för utgifter som inte är
faktiska. DK anser att domaren betett sig både olämpligt och oetiskt. DK har beslutat tilldela
domaren en skriftlig erinran.
CS konstaterade att både UtstK och DK i ovanstående ärende gjort skäliga och rimliga
uttalanden.

SKKs Föreningskommitté har vid sitt möte den 3 mars 2009 konstaterat att det inte är
ovanligt att klubbar med relativt kort varsel avbokar domaruppdrag men att man inte tagit
ställning i frågan då den tillhör andra kommittéer inom SKK.
FK önskar dock att principfrågan om hur nära en utställning en klubb ska kunna avboka ett
uppdrag och efter vilka principer.
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CS beslutade att uppdra åt SKK/UtstK och SKK/DK att ta diskutera frågeställningen.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna

§ 65 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferens 2009
För information fanns minnesanteckningar från specialklubbskonferensen den 31 januari – 1
februari 2009.

CS noterade informationen.

§ 66 Verksamhetsberättelse 2008
Verksamhetsberättelsen för 2008 gicks igenom och ledamöterna uppmanades att senast den
30 mars lämna sina kommenterar för justering innan tryckning.

§ 67 Bokslut SKK 2008
Ulf Uddman redogjorde för SKKs bokslut för 2008.

CS beslutade att godkänna de framlagda bokslutet.
CS beslutade vidare att avsätta 200 00 kr av överskottet i Länsklubbsfonden till projekt att
motverka missbruk av smällare och fyrverkerier.

§ 68 Bokslut SKKs fonder och bolag
a) AB Fritidsrörelsernas Hus
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i AB Fritidsrörelsernas Hus, för 2008.

CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet.

b) Föreningsdistribution i Spånga AB
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Föreningsdistribution, för 2008.

CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet.

c) People and Animals for Life – 2010 AB
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i People and Animals for Life – 2010 AB, för 2008.
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CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet.

d) Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Fond
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Fond,
för 2008.

CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet.

e) Stiftelsen SKKs Forskningsfond
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i SKKs Forskningsfond, för 2008.

CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet.

f) Stiftelsen SKKs donatorers fond
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Stiftelsen SKKs donatorers fond, för 2008.

CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet.

§ 69 Verksamhetsplaner
a) Verksamhetsplan 2010-2011
Verksamhetsplanen gicks igenom och smärre justeringar gjordes varefter CS godkände
verksamhetsplanen.

b) Verksamhetsplan Länsklubbsuppdraget 2010-2011
Verksamhetsplanen gicks igenom och smärre justeringar gjordes varefter CS godkände
verksamhetsplanen.

§ 70 Budget 2010-2011
Ulf Uddman redovisade budget för de kommande verksamhetsåren. CS beslutade att
godkänna budgeten.

§ 71 KF 2009
a) Rapport av CS uppdrag från KF 2007
Ulf Uddman redogjorde för de uppdrag CS fått från KF 2007.
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CS beslutade godkänna rapporten.

b) Valberedningens förslag till ledamöter i CS
För information fanns valberedningens förslag till ledamöter i CS för kommande
verksamhetsperiod.

CS noterade informationen.

c) Bilaga 2:3 Regler för medlemskap i lokal kennelklubb med tillhörande förslag till justering
av länsklubbsstadgan och stadgar för lokal kennelklubb

Bilaga till Länsklubbsfullmäktige gicks igenom och efter smärre redaktionella justeringar
beslutade CS att godkänna denna.

d) Bilaga 2:5 CS förslag till medlemsavgift för länsklubbarna

Bilaga till Länsklubbsfullmäktige gicks igenom och efter smärre redaktionella justeringar
beslutade CS att godkänna denna.

e) Bilaga 2:6 CS förslag beträffande avgifter vid länsklubbarnas utställningar

Bilaga till Länsklubbsfullmäktige gicks igenom och efter smärre redaktionella justeringar
beslutade CS att godkänna denna.

f) Bilaga 2:7 Beslut om delegeringsordning för centralstyrelsen

Bilaga till Länsklubbsfullmäktige gicks igenom och CS beslutade att godkänna denna.

g) Bilaga 10 Beslut om avgift för ungdomsmedlem i specialklubb

Bilaga till Kennelfullmäktige gicks igenom och CS beslutade att godkänna denna.

h) Bilaga 1 Beslut om delegeringsordning för CS

Bilaga till Kennelfullmäktige gicks igenom och CS beslutade att godkänna denna.

i) Bilaga 17:1 Lojalitetsbehov på person med auktorisation och/eller är förtroendevald inom
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SKK-organisationen

Bilaga till Kennelfullmäktige gicks igenom och CS beslutade att godkänna denna.

j) Bilaga 18:1 SKKs policy avseende hund och hundanvändning vid jakt och jaktprov

Bilaga till Kennelfullmäktige gicks igenom och efter smärre redaktionella justeringar beslutade
CS att godkänna denna.

k) Fördelning av föredragningsansvar vid KF

Ulf Uddman presenterade förslag till föredragningsansvar vid KF. Efter smärre justeringar
godkände CS förslaget.

§ 71 Attest- och teckningsrätt för Svenska Kennelklubben
Ulf Uddman informerade om en justering i attest- och teckningsrätten för Svenska
Kennelklubben som innebär att Anna Thulin Glöersen tas bort från dokumentet då hon slutat
sin anställning på SKK.

CS noterade informationen.

§ 72 SKKs Miljöpolicy
För information fanns förslag till miljöpolicy att presenteras för Kennelfullmäktige.

CS beslutade att godkänna förslaget.

§ 73 Ärenden från ras- och specialklubbar
a) Svenska Brukshundklubben ansökan om att även nordiska mästerskap ska vara berättigat
till bidrag från Landslagsfonden
Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) har i skrivelse till CS ansökt om att även
deltagande i Nordiska mästerskap ska vara berättigat till bidrag från Landslagsfonden. FS
anser att deltagare i dessa mästerskap representerar Sverige i samma utsträckning som
deltagare i EM och VM.
Ulf Uddman informerade om nuvarande bidragsregler för landslagsfonden:
Junior Handling: Deltagaren får bidrag med 2 000 kr om tävlingen sker i Norden respektive 4
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000 kr utanför Norden. Vidare finansieras med samma belopp alltid en vuxen person.
Bidrag utgår i dag för tävlande för Nordisk Vinnare samt FCIs vinnartävlingar. Samma bidrag
utgår även vid deltagande på Crufts men finansieras då genom SHUs sponsor.

Övriga landslag: För övriga landslag utgår ingen ersättning för Nordiska mästerskapstävlingar
utan enbart för FCI-tävlingarna som har karaktären EM, VM eller Europacuper.
SKK betalar alltid deltagaravgift samt ett resebidrag på 1 000 kr inom Norden och 2 000 kr
utanför Norden per deltagare.
Landslagsfonden uppgår idag till ca 2,6 miljoner kr den 31 dec 2008. Den årliga avkastningen
uppgår till i storleksordningen 75 000 – 100 000 kr. För 2008 har ca 185 000 kr utbetalats
dvs. en del av kapitalet är förbrukat.

Det finns en mängd olika Nordiska Mästerskap och om ett beslut att stödja dessa tävlingar tas
så kommer det innebära att fonden minskar än snabbare under förutsättningen att beloppen
inte justeras. Bidragen till de olika Nordiska Mästerskapen har uppskattats till i
storleksordningen 250 000 kr/år.

CS diskuterade ärendet och beslutade att under den tiden fonden är under uppbyggnad är det
inte möjligt att utöka antalet tävlingar.

b) Svenska Terrierklubben – brev angående fem generationers härstamning vid import av
hund
Svenska Terrierklubben har i brev framställt önskemål om att SKK ska göra en hemställan om
att importerade hundar per automatik registreras med fem generationers härstamning vid
importtillfället.
Ulf Uddman uttalade att det inte är möjligt att genomföra ett sådant önskemål eftersom de
flesta kennelklubbar inte utfärdar stamtavlor i fem led. Att manuellt hantera de ca 2 500
årliga importerade hundarna kommer att innebära en betydande kostnadsökning. Om den
som importerar en hund själv kan ta fram uppgifter i fem led kan SKK självklart mot
kostnadstäckning registrera hela stamtavlan.

CS beslutade i enlighet med VDs förslag.

c) Annullerade utställningsresultat – Svenska Vorstehklubbens Södra avd./Södra
Fågelhundklubben
Bakgrunden till ärendet är att Svenska Vorstehklubbens Södra Avdelning (SVK Södra) och
Södra Fågelhundsklubben (SFK) har under flera år haft ett samarbete när det gäller
utställning.
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Under 2007 flyttades den gemensamma utställningen som tidigare hållits i april till att hållas i
maj. SVK Södra meddelade SFK om ändring av datum men ändringen kom aldrig fram till SKK
på grund av den mänskliga faktorn.
SKKs utställningskommitté har beslutat att Södra Fågelhundsklubben inte får arrangera
officiell utställning 2009, 2010 eller 2010. Resultaten för de deltagande hundarna har strukits.
SVK Södra överklagar i brev UtstK beslut, och hänvisar bl.a. till att tredje person blir drabbad
när utställningsresultaten strukits för de aktuella hundarna.

CS diskuterade ärendet mot bakgrund av tillgängliga handlingar och beslutade att resultaten
för de aktuella hundarna inte ska strykas. Vidare beslutade CS att Södra
Fågelhundsklubben får ett års avstängning (2009) från att arrangera officiell utställning.

d) Brev angående collierasen sedd ur ett antal uppfödares synvinkel
Ett antal uppfödare har till SKK skrivit angående hur de ser på rasen collie och på den, som
de anser, negativa propaganda som spridits om rasen och dess temperament. SKK har
hämtat synpunkter från Svenska Brukshundklubben, Svenska Collieklubben och SKKs
avelskommitté i frågan.
Svenska Brukshundklubben (SBK) uttalar sitt stöd för collieklubbens arbete med att följa upp
RAS. I RAS framgår behovet av att bl.a. arbeta för en förbättring av rasens mentalitet. SBK
värnar om de arbetande raserna dit collien sedan mycket lång tid räknas. SBK hänvisar till
pågående utvärderingar av MH och SKK/CS beslut att prioritera mentaliteten inom alla raser
och anser inte att man i nuläget behöver förändra kraven på känd mental status. SBK trycker
också på SKKs grundregler 2:3 som säger att hundar oavsett ras som uppvisar överdrivna
rädslereaktioner eller aggressivt beteende inte ska användas i avel.
Svenska Collieklubben har lämnat ett stort material som rör rasen ur olika aspekter många
med utgångspunkt i rasens fastställda RAS.
SKK/AK har diskuterat innehållet i skrivelserna i förhållande till gällande grundregler 2:3 (se
SBKs kommentarer ovan).
AK konstaterar också att det inom rasklubben finns olika åsikter om vilken betydelse MH ska
tillmätas i förhållande till andra faktorer vid avelsurval, men att man delar oron för rasens
utveckling när det gäller mentalitet. AK hänvisar också till SKK framöver kommer att
prioritera hundars mentalitet i sitt arbete.
AK önskar kalla Svenska Collieklubben och SBK till ett inledande möte.
CS diskuterade ärendet mot bakgrund av tillgängliga handlingar och uttalade att
utgångspunkten för avel inom organisationen är SKKs grundregel 2:3. Det är fortfarande för
tidigt att slutligt värdera MH då fler utvärderingsprojekt som tidigare redogjorts för pågår.
SKK avvaktar resultatet av forskningsrapporten innan CS är berett att förändra nuvarande
regler kring hur olika resultat från MH ska tolkas och värderas som t.ex. krav vid
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valpregistrering.

CS stöder AKs initiativ till ett möte med Svenska Collieklubben och SBK.

e) Ansökan om ekonomiskt bidrag gällande världskongress för västgötaspets
Specialklubben för Västgötaspets ansöker om ekonomiskt bidrag för en världskongress för
västgötaspets.
Klubben anordnade en informell träff för utländska rasklubbar i samband med WDS 2008 och
önskar följa upp detta med en världskongress.

Specialklubben bifogar program och budget för konferensen.

CS diskuterade ansökan och beslutade att bifalla förfrågan med 25 000 kr med hänsyn till att
västgötaspets är en svensk nationalras.

§ 74 Nordiska frågor
a) Information från möte NKU/AU den 7 januari 2009

Utställningsfrågor
Förslag till gemensamma nordiska utställningsregler fastställdes.
SKK/NKK/FKK skriver till FCIs styrelse och begär att internationellt utställningschampionat för
de svenska, norska och finska jakthundsraserna inte ska kunna tilldelas championat utan krav
på jaktprovsmerit.
FCIs styrelse har ännu inte fattat något beslut om att minska de s.k. ”färg-CACIB” som finns
för ett antal raser till en generell regel med ett CACIB per ras och kön. NKU bordlade
eventuell samordning av de nordiska reglerna.
NKU godkände den samordning som gjorts för tax vad avser de olika kraven på
jaktprovsmeriter från de olika nordiska länderna.
SKK vann inget gehör från övriga länder att de nordiska raserna endast ska dömas av
nordiska domare.
SKKs fråga att kunna skicka ut utställningskatalogen i förtid till utställare med hjälp av
Internet möttes med viss skepsis, även om man inte tidigare funderat på saken. Men alla
hade samtidigt samma grundproblem med att få sina kostnader för kataloger täckta.
SKKs förslag att öka samordningen av nationella/internationella utställningar i Norra Norden
möttes i positiva ordalag. Mötet beslutade att SKK skickar sina kommande
utställningsprogram för 2012 till FKK och NKK för att se om någon samordning går att
arrangera redan nu. NKK beslutar själva om utställningsdatumen medan FKK har samma
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system som Sverige med lokala distrikt som ansvarar för utställningarna.
Frågan att nya nordiska domare ska få döma i rimlig omfattning blev endast ett uttalande att
detta måste lösas nationellt.
SKK informerade att SKK kommer att skicka ut särskilda domaranvisningar (SRD) som ska
tillämpas vid tjänstgöring i Sverige till samtliga nordiska domare.
FKK har skrivit till FCI rörande en begäran om en ändrad ordalydelse av den s.k. 30
milsregeln för internationella utställningar. Något svar har ännu inte kommit.
SKK informerade om att rasen Plott har börjat registreras i SKK, rasen är inte FCI-erkänd
men erkänd av AKC.

Tävling

Nordiska Mästerskap 2009 i Freestyle kommer inte att inkludera ”heelwork to music”.
Inget Nordiskt Mästerskap för stående fågelhundar kommer att arrangeras p.g.a. inget
intresse finns från Sverige och Danmark.

Avel

NKU/VKs beslut att de önskar att NKU/AU tar upp FCIs styrelses beslut rörande vit herdehund
och dess avelsbegränsningar till en förnyad prövning vann inte gehör. De nordiska länderna
hanterar tillsvidare eventuella importer till rasen oförändrat.

Övrigt

SKK/NKK fick i uppdrag att förbereda för en motion till FCIs generalförsamling med anledning
av den bristande demokratiska process som varit inför FCI styrelses besked om att införa ett
nytt internationellt utställningschampionat för samtliga raser utan krav på jakt- eller
bruksprovsmerit.

Frågan om EUs tjänstedirektiv kommer att påverka respektive kennelklubbs tillämpning av
sitt regelverk vad avser personer som bor i annat land hänsköts till FCIs Europasektion.

NKK informerade om att de nya reglerna för fyrverkerier som innebär förbud mot smällare
och raketer ”på pinne” samt dryga böter på 8 000 kr, för dem som bryter mot lagen inneburit
att på nyåret 2008/2009 blev det inga eldsvådor i Norge som var fyrverkerirelaterade samt
att personskadorna minskade med 80 %!

CS noterade informationen.
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§ 75 Internationella frågor
a) Protokoll från styrelsemöte i FCI den 3 och 4 september 2008
För information fanns protokoll från styrelsemöte i FCI den 3 och 4 september 2008 i Bad
Tatzmannsdorf.

4. Are the judges written reports necessary or not?(är domarnas skrivna kritiker nödvändiga
eller inte?
Meningarna går isär om skrivna kritiker är bra eller dåliga och att en kortlista gjorts med föroch nackdelar beträffande detta. I dagsläget är det frivilligt att använda skrivna kritiker för
internationella utställningar liksom för världs- och sektionsutställningar.

CS noterar med förvåning att FCIs styrelse inte någonstans diskuterar att välskrivna kritiker
kan användas som ett led/utvärdering i avelsarbetet.

b) Protokoll från styrelsemöte i FCI den 1-2 april 2008
För information fanns protokoll från styrelsemöte i FCI den 1-2 april 2008.

CS noterade informationen.

c) Kvartalsrapport
För information fanns FCI Quarterly Update från juli och oktober 2008.

CS noterade informationen.

d) Samverkan på Crufts 2009
Ulf Uddman informerade att samverkan med KC inte blev aktuellt p.g.a. de reaktioner som
blev i samband med visningen av BBCs film om avel i England.

CS noterade informationen.

e) Protokoll från styrelsemöte i FCIs Europasektion
För information fanns protokoll från styrelsemöte i FCIs Europasektion den 10 december 2008
i München.

CS noterade informationen.
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f) Brev till FCI från FKK, NKK och SKK med begäran om undantag från FCIs beslut om
internationella championtitlar för inhemska jakthundsraser
För information fanns brev till FCI begäran om undantag från FCIs beslut om internationella
championtitlar för inhemska jakthundsraser.

CS noterade informationen.

g) General assembly of the FCI Europe Section 2009
För information fanns kallelse till Europasektionens årsmöte den 2 juni 2009 i Dublin.

CS noterade informationen.

§ 76 Statliga myndigheter
Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut nr 6 - bidrag ur Viltvårdsfonden till Svenska Jägareförbundet för år 2009
För information fanns ”Regeringsbeslut nr 6 - bidrag ur Viltvårdsfonden till Svenska
Jägareförbundet för år 2009”.

CS noterade informationen.

Regeringsbeslut nr 24 - Uppdrag om åtgärder med anledning av vildsvinsförekomst
För information fanns ”Regeringsbeslut nr 24 - Uppdrag om åtgärder med anledning av
vildsvinsförekomst”.

CS noterade informationen.

Regeringsbeslut nr 25 - Uppdrag om villkor för försäljning av produkter av vildsvin
För information fanns ”Regeringsbeslut nr 25 - Uppdrag om villkor för försäljning av produkter
av vildsvin”.

CS noterade informationen.

Regeringsbeslut nr 30 - Uppdrag att utarbeta en nationell förvaltningsplan för vildsvin m.m.
För information fanns ”Regeringsbeslut nr 30 - Uppdrag att utarbeta en nationell
förvaltningsplan för vildsvin m.m. ”

CS noterade informationen.
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Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket att efter samråd med berörda myndigheter och
organisationer utarbeta en nationell förvaltningsplan som i första hand ska fungera som
kunskapsstöd i utarbetandet av länsvisa effektiva förvaltningsplaner för vildsvin
För information fanns ” Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket att efter samråd med berörda
myndigheter och organisationer utarbeta en nationell förvaltningsplan som i första hand ska
fungera som kunskapsstöd i utarbetandet av länsvisa effektiva förvaltningsplaner för
vildsvin”.

CS noterade informationen.

Finansdepartementet
För information fanns betänkandet ”En framtida spelreglering”.

CS noterade informationen.

Övrigt
Ulf Uddman informerade att regeringen planerar att omorganisera några av sina myndigheter.
En sammanslagning av delar av nuvarande Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SVA till en
ett nytt verk som ska ansvara för djurfrågor i Sverige, främst med inriktning på
livsmedelsproduktionen.

CS beslutade att Ulf Uddman får mandat att tillsammans med en handfull andra
organisationer agera för att frågor som rör sällskapsdjur hålls åtskilda från livsmedelsfrågor.

Socialdepartementet
För information fanns ”Uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med service- och
signalhundar”.

CS noterade informationen.

Miljödepartementet
Den aktuella situationen för den svenska vargstammen - Uppdrag till Naturvårdsverket i fråga
om förvaltning av varg och järv
För information fanns ”Den aktuella situationen för den svenska vargstammen - Uppdrag till
Naturvårdsverket i fråga om förvaltning av varg och järv.”

CS noterade informationen.
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Uppdrag till Naturvårdsverket att föreslå åtgärder som kan stärka vargstammens genetiska
status
För information fanns ”Uppdrag till Naturvårdsverket att föreslå åtgärder som kan stärka
vargstammens genetiska status”.

CS noterade informationen.

Naturvårdsverkets redovisning av tre regeringsuppdrag rörande förvaltning av rovdjur
För information fanns ”Naturvårdsverkets redovisning av tre regeringsuppdrag rörande
förvaltning av rovdjur”.

CS noterade informationen.

Den aktuella situationen för den svenska vargstammen
För information fanns brev till Miljödepartementet angående den aktuella situationen för den
svenska vargstammen.

CS noterade informationen.

Naturvårdsverkets redovisning av tre regeringsuppdrag rörande förvaltning av rovdjur
SKK har berett tillfälle att svara på ovanstående remiss. Svaret kan läsas på SKKs webbplats
www.skk.se

§ 77 Tvist angående leverans av mattor till SKK
SKK har reklamerat de ringmattor som beställdes i samband med World Dog Show.
Leveransen stämde inte med vad som beställts varför SKK inte betalat hela det fakturerade
beloppet. Företaget som levererat mattorna har valt att stämma SKK. Fallet tas upp i
tingsrätten i maj månad.

CS noterade informationen.

Övrigt

Föreningsdistribution i Spånga AB – FAB
SKK driver med hjälp av advokat ett skattemål som kommer att tas upp i kammarrätten i
april månad.
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CS noterade informationen.

Utesluten medlem – stämning mot SKK
En medlem som tidigare stämt SKK för uteslutning har blivit dömd att betala
rättegångskostnader. Personens hus kommer att säljas på exekutiv auktion där SKK är en av
fordringsägarna. 250 000 kr som advokaten blev dömd att betala är nu reglerade.

CS noterade informationen.

Prövning av DNs beslut
SKK har från advokat Mats Müllern fått en begäran om att CS ska pröva ett DN-beslut som
inneburit ett års registreringsförbud för en uppfödare. CS kan inte enligt gällande stadgar
pröva DNs beslut.

Ulf Uddman uppdrogs att svara advokaten.

Kennel Garpenborg har av en Christer Garpenborg blivit ombedda att byta kennelnamn.
Kenneln inregistrerades 1994 och har registrerat 27 kullar. SKK kommer att hjälpa
uppfödarna och deras advokat att driva fallet rättsligt. SKK har intresse i att pröva vilken
rättslig status organisationens kennelnamn har.

CS noterade informationen.

§ 78 Kommunikationsplan
Sund Kommunikation har lämnat ett första förslag till SKKs kommunikationsplan. Viss text
kommer att justeras för att bättre anpassas till SKKs förhållanden.

CS gav Ulf Uddman mandat att fortsätta arbetet med kommunikationsplanen.

§ 79 Webbanmälan/medlemskap
Det nya medlemssystemet testas nu skarpt och det finns bättre sätt att kunna kontrollera
vilken status en person/medlem har. Det betyder att risken/möjligheten att utnyttja systemet
på fel sätt minskas betydligt.

CS noterade informationen.
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§ 80 Information från
a) Ordförande
BBCs program om hundars hälsa
BBCs program om hundars hälsa kommer att visas i svensk TV i ”Dokument utifrån”. På SKKs
webbplats kommer det att finnas ett pressmeddelande där vi informerar om vad vi inom
organisationen gör för att säkerställa och främja hundars hälsa.

b) CS ledamöter
Göran Bodegård
SRD-gruppen
Göran Bodegård informerade att SRD-gruppen nu består av honom själv, Nina Karlsdotter,
Karin Drotz och Pia Wahlström.
Information om SRD har nu distribuerats till alla nordiska domare och alla hundklubbar i
Sverige.
Malmös internationella utställning var det första tillfället att prova det nya systemet. Enligt
arrangören har det inte varit svårt att få in utvärderingarna från domarna.
Göran Bodegård äskade medel för att driva projektet vidare. Ulf Uddman informerade att i
den kommande budgeten finns det medel avsatta för projektet.
Ulf Uddman uppdrogs att göra ett förslag till hur de avsatta medlen ska användas inom
projektet.

Övergripande ordningsfråga angående CS-protokollen
Göran Bodegård har i brev till CS uttryckt att CS protokoll utgör den enda formella
information till klubbens medlemmar om vad som sker i CS. Det finns ingen möjlighet att
tydliggöra för medlemmarna vem och vilka som aktualiserat vilka frågor, om det inte rör sig
om direkt formell rapportering från kommitténs arbete.
Göran Bodegård önskar att beslut som är baserad i CS-uppdrag och vilka CS har ansvaret för
på ett tydligt sätt och i rimlig tidsordning tydligt redovisas i CS-protokollen.
Nils Erik Åhmansson informerade kort att CS protokoll ska föras som beslutsprotokoll och inte
som ”personprotokoll”. Det är det arbetssätt som CS sedan länge har beslutat och det finns
idag ingen anledning att ändra på det arbetssättet.

Tidningen Hundsport
Göran Bodegård har i brev till CS uttryckt att CS bör initiera en diskussion kring Hundsport,
dess nuvarande innehåll och dess roll i en demokratisk debatt i hund-Sverige och dess
framtid.
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Nils Erik Åhmansson informerade om att Hundsport är länsklubbarnas tidning som de
finansierar. Hundsport och SKK har regelbundna möten där tidningens innehåll diskuteras och
där man försöker få en balans av mellan artiklar, utställningsrepor-tage, jaktreportage,
aktualiteter etc. för att kunna tillmötesgå olika läsargrupper. SKKs nya kommunikationsplan
kommer också att påverka innehållet i Hundsport.

CS beslutade att på CS möte i september ha en längre diskussion om Hundsport. CS
beslutade vidare att ta en diskussion med länsklubbarna om tidningen. En ny
läsvärdesundersökning ska göras och användas som underlag för CS diskussion i september.

Britt-Marie Dornell

Mastino Napoletano
Britt-Marie Dornell informerade att ett mycket bra möte har hållits tillsammans med
representanter från rasklubben, där även Per-Inge Johansson var närvarande.

Norsk Kennel Klubb – fördjupat samarbete
Norsk Kennel Klub har uttryckt önskemål om att inleda ett närmare samarbete med SKK i
vissa frågor. Två norska veterinärer har varit på besök på kansliet för ett inledande möte.

Per-Inge Johansson

Årsmöten
Per-Inge Johansson informerade om att det är mycket oro i de medelstora och stora
klubbarna i år vilket kommer att få konsekvenser framöver.

Ionie Oskarson

Mondioring
Mondioring har hittills varit en underkommitté till FCIs Utility Commission.
Mondioringkommittén kommer nu troligen att ansöka om att bli en egen kommitté, vilket FCI
troligen kommer att acceptera. Kommittén kommer då också att ansöka om att få arrangera
officiella prov och tävlingar. SKK har hittills agerat som observatör. CS uppfattning har hittills
varit att det inte är gren/sport som är önskvärd i Sverige men samtidigt ska inte CS stoppa
andra länder som önskar delta.

Regionträffar för kennelkonsulenter
Skåne var första anhalt för regionträffar med kennelkonsulenterna vilket varit mycket positivt.
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Årsmöte
Ionie Oskarson har deltagit vid Hallands Läns Kennelklubb och Specialklubben för
Västgötaspets årsmöten, vilka både avlöpte väl.

c) Verkst. Dir.
Personal
Två av kansliets anställda son även fungerar som kommittésekreterare är sjukskrivna och
kommer att vara sjukskrivna under en längre tid. Ersättare/vikarier har anställts.

SKKs mediachef, Lena Heimlén, kommer att sluta sin anställning hos SKK men kommer att
fortsättningsvis engageras i enskilda projekt på konsultbasis.

SKKs verksamhetschef, Kjell Bräster, kommer att gå i pension vid årsskiftet men kommer att
fortsätta på konsultbasis med vissa uppdrag.

Nyrekrytering
Rekryteringen av en ny chef för juridiska avdelningen är nu i slutfasen och ska vara avslutad
inom kort.
Rekryteringen fortsätter sedan med en ny marknadschef, verksamhetschef och en IT-chef.

CS noterade informationen.

Medlemsstatistik
Antalet medlemmar sjunker lite för varje månad, som tidigare förutspåtts.

CS noterade informationen.

Registreringsstatistik
Nedgången i registreringarna rör sig om ca 10 % under januari/februari jämfört med samma
period året innan.

Likviditet
Likviditeten är god.

Problem i läns- och specialklubbar
En länsklubb har blivit utsatt för omfattande skatte- och bokföringsbrott. Per-Inge Johansson
kommer att vara ordförande vid berörd länsklubbs årsmöte.
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SKK har hjälpt några specialklubbar med överrevisioner p.g.a. att misstanke funnits om
ekonomiska oegentligheter.

Svenska Brukshundsklubben (SBK)
SBK brottas med ekonomiska problem vilken innebär att de för 2008 kommer att redovisa en
större förlust.
SKK har inlett en diskussion med SBK om att utveckla ett IT-baserat
resultatrapporteringssystem.

Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH)
Tyska Kennelklubben har fått en ny ordförande som heter Pieter Friedrich.

Hund XX - Stora Stockholm 2010
För att inte krocka med FKKs utställning har SKK utverkat att flytta utställningen 2010 till den
18 och 19 december.

K G Fredricson
En nekrolog över K G Fredricson har skickats till SKK från två av hans närmaste
barndomsvänner. SKK har skickat blommor till begravningen och lämnat bidrag till ”Läkare
utan gränser” enligt familjens önskan.

IT-plan 2009
Ulf Uddman redovisade de större IT-projekt som kommer att hanteras under året. Projekten
omfattar bl.a. digital röntgen, HD/ED-index, avelsdata, valphänvisning och katalog för PC.

§ 81 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på
SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär
CS beslutade att ingen paragraf inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. CS
uppdrog vidare till VD att se över om någon information ska läggas ut på SKKs webbplats
eller vidarebefordras till Hundsport Funktionär.

§ 82 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir den 29 maj 2009.
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§ 83 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Vid protokollet:
Annika Klang

Justeras:
Nils Erik Åhmansson
Ordförande
Göran Bodegård
Ionie Oskarson
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