CS nr 2/2011
2011‐05‐04
§ 39 ‐ 79

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den
4 maj 2011, på SKKs kansli, Rinkeby.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Nils Erik Åhmansson, ordf., Carl Gunnar Stafberg, Ionie Oskarson (§ 39 – delar av § 76),
Göran Bodegård, Britt‐Marie Dornell, Marie Nylander, Mats Stenmark, Jahn Stääv,
Annica Uppström (§ 39 – delar av § 76)
Suppleanter:
Bengt Pettersson (§ 39 – delar av § 76), Curt‐Christer Gustafsson, Marie Nylander,
Henrik Barnekow
Adjungerade:
Ulf Uddman, Åke Hedhammar, Yvonne Larsdotter, Carina Jägrén (§ 69)
Anmält förhinder: ‐

Vid protokollet: Annika Klang

§ 39

Sammanträdet öppnas

Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade
sammanträdet öppnat.

§ 40

Val av justeringspersoner

Carl Gunnar Stafberg och Jahn Stääv utsågs att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
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§ 41

Föregående protokoll nr 5/2010
§ 87

Föregående protokoll nr 3/2010 ‐ § 67 beträffande inte önskvärda
trender inom utställningsverksamheten
Ulf Uddman informerade om den utvärdering som gjorts angående
domares noteringar om presentationsöverdrifter i de skriftliga kritikerna på
två länsklubbsutställningar med sammanlagt 3 950 hundar. Hundarna
bedömdes av 38 olika domare, 21 svenska, 6 nordiska och 11
utomnordiska.
Ulf Uddman redogjorde för den inriktning som råder för närvarande i
den pågående djurskyddsutredningen vad gäller avel‐ och tävlingsfrågor
rörande hundar och då inte minst domares ansvar.
Utvärdering är också gjord på två större evenemang, Stockholm
Hundmässa och My Dog i Göteborg. Sju erfarna svenska domare har
utvärderat 310 hundar av 18 olika raser på de tre utställningarna under sex
utställningsdagar.
Göran Bodegård redovisade från möte med representanter för
Centralstyrelsen och Svenska Domarföreningen. Mötet hölls på uppdrag av
CS för att diskutera och förtydliga den praktiska implementeringen av FCIs ‐
dokument ”FCI show judges code of commitment to the welfare of
purebred dogs”.
FCIs dokument gäller från 1 januari 2011 för samtliga exteriördomare inom
FCI. Dokumentet slår fast att domarna är skyldiga att väga in hälso‐ och
sundhetsaspekter i bedömningen och att kommentera dessa i de skrivna
kritikerna. Dokumentet tar också upp domarens roll inom hundaveln, hälsa
och beteende, rasstandarder, domarprocedur samt etik.
I den reviderade versionen av ”Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar”
(SRD) har det lagts till en ny formulering som understryker domarens
ansvar för hundarnas välfärd ”Domaren uppmanas vidare observera och i
kritiken påpeka sådana överdrifter i uppvisning och funktion och på ett
ofördelaktigt sätt kan påverka respekten för hundutställningarnas seriösa
mål”.
Det är viktigt att man inom den svenska domarkåren blir medveten om
exteriöra riskområden där överdrifter kan påverka sundhet, funktion och
hälsa. SRD är en påminnelse för domare att speciellt observera
riskområden som det finns god grund att lyfta fram. Domare förväntas att
på ett förnuftigt sätt använda sitt fria skön för att värna om rasens helhet
och välfärd.
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Efter de olika redogörelserna förde CS en lång diskussion kring problemet
med oönskade trender från olika synvinklar.
CS beslutade att utse en arbetsgrupp bestående av Göran Bodegård,
sammankallande, Marie Nylander och Bengt Pettersson. Kjell Svensson blir
representant från SKKs kansli. Gruppen kan adjungera ytterligare person/er
om det behövs. Gruppen arbetar fram till CS möte i november. Ett slutligt
beslut om vidare hantering av de oönskade trenderna inom
utställningsverksamheten tas efter den generella domarkonferensen i
november 2012.
§ 115 § 109 c) Information från VD – Sveriges Advokatsamfund
Den anmälan som SKK har gjort mot en advokat, medlem i Sveriges
Advokatsamfund, har endast resulterat i att advokaten fick en erinran.
CS noterade informationen.
§ 139 a) Ansökan om dispens från kravet på veterinär medverkan vid
offentlig tävling med djur
Ulf Uddman informerade om att inget beslut ännu har meddelats av
förvaltningsdomstolen på SKKs överklagande av Jordbruksverkets beslut att
kräva officiell veterinär vid NM för lydnadshundar 2010.
CS noterade informationen.
Föregående protokoll nr 1/2011
§9

Protokoll SKK/DK nr 7/2010 ‐ § 153 Gemensamma frågor DK,
StandK och SRD‐gruppen
Carl Gunnar Stafberg informerade att NKU vid sitt möte den 3 mars inte tog
något gemensamt beslut i frågan men både DK och StandK föreslår att en
ny eller reviderad standard publicerad av FCI på engelska ska gälla i Sverige
till dess att en översättning till svenska har publicerats av SKK.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
§ 13

Protokoll SKK/JHK nr 7/2010 – bordlagd fråga

Sanktioner mot klubbar som inte följer SKKs föreskrifter vid utsättning av
fågel inför jaktprov med stående‐ och stötande fågelhundar samt
bestämmelser om särskild apportör.
Curt‐Christer Gustafsson informerade om att SKK/JhK har gjort oanmälda
inspektioner vid jaktprov vid några tillfällen under hösten 2010. JhK önskar
fortsätta med oanmälda inspektioner även under kommande säsong för att
på så sätt få ett bättre underlag för att föreslå hur eventuella
sanktioner eller en straffskala ska utformas.
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CS beslutade i enlighet med förslaget.
§ 14

Protokoll SKK/KHM nr 5/2010 ‐ § 72 SBK, hemställan rörande
medlemskap för förare vid MT – förtydligande
CS önskar förtydliga beslut i CS protokoll nr 1/2011 enligt följande:
Medlemskap inom SKK‐organisationen ska finnas för ägare eller förare av
hund vid all prov‐ och tävlingsverksamhet inom SKK. Texten ska finnas i
alla SKKs regelverk.
§ 26 Ansökan om bidrag från Landslagsfonden
Ulf Uddman presenterade ett förslag till nya regler för att ansöka om medel
från Landslagsfonden enligt nedan:
Bidragsberättigade tävlingar är EM, VM eller motsvarande som hålls
under FCIs flagg. Antal tävlingar per tävlingsform begränsas till max en
per år och klubb. Uppdelning i raser, singel/parklass etc. räknas generellt
som en tävlingsform när tävlingen sker vid samma tillfälle.
Nordiska mästerskap är inte bidragsberättigade, undantag är Junior
Handling.
SKK betalar anmälningsavgifter fullt ut för bidragsberättigad tävling.
Max 25 000 kr per lag och tillfälle betalas ut.
Resebidrag utgår med 1 000 kr per deltagare vid resa inom Norden och
2 000 kr per person utanför Norden. Det dubbla beloppet utgår för
ungdomar under 18 år dvs. 2 000 kr vid resa inom Norden och 4 000 kr för
resa utanför Norden.
Bidrag betalas ut till klubb som är ansluten till SKK eller till person som
av klubben fått delegation att ansvara för landslaget.
Klubb som fått bidrag ett år och inte uppfyller kravet på återrapportering
till SKK en månad efter avslutad tävling kan inte söka bidrag kommande
år.
CS beslutade i enlighet med förslaget. Reglerna gäller med omedelbar
verkan.
§ 28

Skrivelser från privatpersoner/medlemmar – a) mejlkorrespondens
och
Paret
har sedan protokollet publicerats återkommit till CS med
information om missuppfattningar från SKKs sida i deras ärende.
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CS beklagar missförstånden och den felaktiga information som lämnats:
a) det rör sig om två kullar och inte en kull
b) det är inte någon annan uppfödare som tagit hand om kullen utan en
privatperson
c) paret
är inte belagda med hundförbud
CS konstaterar att parets namn inte är publicerat på Internet i CS protokoll.
CS diskuterade åter ärendet och beklagade igen att information
missuppfattats men det har i sak inte påverkat det beslut som CS fattat i
protokoll nr 1/2011, vilket beslut således ska stå fast.
Ärendet lades till handlingarna utan vidare åtgärder.
§ 32

Överklagande av dom i förvaltningsrätten – AB Fritidsrörelsernas
Hus
För information fanns kopia på överklagande skickat till Kammarrätten i
Stockholm angående AB Fritidsrörelsernas Hus i ärendet om underskott av
näringsverksamhet vid ägarförändring.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 42 Protokoll SKK/AK nr 1/2011
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 5
och 6 februari 2011.
§8
Skrivelse ang. problem inom avel av svensk lapphund
AK har ingående diskuterat möjligheterna att bedriva en målinriktad och hållbar avel
av svensk lapphund. Det kommer att krävas stora insatser och att SKK i så fall måste
bidra med ekonomiska resurser.
AK begär därför att CS beviljar medel som möjliggör att nödvändiga förutsättningar kan
skapas för att avelsarbetet inom svensk lapphund ska kunna ske i enlighet med SKKs
avelspolicy.
Britt‐Marie Dornell informerade om att man i mitten av maj ska ha ett möte med
klubben för att ta fram en strategi för hur man ska hantera problemet.
CS diskuterade frågan ingående och uttryckte att situationen för rasen är allvarlig och
att CS kan besluta om tvingande regler om inte klubben följer de rekommendationer
som CS lämnar. CS kommer också vid lämpligt tillfälle under året att föra en principiell
diskussion om de svenska rasernas framtid.
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CS beslutade att återkomma med beslut om eventuella ekonomiska medel i enlighet
AKs begäran.

§ 24

SKKs Forsknings‐ och Utvecklingsfond

b) Ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK)
Ansökan gäller bidrag till forskning om PRA hos engelsk springer spaniel. Totalkostnad
för projekt är beräknat till 60 000 kr. Projektledare Tomas Bergström vid SLU:
AK föreslår CS att bifalla ansökan med ett belopp på 45 000 kr. En förutsättning för att
medel ska betalas ut är att nödvändiga etiska tillstånd finns.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
c) Ansökan från Svenska Löwchen Cirkeln (SLC)
Ansökan gäller bidrag för kartläggning av ögonanomalier hos löwchen.
AK föreslår CS att ansökan avslås.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
d) Ansökan gällande PRA hos polski owczarek nizinny (PON)
Ansökan från professor Kristina Narfström och Irene Svensson om bidrag för forskning
om PRA hos PON. Totalkostnad för projektet är beräknad till 240 000 kr.
AK föreslår CS att bifalla ansökan med 100 000 kr. En förutsättning för att medel ska
betalas ut är dels att drabbade hundars DNA analyseras med de tillgängliga tester som
finns för PRA idag och att nödvändiga etiska tillstånd för forskning finns.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
CS beslutade vidare att vid nästa möte se över principerna för ansökan om medel till
SKKs Forsknings‐ och Utvecklingsfond.

§ 43

Protokoll SKK/DN 11 mars 2011 och beslut

För information fanns protokoll från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd den 11
mars 2011.
CS noterade informationen.
Övrigt
Frågan väcktes om hur information om uteslutna personer förs vidare inom
kennelklubbsorganisationen utanför Sveriges gränser. Ulf Uddman informerade att ett
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utbyte av information sker mellan Danmark, Sverige och Norge. Finland har en
lagstiftning som innebär att ett utbyte inte kan ske. SKK lämnar inte ut information till
FCI i dagsläget.
Efter en kort diskussion beslutade CS att ta upp frågan vid nästa möte i NKU/AU.

§ 44

Protokoll SKK/DK nr 1/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 9
februari 2011.
§ 19 Preparandkursen 2011
Mats Stenmark informerade om att uttagningsprocessen fungerat bra med de
ändringar som gjorts.
Nina Karlsdotter är utsedd att vara kursansvarig om inte ordinarie utsedd person kan
fullfölja uppdraget.
DK har beslutat att delegera ansvaret för att fastställa program, föreläsare och
instruktioner kring den praktiska bedömningen samt examinationens utförande.
CS tog del av listan med namn på årets preparander.
CS beslutade att den kursutvärdering som görs efter kursen ska presenteras för CS.
§ 33 SKKs etiska riktlinjer
DK har inget att invända mot förslaget till etiska regler.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 45

Protokoll SKK/FK nr 1/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den
19 januari 2011.
§ 10 Raser utan klubbtillhörighet
Jahn Stääv informerade om att 11 raser finns på listan över raser som saknar
klubbtillhörighet och att det kan uppstå problem när någon specialklubb inte önskar ta
emot nya raser.
CS diskuterade frågan och beslutade att tillsvidare inte vidta några åtgärder.
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a) Handläggning av anmälan mot
och
Ulf Uddman gav en bakgrund till ärendet som har sitt ursprung i en konflikt i en lokal
brukshundklubb som resulterat i en anmälan till SKK/DN.
har i brev ställt ett antal frågor till CS. Jahn Stääv,
Föreningskommitténs ordförande, har besvarat brevet vilket också CS har tagit del av.
CS beslutade att lägga ärendet till handlingarna.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 46

Protokoll SKK/JhK nr 1/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den
20 januari 2011.
Övrigt
Minnesanteckningar från möte den 15 februari med representanter för Norsk Kennel
Klubs och SKK samt några representanter för de för stående fågelhundsklubbarna.
Mötet har diskuterat hur man kan skapa bättre relationer mellan norska och svenska
jägare i samband med ripjakten på svenska statens mark, den s.k. ”fria fjälljakten”.
Diskussionerna kommer att fortsätta i ett möte under maj månad.
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF) har ställt frågan om varför de inte
blivit tillfrågade att delta i dessa möten. Nils Erik Åhmansson informerade om att detta
är ett NKU‐ärende och att det främst rör fjälljakten i gränslandet mellan Sverige och
Norge. Information om hur ärendet fortlöper kommer fortsättningsvis också att
lämnas till SKF.
CS beslutade att en information ska skickas ut till SKKs FCI‐representanter med en
uppmaning att se till att deras respektive klubbars svenska regelverk för prov finns
översatta till engelska. Enligt ett beslut från FCI måste översatta regelverk finnas
fr.o.m. 2013 för att få arrangera CACIT‐tävlingar.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 47

Protokoll SKK/KHM nr 1/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars
Mentalitet den 7 februari 2011.
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§ 91 Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund
Ionie Oskarson, ordförande i Kommittén för Hundars Mentalitet, framförde önskemål
om att BPH ska presenteras och diskuteras i samband med Kennelfullmäktige.
Ulf Uddman föreslog att detta läggs in i programmet som första punkt på söndagen
den 25 september.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Till nästa möte kommer kommittén med ett konkret förslag vidare hanterig inför KF.
Ionie Oskarson informerade också om att Hundsport Special kommer att innehålla
artiklar om BPH framöver.
CS noterade informationen.
§ 95 Collie‐projektet
För information fanns resultat från projektet ”Mentalt Sund Collie, delrapportering av
”fas 1”.
CS noterade informationen.
§ 97 Förslag om etiska regler
KHM tillstyrker SKK/AKs förslag till etiska regler.
CS noterade informationen.
Protokollget godkändes och lades till handlingarna.

§ 48 Protokoll KHM nr 2/2011
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars
Mentalitet den 22 mars 2011.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 49

Protokoll SKK/PTK nr 1/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov‐ och
Tävlingskommitté den 1 och 2 mars 2011.
§9
Protokollsutdrag – a) SKK/CS Svenska Kennelklubbens etiska regler
PTK tillstyrker SKK/AKs förslag till etiska regler.
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§ 16 Weight pulling
Annica Uppström, ordförande i Prov‐ och Tävlingskommittén informerade om att
tävlingar i weight pulling bedrivs i Sverige av Swedish Working Bulldog Association
(SWBA). SWBA ingår i det internationella förbundet European Weight Pull League där
även Danmark och Finland är medlemmar. Organisationen har ingen anknytning till
FCI.
CS tog del av en kort film från ett träningstillfälle som visade att både små och stora
raser tränas i att dra vikter på en uppmätt sträcka.
CS diskuterade frågan med utgångspunkt från de informationer som kommit fram,
både positivt och negativt.
Sporten är inte helt utan skaderisker och är av Jordbruksverket klassad som högrisk ur
djurskyddssynpunkt.
PTK kommer att fortsätta hämta in information om sporten i Sverige innan ett
definitivt ställningstagande görs.
Den information CS har tagit del av gör att CS är försiktigt positiv till sporten. De
lokalklubbar inom SBK som anser sig ha möjlighet att ta emot dessa personer och
hundar är fria att göra så. Lokalklubbarna ombeds dock att fästa stor vikt vid
djurskyddsaspekten och att fortlöpande rapportera om verksamheten till SBKs kansli.

§ 18

Regelfrågor vilka i vissa delar är av betydelse i revideringsarbetet – b)
meriteringsregler alaskan malamute
Annica Uppström informerade om att en grupp ägare och uppfödare av alaskan
malamute har kritiserat hur Svenska Polarhundklubben (SPHK) fattat beslut avseende
meriteringsregler för deras ras. PTK har haft i uppdrag att bereda ärendet.
PTK konstaterar att SPHKs förslag till nya meriteringsregler är korrekt förankrade inom
specialklubben. Den förändring som SPHK föreslår innebär i praktiken en mycket liten
förändring mot gällande regler och kan inte anses leda till en förändring av inriktningen
inom rasen.
PTK kan inte se den risk som brevskrivarna utmålar och stöder SPHKs uppfattning att
de nuvarande samt de föreslagna meriteringsreglerna för alaskan malamute inte
premierar snabbhet på bekostnad av styrka.
CS diskuterade ärendet mot bakgrund av PTKs beredning och fann ingen anledning att
uttrycka annan åsikt än den PTK presenterat.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 50

Protokoll SKK/UKK nr 1/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare‐ och
Kennelkonsulentkommitté den 5 februari 2011.
§6
Information från kennelkonsulentsekretariatet
Birgitta Eriksson har begärt att bli återauktoriserad som kennelkonsulent, vilket UKK
beslutat bevilja. Birgitta Eriksson är varmt välkommen tillbaka till
konsulentverksamheten.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 51

Protokoll SKK/UKK nr 2/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar‐ och
Kennelkonsulentkommitté den 15 mars 2011.
§ 31 Information från SKKs VD/chefsjurist
På begäran av UKK har VD haft ett möte med en kennelkonsulent. VD har redogjort för
mötet och kommittén har tagit del av anteckningar som fördes och även de
kommentarer som konsulenten bifogat anteckningarna. Se vidare under § 32.
§ 32 Information från kennelkonsulentsekretariatet
UKK har beslutat att auktorisera Åsa Lifhjelm som kennelkonsulent på
rekommendation av kennelkonsulent Peter Eriksson. Åsa Lifhjelm hälsas varmt
välkommen till konsulentverksamheten.
CS noterade informationen.
Kennelkonsulent Johnny Andersson önskar på egen begäran avauktoriseras som
kennelkonsulent.
CS beslutade att avauktorisera Johnny Andersson som kennelkonsulent och tackade
varmt för hans insatser under de år han varit verksam.
UKK har beslutat att auktorisera Jana Flybring som kennelkonsulent på
rekommendation av kennelkonsulent Anncharlotte Nyberg. Jana Flybring hälsas varmt
välkommen till konsulentverksamheten.
CS noterade informationen.
Efter att ingående ha diskuterat ärendet under paragraf § 31 föreslår UKK CS att
avauktorisera berörd kennelkonsulent då personens oväld och objektivitet kan
ifrågasättas.
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Mot bakgrund av tillgängliga handlingar i ärendet beslutade CS i enlighet med
förslaget.

Övrigt
Per‐Inge Johansson, ordförande i Uppfödare‐ och Kennelkonsulentkommittén,
informerade om att det nya projektet för egenkontroll har mottagits väl bland
kennelkonsulenterna.
13 blivande kennelkonsulenter startar sin utbildning under maj månad.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 52

Utställningskommittén

a) Svenska Kennelklubbens etiska riktlinjer
Utställningskommittén tillstyrkte de etiska riktlinjerna med två smärre justeringar.
Efter genomgång av föreslagna justeringar godkände CS de etiska riktlinjerna, som
också kommer att publiceras på www.skk.se
Övrigt
Ny utställning
SKK/UtstK har beviljat Södermanlands Kennelklubb att få arrangera en internationell
utställning 2013‐03‐09–10 i Strängnäs.
CS fastställde Utställningskommitténs beslut.
Gemensamma utställningsregler
CS diskuterade hur de nya gemensamma utställningsreglerna hittills har fungerat. I
dagsläget kan bara de hundar som fått ”excellent” tävla vidare i konkurrensklass vilket
upplevs som negativt av utställarna. FCIs regler ger även utrymme för de hundar som
har fått ”very good”.
CS beslutade att föra frågan vidare till NKU för vidare diskussion.

§ 53

Minnesanteckningar från möte nr 1 och 2/2011 i Storstadsgruppen

För information fanns minnesanteckningar från möten i Storstadsgruppen.
Arbetsgruppen har tillkommit på begäran av Länsklubbskonferensen i oktober 2010.
Syftet är att fokusera på de problem som speciellt finns i våra storstadsområden när
det gäller hund. Länsklubbarnas representanter är Sture Engström Stockholms
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Kennelklubb, Liz‐Beth Carlsson Liljekvist (som vid ett möte ersattes av Anne‐Chaterine
Edoff), Västra Kennelklubben och Jan Erikson Sydskånska Kennelklubben.
Resultatet av arbetsgruppens diskussioner ska mynna ut i en rapport att presenteras
för Länsklubbsfullmäktige.
Ulf Uddman informerade om att gruppen vill arbeta vidare även efter
Kennelfullmäktige med storstadsproblematiken.
CS noterade informationen.
Klubbarna har önskemål om att ta frågan om att SKK endast marknadsför SBK som
utbildningsaktör till KF för omvärdering.
CS beslutade i enlighet med önskemålet.
Klubbarna har önskemål om att SKK/CS bildar en central kommitté med ansvar för
hundägande och samhällsansvar. Kommittén ska ta fram verktyg för utbildning och
kvalitetssäkring, ta fram exempel på god hundhållning etc. etc. En stor riktad
annonskampanj i Stockholm, Göteborg och Malmö med bra och berörande budskap till
hundägare kommer att vara en viktig del i den nya kommitténs arbete.
Önskemålet kommer att övervägas efter Kennelfullmäktige.

§ 54

Minnesanteckningar från möte nr 1/2011 i Länsklubbarnas utbildningsgrupp
och SKK

För information fanns minnesanteckningar från möten i Länsklubbarnas
utbildningsgrupp.
Arbetsgruppen har tillkommit på begäran av Länsklubbskonferensen i oktober 2010.
Syftet är främst att inventera och diskutera utbildningsbehovet hos länsklubbarna.
Länsklubbarnas representanter är Monica Moberg Falk Stockholms Kennelklubb, Anne‐
Chaterine Edoff, Västra Kennelklubben och Susanne Thell Sydskånska Kennelklubben.
Diskussionerna har utmynnat i nedanstående punkter att arbeta vidare på:
• SKKs kommittéer ska ha en långsiktig planering för sina kommande utbildningar
• Önskemål att varje kommitté har en utbildningsansvarig
• Deltagare vid centralt arrangerade utbildningar ska få verktyg så att de kan
förmedla kunskapen vidare i sin klubb
• Eventuellt avsätta pengar från Länsklubbsfonden till uppfödarutbildningen på
distans
• Uppmana CS att tillsätta en ny kommitté t.ex. ”Hunden i Samhället” vars
huvudmål ska vara att synliggöra SKK i samhället
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CS noterade informationen.

§ 55

Protokoll SKKs Arbetsgrupp för Freestyle

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för
Freestyle den 23 februari 2011.
§5
Ekonomisk rapport – 2009, 2010, januari 2011
AF har diskuterat sin ekonomiska situation och beslutat att äska 77 000 kr i
ytterligare medel för kommande år.
CS beslutade i enlighet med önskemålet.

§ 56

Minnesanteckningar från möte med SKKs FCI‐representanter

För information fanns minnesanteckningar från möte med SKKs FCI‐representanter
den 30 mars 2011.
CS noterade informationen.

§ 57

Beslut tagna av SKKs presidium

a) Domarpreparandkurs 2011
Presidiet har tagit del av och godkänt uttagnings‐/intervjugruppens förslag till
deltagare vid preparandkursen för blivande exteriördomare 2011.
CS fastställde presidiets beslut.
CS även § 44.

§ 58

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelsen för 2010 gicks igenom och ledamöterna har haft möjlighet
att lämna sina kommenterar för justering innan tryckning påbörjas.
CS godkände den framlagda verksamhetsberättelsen.
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§ 59

Bokslut SKK 2010

Ulf Uddman redogjorde för SKKs bokslut för 2010. Ingående diskussioner har förts
med SKKs auktoriserade revisor om hur SKKs resultat och ändamålsbestämda
medel ska redovisas. En kompromiss är nådd där båda parter är överens.
CS beslutade att godkänna de framlagda bokslutet.

§ 60

Bokslut SKKs fonder och bolag

a) AB Fritidsrörelsernas Hus
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i AB Fritidsrörelsernas Hus, för 2010.
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet.
b) Föreningsdistribution i Spånga AB
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Föreningsdistribution i Spånga AB, för 2010.
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
2010.
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 2010.
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet.
e) Stiftelsen SKKs Forskningsfond
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i SKKs Forskningsfond, för 2010.
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet.
f) Stiftelsen SKKs donatorers fond
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Stiftelsen SKKs donatorers fond, för 2010.
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet.
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§ 61

Kennelfullmäktige 2011

a) Motioner
Ulf Uddman informerade om att de motioner som inkommit är fördelade till
respektive kommitté för vidare hantering.
CS noterade informationen.
b) Eventuella ämnen för workshop fredagen den 23 september
Ulf Uddman informerade om att mellan tre till fem ämnen är lagom för att kvällen
inte ska bli för splittrad. Programförslag kommer att presenteras vid CS nästa möte.
CS noterade informationen.
c) Hamiltonplaketten
Carl Gunnar Stafberg redogjorde för gruppens arbete med att ta fram förslag till
mottagare. Slutligt beslut kommer att tas vid CS nästa möte.
CS noterade informationen.
d) Förtjänsttecken
Ulf Uddman informerade om arbetsgruppens förslag till mottagare av SKKs
förtjänsttecken.
CS beslutade i enlighet med arbetsgruppens förslag.
e) Patriotiska Sällskapet
Ulf Uddman informerade om att tre anställda på SKK kommer att få motta
Patriotiska Sällskapets förtjänsttecken vid Kennelfullmäktige: Irene Ellström,
Yvonne Larsdotter och Anne Skogh.
CS noterade informationen.

§ 62

Redovisning av länsklubbarnas synpunkter på www.hundsport.se

15 av 25 länsklubbar har svarat på CS förfrågan samt att länsklubbarnas AU har
lämnat sina synpunkter från möte med ordförande i januari 2011.
Med ledning av klubbarnas svar informerade Ulf Uddman att i budgeten för 2012
och framöver avsätts inga ekonomiska medel för www.hundsport.se och att
utställningsinformation för s över till www.skk.se, med start redan under 2011.
CS beslutade i enlighet förslaget.
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§ 63

Redovisning av klubbarnas förslag till minimiavgifter på utställning

Sex länsklubbar har svarat på CS förfrågan samt att länsklubbarnas AU har lämnat
sina synpunkter från möte med ordförande i januari 2011.
CS beslutade i enlighet med länsklubbarnas förslag, vilket kommer att presenteras
för Länsklubbarnas fullmäktige.

§ 64

Digital mötespärm

Frågan bordläggs till nästa möte.

§ 65

Lista på kennelnamn som inte använts under de senaste 25 åren

Frågan bordläggs till nästa möte.

§ 66

Skrivelser från läns‐ och specialklubb

a) Skrivelse från Svenska Stövarklubben angående vikande registreringssiffror
för de svenska stövarraserna och åtgärder för att vända trenden
Svenska Stövarklubben har i mejl bett CS om hjälp för att vidta åtgärder för att
vända den negativa trenden med vikande registreringssiffror för stövarraserna.
CS diskuterade frågan ingående. Svenska Stövarklubben fyller 100 år 2012 och ett
samarbete har inletts för att göra en utställning kring stövare i SKKs museum.
För att på bästa sätt kunna belysa och diskutera frågan uttryckte SKKs ordförande
ett önskemål om att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Curt‐Christer Gustafsson
(SKK/JhK), Britt‐Marie Dornell (SKK/AK), Stövarklubbens ordförande, Freddy
Kjellström och Ulf Uddman. Arbetsgruppen har mandat att ytterligare adjungera
personer efter behov.
CS beslutade i enlighet med förslaget.

§ 67

Ajournering av mötet

Ordförande ajournerade mötet för att under eftermiddagskaffet besöka SKKs
Museum och utställningen ”Knähund & Damhund”.
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§ 68

Ajournering avslutad

Ordförande avslutade ajourneringen och mötet återupptogs.

§ 69

Köpahund.se

Ordförande hälsade Carina Jägrén, SKKs kansli, välkommen till mötet. Carina Jägrén
redogjorde för arbetet med den nya sajten och visade kort hur sidan är uppbyggd
och vilka funktioner som kommer att finnas tillgängliga.
Ulf Uddman informerade om att arbete pågår med att ta fram lämpliga
marknadsföringskanaler.
Ordförande tackade för redogörelsen varefter Carina Jägrén lämnade mötet.
CS är mycket positiv till sidans utseende och dess funktioner och ser fram emot
den förestående lanseringen med stor tillförsikt.

§ 70

Skrivelser från medlemmar och privatpersoner:

a) e‐post skrivelser från Pirjo Piipari Tapaninen
Pirjo Piipari Tapaninen har i ett ärende rörande en tvist med en uppfödare
korresponderat med VD i ett antal mejl.
CS har tagit del av handlingarna i ärendet och beslutade att lägga ärendet till
handlingarna utan vidare åtgärder.

§ 71

Internationella frågor:

a) FCI Quarterly Update
För information fanns rapporten FCI Quarterly Update som bl.a. redovisade FCIs
Europasektions deltagande i Pet Night och utvärdering av EUs policy om djurens
välfärd.
CS noterade informationen.
b) FCI Press Release angående 100‐års jubileum
FCI har i en press release informerat om de olika evenemang som kommer att
hållas under året i samband med 100 årsfirandet.
CS noterade informationen.
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c) Brev till Japan Kennel Club Inc.
SKK har i brev till Japanska kennelklubben uttryckt sin medkänsla med det japanska
folket och kennelklubbens två‐ och fyrbenta medlemmar med anledning av den
katastrof som drabbat landet.
CS noterade informationen.

§ 72

Nordiska frågor

a) Protokoll NKU/AU möte 3 mars 2011
För information fanns protokoll från NKU/AUs möte den 3 mars.
CS noterade informationen.

§ 73

Svenska Kynologiska Akademin

a) Inval av nya ledamöter
Nils Erik Åhmansson, ordförande i Svenska Kynologiska Akademin, informerade om
Akademins förslag om att föreslå inval av två nya ledamöter enligt nedan:
Renée Sporre‐Willes och Elisabeth Sahlin.
Renée Sporre Willes som tidigare varit adjungerad i Akademin är nu pensionerad
från SKK och föreslås därför bli ordinarie ledamot.
Elisabeth Sahlin har varit SKKs representant i FCIs Retriever Commission och har
under ett antal år haft olika uppgifter inom Svenska Spaniel och Retrieverklubben.
CS beslutade i enlighet med Akademins förslag.

§ 74

Statliga myndigheter:

Landsbygdsdepartementet
Remiss: Folkhälsa – djurhälsa, Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring (SOU
2010:106).
SKK kommer att lämna sina synpunkter ovanstående remiss. Svar ska lämnas
senast den 31 maj 2011.
CS noterade informationen.
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§ 75

The 1st International Workshop on Enhancement of Genetic Health in
Purebred Dogs
Ulf Uddman informerade om ett initiativ från Åke Hedhammar att bjuda in till en
internationell konferens för bättre hundhälsa. Konferensen ska till stor del
genomföras i form av olika workshops. Datum för konferensen är den 1‐3 juni
2012.
Åke Hedhammar uttryckte att det finns en stor nyfikenhet internationellt på hur
Sverige arbetar i olika hundfrågor. Det går inte komma tillrätta med problem om
man inte vidgar sina vyer, delar med sig av erfarenheter och kunskaper som kan
sprida ringar på vattnet.
Avsikten är att konferensen ska finansieras med deltagaravgifter samt
sponsormedel.
Underhandskontakter har även tagits med några eventuella sponsorer.
Ulf Uddman föreslår att SKK ställer en ekonomisk garanti om maximalt 250 000
kronor om antalet deltagare eller sponsorer inte kommer upp i budgeterat antal.
CS beslutade i enlighet med förslaget.

§ 76

Information från

a) ordförande
Revidering av FCIs ekonomi
Ordförande informerade att han varit i Thuin i Belgien för att genomföra revision
av FCIs böcker. Ekonomin är stabil och god och det fanns ingen anledning till att
inte godkänna det presenterade bokslutet.
CS noterade informationen.
b) CS ledamöter
Ionie Oskarson
Nordiska Bruksprovsregler
Reglerna är tillstyrka av FCI Utility Commission och är nu skickade till FCIs styrelse
för slutligt godkännande.
CS noterade informationen.
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Per‐Inge Johansson
Klubbarnas årsmöten
Per‐Inge Johansson har deltagit vid ett 15‐tal årsmöten under våren med blandat
resultat. En länsklubb har haft ett extra årsmöte för att få en fulltalig styrelse
liksom en specialklubb som kommer att ha ett extra årsmöte under senare delen av
maj.
CS noterade informationen.
Göran Bodegård
Artikel i FCIs Newsletter
En artikel om SRD har publicerats i FCIs Newsletter under våren.
FCI Cynological Days
Göran Bodegård har blivit inbjuden att delta i och hålla ett föredrag om SRD på FCIs
symposium under 100 årsfirandet i november.
CS noterade informationen.
Annica Uppström
Polarhunds‐VM i Norge
Sverige hade goda framgångar i Polarhunds‐VM i Norge under våren, bl.a. en
världsmästare i Sprint 8‐spann genom Jenki Lindgren och hennes siberian huskies.
CS gratulerade till framgångarna.
Britt‐Marie Dornell
Avelskommittén (AK)
Monica Henriksson, ledamot i AK, har av personliga skäl tvingats avsäga sin plats i
kommittén.
CS beklagade detta men tackade Monica Henriksson för hennes arbete i
kommittén.
Jahn Stääv
Förslag till tillägg i SKKs typstadgar för specialklubb
Föreningskommittén föreslår ett tillägg i SKKs typstadgar som innebär att
specialklubbar med omsättning över 20 basbelopp (856 000 kr 2011) måste ha en
auktoriserad revisor.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
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Henrik Barnekow
Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV)
Klubben kommer att ha sitt första ordinarie årsmöte den 4 juni i samband med
Elmia Game Fair.
CS noterade informationen.
c) VD
Valpregistreringssiffror
Under årets första månader visar på en nedåtgående trend på ca 10 %.
Likviditet
Likviditeten är fortsatt god.
Nyanställningar
Helena Nyberg är anställd som ny chef på medlemsavdelningen.
Ann Ekberg är anställd och kommer att arbeta på Tävlings‐ och
Utbildningsavdelningen med start den 15 augusti.
Sofia Olsson är anställd och arbetar i SKKs reception.
Helena Rosenberg är återanställd och kommer att börja på SKK igen den 15
augusti.
Uppvaktning
SKK har uppvaktat hedersledamoten Bo Jonsson på 85 årsdagen, vilket
uppskattades mycket av jubilaren som tackat och skickat hälsningar till CS.
Besök av Landsbygdsdepartementet
En mindre delegation från Landsbygdsdepartementet besökte SKK i början på mars
för att diskutera aktuella frågor.
Antibiotika till hund ‐ MRSA
Förskrivningen av antibiotika till hund har minskat enligt information från ansvarig
myndighet.
Möte med Svenska Brukshundklubben (SBK)
Ett möte med SBK har hållits för att diskutera aktuella och gemensamma frågor.
Möte med Sveriges Veterinärförbund och Svenska Jägareförbundet
Möte med ovanstående organisationer kommer att hållas i maj och juni månad.
Mediedebatten
Ämnen som varit mest omskrivna under de senaste månaderna har handlat om
shar pei, hundpoliser i Stockholm, varg och dvärgbandmask.
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Stockholm Hundmässa
Ett första möte ska hållas i maj och det är Sveriges tur att arrangera Nordisk
Vinnarutställning och NM och SM i Junior Handling. Freestyle kommer att
arrangeras dock inte agility. Förra årets utställning gav ett mindre överskott och
målet är att även 2011 ska kunna få ett överskott.
Viltskadecenter
SKK har lämnat sina synpunkter på ”Rapport från Viltskadecenter tamdjur/rovdjur
2011‐1.
Ulla Segerströms och Bertil Sted‐Grens Minnesfond
Möte har hållits i fonden den 18 april. Fyra ansökningar har kommit in. Två
ansökningar har beviljats medel; Anna Carlsson, Karlskoga har fått 4 000 kr för att
resa till USA och praktisera på en kennel och även tävla med sin hund. Jenny
Werner, Knislinge har fått 4 000 kr för att åka och praktisera på kennel i England
och lära sig mer om uppfödning och utställning.

§ 77

Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska
publiceras på SKKs webbplats och/eller Hundsport Special

CS beslutade att paragraf 61 inte ska offentliggöras förrän efter CS möte den 15
juni.
CS beslutade att de etiska riktlinjerna ska publiceras på SKKs webbplats.

§ 78

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 15 juni 2011.

§ 79

Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Annika Klang
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Justerare:

Nils Erik Åhmansson
Ordförande

Justerare:

Carl Gunnar Stafberg

Jahn Stääv

