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SKK/CS nr 2 2013
2013-04-17-18
§ 30 - 70

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2013-0417-18 på Näsby Slott.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Nils Erik Åhmansson, ordf, Carl Gunnar Stafberg (från § 37), Mats Stenmark, Göran
Bodegård, Britt-Marie Dornell, Per-Inge Johansson, Jahn Stääv, Annica Uppström,
Bengt Pettersson
Suppleanter:
Marie Nylander, Christoffer Schildt, Henrik Barnekow
Adjungerade:
Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson
Anmält förhinder:
Moa Källström
Protokoll
Annika Klang
§ 30

Sammanträdet öppnas

Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade
sammanträdet för öppnat.
§ 31

Val av justerare

Jahn Stääv och Annica Uppström utsågs att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.
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§ 32

Föregående protokoll nr 1-2013:
§ 18 Ärenden från privatpersoner/medlemmar
Ulf Uddman informerade om att han vid länsklubbarnas ordförandemöte i
början av april diskuterat en förändring från nuvarande princip att alla
länsklubbar får ett fast respektive rörligt belopp av medlemsavgiften till en
renodlad rörlig andel som baserar sig på respektive klubbs medlemsantal per
den 31 december. Mötet sa nej till detta vilket betyder att de önskar ha en
oförändrad fördelningsnyckel.
CS noterade informationen.
§ 24 Avgifter för SKKs centrala utbildningar
Kansliet tittar för närvarande på möjligheten att förändra principen för
hur de centrala utbildningarna kan göras om för att ge fler klubbar
ekonomisk möjlighet att delta.
Ett förslag kommer att presenteras vid CS möte den 12 juni.
CS noterade informationen.
§ 27

Sammanfattning av utvärdering från den Generella
Domarkonferensen
SKK/DK och SKK/SRD-K har i uppdrag att formulera ett PM till årets
Kennelfullmäktige om framtidens domarkonferenser.
Ordföranden i de berörda kommittéerna informerade om att de till CS nästa
möte kommer att lägga fram ett förslag.
CS uttryckte också att det kan vara ett lämpligt ämne för fredagens workshop i
anslutning till KF.
§ 28
Information från
a) CS ledamöter – Per-Inge Johansson
Agility
Per-Inge Johansson önskade göra ett förtydligande när det gäller beslutsgången
i agilityärendet enligt följande: ”Ett slutbetänkande ska presenteras den 1 mars
och ett beslut ska tas på SBKs kongress den 18-19 maj 2013.”
CS noterade informationen.
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a) CS ledamöter – Henrik Barnekow
Vildsvin
Ett förtydligande när de gäller de 160 tester som gjorts i vildsvinshägn, norsk
älghund grå har klarat sig bäst bland de raser som deltagit.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 33

Protokoll SKK/DK nr 1-2013

Punkten bordläggs till Carl Gunnar Stafberg anlänt till mötet.

§ 34

Protokollsutdrag SKK/JhK nr 1 2013

§7

Bordlagda ärenden
SKKs JhK 2012-11-21 § 70 angående principer för bortlottning vid SSRKs
retrieverprov

Dåvarande sekreteraren i JhK har upprättat ett PM med en beskrivning av SSRKs
lottningsregler över tid. Vidare fanns protokollsutdrag från SSRK angående klubbens
svar på JhKs frågeställning samt SSRKs förslag om förändrad skrivning i
Jaktprovsreglernas § 3 Begränsat prov och Lottning.
JhK beslutade, efter en genomgripande diskussion av fakta samt SKKs praxis, att det
beslut som fattades av SKKs Tävlingskommitté (TK) 1992 och därefter fastställdes av
SKKs Centralstyrelse, fortsatt ska gälla.
Den bakomliggande orsaken till JhKs beslut är att SSRKs nu föreslagna regler måste
anses sträcka sig för långt, gentemot den princip som uttalar att medlemmar inom
SKK-organisationen i möjligaste mån ska behandlas likvärdigt.
Vidare fanns ett ytterligare förslag från SSRK avseende § 3 Begränsat prov och
Lottning, vilket berör selektering av bortlottade hundar. SSRK pekar på den mångåriga
problematik som finns vid retrieverproven, genom att begränsning av antalet
startande hundar finns vid i stort sett samtliga prov. Detta innebär i praktiken att en
och samma hund riskerar att bli bortlottad från samtliga prov denne anmälts till.
Detta medför att både SSRKs och SKKs ambition att så många individer som möjligt ur
en population bör egenskapsbedömas riskerar att åsidosättas.
I och med att SSRK nu har ett elektroniskt verktyg som behandlar anmälningarna till
samtliga retrieverprov så finns möjligheten att genomföra en prioriterad lottning av
anmälda hundar.
Detta skulle innebära att vid lottning prioriteras hundar på så sätt att en oprövad hund
prioriteras före en redan provad hund, hund som provats en gång prioriteras före en
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hund som provats två gånger och så vidare. Antalet starter skulle beräknas per
provsäsong (från och med 1 mars till och med sista februari nästkommande år).
JhK beslutade att tillmötesgå denna begäran på grund av att SKKs målparagraf
härigenom bättre skulle uppfyllas, genom att en så stor del av populationen som
möjligt därmed skulle kunna egenskapsbedömas, både till ledning för ett urval av
avelshundar och för en avkommebedömning.
I JhKs bedömning ingår också att denna förändring, till skillnad mot SSRKs förslag
gällande domare, rör hundar och inte medlemmar.
Slutligen beslutade JhK att skriva till SKKs Centralstyrelse båda frågeställningarna för
ett yttrande, innan kommitténs beslut går i verkställelse.
CS diskuterade vilka principer som ska gälla vid lottning till jaktprov med begränsat
antal deltagare.
CS beslutade att fastställa JhK beslut § 7 2013 att gälla från och med 2013-07-01 vilket
innebär att jaktprovsreglerna för retriever § 3 Begränsat prov och lottning får följande
lydelse (ny text fet/kursiv):
--Vid lottning prioriteras hundar i sådan ordning att ostartad hund lottas framför hund
med en tidigare start, hund med en tidigare start lottas framför hund med två
tidigare starter o.s.v. Antalet starter räknas under innevarande säsong där säsongen
löper från första mars till sista februari.
----Vid aktuellt prov ska markägare/jakträttshavare undantas från lottning. De domare,
kommissarier och provledare som tjänstgjort inom avdelningen under aktuell
provsäsong ska beredas plats vid ett provtillfälle med en hund.
--Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 35

Protokoll SKK/FREE nr 1-2013

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 17
januari 2013.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 36

Protokoll SKK/UtstK nr 1-2013

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 23
januari 2013.
SKK/UtstK protokoll 2-2013, 2013-04-03-04
XX
Redovisning av UtstK VU-beslut
§ 14 Inkomna skrivelser
a) Angående svanskupering storpudel
Utställningskommitténs verkställande utskott (VU) har beslutat att
har utställningsförbud från och
med den15 april 2013 och tillsvidare.
CS noterade informationen.
b) Angående svanskupering lakelandterrier
Utställningskommittén har beslutat fastställa VU i UtstK beslut att
har utställningsförbud från och med
den 5 mars 2013 och tillsvidare.
CS noterade informationen.
Övrigt:
Brev från Göran Bodegård – Fråga till ordförande i SKKs Utställningskommitté
angående frågor i UtstK protokoll nr 1-2013 § 14
CS förde en ingående diskussion i ärendet.
Ulf Uddman informerade om att de uppgifter som inkommit till UtstK i det aktuella
fallet har lämnats av personer som är trovärdiga med förtroende inom SKKorganisationen. En sammantagen bedömning av de inkomna uppgifterna har lett till att
UtstK gjort en utredning med hänvisning till SKKs ”Utställnings- och championatregler”
Punkt 21, Protest, där det framgår att frågan om ändring av domslut kan prövas efter
beslut av SKK att av annan anledning ta upp frågan om ändring av visst domslut.
I punkt 7, Doping och andra otillbörliga förhållanden, framgår att deltagande hund inte
får vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion
eller yttring av skada eller sjukdom.
Marie Nylander, ordförande i UtstK, framhöll att syftet med utredningen är att
undanröja tveksamheter gällande de aktuella hundarnas svansstatus och att skälet till
att kräva in röntgenbilder tagna i Sverige är att få ytterligare en bedömning för att, om
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möjligt, helt kunna säkerställa svansstatus. Då hundägarna inte har medverkat till att
utredningen har kunnat slutföras så har båda hundarna belagts med utställningsförbud
i Sverige tillsvidare.
CS konstaterade att UtstK har handlagt ärendet korrekt.
Brev från Göran Bodegård angående balansen mellan kynologiska mål och målet att
skapa förutsättningar för en nu etablerad attraktiv tävlingssport
Göran Bodegård skriver i sitt brev att SKK måste ta sin del av ansvaret över vad dagens
hundutställningar utvecklats till. Utvecklingen kan innebära en möjlig eller verklig
konflikt mellan utställningarnas kynologiska mål och det kommersiella målet att skapa
underlag för tävlingssporten.
CS diskuterade frågan och konstaterade att det är CS uppgift att stödja både det
kynologiska målet och att kunna erbjuda en attraktiv tävlingssport. I grunden för
utställningarna måste fortfarande det kynologiska värdet finnas samtidigt som det ska
vara publikvänligt och förståeligt.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
Då Carl Gunnar Stafberg anslutit till mötet återupptogs punkten om SKK/DKs protokoll.
§ 37

Protokoll SKK/DK nr 1-2013

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 7
februari 2013.
§ 32 Information från ledamöterna
DK önskar att mer resurser tillförs Arbetsgruppen för Standardfrågor för att snabba
upp arbetet med att fastställa svenska översättningar av rasstandarder.
CS uttalade att man är väl medveten om att arbetet med att revidera en rasstandard
tar minst sex månader då berörd rasklubb ska få möjlighet att behandla förslaget till ny
standard innan den fastställs av SKK.
CS konstaterade att under verksamhetsperioden har 80 rasstandarder blivit
reviderade, vilket har inneburit en hög arbetsbelastning på arbetsgruppen. CS lämnar
till arbetsgruppen att hitta lämpliga resurser för att underlätta arbetsprocessen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 38

Protokoll SKK/AK nr 1-2013

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 1213 januari 2013.
§7
Ekonomisk rapport
AK anhåller om utökade medel i sin kommande budget för utbildningsverksamhet.
Ulf Uddman informerade om att alla kommittéer ska lämna sina önskemål inför det
kommande budgetarbetet.
CS noterade informationen.
§ 15 Raser för vilka rasspecifika avelsstrategier ännu inte finns fastställda
AK föreslår CS att RAS inte ska behöva utarbetas för de raser som inte haft någon
nyregistrering under de senaste tio åren. När en sådan ras registreras i SKKs stambok
igen ansvarar specialklubben för att ett förenklat RAS utarbetas.
CS beslutade i enlighet med förslag och uppdrog till AK att formulera ett förslag till
förtydligande till Kennelfullmäktige 2013.
CS beslutade vidare att en sammanfattning av hur RAS fungerat sedan starten ska
upprättas.
§ 18

SKKs Utvecklingsfond

a) Ansökan från Catharina Ellerström avseende projekt ”genetisk förstudie inför
potentiell inkorsning gällande svensk lapphund.
AK föreslår CS att projektet tilldelas 30 000 kr för att täcka initiala kostnader och att en
arbetsgrupp utses med uppgift att utforma en projektplan.
CS beslutade i enlighet med AKs förslag.
b) Ansökan från Svenska Bostonterrierklubben om ekonomiskt stöd för kostnader som
uppkommit i samband med att juvenil katarakt oväntat dykt upp i en kull som är
hereditärt friade från denna form av tidig katarakt som förekommer hos rasen.
AK föreslår CS att bidrag beviljas för de faktiska kostnaderna som klubben haft dock
högst 15 000 kr.
CS beslutade att bidra med 50 % av de faktiska kostnaderna dock högst 15 000 kr.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 39

Protokoll SKK/DN 30 november 2012

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd den 30
november 2012.
CS noterade informationen.
§ 40

Protokoll SKK/DN 25 januari 2013 och beslut

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd den 25
januari 2013 samt beslut.
CS noterade informationen.
§ 41

Protokoll SKK/DopK nr 1-2012

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Dopingkommitté den 8
oktober 2012.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 42

Protokoll NatDopK nr 1-2012

Protokoll fört vid sammanträde i Nationella Dopingkommissionen den 8 oktober 2012.
CS noterade informationen.
§ 43

Protokoll SKK/HIC nr 1-2013

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens kommitté Hunden i Centrum
den 15 januari 2013.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 44

Protokoll SKK/KHM nr 6-2012

Protokoll fört vid Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars Mentalitet den 28
november 2012.
§ 105 SKKs policy för relationen människa-hund
KHM har upprättat ett förslag till ny policy för relationen människa-hund som ska
ersätta nuvarande dressypolicy. Förslaget har varit på remiss som samtliga SKKs
kommittéer.
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CS beslutade att lägga fram policyn till Kennelfullmäktige 2013.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 45

Protokoll SKK/KHM nr 1-2013

Protokoll fört vid Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars Mentalitet den 30
januari 2013.
§6

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)
c) Återträffar
KHM äskar medel till återträff för BPH-beskrivare och arrangörer hösten 2013.
CS diskuterade önskemålet och uppmanade kommittén att försöka minimera
kostnaderna för återträffarna. CS beslutade att tilldela kommittén ett rambelopp om
125 000 kr.
Övrigt:
Summering från återträff för BPH-beskrivare och arrangörer, 2012-11-24-25, Scandic
Hotell, Upplands Väsby
För information fanns en rapport från återträff för BPH-beskrivare och arrangörer.
Under 2012 beskrevs totalt 1 013 hundar av 126 olika raser, vilket betyder att målet
om att beskriva 1 000 hundar uppnåddes. I snitt har arrangörerna haft mellan 6,2 och
9,5 hundar per beskrivning. Totalt har 20 beskrivare och 26 testledare tjänstgjort hos
sju arrangörer vid sammanlagt 151 tillfällen.
CS tackade för en mycket bra och informativ rapport. En redovisning av hur BPH
fungerat under det första verksamhetsåret kommer att göras till Kennelfullmäktige
2013.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 46 Protokoll SRD-K nr 1-2013
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för Särskilda
Domaranvisningar den 30 januari 2013.
§ 10 Inför Kennelfullmäktige (KF) 2013
Ärendet bordläggs till CS möte den 12 juni.
Förslag till revidering av SRD
Göran Bodegård informerade om hur revideringsarbetet utformats. De ca 70 raser som
aktualiserats för SRD-listan har granskats med utgångspunkt från de fem grundpelarna
som SRD bygger på; allrounddomares förslag från 2006 och 2012, uppdaterad

SKK/CS nr 2 2013
2013-04-17-18
Sida 10/22

veterinärkunskap och försäkringsstatistik, dialoger med berörda rasklubbar, generella
domarkonferenser 2007 och 2012 samt domares SRD-rapporter från 2009 till 2012. I
det framlagda revideringsförslaget listas nu 39 raser, nio raser har strukits och två har
lagts till.
I förslaget finns också integrerat mentala avvikelser och presentationsöverdrifter.
Detta har påpekats i texten för de berörda raserna och nämnts och exemplifierats i den
inledande texten till varje rasgrupp. I högre grad än tidigare har arbetsgruppen gjort
avsteg från regeln att bara nämna sådana förhållanden som har med överdriven rastyp
att göra och i flera fall tagit med vanliga fel i rasen som utgör tydliga försämringar,
negativa trender och risker.
Göran Bodegård påpekade att alla berörda klubbar ännu inte kunnat ta del av
revideringen.
CS tackade för en utförlig redovisning och ett väl genomfört revideringsarbete.
CS beslutade att
Dokumentet ska presenteras för NKU/AU i oktober 2013.
Göran Bodegård och Åke Hedhammar använder dokumentet som diskussionsunderlag
för en skandinavisk SRD-lista när den nordiska arbetsgruppen träffas i slutet av maj
Dokumentet, när det är helt färdigställt, ska gälla i Sverige fr.o.m. den 1 januari 2014.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 47

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen, Piperska Muren, 26-27
januari 2013

För information fanns minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen i januari
2013.
En snabbenkät skickades ut efter konferensen med frågor rörande föredragshållare,
ämnen på konferensen, kost och logi. I stort sett positiva reaktioner på konferensen i
sin helhet. Det finns alltid saker som kan förbättras, vilket konferensledningen tar med
vid planeringen till nästa konferens.
CS noterade informationen.
§ 48

Sammanfattning av SKKs Generella Domarkonferens; Domargärningen – En
välfärdsfråga för hunden

För information fanns en sammanfattning av den Generella Domarkonferensen som
hölls i november.
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Enkäten om hur konferensen genomförts var i stort positiv. Det finns alltid saker som
kan förbättras, vilket konferensledningen tar med vid planeringen till nästa konferens.
CS noterade informationen.
§ 49

Ärenden från läns- och specialklubbar:

Stockholms Kennelklubb (STOKK)
STOKK överklagar i brev Centralstyrelsens beslut (CS nr 5-2012) om reducerad
kompensation för extra kostnader i samband med Vallentunautställningen 26-27 maj
2012.
CS har tagit del av brevet och beslutade att lägga det till handlingar.

Svenska Brukshundklubben (SBK)
Per-Inge Johansson informerade om den slutrapport som arbetsgruppen för agilityn
framtid lämnat till SKK. Arbetsgruppen föreslår att en verksamhetsklubb för agility
bildas inom SBK med ett samlat ansvar för alla centrala frågor som rör agility.
CS har tagit del av slutrapporten och uttalade sitt stöd för det framlagda förslaget.
Svenska Terrierklubben (SvTeK)
SvTeK begär i brev att SKK med varje utskick av registreringsbevis till uppfödare bifogar
information om och inbjudan till medlemskap i aktuell rasklubb, till såväl uppfödaren
som till de blivande valpköparna.
Ulf Uddman informerade om att detta inte är möjligt i dagsläget av flera skäl och där
det viktigaste är att det kommer att försinka utskicken av registreringsbevisen då det
rent hanteringsmässigt kommer att bli svårare och ta väsentligt mer tid.
Specialklubbarna får varje vecka förtryckta adressetiketter på nya hundägare. Det är av
största vikt att klubbarna då vidarebefordrar dessa till respektive rasklubb så att de kan
skicka ut information till nya hundägare och även rekrytera nya medlemmar.
CS beslutade avslå begäran med ovanstående motivering.
Svenska Lapphundklubben (SLK)
SLK ansöker om bidrag för att anordna ett rassymposium med tanken att öka
kunskapen om raserna i klubben och ge medlemmar och uppfödare en chans att ta del
av information, forskning och nya rön. Ämnet för symposiet är ”Funktion – Arbetande
(ren)hundar”. Klubben har bifogat en budget som totalt omfattar 36 000 kr.
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CS diskuterade ansökan. CS anser det av vikt att stödja de svenska nationalraserna och
beslutade att bidra med 12 000 kr.
Gotlandsstövarföreningen
Föreningen föreslår i brev att ett möte med Jordbruksverket, SKK, berörda
specialklubbar och Svenska Jägareförbundet för att säkra de svenska rasernas framtid.
CS konstaterar att ett arbete med syfte att värna de svenska nationalrasernas framtid
redan är initierat. Brevet lades till handlingarna utan vidare åtgärd.
Norrbottens Älghundklubb
CS har tagit del av en icke undertecknad besvärsskrivelse från Norrbottens
Älghundklubb som rör Svenska Älghundklubbens provregler.
CS diskuterade ärendet och beslutade att hänskjuta det till Svenska Älghundklubbens
årsstämma. På årsstämman kommer CS att representeras av SKKs Jakthundskommittés
ordförande, Henrik Barnekow.
Pekingeselogen
Rasklubben och SRD-K har haft en mycket omfattande och ibland affekterad
korrespondens när det gäller rasen och SRD-arbetet.
Göran Bodegård informerade om att ett möte med rasklubben kommer att hållas där
även Per-Inge Johansson och Åke Hedhammar kommer att närvara.
CS noterade informationen.
Svenska Domarföreningen
Svenska Domarföreningens styrelse har i brev uttryckt förvåning över en rubrik i
Hundsport ”inga fler allrounders förrän om 10 år”. Reaktioner har också kommit från
föreningens medlemmar.
Ulf Uddman informerade om att rubriken i Hundsport gav en fel signal och att den
blivit feltolkad/övertolkad. CS uttalade att man inte har för avsikt att tillhandahålla
någon ny specialutbildning just nu som gjordes för ett antal år sedan. Finns det någon
domare som kan komma ifråga för prövning om vederbörande ska få auktorisation
som allrounddomare så kommer detta att prövas i enlighet med gällande regelverk.
Regelverket som det ser ut idag ligger fast, inga ändringar är aktuella.
DK har ett arbetssätt när det gäller domarutbildning och vidareutbildning som fungerar
utmärkt. DK har anpassat sig efter de krav som ställs när det gäller SRD-raser och
svenska raser.
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CS beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna.
§ 50

Ärenden från privatpersoner/medlemmar

a) Skrivelse – anonymt postad från Uppsala angående
CS har tagit del av handlingarna. De påståenden som anmälarna anför har hanterats i
UKK i vederbörlig ordning varför CS inte finner någon anledning till ytterligare
handläggning.
CS beslutade att lägga ärendet till handlingarna.
b) Skrivelse från Nils Molin och Kurt Nilsson angående utbildning av
allrounddomare
Se skrivning i § 49, Svenska Domarföreningen.
c) Skrivelse från Anders och Christina Heidenfors Enquist angående SKKs
uttalande om användandet av flexikoppel
För kännedom fanns e-post från personer som vänder sig mot ett uttalande om
flexikoppel som gjorts av SKKs presstalesman.
CS noterade informationen.
§ 51

Internationella frågor:

a) Minutes of the FCI General Committee, Bucharest 8-9 October 2012
För information fanns protokoll från FCIs styrelsemöte i Bukarest den 8-9 oktober
2012.
CS noterade informationen.
b) WDS 2018 – sponsorbrev
För information fanns kopior på sponsorbrev från Stockholmsmässan,
Landsbygdsdepartementet och Stockholms Stad. Breven ska bifogas Sveriges ansökan
om att få arrangera världsutställningen 2018.
CS noterade informationen.
§ 52

Nordiska frågor:

a) Protokoll från NKU/AUs möte den 6 februari 2013 I Stockholm
För information fanns protokoll från NKU/AUs möte den 6 februari i Stockolm. Ulf
Uddman informerade om att både finska och norska kennelklubbarna har eller
kommer att få nya VD:ar inom kort.
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CS noterade informationen.
§ 53

Redovisning av remissvar – SKKs Grundregler

För CS information fanns en sammanställning av remissvaren angående revidering av
SKKs Grundregler. 18 av 25 länsklubbar samt 35 av 51 specialklubbar har svarat på
remissen.
SKK/DN har föreslagit en ny punkt under punkt 2 som hanterar hanhundsägarens
skyldigheter. AK har i brev till CS uttryckt sitt stöd för DNs förslag. AK önskar att regeln
formuleras så att den användas på både hanhundsägaren och tikägaren.
CS förde en ingående diskussion om de olika synpunkterna som inkommit.
En särskild diskussion fördes om punkt 2:4 som är orsak till att många uppfödare
hamnar på UKKs bord.
CS uppdrog till UKK att lämna förslag på en ny skrivning av punkt 2:4 till CS möte den
12 juni samt en konsekvensbeskrivning av vad en ändring i texten skulle innebära
arbetsmässigt och ärendemässigt. Punkt 2:4 bordläggs till CS möte den 12 juni.
CS uppdrog vidare till sekreteraren att skriva ut Grundreglerna med de revideringar
som godkänts. Grundreglerna kommer slutligt att fastställas vid CS nästa möte.
§ 54 Lathund för SKKs kommittéledamöter
För information fanns en framtagen ”Lathund för kommittéledamöter” som ska vara
en hjälp för de personer som eventuellt kommer att ingå i någon av SKKs kommittéer.
CS tackade för ett utmärkt arbete och beslutade att fastställa densamma efter en
smärre justering.
§ 55 Revidering av SKKs kanslis arkivplan
SKKs chefsgrupp har lämnat förslag till en reviderad arkivplan.
CS diskuterade förslaget och uppdrog till Kjell Svensson och Ulf Uddman att slutföra de
sista detaljerna.
CS beslutade att fastställa SKKs kanslis arkivplan.
§ 56

Redovisning av oregistrerade resultat från officiell prov- och
tävlingsverksamhet där inte samtliga resultat registrerats

CS har tagit del av en sammanställning som visar att ett stort antal starter på några
olika prov och tävlingar inte registreras. CS diskuterade för- och nackdelar kring detta
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förfaringssätt. Ulf Uddman pekade på de negativa konsekvenserna som blir när prov
inte registreras fullt ut då stamboken därmed inte blir komplett samt även de
ekonomiska konsekvenserna av att vissa resultat inte registreras av klubbarna.
CS beslutade att från och med den 1 januari 2014 ska alla resultat från officiell provoch tävlingsverksamhet registreras.
§ 57 Skrivelse från Rovdjurscentret De 5 Stora
Rovdjurscentret De 5 Stora upplever att ämnet ”hund-rovdjur” är ett växande ämne
och då SKK är en stor organisation som samlar Sveriges hundägare tycker de att det
vore önskvärt att SKK finns representerat i deras Råd. Rådet är tänkt att fungera som
en plattform för informationsutbyte. Att vara medlem i Rådet kostar 5 000 kr/år.
CS beslutade uppdra till SKKs Jakthundskommitté att utse en representant till Rådet.
§ 58

Skrivelse från Borggren & Partners

SKK har fått ett arv/legat om 200 000 kr från dödsboet efter Anna-Britta Pervall att
användas för utbildning av assistanshundar.
SKK har tacksamt tagit emot arvet och kommer att använda det i enlighet med avsedda
ändamålet.
CS noterade informationen.
§ 59

SKKs verksamhetsberättelse 2011 och 2012

SKKs verksamhetsberättelse för 2011 och 2012 gicks igenom.
CS lämnade förslag till smärre justeringar i texten.
CS tackade för en utmärkt verksamhetsberättelse och beslutade godkänna densamma.
§ 60

SKKs årsredovisning 2012

Ulf Uddman redogjorde för SKKs årsredovisning 2012.
CS beslutade att godkänna den framlagda årsredovisningen.
§ 61

Årsredovisning för 2012 för SKKs dotterbolag och förvaltade
stiftelser
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a) Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Fond
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil StedGrens Fond, för 2012.
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet.
b) Stiftelsen SKKs Forskningsfond
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i SKKs Forskningsfond, för 2012.
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet.
c) Stiftelsen SKKs Donatorers fond
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Stiftelsen SKKs donatorers fond, för 2012.
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet.
d) AB Fritidsrörelsernas Hus
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i AB Fritidsrörelsernas Hus, för 2012.
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet.
e) Föreningsdistribution i Spånga AB
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Föreningsdistribution i Spånga AB, för 2012.
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet.
§ 62

Ajournering av sammanträdet

Ordförande ajournerade mötet till den 18 april kl. 09.00
§ 63

Sammanträdet återupptas

Ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptogs.
§ 64

KF 2013:

a) Inkomna motioner
Till årets Kennelfullmäktige har 15 motioner kommit in. Motionerna är fördelade till
respektive kommitté, som ska lämna förslag till svar senast den 31 maj.
CS noterade informationen.
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b) Budgetanvisning till VD för 2014-2015
Ulf Uddman har i ett PM till CS ledamöter önskemål om att få ta del av CS
viljeinriktning för 2014 och 2015 för att på så sätt kunna ta med det i den kommande
budgetplaneringen.
Då verksamhetssiffrorna är inne i en något vikande kurva är det viktigt att tänka över
vad som ska prioriteras i det framtida arbetet då vi kommer att behöva minska eller ta
bort viss verksamhet på grund av minskade verksamhetssiffror.
CS diskuterade de ekonomiska signalerna ingående och gav VD vissa generella
budgetanvisningar och att budgeten för 2014 och 2015 ska vara i balans.
c) Anmälan av KF-delegater
Ulf Uddman informerade om att några klubbar har haft stora svårigheter att hitta
delegater till KF. Två klubbar har ännu inte anmält sig.
CS beslutade att klubbarna senast den 30 april ska ha anmält sina delegater för att ha
rösträtt på KF.
§ 65
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Redovisning från kommittéerna av de prioriterade frågorna för 2012-2013
Avelskommittén
Disciplinnämnden
Domarkommittén
Dopingkommittén
Freestylekommittén
Föreningskommittén
Jakthundskommittén
Prov- och Tävlingskommittén
Kommittén för Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar
Kommittén för Hundars Mentalitet
Kommittén för Hunden i Centrum
Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén
Utställningskommittén
Arbetsgrupp för Rasstandard

Samtliga kommittéer har lämnat en redovisning över det arbete och de frågor de
hanterat under verksamhetsperioden.
CS noterade informationen och uppdrog till VD att sammanställa detta i CS rapport till
KF över erhållna uppdrag från KF 2011.
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§ 66

Digitala pärmar

Arbetet med att implementera de digitala pärmarna i kommittéerna går framåt. De
ledamöter som hittills provat är positiva till hanteringen.
Det är VDs mening att till nästa CS möte använda det nya systemet.
CS noterade informationen.
§ 67

Information från

a) Ordförande
Utländska besök
Ordförande informerade helt kort att både den franska och engelska kennelklubben
varit på besök på SKKs kansli under senvintern för att diskutera gemensamma frågor.
FCIs Generalförsamling
Generalförsamlingen hålls i år i Budapest den 13 och 14 maj. FCIs ordförande, Hans
Müller, ställer inte upp för omval varför en ny ordförande ska väljas.
SKK kandiderar till världsutställningen 2018 liksom Ecuador, Holland och Kroatien.
b) CS ledamöter
Britt-Marie Dornell
Ny ledamot
AK har fått en ny ledamot i Katarina Pettersson.
Svenska Stövarklubben
Stövarklubben ska hålla en avelskonferens där bl.a. Sofia Malm kommer att vara
föredragshållare.
Avelsrådskonferens
I mars hölls en konferens med ca 165 deltagare. Konferensutvärderingen fick
överlag positiva reaktioner.
Samarbete med klubbar utanför SKK-organisationen
På förekommen anledning diskuterades samarbete med rasklubbar som inte är
anslutna till SKKs organisation. Enligt SKKs stadgar får det endast finnas en
specialklubb/rasklubb per ras inom SKK och den ska stödjas av organisationen.
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CS uttalade enhälligt att läns- och specialklubbar enligt SKKs stadgar inte kan bjuda
in/samarbeta med konkurrerande rasklubbar som står utanför organisationen.
Annica Uppström
Nytt IT-verktyg för kennelkonsulenter
Från och med mars månad har kennelkonsulenterna fått ett nytt IT-verktyg som
innebär att de kan söka information om kennlar inom sina respektive geografiska
områden samt även kunna läsa de inskannade tidigare gjorda besöksprotokollen.
CS noterade informationen.
Utbildning
En ny kennelkonsulentutbildning, Steg 1, kommer att hållas. Stockholmsområdet
samt Dalarna kommer att prioriteras vid detta utbildningstillfälle.
CS noterade informationen.
Per-Inge Johansson
Dom i Marknadsdomstolen
Föreningskommittén anser att de regler som gällt för förtroendeuppdrag och olika
auktorisationer där man inte haft möjlighet att vara förtroendevald i en
organisation med konkurrerande verksamhet måste ses över.
Ulf Uddman informerade om att det arbetet satts igång och att det kommer att
presenteras ett förslag till CS inom en snar framtid.
CS noterade informationen.
Förslag till ändring i SKKs stadgar § 7 moment 3 punkt 21
Förslag att punkten inleds med texten ”Centralstyrelsen äger rätt att hänskjuta
inkomna ärenden till Länsklubbsfullmäktige eller Kennelfullmäktige.”
CS beslutade att förslaget läggs fram till Länsklubbsfullmäktige och
Kennelfullmäktige 2013.
Carl Gunnar Stafberg
Domarpreparandkurs
Vecka 19 kommer en domarpreparandkurs att hållas.
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Henrik Barnekow
Fullmäktige – Svenska Taxklubben
Klubben har hållit sitt fullmäktige och beslutat om att behålla sina nuvarande
drevprovsregler.
Bengt Pettersson
Avliden kommittéledamot
Catharina Detlefsen Dahlström som varit ledamot i SKKs Prov- och
Tävlingskommitté samt i FCI Rescue Commission har avlidit efter en tids sjukdom.
SKK har kondolerat i enlighet med familjens önskemål.
c) VD
Studiefrämjandet
Studiefrämjandet har upplevt en tid av intern oro som lett till flera avhopp från
förbundsstyrelsen.
Ulf Uddman kommer att delta vid det kommande extra årsmötet. Valberedningens
förslag till ordförandekandidat är Tommy Winberg som bl.a. är ledamot i SKKs
Disciplinnämnd.
CS noterade informationen.
Marlo Hjernquist
SKKs hedersledamot, Marlo Hjernquist, avled i början av året. SKK har kondolerat i
enlighet med familjens önskemål.
CS noterade informationen.
Ny SCB-undersökning
Resultatet av undersökningen visar att vi har fler hundar i Sverige jämfört med den
förra undersökningen 2006. Statistiken visar också att andelen hundar registrerade
i SKK minskat något och att färre hushåll med barn skaffar hund och andra
sällskapsdjur. 2006 fanns det 79 hundar per 1 000 invånare mot 82 hundar per
1 000 hundar 2012. De nya uppgifterna visar att 62 % av Sveriges hundar är
registrerade SKK mot 66 % 2006.
SKKs kansli ska närmare granska resultatet av undersökningen för att kunna dra
nytta av det inför kommande verksamheter.
En fördjupad analys har beställts av SCB som rör kastrerade hundar, kön, ålder,
storlek, boendeval m.m.
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CS noterade informationen.
Överenskommelse mellan SKK/SBK och Försvarsmakten gällande tjänstehundsavel
En överenskommelse om samverkan mellan ovanstående parter är under
förhandling och målet är att den ska vara klar till slutet av maj för att då kunna
undertecknas. Ulf Uddman föreslog att CS som ett led i den pågående diskussionen
skulle bevilja dispens från kravet på genomfört MH för föräldradjuren för att få
registrera en valpkull för försvarsmaktens hundar t.o.m. 31 maj 2013.
Ulf Uddman har mandat att hitta en lösning för överenskommelsen som alla parter
finner acceptabel.
CS beslutade bevilja Försvarsmakten dispens t.o.m. 31 maj 2013 enligt ovan och
noterade i övrigt informationen.
Likviditet
Likviditeten är god.
CS noterade informationen.
Registreringssiffror
Registreringssiffran per den sista mars är 6,6 % lägre än samma siffra 2012.
CS noterade informationen.
§ 68

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

CS beslutade att det inte finns någon punkt som inte kan offentliggöras innan
protokollet är justerat.
§ 69

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 12 juni 2013.
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§ 70

Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Nils Erik Åhmansson
Ordförande

Justeras:

Annica Uppström

Jahn Stääv

