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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2016-04-
27. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf, Mats Stenmark, Britt-Marie Dornell, Annica Uppström, Bengt 
Pettersson, Bo Skalin, Thomas Uneholt, Maritha Östlund-Holmsten, Eva Lejdbrandt 

Suppleanter: 

Freddy Kjellström, Patrik Cederlöf (§ 32 – 42), Agneta Ståhle, Birgitta Bernhed 

Adjungerade: 

Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomquist, Per-Inge Johansson (§ 43), Catrin 
Fernholm, SBK (§ 54 c)), Barbro Olsson, SBK (§ 54 c)) 
 

Anmält förhinder:  

 

Protokoll 

Annika Klang 
 
 
§ 33 Sammanträdet öppnas 
 
Pekka Olson hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat. 
Under dagen kommer några smärre justeringar i dagordningen att göras. 
 
 
§ 34 Val av justerare 
 
Annica Uppström och Bengt Pettersson utsågs att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
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§ 35 Föregående protokoll nr 1-2016 
 
a) § 3 a) § 155 a) Skrivelse från ett antal personer genom , 
 angående registrering av border collie 
För information fanns kopia på brev från Konkurrensverket som upplyser att verket 
inte kommer att utreda det påstådda konkurrensproblemet ytterligare i dagsläget. 
Konkurrensverket säger bl.a. att de bedömer i varje enskilt fall om den fråga som 
anmälts ska granskas närmare. Detta sker med utgångspunkt i myndighetens 
prioriteringspolicy. Vid prioriteringen väger Konkurrensverket in hur allvarligt 
problemet eller förseelsen är, hur viktigt det är att få ett vägledande avgörande samt 
om någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera i frågan. I 
bedömningen vägs även in Konkurrensverkets förutsättningar att effektivt utreda och 
ingripa mot problem. 
 
CS noterar att Konkurrensverkets beslut att inte utreda saken vidare inte innebär ett 
ställningstagande till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna. 
 
CS anser att det finns skäl att vara pro-aktiva i frågan och uppdrog till presidiet att utse 
en arbetsgrupp att se över SKKs regler så att de inte strider mot t.ex. konkurrenslag-
stiftningen. 
 
b) § 4 b) Överklagan av DK-beslut rörande raskompendium för cocker spaniel 
För information fanns kopia på brev till Svenska Spaniel och Retrieverklubben med 
förslag till reviderade kommentarer till raskompendiet för cocker spaniel. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) § 12 Protokollsutdrag KHM nr 1-2016 – revidering av mentaltest MT 
Ordförande föredrog ärendet: 
 
SKK/CS har tagit del av en stor mängd handlingar i ovanstående fråga. 
 
CS diskuterade ingående de synpunkter som framkommit från klubbar, uppfödare och 
domare. 
 
CS arbetsgrupp, Pekka Olson, Maritha Östlund-Holmsten och Ulf Uddman, har 
sammanställt ett PM efter sammanträde med representanter för SBK. CS fann 
sammanställning tydlig och bra. 
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CS beslutade att 

- Arbetsgruppens PM tillställs samtliga ledamöter vid SBKs kongress 2016 
- CS ändrar sitt tidigare beslut och bryter ut MT ur den generella 

låsningsperioden 2017-2021. Detta för att genomgripande interna diskussioner 
bland SBKs rasklubbar om hur och vilket värde MT har för avelsverksamheten 
ska kunna genomföras 

 
CS beslutade vidare att uppmana SBK att fortsätta arbetet med revidering av MT och 
att då särskilt beakta följande punkter: 
 

- Att SBK överväger att ändra reglerna för godkänd mentaltest så att rätt typ av 
hundar premieras samt att bedömningsmodellen rasanpassas istället för att 
vara generellt lika för alla raser så att en koppling mellan test och avelsmål 
möjliggörs 

- Att SBK gör ett tydligt ställningstagande vad syftet med MT är 
- Att ett nytt regelverk för MT fastställs när ovanstående har behandlats inom 

SBK och en stor samstämmighet har uppnåtts 
- Att förankringsarbetet beskrivs i samband med att det nya regelverket skickas 

till SKK 
 
Ovanstående ärende kommer att återkomma vid CS nästa möte och då med SBK-
kongressen beslut som underlag för vidare handläggning. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 36 SKK/DK 
 
a) Protokoll nr 1-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 27 
januari 2016. 
 
b) § 6 – Arbetsgrupper b) förändrade rutiner vid inbjudan av exteriördomare 
 från andra länder 
Mats Stenmark informerade om att med utgångspunkt från KFs beslut 2015 har DK 
bildat en arbetsgrupp som ska inventera vilka länder som ska hamna på den s.k. ”vita 
listan” för kommande domarinbjudningar. 
 
Steget därefter blir att utarbeta förslag till hur det praktiskt ska lösas med domare som 
kommer från länder som inte finns med på vita listan. Tidplanen är något pressad då 
hanteringen ska fungera från 1 januari 2017. 
 
CS noterade informationen. 
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c) Skrivelse från Göran Bodegård angående inbjudan av exteriördomare från 
 andra länder 
Göran Bodegård har till CS lämnat synpunkter på den fortsatta handläggningen av 
ovanstående ärende. 
 
CS beslutade att överlämna brevet till SKK/DK för vidarebefordran till berörd 
arbetsgrupp. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
d) Protokoll nr 2-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 30-
31 mars 2016. 
 
e) Protokollsutdrag § 38, information från c) Centralstyrelsen (CS) 
Ärendet rör ett videoklipp publicerat på Youtube/Facebook vid en bedömning av en 
hund av kortskallig ras. DK hade att handlägga domarens agerande och DK konstaterar 
att det inte går att påvisa att domaren gjort sig skyldig till någon formell 
regelöverträdelse. Domaren borde ha varit mer tydlig i kritiken gällande den 
problematik som fanns i det här speciella fallet. 
 
DK ska vid ett kommande möte diskutera ramarna runt domarens ”fria skön”. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
f) Information från ordförande 
 
Bedömning av kortskalliga raser 
En arbetsgrupp inom NKU är tillsatt för att ta fram förslag för hur kortskalliga raser ska 
bedömas. Önskemålet är att texten ska läggas in i rasstandarden för berörda raser. 
Respektive ras hemland ska därför kontaktas. 
Dansk Kennel Klub har önskemål om att endast nordiska domare ska få döma 
kortskalliga raser. 
 
Mot bakgrund av den konferens som hölls i februari om kortskalliga raser så kommer 
berörda klubbar att få utse 10 st. examinatorer som kommer att få genomgå en extra 
utbildning för att kunna agera examinatorer.  
 
§ 37 SKK/SRD-AG 
 
a) Minnesanteckningar  
Minnesanteckningar förda vid möte med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
Rasspecifika Domaranvisningar 18 februari 2016. 
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Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 38 SKK/AG Standard 
 
a) Protokoll nr 4-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
standardfrågor den 12 december 2015. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
b) Protokoll nr 1-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
standardfrågor den 7 mars 2016. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
c) Protokoll nr 2-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
standardfrågor den 29 mars 2016. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
d) Protokoll nr 3-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
standardfrågor den 12 april 2016. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 39 SKK/UtstK 
 
a) Protokoll nr 1-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 9 februari 2016. 
 
b) Reviderade utställningsregler 
Kjell Svensson, chef för SKKs Tävlings- och Utbildningsavdelning, informerade om att 
SKK 2011 genomförde en stor förändring av de svenska utställningsreglerna då de 
anpassades till ”FCI Show Regulations” samt till många delar harmoniserades inom de 
nordiska länderna. De harmoniserade reglerna genomfördes på försök från 2011. 
Några smärre justeringar gjordes 2012 men sedan dess har reglerna gällt. 
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Reglerna har i stort sett fungerat bra varför det inte finns anledning att föreslå några 
större förändringar inför nästa låsningsperiod. De regelförändringar som föreslås är 
även förankrade inom NKU. Det är angeläget att hålla fast vid harmoniseringstanken 
för att underlätta utbytet mellan de nordiska länderna. 
 
SKKs läns- och specialklubbar samt avtalsansluta klubbar har getts möjlighet att via en 
remiss lämna synpunkter på det nya regelförslaget. Vissa justeringar av förslag till 
utställningar har gjorts med anledning av remissvaren. 
 
De större förändringarna i de föreslagna utställningsreglerna är: 

- En syftesformulering har införts 
- En välfärdsformulering baserad på uttalanden från FCI och fastställd av NKU/AU 

har införts 
- Konsekvenser av beslut om att, i enlighet med FCI Show Regulations, kirurgiskt 

kastrerad hanhund endast kan erhålla Disqualified har införts 
- Reglerna för klassbyte har justerats utifrån NKUs beslut om att i enlighet med 

FCI Show Regulations inte tillåta klassbyten 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Förslag till reviderade utställningsregler 2017-2021 
Kjell Svensson redogjorde för förslaget till nya utställningsregler att gälla från 2017 till 
och med 2021. 
 
CS diskuterade förslaget ingående och fann det utmärkt. 
 
CS beslutade att fastställa förslag till nya utställningsregler att gälla från den 1 januari 
2017 till den 31 december 2021. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 40 SKK/PtK 
 
a) Protokoll nr 1-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och 
tävlingskommitté den 1 och 2 mars 2016. 
 
b) Protokollsutdrag § 13 Championat, a) kryptorchid hund 
PtK föreslår SKK/CS att kravet på godkänd testikelstatus tas bort för championat inom 
de allmänna hundsporterna agility, freestyle, lydnadsprov och rallylydnad. Det 
omfattar SE AgCh, SE Ag(hopp)Ch, SE FreeCh, SE HtMCh, SE LCh samt eventuellt 
kommande championat för rallylydnad. 
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Kravet att hund ska vara registrerad i SKKs stambok, alternativt annan erkänd 
kennelklubbs register för hund som inte har svensk ägare, ska stå kvar oförändrat.  
 
Det innebär att hund som inte är registreringsberättigad och som deltar med 
tävlingslicens, inte omfattas av den föreslagna ändringen för kryptorchid hund. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
c) Protokollsutdrag § 14 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-2021, 
 särbestämmelser Svenska Vallhundsklubben, SVaK 
PtK föreslår SKK/CS att endast raserna border collie och australian stock dog/working 
kelpie ska kunna få Svenskt Vallhundschampionat/SE (vallhs)Ch, under förutsättning 
att SVaK inte har något att erinra mot detta. 
 
CS konstaterar att SVaK svarat att de inte har något att erinra varför CS beslutade att 
godkänna förslaget.  
 
d) Protokollsutdrag § 33 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-2021, SBK, 
 lydnadsprov 
Se § 54 c). 
 
e) Komplement till PtK 1-2016 § 33 
Se § 54 c). 
 
f) Skrivelse SBK april 2014 angående lydnadsprov 
Se § 54 c). 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
g) Information från ordförande 
 
Regelrevideringar 
Ordförande i PtK, Bengt Pettersson informerade om att revideringsarbetet för 
klubbarna är omfattande och att kommittén strävar efter att reglerna ska följa samma 
mall. 
 
 
§ 41 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr 1-2016 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 16 
och 17 februari 2016. 
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b) Information från möte med SSRK angående Jaktretrieverklubben och 
 Jaktspanielklubben 
Britt-Marie Dornell, informerade om att skälet till mötet var en framställan till SKK från 
Jaktretrieverklubben, JRK och Jaktspanielklubben, JSK, att vilja diskutera möjligheten 
att ingå i SKK som verksamhetsklubbar för retriever respektive spaniel som jakthund. 
Från SSRK deltog Lars Ramberg, ordf, Gunnar Pettersson och Sverker Haraldsson. Från 
SKK deltog Britt-Marie Dornell, ordf SKK/JhK och Ulf Uddman. 
 
Både SSRK och SKK gavs möjlighet att redogöra för sina ståndpunkter, vilka diskuteras 
ingående. 
 
Nedanstående punkter föreslogs för att det fortsatta arbetet för att möjliggöra att 
landets spaniels och retrievers skulle kunna samlas inom en och samma organisation: 
 
 SKK möjliggör att kostnadsfritt retroaktivt kunna registrera de hundar som 

registrerats i Svenskt Jakthundsregister för att säkerställa att ingen enskild 
uppfödare ska behöva riskera att förlora sitt avelsmaterial 

 
 SKK öppnar för en möjlighet att under nästa regellåsningsperiod 2017-2021 

öppna för en möjlig revidering av reglerna för A-prov 
 
 Att målsättningen är att retriever- respektive spanielprov sker inom ramen för 

samma klubb/ar beroende på vilket beslut SSRKs fullmäktige tar 2017 rörande 
SSRKs framtida organisation. 

 
 Att SSRK aktivt bjuder in JRK/JSK till de arbetsgrupper som idag arbetar med 

hur en eventuell framtida retriever- respektive spanielklubb ska vara 
organiserade. 

 
 SKK kommer uppmana Jaktretriever- och Jaktspanielklubben att medverka i det 

arbete som för närvarande pågår med att forma SSRKs organisation 
 
 Att SKK bistår om så behövs vid sådana samtal/möten 

 
 Tanken är att en klubb som ansluts som verksamhetsklubb ska bedriva en 

verksamhet som är öppen för alla eller många raser. Vad beträffar 
jaktretriever- och jaktspanielklubben bedriver klubbarna en verksamhet som 
redan bedrivs i en redan befintlig specialklubb samt är endast öppen för 
retrievers respektive spaniels.  

 
 Om en sammanslagning av avelsmaterialet, medlemmar och funktionärer sker 

kommer detta att öka tillgången till avelshundar, instruktörer, domare och 
provmarker. 
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Både SKKs och SSRKs representanter enades kring att målsättningen för det fortsatta 
arbetet ska vara att inspireras av att en lösning gått att finna i Danmark men anpassa 
denna lösning till svenska förhållanden och strukturer. 
 
CS diskuterade ingående med utgångspunkt från redovisningen. 
 
CS beslutade i dagsläget att avslå ansökan från Jaktspanielklubben och 
Jaktretrieverklubben om att bli verksamhetsklubbar inom SKK-organisationen.  
 
CS beslutade vidare att uppdra till Britt-Marie Dornell att fortsätta diskussionerna med 
berörda parter fram till SSRKs nästa fullmäktige 2017. 
 
c) Test av hund i björnhägn för att stödja uppfödning av lämpliga hundar för 
 rovdjursförvaltning 
Till stöd för att ett vilthägn ska få godkännande till att ha björn (från en djurpark) för 
test av jakthundar har ett brev skickats till en internationell organisation för 
djurparksdjur.  
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
d) Information från ordförande 
 
Svenska Älghundklubben - fullmäktigemöte 
Freddy Kjellström och Conny Jakobsson från SKK/JhK var närvarande vid mötet som 
hölls den 24 april.  
 
Den stora frågan på mötet gällde omröstningen kring de gemensamma nordiska 
provreglerna. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag om gemensamma 
nordiska jaktprovsregler. 
 
CS noterade informationen. 
 
Träff på Öster-Malma 
Jakthundsklubbarna har haft sitt årliga möte på Öster-Malma. Huvudtemat var 
Beteende och Personligbeskrivning Hund, BPH.  
 
Klubbarna diskuterade även hur man ska få jägare att välja rashund vid sitt valpköp. 
Samarbete/diskussioner kommer att föras med olika intresseföreningar. 
Jakthundskommittén kommer även att samarbeta med Arbetsgruppen för Rashundar 
och Medlemsrekrytering. 
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Svenska Jägareförbundets årsstämma 4-5 juni 
Britt-Marie Dornell är inbjuden och kommer att delta på mötet. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 42 SKK/KM 
 
a) Protokoll nr 1-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för 
Medlemsfrågor den 27 januari 2016. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
b) Protokoll nr 2-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för 
Medlemsfrågor den 6 april 2016. 
 
§ 16 Protokollföring av beslut fattade via mejl 
CS diskuterade ett ärende som rör ett återtaget hedersmedlemskap.  
 
CS ser mycket allvarligt på ärendet och har svårt att hitta stöd i något av SKKs regelverk 
för det beslut som berörd klubb har fattat. 
 
CS beslutade att återremittera ärendet till kommittén. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
c) Information från ordförande 
Kommitténs ordförande, Patrik Cederlöf, informerade om att kommittén kommit igång 
med sitt arbete och att det är en komplex problematik att hantera. Det är viktigt att 
diskutera igenom arbetssätt och arbetsformer. Kommittén har att följa den 
delegeringsordning som är beslutad. 
 
Kommitténs initiala arbete blev försenat då DNs sekreterare som även var tänkt att 
vara sekreterare i KM slutat. Tills vidare kommer CS sekreterare att vara kommittén 
behjälplig. 
 
För närvarande pågår arbete med lite drygt en handfull ärenden som omfattar 
styrelser som känner sig motarbetade av enskild funktionär/medlem och även 
tvärtom. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 43 Organisationsutredningen 
 
Ordförande i organisationsutredningen, Per-Inge Johansson, hälsades välkommen till 
mötet. 
 
a) Delrapport Organisationsutredningen 
Per-Inge Johansson inledde med en presentation av utredningens ledamöter som 
förutom honom själv består av: Liz-Beth Carlsson Liljeqvist, Karin Sejnell, Jahn Stääv, 
Katarina Sundberg, Lars O Törnkvist, Ulf Uddman, Nils Erik Åhmansson och Jonas Öhrn. 
 
CS har till utredningen lämnat ett antal direktiv för sitt arbete: 
Utvecklingen av SKKs verksamhet och hundägandet, då, nu och framåt 
Redovisa samhällstrender rörande ideell verksamhet och hur dessa påverkar SKK 
SKKs organisation 
Ett medlemskap 
SKKs kommunikation 
Länsklubbsuppdraget 
Hundtjänstföretag 
Egenkontroll/djurskyddskontroll 
SKKs kansli 
Internationellt 
Värdegrund 
 
De olika direktiven har fördelats mellan ledamöterna i utredningsgruppen. 
 
CS tackade för redogörelsen och ser med tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet. 
 
Per-Inge Johansson lämnade mötet. 
 
 
§ 44 SKK/DopK 
 
a) Information från ordförande 
 
Ny ledamot i Dopingkommissionen 
Bengt Pettersson informerade om att Owe Johnson, har återinträtt som ledamot i 
Dopingkommissionen. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 45 SKK/UK 
 
a) Protokoll nr 1-2016 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté den 28 
januari 2016. 
 
b) Protokollsutdrag § 18 – Ekonomi 
Kommittén har diskuterat hur investeringsbudgeten för utvecklingen av 
distansutbildningar ska fördelas mellan de centrala kommittéerna. 
 
UK föreslår att CS centrala kommittéer ska lämna sina önskemål till UK senast den 1 
oktober 2016 för år 2017, 1 oktober 2017 för 2018 osv.  
 
CS beslutade i enlighet med förslaget 
 
c) Mall för ansökan om investeringsbidrag 
UK har arbetat fram en mall för SKKs investeringsbudget för utveckling av 
distansutbildningar. 
 
CS fann mallen utmärkt och godkände densamma 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
d) Information från ordförande 
 
Handledarutbildningar 
Handledarutbildning för studiecirklar har genomförts för den nya 
uppfödarutbildningen. Ytterligare utbildningar planeras till hösten. 
 
Utbildning av handledare för uppfödarutbildningen på distans kommer att tid då 
uppfödarutbildningen ännu inte är riktigt klar. 
 
Distansutbildning Hundens beteende 
Det är inte lika hårt tryck på utbildningen som det varit. Ca 850 personer har hittills 
genomfört utbildningen. 
 
Samarbete med UK 
Eva Lejdbrandt uppmanar kommittéerna att ha en dialog med UK när det gäller arbetet 
i verktyget PingPong. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 46 SKK/AK 
 
a) Protokoll nr 1-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 30 
och 31 januari 2016. 
 
b) Ansökan om ny ras – miniature american shepherd 
AK har behandlat ett uppdrag från SKK/CS som innefattar att besluta om rasen 
miniature american shepherd ska erkännas som egen ras. 
 
AK har tagit del av ansökan tillsammans med ett antal bilagor om rasens historia, 
rasstandard och den svenska klubbens arbete med rasen. 
 
I det tillgängliga materialet har inte AK funnit underlag som motiverar att bifalla 
klubbens ansökan. AK noterar att det finns möjlighet att erkänna miniature american 
shepherd som en variant av australian shepherd med samma standard och med 
möjlighet att para mellan varianterna. 
 
För raser som inte är erkända av FCI, finns det en mall att följa för eventuellt 
erkännande. Den innefattar bl.a. att ärendet ska behandlas av Nordisk Kennel Unions 
Vetenskapliga kommitté, NKU/VK. 
 
AK föreslår SKK/CS att rekommendationen till NKU/VK blir att inte erkänna miniature 
american shepherd som en egen ras. 
 
CS diskuterade ärendet utifrån AKs förslag. CS uppfattning är att den mer restriktiva 
hållning som hittills varit gällande för att erkänna nya raser fortfarande ska gälla. 
 
CS beslutade att fråga Svenska Brukshundklubben och berörd rasklubb för Australian 
Shepherd och Svenska Miniature American Shepherdklubben om deras inställning till 
ovan. 
 
CS beslutade att i enlighet med AKs förslag rekommendera NKU/VK att inte erkänna 
miniature american shepherd som egen ras. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
c) Information från ordförande 
 
Indexutbildning 
Indexutbildning för uppfödare av indexras avseende HD/ED hölls i mitten av april. Ca 
110 personer deltog. Föredragen filmades och kommer att finnas tillgängliga på SKK 
Play. 
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Grundutbildning  
En grundutbildning för avelsfunktionärer i jakthundklubbar har hållits på Öster-Malma. 
Ca 20 personer deltog. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 47 SKK/KHM 
 
a) Protokoll nr 1-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars 
mentalitet den 20 januari 2016. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
b) Information från ordförande 
 
Jaktmässa på Tullgarn 
KHM kommer att delta på jaktmässan med information om BPH. 
 
Mentalpool 
Ett utbildningsmaterial för framtida personer i mentalpoolen finns framtagen. 
Kommittén har beslutat att en mall för utvärdering av mentala hälsoprogram ska tas 
fram likt de mallar som finns för veterinära hälsoprogram, enligt förslag från 
arbetsgrupp för mentalpoolen. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 48 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 1-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och 
Kennelkonsulentkommitté den 30 januari 2016. 
 
b) Protokollsutdrag § 6 information från kennelkonsulentsekretariatet 
Kennelkonsulenterna Anne-Lie Stridsberg-Sjöberg och Peter Svensson har på egen 
begäran meddelat att de önskar bli avauktoriserade som kennelkonsulenter. 
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Centralstyrelsen beslutade att tillmötesgå begäran. CS tackade varmt för de insatser 
och arbete de båda konsulenterna gjort under den tid de varit verksamma. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
c) Information från ordförande 
 
Fodervärdsavtal 
Ett reviderat fodervärdsavtal kommer inom kort att finnas tillgängligt. 
 
Planeringsdag 
Kommittén kommer att ha en planeringsdag i mitten av maj för att diskutera aktuella 
frågor samt visioner och mål. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 49 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr -1-2016 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 4 
februari 2016. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
b) Information från ordförande 
 
Årsmöten 
Kommittén har fått ett stort antal förfrågningar från klubbar som önskar 
mötesordförande till sina årsmöten. 
 
Det förekommer en del aktivitet på sociala media innan årsmötena ska hållas, oftast 
med ett negativt innehåll vilket inte främjar berörda klubbars verksamhet.  
 
Känslan är fortfarande att det generellt sett är svårt att få personer att engagera sig i 
klubbarbete.  
 
Specialklubbar 
En handfull klubbar har interna problem vilket försvårar deras styrelsearbete. 
 
Ansökningar om att få bli verksamhetsklubb 
För att kunna ansöka om att bli verksamhetsklubb måste verksamheten vara 
inkluderande och kunna omfatta ett stort antal raser.  
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Avtalsanslutna verksamhetsklubbar 
FK önskar att även avtalsanslutna verksamhetsklubbar ska indelas i steg likt övriga 
avtalsanslutna klubbar.  
 
CS uppdrog till FK att utarbeta ett förslag till stegindelning. 
 
Klubbnamn 
En rasklubb inom Svenska Terrierklubben har bytt namn. FK hävdar av princip att 
hundklubbar inom SKK-organisationen ska använda sig av svenska namn.  
 
FK önskar CS åsikt i frågan. 
 
CS är enig med FK och beslutade att klubbnamn inom organisationen ska vara svenska. 
 
 
§ 50 Information från SKKs ordförande 
 
Evidensia/AniCura 
Möten har hållits med båda företagen i frågor som kan vara av gemensamt intresse.  
Dödsfallsrapportering och rapportering av vissa behandlingar har diskuterats. 
 
Diskussioner har även förts angående att försöka hitta en mer transparent prissättning 
på veterinärvårdskostnader. 
 
International Partnership for Dogs 
Ett styrelsemöte har hållits via Skype och ett fysiskt möte kommer att hållas i mitten av 
maj i London.  
 
Uttalande från brachycefalkonferensen 
Efter konferensens genomförande har arbetsgruppen arbetat med att ta fram ett 
uttalande som kommer att publiceras på SKKs webbplats. 
 
The Kennel Club, KC 
Möte med engelska kennelklubbens nye ordförande, Simon Luxmoore, hölls i februari 
månad.  
 
KC informerade bl.a. om att engelska myndigheter vill ha skärpta regler för 
uppfödning, både vad gäller registrerade som oregistrerade hundar. KC funderar på 
hur de ska hantera detta. 
 
Det är säkert en fråga som även kommer att diskuteras i Sverige inom de närmaste 
åren. 
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CS noterade informationen. 
 
 
§ 51 Information från SKKs VD 
 
Ulla Segerströms dödsbo 
SKK har fått information om att den person med samma namn som lämnat efter sig 
tillgångar i Schweiz, inte är den Ulla Segerström som SKK fått uppgift om. 
 
CS diskuterade svaret från banken och uppdrog till VD att försöka få fram en ”second 
opinion” i ärendet. 
 
Världsutställningen 2016 och 2017 
Både Ryssland och Ecuador som är de som är närmast att arrangera världsutställningen 
har båda drabbats av interna stridigheter som gör att många känner stor osäkerhet om 
arrangemangen ska kunna genomföras. 
 
Ryska Kennelklubben (RKF), har i brev till FCI lämnat information om att arbetet inför 
utställningen pågår enligt plan. 
 
Möjlighet för specialklubb att överklaga kommittébeslut 
Svenska Brukshundklubben, SBK, har vid möte med SKK tagit upp frågan rörande 
kommittébeslut som går emot specialklubbens framställan i frågor som är av starkt 
intresse för klubben. 
 
Nuvarande ordning är att CS kommittéer har rätt att fatta långtgående beslut. Deras 
protokoll publiceras regelmässigt, oftast före att de hinner behandlas i CS, samt att 
kommittéernas beslut som regel kan meddelas dagen efter mötet. Beslut som går 
emot specialklubbens framställan blir ibland en stor debatt på sociala media. SBK 
uttrycker en stark frustration över att som specialklubb inte få möjlighet att bli 
involverad i beslut som går dem emot och skulle önska en annan ordning än att få läsa 
om beslut på sociala media. 
 
När en kommitté behandlar en fråga där man kan förvänta sig en stark reaktion från 
berörd specialklubb bör kommittén istället för ett självständigt beslut göra en 
rekommendation till beslut till SKK/CS. Berörd specialklubb ska informeras om 
innehållet i rekommendationen och ges en möjlighet att tillföra ärendet ytterligare 
information eller argument när CS ska fattat sitt slutliga beslut.  
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet kommer att läggas till i berörda 
kommittéers delegeringsordningar. 
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Rasklubbs möjlighet att överklaga beslut taget av specialklubb 
SBK har ställt frågan om vad innebörden är att en specialklubb har ett delegerat 
rasansvar.  
 
CS konstaterar att det endast finns en kort beskrivning i gällande stadgar vad gäller 
möjligheten för CS att delegera rasansvaret och att det endast får finnas en klubb per 
ras. 
 
Hur ser CS på möjligheten för en rasklubb att överklaga beslut taget av en specialklubb 
och få rätt? 
 
CS anser att en rasklubb ska ha möjlighet att överklaga ett beslut taget av en 
specialklubb. I första hand ska rasklubben överklaga till specialklubben. I nästa steg kan 
ett beslut överklagas till någon av CS kommittéer, SKK/CS tar det slutliga beslutet. 
 
a) DN-beslut 
För information fanns beslut tagna av DN. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Disciplinnämndens åtgärder – en förklaring 
För information fanns en lista med de disciplinära åtgärder som står till DNs 
förfogande. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 52 SKK/AG/RH/MR 
 
a) Minnesanteckningar nr 1-2016 
Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Arbetsgrupp för Rashundar och Medlemsrekrytering den 18 januari 2016. 
 
b) Länsklubbarnas enkätsvar angående medlemsvård och medlemsrekrytering 
För information fanns en sammanfattning av länsklubbarnas enkätsvar angående 
medlemsvård och medlemsrekrytering. 
 
Arbetsgruppens sammanfattning är t.ex. att många länsklubbar har lyckats väl med att 
ha en stor bredd av aktiviteter som finns tillgängliga för alla medlemmar. Flera klubbar 
kan bli bättre på att uppdatera sina hemsidor och kalendrar. Det finns inaktuell 
information på webbplatser som skulle behöva plockas bort, det saknas information 
om hur man blir medlem m.m. 
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Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
 
c) information från ordförande 
Birgitta Bernhed informerade om arbetsgruppens tankar och de förslag som CS tagit 
del av enligt nedan. 
 
Kampanj 
För att försöka vända trenden med minskade medlemssiffror föreslår arbetsgruppen 
att utlysa en tävling som ska pågå under årets fem första månader 2017. Alla 
länsklubbar bjuds in att delta. CS tog del av Arbetsgruppens föreslagna projektplan 
som innefattar startkit, kampanjstöd i form av olika kampanjmaterial, förslag till 
aktiviteter etc. etc. 
 
De länsklubbar som lyckas bäst i tävlingen kommer att premieras på olika sätt. 
 
Arbetsgruppen äskar en budget på 50 000 kr för att kunna genomföra tävlingen. 
 
Uppfödare 
Även uppfödare ska uppmuntras att kunna rekrytera medlemmar till sina respektive 
länsklubbar. Även de kommer att premieras på något sätt. 
 
Blocket 
Arbetsgruppen för en diskussion med Blocket när det gäller annonsering och hund, hur 
ska en annons vara utformad? Vad kan man kräva av en annonsör etc.? 
 
CS diskuterade arbetsgruppens arbete och det förslag till medlemsvärvning som 
presenterats. CS fann förslaget mycket bra och uppmanade gruppen att fortsätta 
arbetet. 
 
Ulf Uddman informerade om att den totala budgeten för projektet kommer att 
beslutas om under punkten ekonomi på dagordningen och att medlen kommer att 
delas upp med en del för det som rör medlemsvärvning och en del för marknadsföring 
av rashundar.  
 
Ansökan om bidrag görs till CS och kan sökas av SKKs centrala kommittéer. CS tar 
slutligt beslut om utbetalning av ansökt bidrag. 
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§ 53 Svenska Kynologiska Akademin 
 
a) Information från ordförande 
 
10 års skrift 
Med anledning av att Svenska Kynologiska Akademin har verkat i tio år har en 
jubileumsskrift producerats. 
 
Webbplats 
En uppdaterad version av Akademins webbplats kommer att lanseras under året. 
 
Ordet kynologi 
Akademin har fått i uppdrag att ge en mer beskrivande information om ordet kynologi 
på Wikipedia. Staffan Thorman har tilldelats uppgiften av Akademin. 
 
Bildupphovsrätt, BUS 
Akademin diskuterar bildupphovsrätt i anslutning till vad som kan visas på Akademins 
webbplats utan att bli ersättningsskyldig. 
 
Temautställning 
Akademin planerar för en kommande utställning – hundar på gamla vykort. Tidpunkt 
är ännu inte beslutad. 
 
Historisk bakgrund till SKK-organisationens klubbar 
Läns-, special- och rasklubbar ska tillfrågas om att göra en kort historisk beskrivning om 
sin klubb som ska läggas på Akademins webbplats. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 54 Skrivelser som rör läns- och specialklubb 
 
Svenska Vorstehklubben 
a) Ansökan om bidrag till jubileumsskrift 
Ansökan är vidarebefordrad från Svenska Kynologiska Akademin. 
 
Klubben ansöker om bidrag till sin jubileumsskrift som ska vara klar till 100-årsjubileet 
2017. Den totalt kostnaden beräknas till 137 500 kr.  
 
CS beslutade att ställa sig positiv till att lämna bidrag till publikationen. Bidrag kan 
erhållas med 25 % av kostnaderna upp till högst 25 000 kr. Bidraget betalas ut i 
efterhand.  
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b) Villkor för bidrag från Svenska Kynologiska Akademin för ras- och 
 specialklubb 
För information fanns villkor och regler gällande ekonomiskt bidrag från Svenska 
Kynologiska Akademin vid produktion av jubileumsskrifter i specialklubb eller rasklubb.  
 
CS noterade informationen. 
 
Svenska Brukshundklubben 
Catrin Fernholm, generalsekreterare i Svenska Brukshundklubben och Barbro Olsson, 
styrelseledamot i Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse hälsades välkomna till 
mötet.  
 
c) Regelrevideringsprocess 
Catrin Fernholm och Barbro Olson redovisade hur regelrevideringsprocessen för 
lydnadsprov hanterats inom SBK och den tidslinjen som revideringsprocessen haft 
sedan 2012. 
 
Därutöver fanns skrivelser från Specialklubben Bearded Collie, enskilda medlemmar 
svar från SBK på namninsamlingar och bloggar som tidigare skickats till SKK. 
 
CS noterade informationen 
 
Förslag till gemensam remissomgång SKK/SBK 
Ulf Uddman och Pekka Olson informerade om de möten som hållits med SBK i det som 
rör revideringen av lydnadsprovsreglerna. Det är många olika parter som framfört 
åsikter och synpunkter på arbetet, både negativa och positiva. 
 
För att överhuvudtaget kommer vidare i arbetet så har SKK och SBK tillsammans 
beslutat föreslå CS att göra en gemensam remissomgång rörande reviderat förslag till 
nya lydnadsprovsregler. Remissen vänder sig till läns-, special- och rasklubbar samt 
Sveriges Hundungdom. 
 
Med remissen ska bifogas regler för lydnadsprov samt bedömningsanvisningar.  
Det slutliga regelförslaget kommer därutöver att kompletteras med SKKs Allmänna 
regler för utställning, prov, tävling och beskrivning. 
 
Sista dag för remissvar är den 31 juli 2016. Remissvaren kommer att behandlas 
gemensamt av SKK och SBK. 
 
Förutom ovan nämnda remissinstanser kommer enskilda medlemmar ges möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget.  
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Avsikten med remissen är att inhämta synpunkter så att slutligt regelförslag kan 
fastställas senast på Svenska Kennelklubbens Centralstyrelses möte den 8 september 
2016, att kunna gälla från den 1 januari 2017. 
 
Catrin Fernholm och Barbro Olson lämnade mötet. 
 
CS diskuterade kring förslaget om en gemensam remissomgång och fann det utmärkt. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Dalarnas Kennelklubb 
d) BDO uppdrag enligt särskild överenskommelse 
Revisionsfirman BDO har fått ett uppdrag av SKK/CS att genomföra 
granskningsåtgärder som rör Dalarnas Kennelklubb enligt tidigare CS-beslut.  
 
CS har tagit del av rapporten rörande räkenskapsåret 2015. Av rapporten framgår att 
klubbens räkenskaper är förda i god ordning. 
 
CS lade rapporten till handlingarna. 
 
CS beslutade att inte begära en revision av räkenskapsåret 2014 utan ärendet anses nu 
avslutat och läggs tills handlingarna. 
 
Svenska Spaniel o Retrieverklubben 
e) Skrivelse angående kommunikation med Svenska Spaniel och 
 Retrieverklubben, SSRK, och deras rasklubbar 
Specialklubben uttrycker i brev missnöje med att SKK i sin kommunikation i vissa fall 
har direktkontakt med rasklubb istället för att gå via specialklubben. 
 
Det är CS mening att kommunikation ska ske med specialklubben i första hand även 
när det gäller en rasklubb inom specialklubben. Förståelse finns även för att undantag 
kan vara nödvändigt ibland. 
 
CS uttryckte att principen med att kommunicera med specialklubb fortfarande ska 
gälla. 
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§ 55 Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner 
 
Lapphund 
a) Skrivelser rörande Lapphundklubben 
Det fanns ett flertal skrivelser som tillställts SKK/CS och flera av SKK/CS kommittéer.   
SKK/FK som haft motsvarande skrivelser har hänskjutit dessa till SKK/CS för vidare 
handläggning. 
 
Det är CS uppfattning att klubben under en tid haft interna svårigheter när det gäller 
olika frågor inom klubben. 
 
Stora ansträngningar har gjorts från flera av CS kommittéer för att hjälpa klubben att 
komma tillrätta med sina svårigheter. 
 
CS uppfattar att situationen nu kommit till vägs ände och att det behövs ett radikalt 
grepp för att få att klubben på rätt spår för att kunna fortsätta sitt arbete. 
 
CS har fått information om att ett möte ska hållas den 10 maj där representanter från 
SKK/FK och SKK/AK deltar samt även Lapphundsklubbens styrelse och Östra distriktet. 
Mötet ska bl.a. diskutera organisatoriska frågor. 
 
Det är CS förhoppning att mötet ska leda till något konstruktivt och att det blir en 
förändring till det bättre för klubbens och rasernas bästa. 
 
CS beslutade att vid sitt nästa möte återuppta diskussionens om klubbens framtid. 
 
Dalmatiner 
b) Skrivelse från  rörande hjärtproblem hos dalmatiner och 
 korrespondens mellan Svenska Dalmatinersällskapet och SKK/AK 
 

 har i ett mycket omfattande material begärt att SKK/CS ska utreda 
Dalmatinerskällskapets handläggning av arbetet med hjärtfel hos rasen och frågor 
beträffande tolkning av SKKs regelverk och organisationspolicy. Begäran om utredning 
gäller även SKK/AKs handläggning och beslutsfattande i ärendet. Brevskrivaren anser 
att klubbens agerande orsakat allvarlig skada för rasen. 
  
Åke Hedhammar informerade CS om att SKK/AK haft frågan om hjärtproblem hos 
rasen uppe vid ett flertal tillfällen. Klubbens avsikt har varit att ge information till 
klubbens medlemmar och önskat öka medvetenheten om problemet, vilket resulterat i 
ett ifrågsättande av såväl klubbens som SKK/ AKs agerande.  
 
Åke Hedhammar informerade vidare om att ett möte med klubben och övriga berörda 
är planerat till mitten av maj. 
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CS diskuterade frågan och har förståelse för att frågan är komplex men har förtroende 
för att det arbete som SKK/AK har gjort och gör i frågan. 
 
CS uppdrog till SKK/AK att med hjälp av SKKs kansli i brev besvara de specifika frågor 
som  ställt. 
 
Svenska Vallhundsklubben 
c) Brev från  rörande Svenska Vallhundsklubbens agerande 
Brevskrivaren anser sig dåligt bemött av specialklubben när det gäller hur avel av 
border collie bedrivs i Sverige. Brevskrivaren har överflyttat sitt kennelnamn från annat 
land och regelverken skiljer sig åt mellan länderna. 
 
CS har noterat frågeställningarna i brevet och hänvisar till § 35 a) i detta protokoll. 
 
§ 56 Skrivelser som rör myndigheter 
 
 Naturvårdsverket 
 
a) Remissvar över genetisk förstärkning av varg, Dnr NV-02544-15 
För information fanns svar på remiss angående femårig plan för genetisk förstärkning 
av varg. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 57 Nordiska frågor 
 
a) Diskussion kring internationella utställningar 2018 och framöver 
 
Nordiska championat 
NKU/VD har uppdragits att ta fram ett förslag till regler för nordiska certutställningar 
till mitten av maj månad. Slutligt beslut ska tas vid NKU/AUs möte i oktober 2016. 
Kommer länderna överens så kommer de nya reglerna att arbetas in i SKKs nya 
regelverk och gälla från 1 januari 2018. 
 
Bo Skalin och Ulf Uddman är utsedda att representera SKK på mötet i maj. 
 
På mötet ska länderna bl.a. diskutera hur många CACIB-utställningar som ska sökas hos 
FCI för 2018. CS diskuterade frågan ingående. 
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CS beslutade att en indikation på mellan en och högst tio CACIB-utställningar för 2018 
med betoning på att det är endast gäller 2018. 
 
b) Protokoll NKU/VD möte den 12 april 
För information fanns protokoll från möte med NKU/VD den 12 april 2016. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 58 Internationella frågor 
 
a) Uttalande gällande International Partnership for Dogs, IPFD 
SKK/CS har tagit del av verksamhetsberättelse för International Partnership for Dogs. 
 
CS beslutade att bevilja ansvarsfrihet för IPFD styrelse för verksamhetsåret 2015. 
 
b) BDO revisions-PM, IPFD 
För information fanns BDOs revisions-PM för International Partnershop for Dogs. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Quarterly Monitoring Report 
För information fanns kvartalsrapport från Bryssel angående frågor som rör djur och 
djurskyddsfrågor. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 59 Ekonomi 
 
SKK 
a) Årsredovisning 2015 
Ulf Uddman redogjorde för SKKs årsredovisning för 2015. 
 
CS beslutade godkänna årsredovisningen. 
 
b) Balans- och resultaträkning 2015 
Ulf Uddman redogjorde för SKKs balans- och resultaträkning för 2015. 
 
CS beslutade att godkänna balans- och resultaträkningen. 
 
c) Sammandrag verksamhet 2015 
För information fanns ett sammandrag av SKKs verksamhetssiffror för 2015. 
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CS noterade informationen. 
 
d) Kommentar till årsbokslut och verksamhetssiffror 
 
Verksamhetssiffror 
Medlemsantalet minskade marginellt 2015 till ca 281 000 medlemmar mot 2014 ca 
283 000. Nedgången var lite större hos Sveriges Hundungdom och länsklubbarna än 
hos specialklubbarna. Verksamhetsklubbarna ökar procentuellt sett väsentligt även om 
det är från antalsmässigt låga nivåer. 
 
Valpregistrering och utställningsdeltagandet minskade båda med ca 2 %. 
Provverksamheten hade motsatta siffror med plus mellan 3-5 % utom bruksproven 
som fortsätter att minska. 
 
Deltagande i agility och rallylydnad fortsätter växa kraftigt medan lydnadsproven visar 
på en långsiktigt sjunkande trend från toppåren på mitten av 1990-talet på över 26 000 
starter till idag drygt 15 000. 
 
Ansökningarna och championat och diplom har en fortsatt stigande trend och 2015 
utfärdades drygt 10 000 championat/diplom.  
 
Registreringen av de olika veterinära undersökningsresultaten rörande leder ligger på 
en fortsatt hög nivå. 
 
Ägarregistreringen för hund stiger trots att valpregistreringen minskar, dvs. flera 
hundägare i relativa tal väljer att ägarregistrera sin hund hos SKK.  
 
Inkommande telefonsamtal har stabiliserats kring 100 000 samtal med en svars-
frekvens på 90 %. Inkommande mejl ligger i nivån drygt 300 000 till SKK. I stort sett 
varje månad har vi försök till otillåtna intrång eller försök till att förstöra vår 
datainformation genom skadliga virus eller motsvarande. 
 
Balansräkning 
SKK har en mycket stark balansräkning. Kassalikviditeten (likvida medlens andel av 
totala tillgångar) är drygt 80 % eller 64 av 83 mnkr. Detsamma gäller soliditet (eget 
kapital i förhållande till tillgångar) som är strax över 40 %. 
 
Långfristiga skulder är den fond som finns för att balansera över- och underskott i 
Länsklubbsuppdraget. Fonden har nu minskat till drygt 8 mnkr och bör inte minska så 
mycket mer för att balansera uppdragets omsättning på ca 40 mnkr/år. Budgeten för 
2016 är lagt i balans och utvecklingen under 2016 ligger väl i linje med budget och 
utfallet 2016 bör kunna visa på ett plusresultat. 
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Resultaträkning 
SKKs omsättning slutade på 92,5 mnkr samt länsklubbsuppdraget 37,3 mnkr, dvs. totalt 
drygt 130 mnkr. 
 
Intäkter 
Det är främst förändringen av genomförandet av Stockholm Hundmässa som inneburit 
högre intäkter och kostnader samt att våra intäkter från samarbetsavtal ökat. 
 
Totalt ökade intäkterna mot 2014 med 5,6 mnkr och mot budget med 3,8 mnkr. 
 
Kostnader 

- Personalkostnaden uppgick till 40,8 mnkr.  
- Portokostnaden har stigit som en effekt av både högre volymer samt ökade 

priser. 
- Genom utförsäljning av gamla varor i lagret har kostnaden för sålda varor ökat 

mer än vad intäkterna gjort.  
- KF och specialklubbskonferensen genomfördes båda 2015. SKK har haft en lite 

för låg nivå på vidarefaktureringen av kostnaderna till läns- och 
specialklubbarna på dessa två möten sett utifrån budgeten, ca 300 tkr. 

- Genom den förändrade redovisningsmetoden som revisorerna begärde hur det 
redovisas anslag till domarkonferenser så blir det väldiga svängningar i utfall 
sett mot budget. DK och KHM har haft högre anslagskostnader meden PTK och 
JhK har haft lägre. Totalt sett blev det drygt 300 tkr lägre kostnader mot 
budget. Detta kommer dock förändras drastiskt 2017 när flertalet klubbar avser 
genomföra domarkonferenser 

- KHM har satt upp en arbetsgrupp för nomenklaturfrågor samt en grupp 
personer som ska bistå klubbarna rörande rasers mentala aspekter. Detta 
arbete tillkom utöver tidigare budgeterade medel. 

- Som en konsekvens av att Stockholm Hundmässa utnyttjade mässans A-, B- och 
C-hallar, ca 50 000 m2 så blev både kostnader och intäkter högre. 

 
Totalt sett blev utfallet 2015 för Stockholm Hundmässa ett överskott på 334 tkr, sett 
mot 2014 när vi hade ett underskott på 671 tkr så blev utfallet 2015 bra. I förhållande 
till omsättningen som uppgick till 10,5 mnkr är dock överskottet väl lågt för Stockholm 
Hundmässa. 
 
Finansnetto 
Ränteintäkten och realiserade kursvinster gjorde att det finansiella nettot blev 2,2 
mnkr, vilket är drygt 1 mnkr bättre än budget. Till detta ska läggas att den orealiserade 
kursvinsten ökade under 2015 med 1,4 mnkr till 2,6 mnkr. Det innebär att 
avkastningen på SKKs kapital uppgick till 3,4 % vad avser erhållna räntor och  
 



  
SKK/CS nr 2-2016 

2016-04-27 
Sida 28/33 

 
 

 
utdelningar och realiserade kursvinster samt 5,7 % om ökningen av den orealiserade 
kursvinsten inkluderas. I tider med en negativ styrränta måste detta utfall bedömas 
som väldigt bra. 
 
Länsklubbsuppdraget 
För Länsklubbsuppdraget blev det en precis omvänd situation mot SKKs utfall. 
 
2015 minskade intäkterna mot budget med 2,7 mnkr, samt mot 2014 med 2,3 mnkr. 
Dessa intäkter är på marginalen vilket innebär att enbart mindre kostnader försvinner 
direkt som en konsekvens av lägre intäkter.  
 
Totalt sett innebär detta att det 2014 fanns ett överskott på 235 tkr som 2015 byttes 
mot ett underskott på 1,0 mnkr. 
 
Medlemsintäkten minskade mot budget med 2,4 mnkr och annonsförsäljningen med 
0,5 mnkr. 
 
Användandet av länsklubbarnas utvecklingsfond har minskat både sett mot budget och 
2014 års utfall. I princip blev det bara ett stöd för kampanjen ”köp rashund” som 
finansierades genom denna fond. Någon speciell utveckling av de nya webbplatserna 
har inte skett 2015. Detsamma gäller att utvecklingen av webbutbildningen för 
uppfödare skjutits till 2016. 
 
Utvecklingen av medlemssiffran 2016 pekar på att nedgången har bromsats upp samt 
att kostnadsreduceringen för Hundsport har realiserats. Kostnaden ligger väl inom 
ramen för den minskade kostnaden för tidningen. Detta har skett genom en tunnare 
tidning när det gäller sidantalet. 
 
Vinstdisposition 
Presidiet föreslår att 2015 års överskott disponeras på följande sätt: 
 
Avsättning till IT-fond   2,0 mnkr 
Avsättning till forsknings- och utvecklingsfond 1,0 mnkr 
Avsättning till marknadsföring rashundar 1,0 mnkr 
Avsättning till fond Generell domarkonferens 2018 0,5 mnkr 
Avsättning till Svenska Kynologiska Akademin 0,5 mnkr 
 
CS beslutade godkänna förslaget till vinstdisposition. 
 
CS beslutade vidare uppdra till Ulf Uddman att göra ett förslag till disponering av 
avsättningen för marknadsföring rashundar. 
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e) BDO – rapport från löpande granskning av SKK för 2015 
För information fanns rapport från löpande granskning av SKKs räkenskapsår 2015-01-
01-2015-12-31.  
 
CS noterade informationen. 
 
Stiftelser 
f) Stiftelsen Svenska Kennelklubbens Donatorers fond 
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Stiftelsen SKKs donatorers fond, för 2015. 
 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 
g) Stiftelsen Svenska Kennelklubbens Forskningsfond 
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i SKKs Forskningsfond, för 2015. 
 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 
h) Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens fond 
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens 
Fond, för 2015. 
 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 
Aktiebolag 
i) AB Fritidsrörelsernas Hus 2015 
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i AB Fritidsrörelsernas Hus, för 2014. 

 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 
j) FAB 2015 
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Föreningsdistribution i Spånga AB, för 2015 
 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 
 
§ 60 Statistik 
 
a) Registreringssiffror 
Valpregistreringssiffrorna hittills i år t.o.m. mars månad visar på en svag uppgång 
jämfört med samma period 2015. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 61 Mötesspecifika frågor 
 
a) Svenska Älghundklubben, SÄK, önskan om förtydligande av CS beslut från 
 2013 
Svenska Älghundklubben har i brev till CS lämnat önskemål om att få en skriftlig 
redogörelse över hur SKK uppfattar arbetet kring ett utökat nordiska samarbete. 
 
b) SKKs uttalande till SÄK 
På Svenska Älghundsklubbens önskemål har SKK lämnat ett uttalande till SÄK. 
 
CS uttalande gjordes efter ett möte med representanter för SÄK och Svenska 
Jämthundsklubben den 26 september 2013. Från SKKs sida deltog SKKs dåvarande 
ordförande Nils-Erik Åhmansson, SKK VD Ulf Uddman och dåvarande ordförande i SKKs 
Jakthundskommitté Henrik Barnekow. 
 
SKKs ordförande framförde vid mötet att från SKKs sida är det angeläget att vi strävar 
efter gemensamma nordiska jaktprovsregler och att detta ska vara en tydlig 
målsättning för SÄK. Mötets samtliga parter uttalade en stark ambition att 
målsättningen är att arbeta för att gemensamma nordiska jaktprovsregler införs 2017. 
 
Den starka ambition som enhälligt uttalades i september 2013 från berörda parter om 
att sträva efter att införa gemensamma nordiska jaktprovsregler 2017 innebär en 
tydlig moralisk förpliktelse för samtliga parter som nu 2016, är en nödvändighet att 
realisera i konkreta beslut i den uttalade riktningen. 
 
Jaktproven för älghundars syfte är att under jägarmässiga former värdera hundarnas 
egenskaper som underlag för avelsarbetet. Majoriteten av älghundsraserna har hela 
sin avelsbas inom Norden. Därför är det av yttersta vikt att skapa förutsättningar för 
ett effektivt avelsutbyte inom Norden. Ett avgörande verktyg för detta skulle vara 
gemensamma nordiska jaktprovsregler där resultaten kan samlas och bearbetas i en 
nordisk databas för älghundsraserna.  
 
Förutsättningen för att på ett relevant sätt kunna göra en gemensam avelsutvärdering 
är att jaktprovsreglerna har en gemensam grundstruktur. En jämförelse kan göras med 
hur de gemensamma nordiska utställningsreglerna har fungerat. Ett gemensamt 
nordiskt avelsutbyte är särskilt viktigt för de numerärt små älghundsraserna som är 
helt beroende av att effektivt kunna utnyttja den totala avelsbasen inom Norden. En 
majoritet av SÄKs raser kan räknas till de numerärt små raserna. 
 
Under perioden från 2013 fram till idag har ett intensivt arbete genomförts inom 
Nordisk Älghundunion där både Norge och Finland har visat stor flexibilitet och välvilja 
för att underlätta för SÄK att komma fram till ett regelförslag som är anpassat till 
svenska förhållanden och traditioner. Ett avfärdande av de gemensamma nordiska 
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älghundsreglerna skulle allvarligt och för lång tid framåt äventyra det goda 
samarbetsklimatet inom Norden som är avgörande för ett framgångsrikt avelsarbete, 
främst för de numerärt små raserna. Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera 
att SÄKs regelverk för älghundar även framöver kommer att vara ett svenskt regelverk 
som ägs av SKK/SÄK och som vid behov kan revideras inom Sverige utifrån de 
erfarenheter som görs. 
 
SKK/CS vill återigen med kraft framhålla de stora fördelarna med ett gemensamt 
nordiskt regelverk för jaktprov för älghundar utifrån möjligheten att bedriva en 
långsiktigt hållbar avel. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Skrivelse från Svenska Jämthundklubben 
Genom klubbens ordförande har CS tagit del av brev som rör situationen inom SÄK när 
det gäller regelrevideringen kring jaktprovsreglerna. 
 
CS beslutade att lägga brevet till handlingarna. 
 
 
§ 62 Mötesspecifika frågor 
 
a) Specialklubbskonferens 2017 förslag till programpunkter 
Ulf Uddman presenterade några preliminära programpunkter till nästa 
specialklubbskonferens:  
 
Presentation av nya kommittéer/arbetsgrupper 
 Arbetsgruppen för Rashundar/Medlemsrekrytering 
 Kommittén för Medlemsfrågor 
 Organisationsutredningen 
 m.fl. 

 
Andra punkter: 
 Uppdatering av situationen inom FCI 
 Allmän SKK-information 
 Information om Kennelfullmäktige  
 SKKs valberedning informerar  
 Klubbarnas inskickade frågor 

 
CS ledamöter uppmanades att lämna fler förslag till ämnen till CS sekreterare. 
 
Slutligt beslut om ämnen tas vid nästa möte. 
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§ 63 Mötesspecifika frågor 
 
a) Ansökan från RSV2000 Sverige om att bli antagen som verksamhetsklubb 
RSV2000 Sverige är en intresseförening vars mål är att i Sverige främja den tyska 
schäferhundens utveckling samt bevara och utveckla schäferhunden som brukshund 
och samhällsnyttig hund. 
 
Föreningen startade i Tyskland där den är medlem av VDH (tyska kennelklubben) och 
är en av två FCI-godkända rasklubben för tysk schäferhund. 
 
Föreningen ansöker om att bli verksamhetsklubb inom Svenska Kennelklubben. 
 
CS diskuterade ansökan mycket ingående. För att kunna fungera som 
verksamhetsklubb inom SKK-organisationen måste klubben kunna erbjuda en 
verksamhet som är tillgänglig för alla, vilket inte är fallet i denna ansökan. Vidare 
tillåter SKKs stadgar bara en klubb per ras.  
 
CS beslutade att avslå RSV2000 Sveriges ansökan om att få bli verksamhetsklubb inom 
SKK-organisationen. 
 
 
§ 64 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att inga sådana punkter fanns i detta protokoll. 
 
 
§ 65 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde blir ett tvådagarsmöte som hålls den 16-17 juni i 
Stockholmstrakten. 
 
 
§ 66 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
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Justerare: 
 
 
 
Pekka Olson 
Ordförande 
 
 
 
Justerare: 
 
 
 
Annica Uppström   Bengt Pettersson 
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