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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2017-04-
25. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf., Mats Stenmark, Britt-Marie Dornell, Bengt Pettersson, Bo Skalin, 
Thomas Uneholt, Maritha Östlund Holmsten (via telefon), Eva Lejdbrandt 

Suppleanter: 

Agneta Ståhle, Birgitta Bernhed  

Adjungerade: 

Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist 
 

Anmält förhinder:  

Annica Uppström, Freddy Kjellström, Patrik Cederlöf 

Protokoll 

Annika Klang 
 
§ 36 Sammanträdet öppnas 
Pekka Olson hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat. 
 
Då Annica Uppström anmält förhinder är Agneta Ståhle röstberättigad vid detta möte. 
 
Några smärre justeringar i dagordningen kommer också att göras. 
 
 
§ 37 Val av justerare 
 
Bo Skalin och Thomas Uneholt utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
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§ 38 Föregående protokoll nr 1-2017 
 
CS nr 5-2016, § 3 föregående protokoll – miniature american shepherd 
Med anledning av att rasen miniature american shepherd har blivit erkänd av NKU/AU 
har Svenska Brukshundklubben och Australian Shepherd Klubben i brev till SKK/CS 
uttryckt att de vill att CS respekterar deras önskemål om att inte tillåta korsparning. 
 
CS beslutade att inte godkänna att en valpkull registreras som australian shepherd om 
den parats med en miniature american shepherd. CS diskuterade den omvända 
situationen om en sådan kull kan registreras som miniature american shepherd då 
detta förekommer relativt frekvent i andra länder. Frågan kommer att diskuteras med 
Svenska Miniature American Shepherd Klubben. 
 
CS beslutade att uppmana Svenska Miniature American Shepherd Klubb att i första 
hand ansöka om att få bli en avtalsansluten klubb hos SKKs Föreningskommitté.  
 
CS noterade också att flera kommittéer kan bli berörda, i det fortsatta arbetet t.ex. 
SKK/AK, för att alla delar hos den nya klubben ska falla på plats. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 39 SKK/DK 
 
a) Protokoll nr 1-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 26 
januari 2017. 
 
b) Programutbildning för domare –  

 har i brev till CS lämnat synpunkter på hur den nuvarande 
gruppallrounder-utbildningen genomförs. 
 
CS beslutade att överlämna skrivelsen till den arbetsgrupp som har till uppgift att se 
över utbildningen för gruppallrounder. 
 
CS beslutade vidare att inte ändra på det beslut DK tagit angående  
ansökan om auktorisation för FCI grupp 5.  
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 40 Samsyn inom organisationen 
Pekka Olson, Åke Hedhammar och Ulf Uddman har utarbetat ett PM för konkreta 
åtgärder för att öka samsynen inom SKK-organisation och komma tillrätta med 
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exteriöra överdrifter som ger andningsproblem främst för raserna fransk bulldog, 
mops, bostonterrier och engelsk bulldogg. 
 
CS förde en lång diskussion kring förslagen. 
 
CS föreslår den arbetsgrupp som planerar den generella domarkonferensen att lägga 
in en punkt om de brakycefala raserna. Detta betyder eventuellt att punkten om shar 
pei får tas bort från dagordningen. Slutligt beslut tas vid CS junimöte. 
 
CS beslutade återremittera arbetsgruppens förslag för att utvecklas vidare till CS 
junimöte. De ledamöter som önskar lämna synpunkter till arbetsgruppen är välkomna 
att göra det. 
 
 
§ 41 SKK/SRD-AG 
 
a) Minnesanteckningar nr 1 2017 
Minnesanteckningar förda vid möte med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
Rasspecifika Domaranvisningar den 18 januari 2017. 
 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 42 SKK AG Standard 
 
a) Protokoll nr 1-2017 
Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för standardfrågor 
den 7 februari 2017. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 43 SKK/UtstK 
 
a) Protokoll nr 1-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 24 januari 2017. 
 
b) § 12 Bestyrelserapporter 
e) SKK CS Älvsjö 3-4 december 2016 
Punkten rör ett felaktigt klassbyte för en australian shepherd. 
 
CS påpekade att protokollet är otydligt och att det inte framgår varför hunden får 
behålla sina resultat, trots att den deltagit i fel klass. 
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Bo Skalin förtydligade bakgrunden till beslutet med att i detta fall hade 
ringsekreteraren bekräftat att hon gjort fel samt att det inte påverkat annan hund då 
R-Cert felaktigt utdelats till en hund som inte får tävla om certifikat (S-märkt). 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 44 SKK/PTK 
 
a) Information från ordförande 
 
Kroppsvallarklubben 
Bengt Pettersson lämnade en kort information om klubbens arbete kring att få fram 
ett adekvat regelverk. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 45 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr 2-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
16 februari 2017. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 46 SKK/UK 
 
a) Protokoll nr 1-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 2 februari 2017. 
 
b) Information från ordförande 
 
§ 10 Handledare – disciplinär åtgärd – bordlagt ärende 
Eva Lejdbrandt informerade om att hon ännu inte fått kontakt med berörd person. 
 
CS uttalade att som huvudregel ska det få konsekvenser för en funktionär som tilldelas 
en disciplinär åtgärd av Disciplinnämnden om skälet till åtgärden har en koppling till 
den funktion eller verksamhet där personen har sin funktion eller auktorisation. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 47 SKK/AK 
 
a) Protokoll nr 1-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 28 
och 29 februari 2017. 
 
b) Protokollsutdrag § 25 SKKs utvecklingsfond - shar pei 
Svenska Shar Pei Klubben har hos AK ansökt om medel för att delfinansiera ett större 
antal SPAID-test. Klubben anser att insamling av en större numerär av dessa tester 
skulle ge en bra bild av hälsoläget inom det svenska avelsmaterialet.  
 
AK konstaterar att projektet är av intresse för att kunna validera testet med avseende 
på överensstämmelse mellan hundarnas fenotyp och genotyp. 
 
AK föreslår CS att bevilja ansökan om 30 000 kr med slutrapportering senast 2019-03-
01. 
 
CS beslutade i enlighet med AKs förslag. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
c) Protokoll nr 2-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 14 
mars 2017. 
 
§ 61 Protokollsutdrag 
AK önskar att Helena Skarp deltar i det kommande mötet med Specialklubben för 
Engelsk Bulldogg som CS tidigare beslutat om. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 48 SKK/KHM 
 
a) Protokoll nr 1-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars 
Mentalitet den 28 februari och 1 mars 2017. 
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b) § 6 Kampanjförslag från KHM och önskemål om att använda medel från 
 Utvecklingsfonden 
KHM ansöker om ett bidrag på ca 60 000 kr för att stimulera medlemmar, medlemmar 
och klubbar att genomföra BPH. Bidraget ska gå till att erbjuda en reducerad 
anmälningsavgift för deltagarna. 
 
CS beslutade att tillstyrka förslaget. CS önskar att KHM koncentrerar kampanjen på de 
ca 10-15 raser som ligger nära gränsen till 200 eller 500 beskrivna hundar. Det är 
viktigt att också ta geografiska hänsyn samt att berörda ska kunna ta till sig 
erbjudandet på ett enkelt sätt. 
 
Denna punkt i paragrafen är omedelbart justerad. 
 
c) Förslag till ändring av bidragsregler för mentalitetskonferenser 
KHM föreslår att utöka möjligheten för klubbar att ansöka om bidrag genom att 
erbjuda rasklubbar att kunna söka bidrag direkt från KHM, utan att behöva går genom 
sin specialklubb. 
 
CS diskuterade förslaget och uttryckte att principen att specialklubben ska vara 
involverad inte ska ändras. 
 
CS beslutade att återremittera förslaget till KHM och att KHM i samråd med AK lämnar 
ett gemensamt nytt förslag till CS möte i juni. Ulf Uddman uppdrogs att samordna 
arbetet. 
 
d) Mentalitetskonferenser – reviderad information till klubb 
Punkten bordläggs till CS möte i juni. 
 
e) Protokollsutdrag § 17 – rottweiler 
KHM önskar diskutera principen för hantering av ärenden där uppfödare inte har följt 
regler för mentalbeskrivning och även har brustit i djurskyddshänseende. 
 
Ulf Uddman informerade om att UKK är den kommitté som främst hanterar enskilda 
ärenden när det gäller uppfödare. UKK kan även höra andra kommittéer i tillämpliga 
fall. 
 
CS beslutade att Ulf Uddman får i uppdrag att ta med sig frågan till nästa möte med 
SKKs kommittésekreterare. 
 
f) Information från ordförande 
 Vad har hänt med ”KF-löftet” om att det ska vara lätt att göra rätt? 
 
Punkten bordläggs till CS möte i juni. 



  
SKK/CS nr 2-2017 

2017-04-25 
Sida 7/18 

 
 

 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 49 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 1-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och 
Kennelkonsulentkommitté den 28 januari 2017. 
 
b) Protokollsutdrag § 6 – Avauktorisation 
Ebba von Scheele önskar på egen begäran bli avauktoriserad som kennelkonsulent. 
 
CS beslutade tillmötesgå begäran och tackade för nedlagt arbete genom åren. 
 
Pether Eriksson önskar på egen begäran bli avauktoriserad som kennelkonsulent. 
 
CS beslutade tillmötesgå begäran och tackade för nedlagt arbete genom åren. 
 
c) Protokollsutdrag § 31 – Uppfödarärende 
Ärendet gäller en uppfödare som av SKKs Disciplinnämnd medgivits återinträde efter 
att ha varit utesluten. Uppfödaren har skickat in en registreringsansökan till SKK för en 
kull som är född innan medgivande om återinträde lämnats. På grund av ett tekniskt 
misstag blev kullen registrerad. När misstaget upptäcktes stoppades registreringen. 
UKK menar att det är uppfödarens ansvar att känna till regelverket och att i detta fall 
drabbas tredje person. UKK önskar att CS diskuterar ärendet och tar beslut om kullen 
får registreras eller inte. 
 
CS diskuterade frågan och beslutade att kullen i detta fall får registreras för att de 
personer som köpt de berörda valparna inte ska drabbas. 
 
CS beslutade vidare att uppdra till Ulf Uddman att ställa frågan till DN hur SKK ska 
hantera liknande händelser framöver. 
 
d) Information från ordförande 
Agneta Ståhle informerade om att de två senaste åren har kennelkonsulentbesöken 
legat på ca 2 500 per år. Statistiken visar att de begärda besöken har minskat och att 
det fortfarande är många besök där uppfödaren inte är hemma. Rutinerna har dock 
ändrats så att kennelkonsulenterna ringer och informerar om sitt kommande besök.  
 

• Kommittén önskar få en indikation på om målet fortfarande ska vara 2 500 
besök per år. 

• Kommittén har önskemål om att anordna en rikskonferens under 2018.  
 



  
SKK/CS nr 2-2017 

2017-04-25 
Sida 8/18 

 
 

 
 
CS uttryckte att målet med 2 500 besök per år är rimligt samt att önskemålet om en 
rikskonferens läggs in i kommitténs budgetäskande och förslag till verksamhetsplan. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 50 SKK/FK 
 
a) Information från ordförande 
 
Stockholms Kennelklubb 
Thomas Uneholt informerade om att han är kvar som ordförande i länsklubben 
ytterligare ett år. 
 
Svenska Lapphundklubben 
Klubben har hållit en extra årsstämma för att bilda sina rasklubbar. 
Den ordinarie årsstämman hålls i slutet av maj. 
FK kommer att tillsätta styrelseledamöter för de tre rasklubbarna under det första 
verksamhetsåret. 
 
Övrigt 
Det är med en viss oro FK konstaterar att det finns en stor kunskapsbrist inom 
organisationen när det gäller grundläggande föreningstekniska frågor. 
 
Kommittén kommer att studera det som inom SBK kallas för ”föreningscoach” för att 
se om det är applicerbart även för FK. 
 
Den 13 maj kommer det att vara en fysisk utbildning i Stockholm för ordförande, 
sekreterare och kassör. Det är ett stort antal personer som anmält sig vilket är mycket 
glädjande. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 51 Information från SKKs ordförande 
 
Dog Health Workshop 
Den tredje konferensen hölls i Paris med ca 125 deltagare från 24 länder. Under två 
dagar diskuterades olika ämnen i sex workshops, bl.a. harmonisering av DNA-tester, 
statistik, utbildning och kommunikation gällande antibiotikaresistens, brakycefali, etc. 
Nästa konferens kommer att hållas i England 2019 och organiseras av engelska 
kennelklubben. 
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Under konferensen lanserades även den bok som tillägnas Raymond Triquet och Renée 
Willes, som båda varit ordförande i FCIs standardkommission. Boken har titeln 
Standards, Health and Genetics in Dogs och är skriven på engelska och franska av 
Claude Guintard och Gregoire Leroy. Raymond Triquet tilldelades SKKs Förtjänsttecken 
och Renée Willes fick motta franska kennelklubbens motsvarighet, Médaille d’honneur 
de la SCC. 
 
Ordförandemöte – länsklubbar 
Mötet fördes i en positiv anda där man bl.a. diskuterade tidningen Hundsports framtid 
och även den pågående organisationsutredningen. 
 
Möte med Jordbruksverket 
Ett möte har hållits med representanter från några av verkets avdelningar. 
Diskussionerna berörde bl.a. att utveckla samarbetet kring Jordbruksverkets respektive 
SKKs hundägarregister. 
 
Frågan om avel med hundar med HD-grad C kommer verket att diskutera med berörd 
länsstyrelse.  
 
Möte med distriktsveterinärerna 
Ett möte har hållits med ledningen för distriktsveterinärerna där det bl.a. 
uppmärksammade att de har en prislista för sina tjänster som är transparent.  
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 52 Information från SKKs VD 
 
Överenskommelse mellan FM, SKK och SBK 
Försvarsmakten, Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben har 
undertecknat en överenskommelse för att FMs hundar ska kunna registreras i SKKs 
stambok. 
 
Svenskt Friluftsliv 
SKK har tilldelats ett organisationsbidrag på 600 000 kr. Bidraget ska bl.a. användas i 
samarbete med Svenska Jägareförbundet och projektet Vård i det vilda.  
 
Kansliets flytt till nytt kontor i Rotebro 
CS informerades om det pågående arbetet som går enligt plan.  
 
Åsa Blomqvist, Unionens representant i CS, informerade om att SKKs personal är 
involverad i planering av flytten på ett mycket bra sätt, vilket uppskattas mycket. 
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Håll Sverige Rent 
I samarbete med Håll Sverige Rent ska SKK ingå i en ”plock-upp” kampanj samt i en 
återkommande kampanj som rör rensning av taggtråd i naturen. 
 
SKKs och Agrias Forskningsfond 
De projekt som fonden kommer att bidra med medel till är bl.a. ett knäledsprojekt, och 
ett utökat breed profile. 
 
Man kommer dessutom att använda sig av ett tvåstegsystem där fonden också kan 
tillsätta medel för att betala ut en viss del av lönen till forskare. Det betyder att fonden 
kommer att sponsra färre projekt men de projekt som blir utvalda får större bidrag. 
 
Länsklubbarnas ordförandegrupp 
Ordförandegruppen kommer inte att ha något ytterligare möte innan 
Länsklubbsfullmäktige. Detta gör att VD inte kommer att kunna diskutera 
länsklubbarnas ekonomi innan budgeten läggs. Ordförandegruppen har utsett ett 
ekonomiutskott som VD kommer att kommunicera med inför det kommande  
budgetarbetet. 
 
Marknadsundersökning 
SKK tillsammans med Royal Canin och Agria förbereder en marknadsundersökning som 
ska skickas ut till 10 000 hund- och kattägare. Kommittéerna är välkomna att bidra 
med frågor som kan ingå i enkäten. 
 
FirstVet 
Som tidigare meddelats har SKK skrivit avtal med FirstVet som innebär att en medlem 
som har en ID-märkt hund registrerad i SKK kan få ett gratis 20 minuters videosamtal 
med veterinär. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 53 SKK/DN 
 
a) DN-beslut 
För information fanns beslut fattade av DN. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Funktionär som fått disciplinär åtgärd 
För information fanns information om funktionärer som fått disciplinära åtgärder. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 54 SKK/AGRM 
 
a) Minnesanteckningar nr 1-2017 
Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Arbetsgrupp för Rashundar/Medlemsrekrytering den 17 januari 2017. 
 
b) Minnesanteckningar nr 2-2017 
Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Arbetsgrupp för Rashundar/Medlemsrekrytering den 22-23 mars 2017. 
 
c) Förslag på förbättringar på köpahund.se 
Arbetsgruppen har lämnat förslag på förbättringar på olika delar av köpahund.se vilka 
CS har tagit del av. 
 
CS diskuterade kring de olika förslagen. 
 
CS uppmanade arbetsgruppen att arbeta vidare på förslagen och att införa 
förändringar steg för steg istället för allt på en gång. 
 
c) Förslag till raspresentationer 
CS var positiv till de förslag som presenterades. Texten till presentationerna är de som 
rasklubbarnas tagit fram och fotografierna visar inte bara uppställda hundar utan 
hundar i vardagssituationer, vilket ger en mer rättvisande bild av respektive ras för 
presumtiva valpköpare. 
 
d) Policy Hundras i fokus 
Projektets syfte är att vända den trend som visar på minskade valpregistreringssiffror 
under de senaste 10 åren och att bl.a. motarbeta den stora kriminella verksamheten 
med smuggelhudar. 
 
Hundraserna väljs ut efter en jämförelse mellan antalet SKK-registrerade valpar med 
antalet hundar i Jordbruksverkets ägarregister. Inom vissa raser finns det betydligt fler 
hundar i Jordbruksverkets register än i SKK, vilket betyder att det borde finns många 
individer som inte är registrerade rashundar i SKK. 
 
Projektet kommer att synas på webbplatsen köpahund.se och Facebooksidan – Hund 
för alla – köpahund.se i samarbete med respektive rasklubb. De raser som ligger 
närmast i planeringen är lhasa apso, cocker spaniel och bichon frisé. 
Jakthundskommittén har lämnat önskemål om att även uppmärksamma hälleforshund 
och smålandsstövare i projektet. De berörda rasklubbarna har också lämnat positiv 
respons till att medverka. 
 
CS noterade informationen och ser mycket positivt på initiativet. 
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e) Uppfödarbanner 
Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till en uppfödarbanner som uppfödare inom 
organisationen frivilligt kan använda på sina webbplatser. Bannern kan ses som en 
kvalitetsstämpel och ytterligare uppmuntra presumtiva valpköpare till att söka sig till 
en registrerad uppfödare.  
 
CS ställde sig positiv till bannern. 
 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 55 Organisationsutredningen 
Arbetsgruppen kommer att ha två ytterligare möten under våren innan ett förslag 
kommer att läggas fram till CS möte i juni. 
 
Svaren från enkäten är just nu under bearbetning för att arbetas in i det slutliga 
förslaget. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 56 Svenska Kynologiska Akademin 
 
a) Protokoll nr 1-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kynologiska Akademin den 20 mars 2017. 
 
b) Förslag till ny ledamot  
Akademin föreslår att välja in Karl Erik Johansson som ledamot i Akademin. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
c) Avgående ledamot 
Vid Akademins nästa möte kommer Märta Ericson att avgå. 
 
d) Akademins nya lokaler 
Ordförande informerade om det arbete som pågår inför att Akademin får nya och 
mindre lokaler för museet. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 57 Skrivelser som rör läns- och specialklubb 
 
a) Skrivelse från Sveriges Hundungdom – Junior Handling WDS 2019 
SHU önskar CS ställningstagande till om klubben ska skicka en representant till junior 
handling finalen som hålls i Shanghai 2019. 
 
CS avråder med bestämdhet att skicka en representant till WDS 2019. 
 
b) Möte mellan Per-Inge Johansson och SHUs Ungdomsråd 
Per-Inge Johansson har på uppdrag av CS haft ett samtal med Ungdomsrådet för att 
hitta punkter där SKK på bästa sätt kan hjälpa till att marknadsföra SHU. 
 
En lista med punkter har satts upp, vilka kommer att diskuteras vidare vid ett möte i 
början av maj, med SHUs generalsekreterare samt Pekka Olson och Ulf Uddman. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Skrivelse från Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben 
Arbetsgruppen för standardfrågor har ändrat stavningen av rasnamnet från russkaya 
tsvetnaya bolonka till russkaja tsvetnaja bolonka i enlighet med principer från 
Språkrådet, Nationalencyklopedin och Tidningarnas Telegrambyrå. 
 
Rasklubben yrkar i brev på att man ska återgå till den tidigare stavningen då Y-
varianten används i flera olika länder. Rasklubben befarar att olika stavningar kan ställa 
till problem. 
 
CS beslutade avslå yrkandet och fastställa arbetsgruppens beslut. 
 
 
§ 58 Skrivelser som rör myndigheter 
 
a) Jordbruksverket 
SKK har lämnat remissvar angående förändringar för icke utbildad personal att utföra 
narkos på hund. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Riksdagens civilutskott 
Ulf Uddman informerade om att civilutskottet fattat beslut om att riksdagen meddelar 
att regeringen både nationellt och inom EU bör initiera överväganden om att reglerna i 
konsumentköplagen för köp av levande djur är ändamålsenligt utformade. 
 
CS noterade informationen. 
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c) Polismyndigheten 
Konsekvensutredning med anledning av förslag till Polismyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd (FAP 693-1) till lagen (2007:1150) om tillsyn av hundar och katter. 
 
SKK har inga synpunkter på konsekvensutredningen. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 59 Nordiska frågor 
 
a) Protokoll nr 1 NKU/VD möte 
För information fanns protokoll från möte med NKU/VD den 22 februari 2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Protokoll nr 1 NKU/AU möte 
För information fanns protokoll från möte med NKU/AU den 23 februari 2017. 
 
Mall för beslut om erkännande av nya raser 
NKU/AU har beslutat om en ny mall för att erkänna nya raser enligt förslag från 
NKU/VD gruppen: 
 
Mallen ser ut som följande: 

• Erkännande av rasen 
• Rasstandard 
• Rasnamn 
• Vem/vilka har rätt att döma rasen 
• Erkännande av stamtavlor 
• Registreringvillkor 
• Rättigheter att delta på utställning, prov och tester liksom tävlingar 

 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 60 Internationella frågor 
 
a) FCI International Congress for the Judges – Ukraina 
Bo Skalin, Dan Ericsson och Paul Stanton kommer att delta i den internationella 
domarkonferensen för SKKs räkning. 
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Övriga domare som är intresserade av att delta i konferensen kan söka stipendium från 
SKKs Domarkommitté, som har en begränsad summa att fördela bland lämpliga 
kandidater.  
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 61 Ekonomi 
 
a) Årsbokslut SKK 2016 
Ulf Uddman redogjorde för SKKs bokslut för 2016. 
 
Ulf Uddman lämnade förslag till resultatdisposition för 2016: 
Avsättning till flytt och avvecklingskostnader (nytt kontor) 3 000 000 
Avsättning till Forsknings- och utvecklingsfond  2 500 000 
Avsättning till fond för förslag till organisationsutredningen 1 000 000 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
b) Årsredovisning SKKs stiftelser 
 
Stiftelsen SKKs Donatorers fond 
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Stiftelsen SKKs donatorers fond, för 2016 
 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 
Stiftelsen SKKs Forskningsfond 
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i SKKs Forskningsfond, för 2016. 
 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 
Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Fond 
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens 
Fond, för 2016. 
 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 
c) International Partnership for Dogs, IPFD 
 
Årsbokslut 2016 
Pekka Olson redovisade årsbokslutet för IPFD för 2016. 
 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet samt bevilja styrelsen för 
International Partnership for Dogs ansvarsfrihet för 2016. 



  
SKK/CS nr 2-2017 

2017-04-25 
Sida 16/18 

 
 

 
 
§ 62 Statistik 
 
Valpregistrering 
Mars månad 2017 visar på en uppgång i jämförelse med samma period 2016. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 63 Presidiefrågor 

har överklagat UKKs beslut om att inte få dispens från SKKs grundregel 
3:4 om att ta valpar och registrera dessa efter tik som fyllt sju år. 
 
CS presidium har tagit del av handlingarna i ärendet och beslutat att avslå överklagan. 
 
CS beslutade att fastställa presidiets beslut. 
 
 
§ 64 Mötesspecifika frågor 
 
Kennelfullmäktige 2017 
 
Motioner 
De motioner som inkommit är fördelade på sina respektive kommittéer och 
arbetsgrupper. 

Hamiltonplakettörer 
Arbetsgruppen har tagit fram ett preliminärt förslag som ska bearbetas ytterligare och 
lämnas till CS för beslut vid nästa möte. 
 
Förtjänsttecken 
Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag som kommer att läggas fram till CS för beslut 
vid nästa möte. 
 
Patriotiska Sällskapets utmärkelse 
Namnen presenteras vid CS nästa möte. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 65 Mötesspecifika frågor 
 
a) Gunilla Fristedts Minnesfond 
Punkten bordläggs till nästa möte. 
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§ 66 Mötesspecifika frågor 
 
a) Verksamhetsberättelse 2015-2016 
CS har haft verksamhetsberättelsen för påseende och haft möjlighet att lämna 
kommentarer, vilka har inarbetats i det slutliga förslaget. 
 
CS uttryckte att berättelsen är mycket omfattande och informativ, den visar på 
bredden av den verksamhet som bedrivs inom organisationen. 
 
CS beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen. 
 
 
§ 67 Mötesspecifika frågor 
 
a) Uppfödning av försökshundar 
Punkten bordläggs till nästa möte. 
 
 
§ 68  Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att ingen sådan punkt fanns i detta protokoll. 
 
§ 69 Nästa sammanträde 
Nästa möte hålls den 7 och 8 juni i Stockholmsområdet. 
 
 
§ 70 Sammanträdet avslutas 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
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Justeras: 
 
 
 
Bo Skalin    Thomas Uneholt 
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