
 
  

 

 
2018-04-19 

Sida 1/20 
 
 

 
 

 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2018-04-
19. 
 
 
Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf. Thomas Uneholt, Britt-Marie Dornell, Bengt Pettersson (§ 33-59), Bo 
Skalin, Maritha Östlund-Holmsten (närvarande per telefon), Eva Lejdbrandt (§ 33-59), 
Agneta Ståhle, Patrik Cederlöf (från delar av § 36 – 62) 

Suppleanter: 

Magnus Jensen (§ 33-59), Kurt Nilsson (§ 33-59), Freddy Kjellström (från delar av § 36 
till § 59) 

Adjungerade: 

Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist 
 

Anmält förhinder:  

Ove Johansson, Åke Hedhammar 

Protokoll 

Annika Klang 
 

§ 33 Sammanträdet öppnas 

 
 
Pekka Olson hälsade välkommen till sammanträdet och förklarade det för öppnat. 
Pekka Olson välkomnade SKKs valberedning som gjorde en kort presentation av sig 
själva och gick sedan för att ha ett eget möte. 
 
 
§ 34 Val av justerare 
 
Bengt Pettersson och Bo Skalin utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 
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§ 35 Föregående protokoll 
 
§ 4 c) Domarkonferens i Spanien – förfrågan om medel 
CS önskar göra ett förtydligande och protokollstexten ska lyda som följer: 
CS anser att initiativet är bra med denna möjlighet till vidareutbildning och att 
deltagarna kan tillgodoräkna sig elevtjänstgöring. 
 
§ 14 b) Brev från  – överträdelse grundregel 1:2 respektive 1:3 
För information fanns svarsskrivelse till  i det aktuella fallet. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 36 SKK/DK 
 
a) Protokoll nr 1-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 23 
januari 2018. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
b) Protokoll nr 2-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 13 
mars 2018. 
 
c) Protokollsutdrag § 27 a) domare som inte deltog på generella 
 domarkonferensen 
Karin Eriksson önskar på egen begäran bli avauktoriserad som exteriördomare. 
 
CS beslutade att tillmötesgå begäran och tackade Karin Eriksson för hennes 
domargärning genom åren. 
 
d) Protokollsutdrag § 27 b) närvaro på seminariet om brakycelfalproblematiken 
Thomas Uneholt informerade om att det var 7 st. domare som inte deltog på det 
särskilda seminariet om brakycelfalproblematiken. 
 
CS diskuterade frågan ingående och beslutade att de 7 berörda personerna har 
obligatorisk närvaro vid den konferens om brakycefala raser som Svenska 
Dvärghundsklubben arrangerar den 16-17 november 2019. 
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e) Protokollsutdrag § 34, preparandkurs 
DK önskar att nästa preparandkurs för blivande exteriördomare ska hållas 2021 i stället 
för 2020. 
 
CS beslutade i enlighet förslaget. 
 
Marie Gadolin, ledamot i DK, har lämnat förslag på att kunna ha en förberedande 
utbildning under 2020 riktad mot yngre personer vilket DK ställer sig positiv till. 
 
CS diskuterade förslaget och ställer sig också positiv till initiativet. 
 
CS diskuterade generellt även kurser som kan hållas för särskilda grupper t.ex. domare 
för jakthundsraser, ringsekreterare etc.  
 
f) Information från ordförande 
 
Årets preparandkurs 
Totalt har det varit 40 sökande 19 st. har kallats till intervju och 15 s t kommer att få 
påbörja utbildningen. 
 
CS noterade informationen. 
 
Genomgång av hela domarutbildningen 
En översyn av hela domarutbildningen kommer att göras. Även om vi idag vet att den 
svenska domarutbildningen är mycket bra finns det saker som går att förbättra 
ytterligare. 
 
CS noterade informationen. 
 
Svenska Domarföreningen, SDF 
SDF har fått en ny ordförande genom Dan Eriksson. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 37 SKK/UtstK 
 
a) Protokoll nr 1-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 7 februari 2018. 
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b) Protokollsutdrag § 34 b) – tredagarsutställning 2021 
Stockholms Kennelklubb har ansökt om en tredagarsutställning mellan den 23-25 juli 
2021, vilket UtstK beslutat godkänna. 
 
CS beslutade att fastställa UtstKs beslut. 
 
c) Överklagan om att inte få arrangera två utställningar samma dag 
Ärendet från Svenska Podengoklubben avvisas med hänvisning till att en rasklubb som 
ingår i en specialklubb ska föra sitt ärende via specialklubben och inte direkt med SKKs 
Centralstyrelse. 
 
CS hänvisar till beslut taget i CS protokoll nr 3-2014 § 64 SKK/UtstK och som gäller 
sedan 2015, se nedan: 
 
a) Protokollsutdrag § 32, bordlagda ärenden 
Utställningskommittén har lämnat förslag till policy gällande att vissa specialklubbar 
vill kunna ställa ut sin hund på två utställningar samma dag: 
 
Förslag till policy 
Grundinställningen är att situationen där en hund ställs ut två gånger samma dag ska 
så långt det är möjligt undvikas. Detta med hänvisning främst till kvalitetstanken med 
utställningsverksamheten men även, främst när det gäller numerärt stora raser, av 
djurskyddsskäl. Ansvaret för att undvika att en hund ställs ut två gånger samma dag 
ligger inte på den enskilda hundägaren utan på specialklubbar och UtstK vid planering 
och godkännande av utställningsprogrammet. 
 
En specialklubb, där en minoritet av raserna går i en annan rasgrupp än majoriteten av 
klubbens raser, kan i undantagsfall vid ansökan om utställning begära dispens för 
dessa raser att få ha två utställningar samma dag. Detta för att undvika orimliga 
konsekvenser för den berörda specialklubben. Dock ska alltid en sådan dispensansökan 
ha föregåtts av försök att lösa situationen på andra sätt. Till exempel genom att i 
dialog med berörd länsklubb påverka dem att lägga grupperna så att kollision inte 
uppstår eller att dela sin egen utställning över två dagar, med ena gruppens raser den 
ena dagen och den andra gruppens raser den andra dagen. 
 
 
§ 38 SKK/PTK 
 
a) Information från ordförande 
Agneta Ståhle, ordförande i PTK informerade om att ett första möte i den nya 
konstellationen i kommittén avhållits med gott resultat. 
 
CS noterade informationen.  
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HD-utredningen 
Arbetsgruppen har haft en lite trög start men nu kommit en bra bit på väg. En ram för 
ett rapporteringssystem har tagits fram så här långt. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 39 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr 1-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
8 februari 2018. 
 
b) Överklagande från  – älghundsprov 
Ett antal överklaganden har skickats i samma mejl från  på ett beslut 
som har sitt ursprung i ett älghundsprov. 
 
Jakthundskommitténs ordförande, Britt-Marie Dornell, gjorde en grundlig genomgång 
av ärendet för CS. Domaren har enligt sin bedömning inte kunnat gå in och söka 
skottchans innan 30 min. ståndskall med rädsla för att stöta älgen och därmed bidra till 
ett tekniskt fel. Enligt provreglerna ska hunden inte stötas innan 30 minuters 
ståndarbete.  
 
Gällande den ofrivilliga skottchansen så kan den inte räknas då momentet avser att 
som vid praktisk jakt kunna ansmyga ståndskall och få skottchans under fast 
ståndarbete. Domarens berättelse och poängsättning kommer att stå kvar.  
 
Jakthundskommittén har inget att anföra mot Svenska Älghundsklubbens bedömning 
av ärendet. 
 
CS fann inget skäl att ändra på Jakthundskommitténs bedömning. CS beslutade avslå 
överklagandena. 
 
c) Information från ordförande 
 
Roslagens Jakt & Vilt 
Svenska Jägareförbundet har tidigare tagit tillbaka sitt stöd för företaget.  
 
SKKs Jakthundskommitté har nu tagit beslut om att inte heller stödja företagets 
hägnverksamhet. Beslutet gäller från den 15 maj 2018. Företagets VD är 
avauktoriserad som beskrivare. 
 
CS noterade informationen. 
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Svenskt kulturarv 
JhK ska tillsammans med Svenska Jägareförbundet påbörja ett arbete med att få 
löshundsjakten klassad som kulturarv.  
 
CS diskuterade kring frågan och beslutade följande: 

 CS är positiv till att en arbetsgrupp sätts samman med Svenska Jägareförbundet 

 Vissa ekonomiska medel kan hämtas från SKKs forsknings- och utvecklingsfond 

 Det är nödvändigt att arbetsgruppen har en budget 

 CS önskar se en plan på hur arbetet ska drivas 
 
Möte på Öster-Malma 
Jakthundskommittén har haft sitt årliga möte på Öster-Malma. På dagordningen stod 
bl.a. diskussioner om RAS, en fortsättning på den workshop som hölls på KF 2017 
angående hur man ska bemöta medier i olika sammanhang och även skapandet av ett 
IT-stöd för jaktprov. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 40 Nationella Dopingkommissionen 
 
a) Information från ledamot 
Bengt Pettersson informerade om att Jordbruksverket är inne i en process där de är 
inne på att ändra inriktning när det gäller föreskriften L17, träning och tävling med 
djur, och den del som gäller dopning. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 41 SKK/UK 
 
a) Information från ordförande 
 
Livesändning via Facebook 
En livesändning via Facebook till organisationens utbildningsansvariga har hållits. Ett 
30-tal personer deltog live och ett 40-tal har tittat i efterhand. 
 
CS noterade informationen. 
 
BSI – engelsk version 
Den engelska versionen finns nu på SKKs webbplats för självstudier. 



  

SKK/CS nr 2-2018 
2018-04-19 

Sida 7/20 
 
 

 
 
CS noterade informationen. 
 
Domargenomgång innan utställning 
UK har tittat på två system att kunna användas som självstudiematerial vid 
domargenomgångar. 
 
CS noterade informationen. 
 
Föreningsutbildning 
Den digitala föreningsutbildningen är klar att användas men ännu har UK inte fått 
klartecken från FK, som ska göra en kvalitetssäkring av materialet. 
 
CS noterade informationen. 
 
Utveckling och förvaltning 
UK framförde önskemål om att kunna separera utveckling och förvaltning av 
utbildningar. Detta kommer att fordra ytterligare resurser i form av personal internt 
eller externt. Det blir något som behöver diskuteras och planeras inför nästkommande 
budget 2020-2021. 
 
CS noterade informationen. 
 
Utbildning hund 
Arbetet med att utveckla professionella utbildningar för hund fortsätter.  
 
SKK Play 
19 september kommer nästa föreläsning att hållas om ledavläsning. Avdelningen för 
avel och hälsa kommer att vara behjälplig med material. 
För 2019 kommer ämnet att vara uppfödare och ekonomin. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 42 SKK/AK 
 
a) Protokoll nr 1-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 26 
januari 2018. 
  



  

SKK/CS nr 2-2018 
2018-04-19 

Sida 8/20 
 
 

 
 
b) Överklagan av beslut i § 111 b), AK nr 4-2017 
Styrelsen för Club Berger des Pyrénées, har överklagat AKs beslut att ta bort 
dispensförfarandet för avel mellan varianterna face rase och poil long. 
 
AK hänvisar till SKKs avelspolicy där det står att man ska undvika avelsrestriktioner som 
inte är relaterade till hundrasers sundhet men begränsar möjlighet till ett effektivt 
utnyttjande av befintliga hundmaterial. SKK ska verka för att ta bort avelshinder mellan 
raservarianter/raser, vilka bygger på olikheter i enskilda genpar till exempel färg, 
hårlag och storlek. 
 
CS diskuterade ärendet och fann att AKs beslut står i linje med SKKs avelspolicy med 
att ha så få restriktioner som möjligt. CS beslutade avslå överklagandet. 
 
c) Rutin kring ansökan om en ny ras 
Ulf Uddman informerade följande: 

 Om en ny ras kommer till Sverige som är erkänd av FCI accepteras den av SKK. 
Respektive berörd kommitté ser till att alla nödvändiga processer sätts igång så 
att rasen kan ställas ut, tävla etc. 

 
Om en ras som inte är erkänd av FCI vill etablera sig i Sverige gäller följande: 

 Ras som inte är FCI-erkänd kan av NKU/AU erkännas i Norden. I beslutet ska 
framgå bland annat rasstandard, grupptillhörighet m.m. Handläggning i SKK 
följer därefter samma procedur som för en FCI-erkänd ras 

 Om intresse av att få en ras erkänd finns i första hand i Sveriges påbörjas 
handläggningen primärt av SKK/AK efter framställan av medlem, 
medlemsorganisation eller av några av CS utsedda kommittéer. 

 
d) Information från ordförande 
 
Trubbnosar 
En studie har visat antal ingrepp i andningsvägarna på grund av andningsproblem 
under en treårsperiod. Under perioden utfördes strax under 300 operationer.  
De raser som hade flest antal operationer i andningsvägarna var fransk bulldogg 157 st. 
mops 90 st. bostonterrier 10 st. och engelsk bulldogg 9 st. 
 
Rasspecifika avelsstrategier, RAS 
Bengt Pettersson informerade om att RAS-dokumenten är av varierande kvalitet men 
att en samordning mellan RAS, SRD och mentalitet inom berörda kommittéer är ett 
projekt som pågår. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 43 SKK/KHM 
 
a) Protokoll nr 1-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars 
Mentalitet den 8 februari 2018. 
 
b) BPH-statistik – jakthundar 
För information fanns en lista med antal starter per ras och år ut FCI-grupperna 4, 5, 6, 
7 och 8. 
 
CS tackade för informationen och önskade till nästa möte en analys av de 
presenterade siffrorna. 
 
c) Information från ordförande 
 
Utbildning 
KHM har fått ekonomiska medel till att producera korta webkurser som är 
fördjupningskurser kring ämnet mentalitet. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 44 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 1-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 2 februari 2018. 
 
b) Överklagan UKK-beslut angående inregistrering av isländsk fårhund 

 har i brev överklagat UKKs beslut om att inte tillåta registrering av sin 
isländska fårhund. Uppfödaren har inte kunnat uppge vem som är far till kullen. 
 
Specialklubben stöder hundägaren som önskar att DNA-prov tas på den/de hanhundar 
som kan tänkas vara far till den aktuella kullen. 
 
CS diskuterade ärendet och beslutade att stödja hundägarens och specialklubbens 
önskemål om att ta DNA-prov för att säkerställa vilken hanhund som kan vara far till 
kullen. Hundägaren står för kostnaden för provtagningen enligt egen utsago. En 
blankett för DNA-typning kommer att skickas från kansliet till hundägaren. 
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c) Orosanmälan angående UKK-beslut enligt SKK-protokollsutdrag SKK/UKK nr 
 1-2018 
Personen i fråga har beskrivit ett ärende som rör kennelkonsulentutbildningen. 
 
CS har tagit del av dokumenten och beslutade att lägga dessa till handlingarna. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 
 
§ 45 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr 1-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
23 januari 2018. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
b) Protokoll nr 2-2018 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
22 mars 2018. 
 
c) Skrivelse till SKK/CS avseende Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK 

 har i brev till CS informerat om att SSRK meddelat minst två provledare 
att de inte kan agera provledare för SSRK då de är aktiva i en nybildad förening för 
retriever. 
 
CS diskuterade frågan ingående och beslutade att uppdra till Ulf Uddman och 
Föreningskommittén att fortsätta att utreda frågan och bl.a. vända sig till 
Riksidrottsförbundet, RF.  
 
CS beslutade vidare att uppmana SSRK att upphäva avstängningen av berörda 
personer under pågående utredning. 
 
d) Information från ordförande 
Ove Johansson, har lämnat en skriftlig rapport till CS möte. 
Informationen rör situationen hos några ras- och specialklubbar, där läget är oroligt 
vilket leder till många samtal och mejl till kansliet och förtroendevalda. 
 
CS har under en lång tid sett med oro över turbulensen i några specialklubbar. Trots 
olika insatser är det fortfarande svårt för dessa klubbar att få arbetsro. 
 
Det är CS förhoppning att situationen i dessa klubbar ska lösas till det bästa inom en 
snar framtid. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 46 Information från SKKs ordförande 
 
a) Tackbrev 
Walter Åkerström, som mottog Hamiltonplaketten 2017 har till CS skickat ett tack 
tillsammans en historik om utvecklingen av hundkapp i Norrland. Det är en mycket fin 
dokumentation över en livsgärning inom en av organisationens hundsporter. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) FCIs Europasektionsmöte 
Ett extra möte har hållits inom FCIs Europasektion för att diskutera justeringar i FCIs 
stadgar inför den kommande extra generalförsamlingen i augusti. 26 länder var 
närvarande. Mötet avlöpte relativt väl. 
 
Ordförande informerade också om att företaget Mars för närvarande köper upp DNA-
laboratorier i världen och planerar att lansera MyDog DNA på bred front i Frankrike 
från årsskiftet. 
 
c) Fråga om att lämna ut arbetsmaterial 
En journalist har gjort en förfrågan om att få ta del av ett brev skickats till SKK/AK från 
en dansk specialklubb. 
 
CS diskuterade frågan och informerade om att handlingar och annan dokumentation 
som används som underlag för beslut inte lämnas ut.  
 
CS beslutade därför att inte tillmötesgå förfrågan. 
 
 
d) Arbetsgruppen för rashundar 
SKKs ordförande informerade om att arbetsgruppens uppdrag från KF 2017 att raser 
ska visas under rätt ras, storlek eller variant varit i drift sedan i slutet av mars. 
Uppfödare av dessa raser med valpkullar på köpahund.se har fått ett mejl om att de nu 
kan välja var kullen ska visas. 
 
CS noterade informationen. 
 
e) Möte med Svenska Brukshundklubben, SBK 
Ett möte har hållits med SBKs ordförande och generalsekreterare. Mötet diskuterade 
en rad olika frågor; situationen i collieklubben, privat företagande inom kurser och 
utbildning, IT-samverkan, medlemspublikationer etc. 
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En styrgrupp för collie bildades med SBKs ordförande, generalsekreterare, SKKs 
ordförande och VD samt KHMs ordförande samt representanter från Svenska 
Collieklubben. 
 
En projektgrupp ska också bildas där Ionie Oskarson blir ordförande. SKK kommer att 
stå för utvecklingskostnader kring vissa frågor i projektgruppen. Slutligt beslut kommer 
att fattas i CS längre fram. 
 
CS noterade informationen. 
 
f) Brakycefalproblematiken 
Ordförande rapporterade om att SKKs intyg för rapport av operativa ingrepp nu är 
lanserat på klinikwebben. SKK och veterinärkåren måste fortsätta att arbeta 
tillsammans för att få bra resultat. 
 
SKK har fått frågan om hur ofta dopingprover tas på brakycefala hundar. 
 
CS diskuterade om det ska vara möjligt för CS att kunna stänga av hundar från avel, 
utställning eller tävling av hälsoskäl?  
 
CS beslutade att uppdra till Arbetsgruppen för exteriör sundhet att komma med ett 
förslag om att kunna stänga av hundar från avel, utställning eller tävling av hälsoskäl. 
 
En artikel om SKKs arbete med brakycefalproblematiken kommer att publiceras för 
veterinärer under våren. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 47 Information från SKKs VD 
 
a) Fördröjning av ”Arrangera jaktprov” 
Ulf Uddman informerade om att ett brev skickats till berörda jaktklubbar med en 
förklaring till varför projektet försenats.  
 
Klubbarna har uttryckt sitt missnöje med situationen och flera klubbar kommer nu att 
välja egna vägar istället för att vänta på utvecklingen av ett system inom SKK. 
 
CS ser allvarligt på situationen och diskuterade ingående kring problemet. 
 
CS beslutade att snarast ha ett möte med SKKs IT-chef tillsammans med presidiet och 
representant från SKK/JhK och återkomma med information till CS möte i juni. 
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b) Sponsoravtal med djurförsäkringsbolag 
Möte har hållits med flera försäkringsbolag och CS har tagit del av den sammanfattning 
som gjorts kring vad de olika bolagen kan erbjuda. 
 
CS diskuterade ingående de olika alternativen och beslutade uppdra till ordförande 
och VD att slutförhandla med AGRIA. 
 
Punkten är omedelbart justerad. 
 
c) Gränsutställning 
Södra Norrbottens Kennelklubb, Finska Kennelklubben och Finska lapska distriktet är 
alla positiva till att fortsätta arbetet med att arrangera en utställning i norra 
Sverige/Finland. 
 
CS beslutade uppdra till VD och Kurt Nilsson att fortsätta arbetet. 
 
d) Stiftelsen Sveriges Nationaldag 
SKK har ansökt om och blivit beviljad en fana från Stiftelsen Sveriges Nationaldag. 
 
CS noterade informationen. 
 
e) Årets länsklubbskonferens 
Konferensen hålls i slutet av september i Malmö. 
Arbetsgruppen för Rashundar har önskemål om att informera om köpahund.se. 
En information om arbetet med Hundsport kommer också att lämnas. 
CS kan lämna förslag till ämnen att ta upp till CS sekreterare. 
 
CS noterade informationen. 
 
f) Enkät om Hundsport och Hundsport Utställning 
VD informerade om den enkät som gjorts på den nya tidningen med bilaga. 
Utvärderingen är gjord på artikelnivå vilket gör att det går att få en mycket bra bild 
över vad medlemmarna tycker bäst om att läsa.  
 
Som ett led i att försöka öka antalet medlemmar kommer 20 000 f.d. 
länsklubbsmedlemmar att få Hundsport nr 3-2018 som en inspiration till att vilja bli 
medlemmar igen. 
 
CS noterade informationen 
 
g) Likviditet 
Likviditeten är god. 
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CS noterade informationen. 
 
h) Personalfrågor 
En ny ekonomichef är rekryterad och börjar sin anställning i mitten av augusti, vilket 
betyder att Jerry Mankowski förskjuter sin pension till i mitten av september. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 48 SKK/DN 
 
a) DN-beslut 
För information fanns beslut tagna av DN. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Protokollsutdrag § 21  
CS noterade protokollsutdraget. 
 
 
§ 49 SKK/AGRH 
 
a) Minnesanteckningar nr 2-2018 
Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Arbetsgrupp för rashundar den 26 februari 2018. 
 
b) Delegeringsordning 
Punkten ”genom information väcka intresse för hund hos nysvenska barn och 
ungdomar” har tagits bort ur arbetsgruppen delegeringsordning och kommer att 
handläggas som ett internt kansliprojekt. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 50 SKK/AGES 
 
a) Minnesanteckningar nr 1-2018 
Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Arbetsgrupp för exteriör sundhet den 6 mars 2018. 
 
b) Arbetsgruppens deltagande på SDHKs domarkonferens i november 2019 
Arbetsgruppen önskar ta upp en diskussion med klubben om den kommande 
konferensen och den del som rör brakycefalproblematiken och önskar inspel från CS 
om vad som ska diskuteras. 
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SKKs VD föreslog att SKK och arbetsgruppen tar ett stort ansvar för att ta fram material 
och dokumentation till konferensen för de fyra raser där i huvudsak enbart nordiska 
domare från och med 2020 ska få döma de aktuella raserna. SDHK ska löpande 
informeras om arbetsgruppens arbete inför konferensen. CS kan ta beslut om att 
skjuta till visst ekonomiskt stöd till delar av konferensen för att t.ex. kunna producera 
presentationsmaterial till alla berörda nordiska domare. 
 
c) Information från ordförande 
SRD-film 
En film med SRD-information på engelska för att kunna användas vid 
domargenomgångar är nu klar. 
 
SRD-folder 
En ny SRD-folder på engelska är under arbete. 
 
Samsyn mellan RAS och domarkompendier 
Arbetet med att granska så att SRD-texter är inlagda i RAS på rätt ställe är påbörjat och 
görs i enlighet med § 81 i CS protokoll nr 3-2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
 
d) Revidering av arbetsgruppens budget 
Ordförande önskade en revidering av arbetsgruppens budget med anledning av att det 
blev höjda mötesarvoden från den 1 januari 2018. 
 
Ulf Uddman informerade om att en justering kommer att göras i alla kommittéers och 
arbetsgruppers budget med anledning av CS beslut om höjda mötesarvoden. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 51 Svenska Kynologiska Akademin 
 
a) Förslag till ny ledamot i Akademin 
Pekka Olson informerade om att Akademin beslutat föreslå Nils Erik Åhmansson som 
ledamot i Akademin. 
 
CS beslutade fastställa Akademins förslag. 
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§ 52 Skrivelser som rör läns- och specialklubb 
 
a) Sveriges Hundungdom, SHU 
Thomas Uneholt informerade om sina kontakter med SHU: 

 De har genomfört en styrelseutbildning under två dagar i SKKs lokaler 

 På årets jaktmässa på Tullgarn kommer de att delta med agilityuppvisning 

 För närvarande finns en uppgående trend inom SHU då flera lokala klubbar 
bildas 

 SHU har fått nya sponsorer, vilket de är mycket nöjda med 

 Repskapet hålls den 22-23 september, till vilket CS är inbjudna 
 
Ulf Uddman informerade om att han och ordförande har regelbundna möten med 
SHUs generalsekreterare för extra stöd och hjälp i arbetet. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 53 Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner 
 
Thomas Uneholt anmälde jäv och lämnade mötet. 
 
a) Förutsättningar för antagning till preparandkurs 
En person som sökt till årets preparandkurs anser sig ha blivit diskriminerad p.g.a. 
ålder och därför inte blivit antagen. 
 
Ulf Uddman har informerat personen ifråga att det finns ett KF-beslut som innebär att 
de övre åldersgränserna är borttagna i SKKs olika regelverk. 
 
I det aktuella fallet har en av de tillfrågade specialklubbarna inte lämnat sitt stöd för 
berörd person varför CS kan notera att en specialklubbs argument väger tungt i den 
totala bedömningen. 
 
I enlighet med informationen ovan kan CS inte se att det har skett någon 
åldersdiskriminering i det specifika fallet. 
 
Ärendet lades till handlingarna utan ytterligare åtgärd. 
 
Thomas Uneholt kom tillbaka till mötet. 
 
Brev från medlem i rasklubben för svensk lapphund 
Personen uttrycker i mejl till CS sitt missnöje med hur situationen är i rasklubben och 
lägger den största skulden på SKK och dess hantering av ärendet. 
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CS kan konstatera att åtskillig tid har ägnats åt att försöka lösa de problem som 
klubben har haft och har och att förhoppningen har varit att få medlemmarna att se 
framåt och arbeta för rasens bästa. 
 
Mejlet noterades och lades till handlingarna. 
 
 
§ 54 Skrivelser som rör myndigheter 
 
a) Remissvar föreskrift SFVFS 2010:45 
SKK har lämnat remissvar som gäller förslag till ändringar i SJVs föreskrifter om träning 
och tävling med djur, sak nr L17. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Jordbruksverkets förslag till utökade kompetenskrav för de som har § 16  
 tillstånd 
Jordbruksverket har för avsikt att lämna förslag till utökade kompetenskrav för de som  
har § 16 tillstånd. 
 
CS är positiv till ett utökat kompetenskrav och diskuterade vad SKK kan tillföra i 
sammanhanget. 
 
Förslag: 

 Ta fram en ny uppfödarutbildning särskilt för § 16 tillstånd 

 Ta fram ett utbildningspaket för hundföretag 

 Ge UKK och UK ett gemensamt uppdrag för att utreda om man ska genomföra 
en utbildning redan när man söker kennelnamn 

CS fann förslagen intressanta och gav VD mandat att till nästa samrådsmöte med JVs 
arbetsgrupp framföra de diskussioner CS fört. 
 
 
§ 55 Nordiska frågor 
 
a) Protokoll NKU/AU nr 1-2018 
För information fanns protokoll från NKU/AUs möte den 15 februari 2018. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 56 Internationella frågor 
 
a) Huvudsakliga beslut från FCIs styrelsemöte den 28 mars 2018 
För information fanns huvudsakliga beslut från FCIs styrelsemöte den 28 mars 2018. 
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CS noterade informationen. 
 
b) Rapporter från SKKs FCI-representanter 
Rapporter fanns från följande kommittémöten: 
FCIs Kommission för kontinentala fågelhundar 
FCIs Kommission för räddningshundar 
FCIs Kommission för mondioring 
FCIs Kommission för brukshundar 
FCIs Kommission för utställning och domare 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 57 Ekonomi 
 
a) Förvaltningsberättelse 2017 – SKK 
För information fanns SKKs förvaltningsberättelse för 2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Resultaträkning 2017 – SKK 
För information fanns SKKs resultaträkning för 2017 och CS beslutade att föreslå KF att 
2017 års resultat disponeras enligt följande: 
 
Avsättning till Forsknings- och utvecklingsfond 2 000 000 kr 
Avsättning till Svenska Kynologiska Akademin     500 000 kr 
Avsättning till Fond för webbaserad utbildning     250 000 kr 
Avsättning till Personalutvecklingsfond      500 000 kr 
 
Balanseras i ny räkning       300 292 kr 
 
c) Verksamhet i sammandrag 
För information fanns ett sammandrag av SKKs verksamhet för 2017. 
Ulf Uddman informerade om att till CS möte i juni kommer en verksamhetsberättelse 
gällande SKKs hälsoprogram för HD/ED att presenteras enligt beslut på KF 2017. 
 
CS noterade informationen 
 
d) Stiftelsen Svenska Kennelklubbens Donatorers fond 
För information fanns årsredovisning för Stiftelsen Svenska Kennelklubbens 
Donatorers fond. 
 
CS noterade informationen. 
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e) Stiftelsen Svenska Kennelklubben Forskningsfond 
För information fanns årsredovisning för Stiftelsen Svenska Kennelklubbens 
Forskningsfond. 
 
CS noterade informationen. 
 
f) Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens fond 
För information fanns årsredovisning för Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-
Grens Fond. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 58 Registreringsstatistik 
 
a) Valpregistreringar 
För information fanns antalet registreringar för mars månad 2018. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 59 Presidiefrågor 
 
a) Avstängd funktionär 
Presidiet har stängt av en BPH-beskrivare under pågående utredning. 
 
CS fastställde presidiets beslut. 
 
 
§ 60 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att detta gäller § 45 c) § 46 e), 47 b) och 53 a). 
 
§ 61 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls den 12-13 juni i Stockholmsområdet. 
 
 
§ 62 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
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