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SKK/CS nr 2-2019
2019-04-10
§ 26 - 55

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2019-0410.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt, Britt-Marie Dornell, Bengt Pettersson, Bo Skalin,
Maritha Östlund-Holmsten, Agneta Ståhle, Patrik Cederlöf (§ 26- delar av § 34, delar av
§ 41 – 55).
Suppleanter:
Ove Johansson, Magnus Jensen, Kurt Nilsson, Freddy Kjellström (§ delar av 29 - 55)
Adjungerade:
Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist (personalrepresentant)
Anmält förhinder:
Eva Lejdbrandt
Protokoll:
Annika Klang
§ 26

Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 27

Val av justerare

Agneta Ståhle och Bo Skalin utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
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§ 28

Föregående protokoll

a) § 6 b) Förslag till nya arvoden för funktionärer från 2020
Ulf Uddman informerade om att frågan inte har varit helt okomplicerad att försöka
lösa på grund av de olika skatteregler som gäller för svenska och utländska personer.
SKKs revisionsfirma, BDO, har varit behjälplig liksom en arbetsgrupp inom
länsklubbarnas ordförandegrupp.
Förslag att arvodet från och med den 1 januari 2020 ska vara 1 250 kr för svenska
domare och 950 kr för ringsekreterare.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
När det gäller utländska domare behöver ytterligare information hämtas när det gäller
den s.k. SINK-skatten (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) innan slutligt beslut
tas.
Utländska domare kommer att informeras om de nya skattereglerna.
Information kommer även att lämnas till länsklubbarnas ordförandegrupp.
CS noterade informationen.
b) § 6 f) SKKs placeringspolicy
Ulf Uddman redovisade förslag till placeringspolicy för SKK.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
c) § 16 d), e) Krav på utbildning för kennelnamn
I denna fråga har både UK och UKK lämnat divergerande utlåtanden och förslag.
CS diskuterade de båda förslagen och beslutade att UKKs förslag är det som är att
föredra. Det innebär i princip att hanteringen kring kennelnamn blir som den är idag
med någon justering.
VD uppdrogs att komma med förslag på hur blivande uppfödare kan uppmuntras till
att genomgå uppfödarutbildningen. Efter utbildningen kan de premieras på olika sätt.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 29

Presidiefrågor

IT-arbetet
Till junimötet ska en IT-plan presenteras av SKKs IT-chef, Bengt Pålsson.
Valpregistrering online ska provas i skarpt läge.
Digital röntgen kommer att provas i skarpt läge efter sommaren.
Förberedelser har påbörjats för att starta upp utvecklingen av det jaktadministrativa
systemet.. Ett möte med de jakthundklubbar som är intresserade av att ta del av SKKs
system är inplanerat i slutet av maj. En referensgrupp ska bildas. Fågelhundarnas
Arbetsutskott, FA, har också fått en fråga om de vill delta på kommande möte i maj.
Svar har ännu inte kommit från FA.
AG-ES
Presidiet har deltagit på ett av arbetsgruppens möten, som beslutades vid CS-möte i
februari 2019.
CS noterade informationen.

§ 30

Information från SKKs ordförande

a) Samverkan ur ett medlemsperspektiv, vad är målbilden och hur ska vi komma
dit?
Hur samverkan mellan klubbarna kan gynna medlemmarna kommer att diskuteras vid
ett senare tillfälle.
CS noterade informationen.
b) Robinows syndrom
SKK och FKK ska gemensamt lämna förslag på ett uttalande angående syndromet.
NKUs vetenskapliga kommitté har ett uppdrag att se närmare på det material som
finns tillgängligt och lämna råd till hur länderna kan vidta lämpliga åtgärder framöver.
CS noterade informationen.

§ 31

Information från SKKs VD

a) Inbjudan från Smålandsstövareföreningen
Svenska Smålandsstövareföreningen har bjudit in till sitt 50 års jubileum i maj månad.
Någon från CS kan tyvärr inte delta men önskar stort lycka till med evenemanget.
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b) Plan för revidering av SKKs allmänna regler för utställning, prov, tävling och
beskrivning
Inför den kommande regelrevideringen fanns förslag på hur revideringen på bästa sätt
ska genomföras fram till att de nya reglerna ska gälla.
CS beslutade att fastställa förslaget.
c) Förslag till ändring i SKKs och länsklubbarnas stadgar
Ulf Uddman informerade om att SKK har gett revisionsföretaget BDO i uppdrag att
göra en skattemässig genomlysning av SKKs intäkter för att bedöma om någon del
faller utanför det regelverk som innebär att SKKs skattemässigt är klassad som
allmännyttig ideell organisation. BDO ska också granska att den verksamhet SKK
bedriver ligger inom ramen för det som skattemässigt anses som hävdvunnen
(traditionell, vedertagen) verksamhet för att finansiera den ideella verksamheten
alternativt har naturlig anknytning till SKKs allmännyttiga ändamål.
Ovanstående innebär att några punkter i SKKs och länsklubbarnas stadgar kommer att
behöva justeras.
CS beslutade uppdra till Föreningskommittén att lämna förslag på justering av
stadgarna.
Bo Skalin anmälde jäv och lämnade sammanträdet.
d) Svenska Brukshundklubben, SBK, – dispens angående anmälningar till
Disciplinnämnden
SBK ansöker i brev om att Svenska Collieklubben ska ha möjlighet att skicka DNanmälningar direkt till DN utan att gå via SBK. Detta med anledning av att SBK har tagit
tillbaka avelsansvaret för collie från rasklubben.
CS diskuterade frågan ingående och beslutade att de eventuella DN-anmälningar som
klubben har ska gå via SKKs Centralstyrelse.
Bo Skalin återkom till sammanträdet.
e) Gunilla Fristedts Minnesfond – förslag att justera fondens stadgar
Fonden har inte utnyttjats under en rad av år. Förslag att ändra stadgarna så att de
samlade medlen kan användas och även på ett fint sätt hedra Gunilla Fristedts minne.
CS beslutade att uppdra till ordförande och VD att lämna förslag till justerade stadgar.
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f) Förmögenhetsbrott i specialklubb
Ulf Uddman informerade om att en av organisationens specialklubbar råkat ut för en
större förskingring. CS beklagar det som klubben råkat ut för och kan inte nog
poängtera vikten av att det ska vara två i förening som tecknar klubbens konton.
När ämnen till KFs olika workshops ska planeras kan detta vara ett av ämnena, titel
”god intern kontroll”.
g) Brev till Svenska Spaniel och Retrieverklubben angående retroaktiv
registrering av labrador retriever
Ulf Uddman informerade om att en retroaktiv dispens för registrering ca 160
labradorer har medgivits. Hundarna är födda mellan 2005-2018. Registreringarna är
villkorade.
Skälet är att SKK eftersträvar att det bara ska finnas en gemensam stambok för rasen,
till gagn för rasen, uppfödarna och de olika inriktningar som finns i avelsarbetet.
CS noterade informationen.

§ 32

Skrivelser som rör läns- och specialklubb

a) Dispensansökan BPH – Ras- och Avelsföreningen för Cane Corso
Rasklubben ansöker om dispens för att få genomföra BPH för svenskregistrerade
kuperade hundar från länder där kupering inte är tillåten. Hundarna har funnits i
Sverige innan den 31 december 2018.
CS diskuterade ärendet mycket ingående och beslutade att avslå dispensansökan med
hänvisning till gällande regelverk.
b) Svenska Brukshundklubben, SBK, - bestridande av AK-beslut gällande MAS
I brev till CS hänvisar SBK till beslut som AK tagit i protokoll nr 1-2019, § 17.
SBKs utskott för avel och hälsa samt Svenska Australian Shepherdklubben motsätter
beslutet som rör korsavel mellan miniature american shepherd och australian
shepherd.
CS har inhämtat ytterligare information från SKK/AK i ärendet enligt nedan:
”§ Överklagan gällande parning mellan miniature american shepherd och australian
shepherd
På föregående möte (AK 1-2019 § 17) beslutade SKK/AK att bevilja Svenska Miniature
American Shepherdklubbens (SMASK) ansökan om parning mellan american miniature
shepherd och australian shepherd (AS) för att registrera avkommorna som miniature
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american shepherd (MAS). Beslutet fattades efter att kommittén hade gått igenom
SMASKs motivering om behov av att bredda sin avelsbas.
Till dagens möte hade ras- och specialklubb för australian shepherd inkommit med en
överklagan gällande SKK/AKs beslut genom en skrivelse och ifrågasättande av beslutet och
vägen fram till beslut. Klubbarna anför bland annat att det fattade beslutet skulle påverka
AS-rasen negativt i fråga om att omeriterade avelsdjur inom AS kan komma att användas
till MAS-avel och på så vis påverka AS-rasen negativt, samt att raserna är två olika raser i
MASs hemland USA. Vidare anser klubbarna att frågan skulle ha tillsänts dem på remiss
innan beslut fattades.
SKK/AK vill tydliggöra att beslutet om korsavel mellan de aktuella raserna inte medger att
avkommorna registreras som AS, i likhet med tidigare beslut (AK 1-2019 § 17 och CS 22017 § 38). Samtliga avkommor i korsparningarna ska registreras som miniature american
shepherd och det kommer inte att vara möjligt att i senare led registrera deras avkommor
som australian shepherd. Således kommer beslutet inte ha någon genetisk påverkan på AS.
För registrering av en avkomma efter korsparning gäller, enligt gängse rutiner,
registreringsregler för aktuell ras, i detta fall MAS. SKK/AK har dock noterat att SMASK
hade önskat att krav på avelsdjur som är av rasen AS ska följa kraven för registrering av AS.
Kommittén tror därmed att de AS-avelsdjur som används vid korsparningar kommer att
följa regler och rekommendationer gällande för AS.
Korsparning kan, speciellt i små populationer, vara en del av en långsiktig plan för en
genetisk bredd i en ras. I det aktuella fallet hade SKK/AK helst sett miniature american
shepherd som en variant av australian shepherd, vilket framgår av beslut AK 2-2016 § 37,
som senare ändrades av Nordisk Kennel Union som beslutade att det ska vara två raser.
Vid ansökan om korsparning har ibland den frågande klubben kontaktat klubben med
inkorsningsrasen för att rådgöra om den tilltänkta rasen kan ha egenskaper som gör den
aktuell för inkorsning i den egna rasen. SKK centralt skickar dock normalt inte ut en remiss
till den/de klubb/klubbar vars population inte påverkas genetiskt av en eventuell
korsparning och har heller inte gjort så i det här fallet.
Kommittén kan inte se att det finns någon anledning till oro för ras- eller specialklubben
för AS-rasens framtid. Det är positivt för MAS att det finns friska, hälsoundersökta och MHbeskrivna AS att tillgå vid de tillfällen man ser behov av att genomföra en korsparning.
Mot bakgrund av ovanstående beslutade SKK/AK att stå fast vid sitt beslut att bevilja
ansökan om parning mellan raserna och att avkommorna ska registreras som miniature
american shepherd, inte som australian shepherd. Punkten justerades omedelbart.”

CS beslutade att fastställa AKs beslut och avslå överklagandet.
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c) Svenska Dvärghundsklubben – Dispensansökan för pekingese att ställas ut på
SDHKs utställningar
SDHK har till SKK Utställningskommitté ansökt om dispens för att tillåta pekingese
delta på några av specialklubbens utställningar under 2019.
Då det är Centralstyrelsen som återtagit rasansvaret är beslut om eventuella
deltagande i utställningar CS ansvar.
CS diskuterade ansökan ingående och beslutade att ge dispens för pekingese att delta
på specialklubben jubileumshelg den 28 och 29 juni 2019.
Vidare beslutade att inte lämna dispens för specialklubbens utställning den 20 juli i
Västerås.
CS informerade om att för länsklubbsutställningen den 30 juni krävs inget
dispensförfarande.

§ 33

Skrivelser som rör myndigheter

a) Statens Offentliga Utredningar – inbjudan till hearing om sanktioner vid brott
mot djur
SKK har fått inbjudan att delta på ovanstående hearing i maj månad.
CS uppdrog till VD att delta på mötet.
Jordbruksverket
b) SKKs remissvar om föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och
katter, L102
Ovanstående remiss skickades till läns- och specialklubbar för kommentar. En handfull
klubbar svarade på remissen. Klubbarnas kommentarer togs i beaktande vid SKKs svar.
CS noterade informationen.
Naturvårdsverket
c) Remissvar angående ändrade jakttider
SKK har getts möjlighet att lämna förslag på ändring av jakttiderna i Jaktförordningen
(1987:905). Remissvaret från SKK innebär ingen förändring mot det som gäller i
dagsläget.
CS noterade informationen.
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§ 34

SKK/DK

a) Protokoll nr 1-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 22
januari 2019.
b) Brev från Göran Bodegård
Göran Bodegård har i brev uppmärksammat CS på vikten av att se över och uppdatera
den miljöpolicy som CS tidigare beslutat om. Göran Bodegård önskar också att CS
uttalar ett tydligt policydokument i det som rör hållbarhets- och miljöfrågor för
organisationens exteriördomare och utställare.
CS tackade Göran Bodegård för ett initierat brev och kommer att ta till sig
synpunkterna i en uppdaterad miljö- och hållbarhetspolicy.
Till CS möte i juni kommer vd tillbaka med ett förslag till en uppdaterad policy.
CS noterade informationen.
c) Information från ordförande
Årsmöten
Thomas Uneholt informerade om att han varit ordförande på några specialklubbars
årsmöten som alla avlöpt väl.
Domarkonferens 2019 – Svenska Dvärghundsklubben, SDHK
Kommittén har uppmärksammat att klubben har en utomnordisk raspresentatör, vilket
inte stämmer överens med beslut som CS tidigare tagit med att t.ex. främst ha
nordiska representanter som ska döma brakycefala raser.
CS beslutade att ytterligare information ska inhämtas i frågan till nästa möte.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
AG-ES
d) Minnesanteckningar nr 1-2019
Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Arbetsgrupp för att främja exteriör sundhet den 29 januari 2019.
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e) Information från ordförande
Utbildning och examination
Ett första försök till utbildning och examination för engelsk och fransk bulldogg,
bostonterrier, mops och pekingese kommer att hållas den 9-10 oktober på SKKs kansli.
Utbildningen och konferensen är en förberedelse inför den kommande
domarkonferensen som hålls i november 2019.
SDHKs domarkonferens
CS diskuterade ingående kring den kommande konferensen och informerades om att
Norsk Kennel Klub har ställt detaljerade frågor kring SKKs beslut om begränsningar för
vilka domare som ska få döma de brakycefala raserna.
Vid vilken ålder blir de brakycefala raser Bäst i Rasen, BIR?
Ett uppdrag finns i arbetsgruppen att under en längre tid studera vid vilken ålder de
brakycefala raserna vinner BIR på utställning. Skillnaden mellan hanar och tikar ska
också studeras.
Dispens för att döma brakycefal ras
En första dispensansökan har kommit till arbetsgruppen gällande en utländsk domare
att få döma brakycefal ras.
Vad händer i Europa angående brakycefala raser?
Presidiet har ett uppdrag att inhämta information från Europa om vad som händer
angående de brakycefala raserna. En sammanställning kommer att presenteras längre
fram.
CS noterade informationerna.
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna.

§ 35

SKK/UtstK

a) Protokoll nr 1-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
den 13 februari 2019.
b) MyDog – struket resultat (2019) – överklagan av UtstK beslut
Ärendet gäller deltagande hundar som ägs av domare som dömde på utställningen.
Domaren står som uppfödare till hundarna tillsammans med sin fru. Domaren har
informerats om att hundarnas resultat strukits. Frun har överklagat beslutet med
hänvisning till att det är hon som är ägare till berörda hundar.
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CS konstaterar att SKKs Domaretiska regler bl.a. säger att ”Ägs hund av person som är
delägare i hundens kennelnamn anses kennelnamnsinnehavarna gemensamt vara
ägare till hunden”. Detta är också helt i linje med FCIs regelverk.
CS beslutade att avslå överklagandet.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 36

SKK/PTK

a) Information från ordförande
Gemensam utbildningsdag
Prov- och Tävlingskommittén och Föreningskommittén kommer den 6 oktober 2019
att ha en gemensam utbildningsdag för verksamhetsklubbarna avseende
föreningsteknik och frågor som rör den praktiska verksamheten. Utbildningsdagen
hålls på SKKs kansli.
CS noterade informationen.

§ 37

SKK/JhK

a) Protokollsutdrag JhK nr 1-2019, § 9 Inkomna skrivelser
Jakthundskommittén, JhK, har fått en fråga från Fågelhundarnas Arbetsutskott, FA,
som gäller att en lokal fågelhundsklubb delat ut prispengar vid en tävling.
JhK ser inte positivt på händelsen bl.a. med hänvisning till SKKs policy för
hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt. JhK menar att prispengar inte är i
enlighet med policyns andemening.
CS uppdrog till FK att generellt se över frågan om prispengar vid tävlingar och
återkomma med ett förslag till policy eller en eventuell stadgeändring i SKKs stadgar.

§ 38

SKK/UK

a) Protokoll nr 1-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté
den 25 januari 2019.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 39

SKK/AK

a) Protokoll nr 1-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 16
och 17 februari 2019.
b) § 21 Arbete med brakycefala raser – a) rapport från AG-ES
En avstämning mellan DK, AG-ES och AK angående arbetet kring brakyfrågan skulle
vara till fördel för kommittéerna och det arbete som utförs. Det är viktigt att få en
fortlöpande kontinuerlig utvärdering av det arbete som görs.
CS diskuterade förslaget och uppdrog till AK att initiera en avstämning mellan
föreslagna kommittéerna/arbetsgrupp.
c) Gemensamt möte mellan alla kommittéer/arbetsgrupper
VD informerade om att med anledning av ovanstående paragraf har förslag lämnats
om att ha större sammankomst mellan alla kommittéer/arbetsgrupper under 2020.
CS sekreterare tillsammans med AKs sekreterare har fått ett inledande uppdrag att
lämna förslag till program och genomförande.
CS noterade informationen.
d) Protokollsutdrag AK nr 1-2019, § 13 Skrivelse från Svenska
Schäferhundklubben
I slutet av 2017 beslutade SKK/CS att registreringsregler för tysk schäferhund med
avseende på HD skulle kvarstå oförändrade till 2019-01-01, trots att rasen i januari 2018
fått tillgång till HD-index. Det betyder att en specialvariant (hälsoprogram på nivå 3 med
krav på fria höfter men utan några rekommendationer eller krav på kullindex över 100) har
kommit att gälla för registrering av tysk schäferhund under 2018.
SKK/AK hade mottagit en skrivelse från Svenska Schäferhundklubben där man önskar att
rasen ska ha samma registreringsregler avseende HD som övriga raser som har HD-index
och hälsoprogram för HD på nivå 3.

Avelskommittén mottagit många dispensansökningar från uppfödare som vill
genomföra parningar där både avelsdjurens individuella index för HD och/eller
kullindex överstiger 100 men ena avelsdjuret har HD grad C.
SKK/AK önskar att SKK/CS tillsammans med ras- och specialklubb tar upp frågan för
diskussion igen.
CS diskuterade ärendet och beslutade att inte ändra nuvarande regler utan de står
tillsvidare fast till 1 januari 2020.
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e) Information från ordförande
Svenska Stövarklubben
Kommittén har haft möte med specialklubben för att diskutera kring att kunna ha en
öppen stambok mot annat land för att få en bredare avelsbas.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 40

SKK/KHM

a) Protokoll nr 1-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars
mentalitet7 februari 2019.
b) Information från ordförande
Möte med Svenska Brukshundklubben, SBK
Maritha Östlund-Holmsten informerade om att kommittén kommer att ha ett
tvådagarsmöte med SBK för att diskutera mentalitet.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 41

SKK/UKK

a) Protokoll nr 5-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté den 12 december 2018.
b) Information från kennelkonsulentsekretariatet
Inger och Roger Skoglund önskar på egen begäran avauktoriseras som
kennelkonsulenter.
CS beslutade att tillmötesgå Inger och Roger Skoglunds begäran och tackade för
nedlagt arbete genom åren.
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c) Överklagan beslut UKK R18/18
Ärendet gäller uppfödare som använt en hane i avel som ägs av en utesluten person.
En utesluten person har inte rätt att underteckna ett parningsavtal, därav UKKs beslut
att inte registrera berörd kull.
CS diskuterade ärendet och beslutade att fastställa UKKs beslut och avslå
överklagandet.
d) Överklagan beslut UKK R33/18
Ärendet rör en valp som är född i Serbien och har hundpass från Ungern. Valpen har
förts in till Sverige på sätt som strider mot gällande införselbestämmelser.
CS har med oro tagit del av de erfarenheter som UKK har kring hundar som importeras
till Sverige i strid med gällande införselbestämmelser. Konsekvenserna kan bli
långtgående för t.ex. Sveriges rabiesskydd.
CS diskuterade ärendet och beslutade fastställa UKKs beslut och avslå överklagandet.
e) Överklagan beslut UKK R36/18
Ärendet rör en valp som är född i Serbien och har hundpass från Ungern. Valpen
har förts in till Sverige på sätt som strider mot gällande införselbestämmelser.
CS har med oro tagit del av de erfarenheter som UKK har kring hundar som importeras
till Sverige i strid med gällande införselbestämmelser. Konsekvenserna kan bli
långtgående för t.ex. Sveriges rabiesskydd.
CS diskuterade ärendet och beslutade fastställa UKKs beslut och avslå överklagandet.
f) Protokoll nr 1-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté den 16 februari 2019.
g) Information från kennelkonsulentsekretariatet
Peder Andreasson önskar på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.
CS beslutade att tillmötesgå Peder Andreassons begäran och tackade för nedlagt
arbete genom åren.
h) Protokollsutdrag UKK nr 1-2019, § 6 - Kennelkonsulentutbildningar och
konferenser 2019-2021
Förslag till utbildningar och konferenser nya och etablerade kennelkonsulenter
presenterades.
CS fann förslaget utmärkt och beslutade att godkänna detsamma.
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i) DN-beslut för anmälningar gjorda av UKK 2013-2018
För information fanns statistik på de anmälningar till DN som UKK gjort mellan 2013
och 2018. Statistiken visar att 95 till 98 % av anmälningarna utmynnar i en disciplinär
åtgärd från DN.
CS noterade informationen och uttryckte att det visar att UKK gör en korrekt
bedömning av vilka ärenden som ska gå vidare till DN.
j) Information från ordförande
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

§ 42

SKK/FK

a) Protokoll nr 6-2018
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den
11 december 2018.
b) Protokoll nr 1-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den
8-9 februari 2019.
c) Protokoll nr 2-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den
28 mars 2019.
d) § 33 Projekt och uppdrag – Stödmedlemskap i SKK
Ett förslag till att kunna erbjuda stödmedlemskap i SKK presenterades.
CS diskuterade förslaget och beslutade återremittera förslaget för ytterligare
utredning.
e) Protokollsutdrag, FK nr 1-2019, § 33 – att tillgängliggöra protokoll
FK presenterade ett förslag gällande hur medlemsorganisationerna ska göra sina
protokoll tillgängliga för medlemmar.
”Att tillgängliggöra protokoll
Protokoll från styrelsemöten ska enligt SKKs typstadgar för special- och rasklubbar
hållas tillgängliga för medlemmarna. Det innebär att medlemmarna åtminstone ska ha
möjlighet att, i klubbstuga eller på annan plats som styrelsen bestämmer, läsa
protokollen.
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Medlem har även rätt att få protokoll skickade till sig i pappersformat varvid klubben
kan ta ut en avgift om högst 50 kr per protokoll för att täcka kostnader för porto och
utskrift.
Tillhandahållande av digitala protokollskopior SKKs Föreningskommitté beslutade vid
sitt sammanträde den 28 mars 2019 (FK 2-2019) att typstadgarnas § 11 st. 2 inte
innebär någon skyldighet för SKKs medlemsorganisationer att tillhandahålla digitala
protokollskopior. För det fall en klubb inte tillhandahåller digitala protokollskopior ska
den information som är av intresse för medlemmarna delges genom en styrelserapport
från respektive möte (se exempel här).
Om klubben väljer att tillhandahålla digitala protokollskopior bör det ske på ett sätt
som gör att endast klubbens medlemmar kan ta del av dem, exempelvis på en
lösenordskyddad del av hemsidan eller via e-postutskick. Protokollet bör vara i PDF/Aformat.
Publicering på hemsida: Föreningskommittén avråder SKKs medlemsorganisationer
från att publicera styrelseprotokoll öppet på klubbens hemsida. Dels innebär
dataskyddslagstiftningen att personuppgifter ska behandlas enligt vissa särskilda regler
(läs mer under avsnittet GDPR – Dataskyddsförordningen), vilket ställer mycket höga
krav på såväl utformningen av protokollet som klubbens arbete med
dataskyddsfrågor.” Dessutom kan sådan publicering ge helt utomstående personer
tillgång till information om klubbens ekonomi och vem eller vilka som tecknar klubbens
firma, uppgifter som kan missbrukas.”
CS beslutade i enlighet med förslaget. CS beslutade vidare att Centralstyrelsens
protokoll även framöver ska publiceras på nätet.
f) Ökad regional samverkan mellan länsklubbarna
FK har i sin delegeringsordning ett prioriterat uppdrag att initiera en diskussion hur det
regionala samarbetet kan utvecklas hos länsklubbarna.
Kommittén har haft en arbetsgrupp som arbetat med frågan under mandatperioden.
Arbetsgruppen har kommit fram till att det är nödvändigt med mer stimulans för att få
klubbarna att ta det ansvar som stadgarna föreskriver.
Arbetsgruppen föreslår att länsklubbarnas ordförande kallas till ett möte för att
diskutera vad länsklubbarnas uppdrag är och om det eventuellt kommer att behöva
justeras med tanke på hur verksamheten faktiskt ser ut i de flesta av SKKs länsklubbar.
CS uppdrog till vd att ta med frågan till kommande ordförandemöte.
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g) Information från ordförande
Ny ledamot
Föreningskommittén föreslår Moa Källström som ny ledamot i kommittén.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Årsmöten 2019
Ove Johansson har varit mötesordförande på ett stort antal årsmöten under en
intensiv period. Det har varit mer eller mindre turbulens i en hel del klubbar under
våren.
CS noterade informationen.
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

§ 43

SKK/DN

a) DN-beslut
För information fanns beslut tagna av SKKs Disciplinnämnd.
CS noterade informationen.
b) Funktionärer som fått disciplinär åtgärd från SKKs Disciplinnämnd
För information fanns beslut från DN över funktionärer som fått disciplinär åtgärd från
DN.
CS noterade informationen.

§ 44

SKK/AG Standard

a) Protokoll nr 3-2018
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för
standard den 16 november 2018.
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna.
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§ 45

SKK/AGRH

a) Köpahund.se – planerade kullar
Arbetsgruppen har lämnat förslag till nyutveckling av webbplatsen:
1) Förlängning av befintlig valpannons till nio månader (enligt
utställningsdefinitionen på valp)
2) Informera om planerade kullar på köpahund.se, enligt särskilda kriterier
3) Annonsera för äldre/omplaceringshundar över nio månader
Efter en kortare diskussion beslutade CS ställa sig positiv till förslagen.

§ 46

Svenska Kynologiska Akademin

a) Ny ledamot i Svenska Kynologiska Akademin
Pekka Olson informerade om att Akademin önskar föreslå Elisabeth Rhodin som ny
ledamot.
CS beslutade i enlighet med förslaget och hälsade Elisabeth välkommen.
SKKs bibliotek
En smärre omstrukturering, dels på grund av brandsäkerhet och för att få en bättre
överblick.
Fotografier
Ett arbete med att scanna in det stora antalet fotografier som SKK i sina arkiv har
påbörjats. Antalet foton beräknas till ca 40 000.
CS noterade informationen.

§ 47

Nordiska frågor

a) Championat i Tjeckien
En medlem har i mejl till SKKs tävlingsavdelning önskat en förklaring till varför SKK har
gjort en förändring när det gäller regler för att kunna bli utställningschampion i
Tjecken.
VD har i mejl informerat om att det inte skett några förändringar och att någon
överenskommelse med tjeckiska kennelklubben aldrig funnits.
CS noterade informationen.
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b) NKU/AU-protokoll februari 2019, Oslo
För information fanns protokoll från möte med NKU/AU i februari 2019.
CS noterade informationen.
c) Nordiska Mästerskap i Rallylydnad
Regelverket för årets mästerskap är inte helt slutfört. Trots detta kommer
mästerskapet att hållas. Beslutet är gemensamt taget på NKU/VD-mötet.
Vid nästkommande möte ska de olika NM-tävlingarna diskuteras närmare vad gäller
respektive lands möjlighet att genomföra desamma.
CS noterade informationen.

§ 48

Internationella frågor

FCI Europasektionen
a) Resolution on illegal pet trade
CS har för avsikt att efter valet till Europaparlamentet skriva till politikern Fredrick
Federley med en fråga om hur han ställer sig till ovanstående resolution.
CS uppdrog till ordförande och vd att författa skrivelsen.
b) Micro chipping standardization across Europe
FCIs Europasektion har skrivit ett PM om fördelarna med att införa ett standardiserat
micro chip system i hela Europa.
CS noterade informationen.
c) Quarterly Monitoring Report
För information fanns kvartalsrapport från FCIs europasektions bevakning av
hundfrågor i Europa.
CS noterade informationen.
FCI
d) FCI General Assembly – Agenda
CS diskuterade de personalval som kommer att ske vid den kommande
generalförsamlingen.
CS noterade informationen.
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e) Main decision FCI GC February 2019
För information fanns de viktigaste besluten från FCIs styrelsemöte i februari 2019.
CS noterade informationen.
Rapporter från SKKs FCI-representanter
f) FCI Show Judges and Show Commission
För information fanns rapport från FCIs Domar- och Utställningskommitté.
g) SM-UDC FCI Mondioring
För information fanns rapport från FCIs arbetsgrupp för mondioring.
h) FCI Utility Commission
För information fanns rapport från FCIs Brukskommitté.
i) FCI Commission for British Pointers
För information fanns rapport från FCIs Kommitté för Brittiska stående fågelhundar.
CS noterade informationerna.

§ 49

Ekonomi

a) SKKs årsbokslut 2018
VD redogjorde för SKKs årsbokslut 2018 som blev klart sämre än bedömningen som
gjordes per den 30 september 2018.
Främst är det intäkterna som inte når de budgeterade eller prognosticerade nivåer. I
första hand är det sponsring, förlagsförsäljning men även de lägre volymerna för
stambokförda resultat för utställningar och prov samt färre registrerade valpar och
därmed färre ägarregistrerade hundar som gett de största avvikelserna.
För den länsklubbsgemensamma verksamheten visar årsbokslutet ett något bättre
utfall än prognosen per sista december 2018, men likväl ett underskott.
CS noterade informationen och beslutade att godkänna detsamma.
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§ 50

Statistik

a) Registreringar
CS noterade en svagt positiv kurva på antalet registreringar.

§ 51

Mötesspecifika frågor

Kennelfullmäktige 2019
a) Redovisning av erhållna uppdrag till kommittéer och arbetsgrupper
VD påminde om att till nästa möte den 11-12 juni ska redovisning av erhållna uppdrag
vara klar.
CS noterade informationen.
b) SKKs Verksamhetsberättelse 2017-2018
Centralstyrelsen har tagit del och haft möjlighet att kommentera förslaget till
verksamhetsberättelse för 2017 och 2018.
CS beslutade att godkänna förslag till verksamhetsberättelse.
c) Inkomna motioner
Inkomna motioner har fördelats på respektive kommittéer för handläggning.
CS noterade informationen.
d) Motion från Hallands Kennelklubb
Motion som bevisligen skickats inom den stipulerade motionstiden men som på grund
av datorfel inte kommit SKK tillhanda i rätt tid.
CS beslutade att acceptera motionen.
e) Motion från rasklubb
En rasklubb inom specialklubb har skickat in en motion.
CS konstaterade att rasklubb inom specialklubb inte kan motionera direkt till CS.
VD föreslår att motionen avvisas.
CS beslutade i enlighet med förslaget. CS beslutade vidare att uppdra till
Föreningskommittén att handlägga ärendet.
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f) Förslag till Förtjänsttecken
Arbetsgruppen presenterade förslag till mottagare av SKKs Förtjänsttecken.
CS beslutade i enlighet med förslaget. Sekreteraren uppdrogs att meddela berörda
personer.
g) Förslag till Hamiltonplakettörer
Ordförande i arbetsgruppen presenterade ett första förslag till mottagare av SKKs
Hamiltonplakett.
CS förde en diskussion kring de nominerade och beslutade att slutligt beslut tas vid CS
möte den 11-12 juni.
h) Utökad tid för anmälan av delegater till Kennelfullmäktige
VD informerade om att det fortfarande är ett tiotalklubbar som inte anmält sig till
årets Kennelfullmäktige.
CS beslutade efter diskussion att förlänga anmälningstiden till den 15 maj 2019.

§ 52

Mötesspecifika frågor

a) HD-utredningen
Agneta Ståhle redogjorde för arbetet och den förestående rapport som ska läggas
fram. Ytterligare ett möte ska hållas med arbetsgruppen för att klargöra några
utestående frågeställningar.
CS beslutade att presidiet tar det slutliga beslutet om datumet för presentationen av
HD-utredningen ska flyttas fram.

§ 53

Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat

CS beslutade att följande beslut inte får offentliggöras innan protokollet är justerat:
§ 31 f), 45 a), 50 f), 50 g) och 51 a).

§ 54

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 11 och 12 juni i Stockholmstrakten.
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§ 55

Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Pekka Olson
Ordförande

Justeras:

Agneta Ståhle

Bo Skalin

