CS nr 3/2009

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29
maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl Gunnar Stafberg, Ionie Oskarson, Per-Inge Johansson,
Britt-Marie Dornell, Mats Stenmark, Bengt Pettersson
Suppleanter:
Ann Carlström, Annica Uppström,
Adjungerade:
Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Yvonne Larsdotter, Katarina Sundberg
Anmält förhinder:
Göran Bodegård, Ulla Björnehammar, Bo Skalin
Vid protokollet: Annika Klang

§ 84 Sammanträdet öppnas
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet
öppnat. Nils Erik Åhmansson hälsade särskilt välkommen till Katarina Sundberg, SKKs
nya förbundsjurist.

§ 85 Val av justeringspersoner
Per-Inge Johansson och Britt-Marie Dornell utsågs att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
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§ 86

Föregående protokoll CS nr 1/2009
§ 16 c) rättelse angående datum för GÄKKs utställning
Rätt datum för klubbens internationella utställning 2012 ska vara den 31
augusti till den 2 september.
CS noterade informationen.
Föregående protokoll CS nr 2/2009
§ 73 c) Annullerade utställningsresultat – Svenska Vorstehklubbens Södra
avd./Södra Fågelhundsklubben
Korrigering i texten under denna paragraf. CS beslut gäller att Södra
Fågelhundsklubben får ett års avstängning (2009) från att arrangera officiell
utställning.
CS noterade informationen.
§ 73 d) Demokratisk etik kontra politisk eminens
Göran Bodegård har i brev till delar av presidiet lämnat synpunkter på
annan CS-ledamots agerande vid en rasklubbs årsmöte.
CS noterade skrivelsen och lade den till handlingarna.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 87

Protokoll SKK/AK nr 2/2009

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 17
mars 2009.
SKKs Forsknings- och utvecklingsfond
a) Ansökan från Svenska Irländsk Varghund Klubben och Jens Häggström
Ansökan gäller bidrag till projektet Dilaterad kardiomypati hos irländsk varghund.
Total kostnad för projektet är beräknad till 100 000 kr.
AK föreslår CS att bifalla ansökan med ett belopp om 75 000 kr. Slutrapport ska
lämnas senast 2013-01-31.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
b) Ansökan från Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel
Ansökan gäller bidrag till uppfödarutbildningar vid fyra tillfällen.
AK föreslår CS att avslå ansökan med hänvisning till att projektet vid bedömning
inte kan ges företräde. AK hänvisar också till det bidrag för avelskonferenser som
kan sökas av specialklubb.
Gällande regler för bidrag till avelskonferenser
Bidrag kan sökas av specialklubb eller avtalsansluten rasklubb (steg III).
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Bidrag utgår för att täcka kostnader för föredragshållare och/eller andra
gemensamma kostnader som t.ex. konferenslokaler och konferensmaterial. Bidrag
utgår inte till deltagares eller förtroendevaldas kostnader.
Bidrag till klubbar med ansvar för en ras kan beviljas vart tredje år. Bidrag till
specialklubbar med ansvar för flera raser kan beviljas bidrag vartannat år.
Bidrag ska sökas senast sex (6) månader före planerat konferensdatum.
Ansökan om bidrag ska ställas till SKK/AK och ska innehålla preliminärt program
samt budget för konferensen.
Efter prövning och beslut i SKK/AK utgår bidrag med 75 % av kostnaderna, dock
högst med 10 000 kr.
För utbetalning av bidrag ska konferensdokumentation skickas till SKK/AK
tillsammans med en ekonomisk redovisning. Redovisningen ska innehålla
specificerade och verifierade uppgifter för de kostnader man önskar bidrag för.
CS beslutade i enlighet med AKs förslag.
Strinda Veterinärklinik
Svenska Bretonklubben har begärt omprövning av SKKs tidigare beslut att inte godta
röntgenbilder från Strinda Veterinärklinik i Norge. Norsk Kennel Klub har informerat
att NKK har upphävt sina tidigare restriktioner mot kliniken.
AK har beslutat att avstängningen av kliniken ska stå kvar då inga nya uppgifter
framkommit som föranleder att upphäva avstängningen.
CS diskuterade ärendet mot bakgrund av tillgängliga handlingar och beslutade att
återremittera ärendet till AK för vidare utredning.
Russkaya tsvetnaya bolonka
Några personer som är involverade i rasen har kontaktat SKK med anledning av att de
känner sig oinformerade om de beslut som påverkar deras framtida avel och
uppfödning.
AK har beslutat att fr.o.m. den 1 juli 2009 inte registrera hundar av raserna bolonka och
bolognese som importeras från Tjeckien om man vid den tidpunkten inte fått klarhet i
den uppkomna situationen där bologneser av tjeckiska kennelklubben registrerats som
föräldrar till avkomma för både bolonka och bolognese. Registrering kan ske via
dispens tills vidare.
CS diskuterade den uppkomna situationen och beslutade att SKK/AK är den kommitté
som ska hantera dessa frågor.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 88 Protokoll SKK/DN beslut och sammanställning av beslut
För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Disciplinnämnd den 2009-02-20 samt beslut och sammanställning av beslut.
Ulf Uddman och Carl Gunnar Stafberg informerade om ett ärende där en uppfödare
avlidit och efterlämnat ett stort antal hundar och andra djur. Uppfödaren hade under tid
varit föremål för besök av utsedda personer från SKK, kennelkonsulenter och
djurskyddsinspektörer för att få till stånd en förbättring av situationen på gården.
För att kunna ta hand om och placera ut djuren har beslut tagits om att hämta medel från
Gunilla Fristedts Minnesfond.
CS noterade informationen.
§ 89 Protokoll SKK/DN beslut och sammanställning av beslut
För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Disciplinnämnd den 2009-04-17 samt beslut och sammanställning av beslut.
CS noterade informationen.
§ 90 Protokoll SKK/FK nr 1/2009
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 3
mars 2009.
§ 20 Skrivelser inkomna till FK för kännedom
Per-Inge Johansson, ordförande i FK, informerade att kommittén fått kopior av
skrivelser som först kommit till FK för kännedom. Senare har det kommit fler skrivelser
med begäran om att FK behandlar ärendet. Ärendet rör beslut som bl.a. tagits av
SKK/UtstK. Per-Inge Johansson hänvisade till beslut i CS protokoll nr 2/2009 § 64 Protokoll SKK/UtstK nr 1/2009.
SKK/FK har uttalat att FK inte kan ifrågsätta hur övriga kommittéer handlägger sina
ärenden.
FK önskar att CS väcker frågan om vad som kan anses godtagbara skäl att ställa in
utställning, avboka domare etc.
CS uttalade att uppdraget enligt ovan har lämnats till Utställningskommittén och
Domarkommittén för utredning och att lämna förslag till riktlinjer.
Mats Stenmark, vice ordförande i UtstK, informerade att UtstK och DK den 15 och 16
juni kommer att ha ett gemensamt möte för att bl.a. diskutera ovanstående punkter.
CS noterade informationen.
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§ 22 Mejlskrivelse rörande motion inlämnad till rasklubb
En medlem i rasklubb har skickat en mejlskrivelse till FK angående en motion som
skickats in till rasklubbens årsmöte. Medlemmen anser att behandlingen av motionen
inte skett på ett korrekt sätt.
CS beslutade att uppdra till Föreningskommittén att besvara mejlskrivelsen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 91 Protokoll SKK/StandK nr 1/2009
Protokoll fört vid sammanträde i SKKs Standardkommitté den 20 januari 2009.
§4
Föregående protokoll StandK nr 1/2008
Bedömning av kuperade hundar visavi standardtext (StandK 1/2009 § 9)
Standardkommittén har diskuterat beslut inom NKU respektive FCI i förhållande till
texten i standarder. Frågan är aktuell med anledning av kuperingsförbud och hur domare
bör förhålla sig till formuleringen i standarden.
StandK har uttalat att den fastställda standarden gäller och att i de fall standarden
föreskriver att hunden inte ska vara kuperad så utgör en kupering av standardavvikelse
som påverkar prissättningen då en kroppsdel som inte finns inte kan bedömas.
CS är medveten om att det förekommer diskussioner kring att kuperade hundar ställs ut
men hänvisar till det beslut som gäller fr.o.m. 1 januari 2008 som innebär att kuperade
hundar födda efter detta datum inte får ställas ut. Beslutet gör att inom några år kommer
det inte att behövas fler diskussioner av denna art.
Kavkazkaja Ovtjarka – standard
Med anledning av att SVT visade ett program där ovtjarka förekommer diskuterades
standardtexter för ryska och östeuropeiska raser. Texterna innehåller i vissa fall
formuleringar som är tveksamma bl.a. när det gäller hundars mentalitet/temperament.
Renée Willes har informerat om att det pågår en diskussion inom FCI när det gäller
dessa raser men att man ännu inte formulerat något i skrift.
I avvaktan på att FCI ska ta ett formellt beslut föreslås att StandK lägger till en Nota
Bene-text för de raser där formuleringarna om mentalitet/temperament strider mot
svensk lagstiftning, t.ex. ”Detta är inte förenligt med svensk lagstiftning”.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
SKK bör också via NKU och FCIs Europasektion agera för att FCI ska engagera sig i
arbetet med hundars mentalitet.
CS beslutade att uppdra till Standardkommittén att informera FCI om SKKs beslut.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 92 Protokoll SKK/UK nr 1/2009
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté den 3 februari 2009.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 93

KF 2009

a) Fördelning av föredragningsansvar vid KF och Workshop
Ulf Uddman gick igenom det förslag till fördelning av föredragande ledamöter
inför KF och Workshops.
b) Allmänna frågor inför KF
Ulf Uddman informerade om att han inte fått några frågor angående innehållet i
KF-pärmen från årets delegater.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 94

Ärenden från ras- och specialklubbar

a) Svenska Irländsk Setterklubben – ansökan om ekonomiskt bidrag för 100-års
jubileum 2010
Svenska Irländsk Setterklubben har i brev till CS ansökt om att få ekonomiskt
bidrag till sitt 100-års jubileum år 2010. Klubben kommer bl.a. att ge ut en
jubileumsbok, arrangera utställningar och jaktprov.
CS beslutade att tilldela klubben 10 000 kr i bidrag.
Britt-Marie Dornell deltog inte i beslutet.
b) Svensk Vinnarutställning 2012 – överklagande Gotlands Kennelklubb
Gotlands Kennellubb begär i brev till CS att CS ska ändra sitt förslag till KF om
att Svensk Vinnarutställning förläggs till Stockholm igen fr.o.m. 2012.
CS beslutade att bordlägga frågan till efter Kennelfullmäktige.
c) Svenska Brukshundklubben (SBK) – domarkonferens 16-18 oktober 2009
SBK har i brev till CS informerat om att en domarkonferens ska hållas och att
bl.a. schäfer och collie ska presenteras. Konferensen genomförs utan bidrag från
SKK, men önskar att CS ska överväga om man inte kan bidra med medel för
schäfer och collie då de finns upptagna på SRD-listan.
CS diskuterade frågan och beslutade att avslå ansökan om ekonomiska medel
för schäfer och collie. CS beslutade vidare att uppmana SBK att inte genomföra
domarkonferens med tanke på att våra domares kalendrar är hårt ansträngda och
att ytterligare lägga in en konferens till de redan planerade inte är att
rekommendera.

§ 95

Ärenden från medlemmar och privatpersoner

a) Ansökan om återauktorisation – XX
XX har till Centralstyrelsen ansökt om att få bli återauktoriserad som
exteriördomare.
Carl Gunnar Stafberg, ordförande i SKK/DK, informerade om att DK förordar
en återauktorisation av XX.
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CS diskuterade ärendet och beslutade att återauktorisera XX som
exteriördomare på de raser hon hade innan hon blev allrounddomare. Carl
Gunnar Stafberg uppdrogs att informera XX om CS beslut. CS beslutade
vidare att DK har att ta beslut om när återauktorisationen ska träda i kraft med
anledning av XX inte utövat sin domargärning under en relativt lång period.
b) Överklagan från XX gällande belgisk vallhund tervueren Pontii, att genomgå
test för att upphäva tävlingsförbud
XX överklagar i brev beslut om att Pontii ska genomgå ytterligare en test för att
få sitt tävlingsförbud upphävt.
Mot bakgrund av tillgängliga handlingar i ärendet fann CS att inga nya
uppgifter har framkommit och att tidigare beslut står fast.

§ 96

Internationella frågor

a) Minutes of the FCI General Committee Meeting, Zürich, November 4-5, 2008
Protokoll från möte i FCIs styrelse den 4-5 november 2008.
CS noterade informationen.
b) Minutes of the FCI Show Judges Commission January 31, and February1,
2009 in Münich, Germany
Protokoll från möte i FCIs Domarkommitté den 31 januari och 1 februari i
München.
CS noterade informationen.
c) General Assembly of the FCI European Section, Tuesday 2 June 2009,
Dublin, Ireland
Kallelse till årsmöte i FCIs Europasektion den 2 juni 2009, i Dublin, Irland.
CS noterade informationen.
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d) 2009 General Assembly in Bratislava and World Dog Show
Kallelse till årsmöte i FCI i Bratislava, Slovakien den 5-6 oktober och World
Dog Show den 8-11 oktober.
CS noterade informationen.

§ 97

Information från

a) Verkst. Dir.
Personal
Nyrekrytering
Rekryteringen av en ny chef för juridiska avdelningen är nu klar och Katarina
Sundberg börjar officiellt sin anställning den 1 juni 2009.
Rekryteringen av en ny marknadschef har startat kommer att fortsätta efter
sommaren.
Kjell Bräster går i pension vid årsskiftet och en nyrekrytering ska även där påbörjas.
Åsa Agvald (veterinäravd.) går i pension i månadsskiftet juni/juli.
Anita Holmgren (växel) gick i pension i april.
Kansliet har även några sjukvikariat och vikariat för föräldraledig personal.
CS noterade informationen.
SKKs nya webbplats
Den nya webbplatsen är nu igång och kansliet har fått ta emot många positiva
reaktioner.
Föreningsdistribution i Spånga AB (FAB)
Kammarrätten har slagit fast tingsrättens dom i den skattetvist som SKK har fört.
CS beslutade att då skatteärendet nu är färdigbehandlat att bolaget ska
avregistreras. Ulf Uddman fick i uppdrag att i samråd med SKKs revisorer hantera
den formella gången.
Statlig tjänstehundsutredning
SKK har beretts möjlighet att delta i en statlig utredning angående tjänstehundar. Bo
Genfors kommer att leda utredningen som ska presenteras i slutet av 2009.
AGRIA och SKKs forskningsfond
Fonden utlyser en andra forskningsomgång med sista ansökningsdag den 1 oktober
2009. Det finns fem (5) miljoner kronor att fördela i fonden.
Antismällarprojekt
SKK har till försvarsdepartementet och myndigheten för samhällsfrågor och
beredskap skrivit ytterligare en inlaga angående problemet med smällare och raketer
framför allt vid nyår. SKK har fått ta del av Norsk statistik av hur det första nyåret
med den nya lagen mot fyrverkerier har fungerat. Skadestatistiken visar bl.a. på en
markant nedgång av personskador.
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Konferens 1 juni 2009
En konferens om relationen människa – djur kommer att hållas den 1 juni i gamla
riksdagshuset. SKK kommer att vara representerat genom Hans Rosenberg, pressansvarig på SKKs kansli samt Carina Jägrén.
Jordbruksverket
SKK har i brev till Jordbruksverket skrivit uttryckt en önskan om att diskutera en
revidering av föreskrifterna för hund och katt, L102 samt om öronmärkning genom
tatuering, där möjligheten för utbildade ID-märkare att tatuera har försvunnit p.g.a
krav på sedering.
Utredning av djurskyddslagstiftningen
Jordbruksminister Eskil Erlandsson, har gjort ett uttalande om hälsofarlig avel av
hundar som innebär att en utredning av djurskyddslagstiftningen kommer att göras
inom en snar framtid.
Tingsrättsdom
SKK har nu fått den sista delen av de pengar som utdömts i det fall där en utesluten
medlem drivit ett mål mot SKK.
SLU djurforskning
Ulf Uddman har blivit inbjuden att delta i en utvärdering om SLUs djurforskning
tillsammans med ett 30-tal andra företrädare för näringsliv som är kopplade till den
forskning och utbildning som bedrivs vid SLU.
SKKs och FKKs decemberutställningar
Svenska Kennelklubben och Finska Kennelklubben har trots försök att inte hamna
på samma helg vid sina decemberutställningar inte alltid lyckats. Fr.o.m. 2010 och
fram till 2013 har klubbarna nu lyckats att få olika helger (OBS! preliminära datum)
enligt nedan:
Klubb
FKK
SKK

2010
11-12/12
18-19/12

2011
3-4/12
10-11/12

2012
8-9/12
15-16/12

2013
14-15/12
7-8/12

Tvist angående leverans av mattor till SKK
En första förhandling har hållits vid Solna tingsrätt. Motparten har lämnat ett
förlikningsförslag. SKK kommer inom kort att lämna ett motförslag.
Medlemsstatistik
Antalet medlemmar fortsätter att sjunka lite för varje månad.
Registreringsstatistik
Nedgången i registreringarna rör sig om ca 10 % under april månad jämfört med
samma period året innan.
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Likviditet
Likviditeten är god.

§ 98

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

CS beslutade att paragraf 94 a) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. CS
uppdrog vidare till VD att se över om någon information ska läggas ut på SKKs
webbplats eller vidarebefordras till Hundsport Funktionär.

§ 99 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir den 18 augusti 2009.

§ 100 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Vid protokollet:
Annika Klang

Justeras:
Nils Erik Åhmansson
Ordförande

Justeras:

Per-Inge Johansson
Britt-Marie Dornell
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