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CS nr 3/2011
2011-06-15
§ 80 – 107

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 15
juni 2011, på SKKs kansli, Rinkeby.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Nils Erik Åhmansson, ordf., Carl Gunnar Stafberg, Ionie Oskarson, Göran Bodegård (§
80-delar av § 93) Britt-Marie Dornell, Marie Nylander, Mats Stenmark, Jahn Stääv,
Annica Uppström
Suppleanter:
Bengt Pettersson, Curt-Christer Gustafsson, Marie Nylander, Henrik Barnekow
Adjungerade:
Ulf Uddman, Yvonne Larsdotter, Kjell Svensson (§ 98)
Anmält förhinder:
Åke Hedhammar

Vid protokollet: Annika Klang

§ 80

Sammanträdet öppnas

Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade
sammanträdet öppnat.

§ 81

Val av justeringspersoner

Britt-Marie Dornell och Ionie Oskarson utsågs att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.
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§ 82

Föregående protokoll nr 2/2011

§ 41 Föregående protokoll nr 5/2010 - § 87 Föregående protokoll nr 3/2010 - § 67
beträffande inte önskvärda trender inom utställningsverksamheten
Göran Bodegård informerade att arbetsgruppen inlett sitt arbete med att skicka brev
till alla nordiska allrounddomare, SKK/DK och Svenska Domarföreningen med en
uppmaning att lämna kommenterar på några ställda frågor som underlag för
arbetsgruppens vidare arbete.
CS noterade informationen.
§ 42 - § 24 SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond, d) Ansökan gällande PRA hos polski
owczarek nizinny
CS gick igenom de senaste årens beviljade forskningsprojekt och konstaterade att det
fanns mycket forskning kring ögon och ögonsjukdomar (PRA).
CS uttryckte att en förutsättning för att få medel till ett projekt är att rasen finns i
landet och att hänsyn tas till rasens numerär, eller att projektet är av
allmänkynologiskt intresse.
Särskild prioritering ska göras för de svenska raserna.
En kort diskussion fördes kring gällande statuter. CS beslutade att avvakta med att
peka ut en färdriktning för en ändring innan vidare diskussion kring de svenska raserna
har hållits (se protokoll CS nr 2/2011). Frågan tas upp igen vid CS möte i november.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 83

Protokoll SKK AK nr 2/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 6
april 2011.
Ulf Uddman informerade om att i protokoll från FCI Breeding Commission finns några
frågor som är viktiga att känna till t.ex. att man i Holland för en diskussion om ett
förbud mot att registrera cavalier king charles spaniel. Professor Åke Hedhammar är
utsedd av FCI att åka till Holland för att delta på ett möte med Raad van Beheer
(holländska kennelklubben) och diskutera den uppkomna situationen.
Raad van Beheer har inbjudit domare från Europa till en konferens i samband med
Europautställningen i höst för att diskutera exteriöra överdrifter.
CS diskuterade det som nu händer i Holland och de spridningseffekter detta kan få och
beslutade att till den Generella Domarkonferensen 2012 ta fram information om det
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arbete CS bedriver genom RAS, SRD, BPH, konsekvenser av rasförbud etc. Eventuellt
kan även en presskonferens hållas i samband med konferensen.
Fortsätta att informera klubbar och uppfödare genom SKKs webbplats, rastidningar,
Hundsport Special etc.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 84

Protokoll SKK/DK nr 2/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 2728 april 2011.
§ 48 Kvalitetssäkring av utomnordiska domare – hur går vi vidare?
DK har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp att arbeta vidare med frågan. I gruppen
ingår Kjell Svensson, Bo Wiberg och Karl-Erik Johansson.
Diskuterades processen med att hitta en lämplig form för att kvalitetssäkra domare
som bjuds in att döma i Sverige. Den utsedda arbetsgruppen har haft ett första möte
och ett beslut har tagits om att ha ett seminarium i månadsskiftet mars/april 2012 som
bl.a. tar upp hur man går tillväga för att bjuda in domare.
CS beslutade att ge arbetsgruppen ett utökat uppdrag att omfatta a) domarens
uppträdande (sociala kompetens) och b) domarens faktiska kunskaper för den/de raser
hon/han ska döma. Ett utkast redovisas till CS möte den 10 augusti.
Göran Bodegård fick i uppdrag att se över de informationer som kommit till SKKs kansli
som gäller klagomål på domare i utställningssammanhang.
DK föreslår CS att ämnet diskuteras på en av fredagens workshops vid KF i september.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
§ 64 Information från tävlings- och utbildningschefen
Ulf Uddman informerade att SKKs kommittéer diskuterat praxis när en uppfödare eller
medlem får djurförbud.
SKKs kansli håller på att arbeta fram en rutin där ett brev skickas till berörd person
med information om SKKs regler. En information skickas också till berörd ras- eller
specialklubb.
CS förde en diskussion utifrån utgångspunkten att djurskyddet måste sättas mycket
högt inom SKK. Men även det faktum att djurförbud idag utdöms i enstaka fall utifrån
förhållandevis bagatellartade avvikelser bara på grund av att djurägaren tidigare inte
valt att åtgärda motsvarande påpekade avvikelser.
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CS fann dock inte tillräckliga skäl i dagsläget att ändra tidigare ställningstagande att
person som fått djurförbud enligt gällande regelverk har tävlingsförbud och att fortsatt
medlemskap i SKK ska prövas i Disciplinnämnden.
§ 74 Övriga frågor
DK har som önskemål att Standardkommitténs insatser ska prioriteras så att problemet
med att få ut reviderade samt nya standarder snabbare. DKs ordförande har fått i
uppdrag av kommittén att bevaka frågan i CS.
Göran Bodegård anmälde att Standardkommittén har färdigställt ett stort antal, ca 75
rasstandarder under våren 2011 och att DKs synpunkt inte är aktuell idag.
CS noterade informationen.
Årets domarpreparandkurs
En första sammanställning av över hur domarpreparanderna upplevt
utbildningsveckan på Öster Malma redovisades.
Mats Stenmark informerade om att ett utvärderingsmöte ska hållas i arbetsgruppen
den 16 juni och redovisas vid CS nästa möte den 10 augusti.
CS noterade informationen och riktade ett särskilt tack till kursledningen och
deltagande lärare för ett väl utfört arbete.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 85

Protokoll SKK/FK nr 2/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den
13 april 2011.
§ 29

Stadgefrågor

a) Motion till KF angående ändring i SKKs typstadgar
Motion från avtalsansluten rasklubb där FK noterar att motionen är ställd till KF men
rör ett område där CS är beslutsfattande. Yrkandet avser att möjliggöra för klubbar att
sätta en tidsbegränsning då medlemskapet i klubben ska vara betalt för att
medlemmen ska kunna använda sin rösträtt på klubbens årsmöte.
FK föreslår CS att motionen avslås. Anso Pettersson har anmält avvikande mening.
CS beslutade i enlighet med FK att avslå förslaget.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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c) Förslag till CS angående typstadgar
CS önskar göra ett förtydligande till det beslut som togs i CS protokoll nr 2/2011, § 76
b). Det basbelopp som avses är ett s.k. ”prisbasbelopp”.
Övrigt
Inrättande av Viltspårschampionat för beagle
Jahn Stääv informerade om att Svenska Beagleklubben fått kritik för hanteringen av ett
omröstningsförfarande inom beaglefullmäktige kring en motion som rör viltspårchampionat för beagle.
Föreningskommittén har efter utredning av beslutat att godkänna Svenska
Beagleklubbens omröstning och därmed som en konsekvens ansökan om
Viltspårschampionat.
CS diskuterade frågan och konstaterar att det vid röstning mellan fullmäktigemöten är
av stor vikt att förfarandet sker i enlighet med de principer som fastställts av
Kennelfullmäktige. Anledningen är att det inte får uppstå någon som helst misstanke
om att resultatet av omröstningen manipulerats på något sätt.
Aktuellt ärende har inte handlagts enligt dessa principer och kritiken är därför befogad.
CS finner dock, med hänsyn till omständigheterna att resultatet ändå avspeglar
fullmäktigeledamöternas vilja.
CS fastställer därför föreningskommitténs beslut och därmed beviljas Svenska
Beagleklubbens viltspårchampionat i enlighet med SKK:s regler.
Övrigt
På förekommen anledning gav CS Föreningskommittén i uppdrag att utarbeta ett
förslag på hur skriftlig omröstning med hjälp av digital teknik (Internet) ska kunna
hanteras samt att detta förslag skickas ut på remiss för eventuellt beslut på
Kennelfullmäktige 2013. I uppdraget ska KFs beslut från 2001 i frågan beaktas.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 86

Protokoll SKK/JhK nr 2/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den
7-9 april 2011.
§ 40 Protokollsutdrag från SKK CS samt dess kommittéer
Jakthundskommittén har beslutat att diskutera frågan om eventuella åtgärder och
sanktioner för de fågelhundsklubbar som kan ha ansetts inte följa SKKs riktlinjer och
råd vid sitt kommande möte den 11-12 augusti. Därefter kommer kommittén att
lämna synpunkter till SKK CS.
CS noterade informationen.
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a) Minnesanteckningar från seminarium med Svenska Jägareförbundet och
Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté
För information fanns minnesanteckningar från seminarium med Svenska
Jägareförbundet och SKKs Jakthundskommitté. Ett drygt 10-tal specialklubbar deltog
också i seminariet.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 87

Protokoll SKK/KHM nr 3/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars
Mentalitet den 3 maj 2011.
§ 126 Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)
Ionie Oskarson informerade kort om att kommitténs arbete nu börjar bli färdigt för
presentation på KF. Målet är att under mitten av 2012 kunna starta med BPH på fem
platser och med fem raser. Man räknar med att kunna beskriva 1 000 hundar under
året.
Vid CS möte den 10 augusti kommer ett regelpaket att vara klart för fastställande.
SKK kommer att ansvara för kvalitetssäkring av utbildning av beskrivare dvs. beskrivare
auktoriseras av SKK.
CS noterade informationen.
KHM föreslår vidare att BPH presenteras vid KF på fredagens workshop samt inför KF
behandling av ärendet på söndagen.
CS beslutade i enlighet med förslaget och anslog att medel ur SKKs ändamålsbestämda
fond, Hundars Hälsa, får disponeras till ett rambelopp av 800 000 kronor.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 88

Protokoll SKK/StandK nr 1/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Standardkommitté den 3
mars 2011.
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§ 12 Inte önskvärda trender inom utställningsverksamheten, uppdrag från CS
StandK har beslutat att avsluta ärendet då inga svar kommit från de specialklubbar
som ansvarar för de svenska nationalraserna (se även StandK nr 2/2010, § 39).
CS noterar informationen
§ 18

Handläggning vid revidering av standarder för svenska raser

CS uppdrog till StandK att göra översättningar till engelska för de svenska raser som
inte är erkända av FCI.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 89

Protokoll SKK/StandK nr 2/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kenneklubbens Standardkommitté den
27 april 2011.
§ 39 Översättningar av standarder för raser som inte är erkända av FCI
StandK har diskuterat problemet med att översätta standarder för raser som inte är
erkända av FCI och vars standarder därför inte är skrivna i enlighet med FCIs ”Model
Standard”.
StandK har beslutat att inte översätta standarder för raser som inte är erkända av FCI
då standarden finns publicerad på engelska av kennelklubben i rasens hemland.
CS diskuterade hanteringen av raser som inte är erkända av FCI och beslutade att
dessa inte kan delta på internationell utställning innan berörda kommittéer är klara
med sitt arbete när det gäller att ha en giltig standard, grupptillhörighet m.m. För
dessa raser får den engelskspråkiga standarden från rasens hemland gälla när beslut
om utställningsrätt för rasen tas i Sverige.
CS beslutade vidare ta upp frågan kring hanteringen av raser som inte är erkända av
FCI till nästa NKU-möte.
Domare som är gruppallrounder för aktuell rasgrupp och allrounder får döma raser
som inte är erkända av FCI.
CS noterade informationen.
Övrigt
Standard lancashire heeler
Frågan bordläggs till nästa möte.
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 90

Protokoll SKK/UKK nr 2/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och
Kennelkonsulentkommitté den 11 maj.
§ 56 Information från kennelkonsulentsekretariatet
UKK har beslutat att auktorisera Joakim Cederhall till kennelkonsulent på
rekommendation av Elizabeth Lager. Joakim Cederhall hälsas varmt välkommen till
konsulentverksamheten.
CS noterar informationen.
Kennelkonsulent Britt Löfqvist önskar på egen begäran avauktoriseras som
kennelkonsulent.
CS beslutade i enlighet med Britt Löfqvists begäran och tackade henne varmt för
hennes arbete genom åren.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 91

Protokoll SKK/UtstK nr 1/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
den 10 februari 2011.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 92

Protokoll SKK/UtstK nr 2/2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
den 27-28 april 2011.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 93

Information från

a) Ordförande
Ny ordförande i The Kennel Club (KC)
Ronnie Irving som varit ordförande i KC sedan början av 2000-talet har beslutat att
avgå. Ny ordförande är Mr. Steve Dean.
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En inbjudan till ett möte med den nye ordföranden kommer att skickas inom den
närmaste tiden.
Möte med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Veterinärförbund
Ett möte har hållits med Svenska Jägareförbundet där man bl.a. diskuterat fjälljakt,
rovdjursförvaltning, grythundar, dvärgbandmask och situationen för de drivande
raserna. Med Veterinärförbundet fördes en diskussion främst med inriktning på
arbetet med att säkerställa friska och sunda hundar/raser.
Revision av FCIs böcker
I slutet av april gjordes en revision av FCIs böcker, vilka var helt i sin ordning och det
fanns ingen anledning till någon anmärkning. Allt var i god ordning.
CS noterade informationen.
b) CS ledamöter
Per-Inge Johansson
Svenska Terrierklubben (SvTeK)
SvTeK har haft ett extra årsmöte för att utse en ny styrelse, vilket utfallit väl.
Britt-Marie Dornell
Svensk Lapphund
Mötet med Svenska Lapphundsklubben är uppskjutet till september månad.
Annica Uppström
Svenska Polarhundklubben (SPHK)
SPHK har vid sitt årsmöte beslutat om att träda ur den internationella organisationen
World Sleddog Association (WSA).
Nya regler och championat
Regelrevideringen inom PTKs ansvarsområde följer agendan. Vid PTKs senaste möte
beslutades om nya, icke rasspecifika, championat:
SE IPO-FH Ch (Svenskt Championat Internationell Prövningsordning Spår)
SE Rdh Ch (Svenskt Räddningshundschampionat) samt
SE Ptrh Ch (Svenskt Patrullhundschampionat).

PTK har dessutom fastställt att Uthållighetsprov/UHP införs som officiell provform för
en provperiod om 3 år för de raser som SBK har avelsansvaret för.
Henrik Barnekow
Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV)
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Klubben har haft sitt första ordinarie årsmöte och en ny styrelse är utsedd.
Göran Bodegård
SRD/RAS
Integrering mellan SRD och RAS har initierats med ett första möte med ett antal
klubbar. Mötet har resulterat i att några raser har valts ut. Till dessa rasklubbar har ett
brev med några frågor ställts. På grundval av de svar som lämnas kommer
arbetsgruppen att fortsätta sitt arbete. Nästa möte är planerat till mitten av
september.
Curt-Christer Gustafsson
Regelrevideringar
Arbetet med att revidera de regler som finns inom jakthundskommitténs
ansvarsområde flyter på enligt plan.
Jahn Stääv
Diskussioner har startat med några klubbar som idag står utanför SKK-organisationen.
Mats Stenmark
Anmälningar till utställning
Antalet anmälningar till utställningar sjunker liksom registreringssiffrorna. UtstK har
börjat försöka titta på vilka orsaker som bidrar till detta.
c) VD
Allemanslotteriet
Svenska Kennelklubben har ingått en överenskommelse med Nordic Lottery Group AB.
Överenskommelsen kommer att fungera på ett liknande sätt som Postkodlotteriet.
SKKs medlemsorganisationers möjlighet att medverka i Bingolotto står kvar.
Djurskyddsutredningen
Utredningen går in i ett slutskede veckan före midsommar. Flera av de förslag som
diskuteras kan komma att få långtgående effekter på delar av SKKs verksamhet.
FCI 100 år den 22 maj 2011
FCIs ordförande, Hans Müller, höll ett direktsänt tal på 100-årsdagen av FCIs bildande.
Talet hölls från Madrid, då den spanska kennelklubben också firar 100 år i år.
Nordskånska Kennelklubben fick uppdraget att delta från svensk sida, då de hade sin
internationella utställning denna helg. Genomförandet gick utmärkt. Foton från
evenemanget är skickat till FCI, som tackat för SKKs medverkan. Övriga länder som
deltog var förutom Sverige och Spanien, Finland och Ryssland.
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CS noterade informationen och tackade Nordskånska Kennelklubben för deras
medverkan.
www.köpahund.se
Sajten är nu släppt och sidan har redan haft ett stort antal besökare. Gensvaret är
mycket positivt. Hittills har sajten besökts av 13 000 unika besökare från 54 länder.
Önskemål om tillägg/ändringar för sajten hanteras principiellt i SKK/UKK.
Lennart Hindefors begravning
Ulf Uddman deltog vid Lennart Hindefors begravning den 24 april i Borås. Enligt
Lennart Hindefors önskan har SKK skänkt ett belopp till Service- och
Signalhundsförbundet för utbildning av assistanshundar.
CS noterade informationen.
Registreringssiffrorna
Efter att under några månader haft vikande registreringssiffror så har trenden vänt och
de som förlorats under årets början har nu tagits igen de två senaste månaderna.
Likviditet
Likviditeten är fortsatt god.
FCI Task Force
Christofer Habig kommer inom några dagar lämna arbetsgruppens förslag till FCI
styrelse. Förslaget ska sedan presenteras för General Assembly i början av juli.
Statens Jordbruksverk
SJV kallade med mycket kort varsel till ett möte rörande hantering av
dvärgbandmasken. Sveriges särkrav på avmaskning kommer med all säkerhet att falla
bort tillsammans med titerkravet vid rabiesvaccinering.
Momsfrågan
För närvarande pågår en politisk diskussion mellan Sverige och EU i momsfrågan. SKK
har skrivit ett brev till berörd EU-kommissionär i frågan.
Tryckerimoms
Det pågår ett arbete från ett antal organisationer med att få felaktigt debiterad
tryckerimoms återbetald. SKKs administrative chef, Jerry Mankowski är den som
hanterar frågan på SKK. En fråga har uppkommit att driva en motsvarande juridisk
prövning av debiteringen av 25 % moms för porto. CS beslutade att följa denna fråga
noggrant men inte i dagsläget medverka i den rättsprocess som planeras att starta av
några organisationer.
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§ 94

Kennelfullmäktige 2011

a) Motioner
a:1)

Motion från Svenska Pudelklubben angående kvalitetssäkring av
hälsoprogramsgrundande röntgenundersökningar
SPK yrkar i sin motion att bara veterinärkliniker, som utbildar sin personal kan bli
certifierade och därmed godkända när det gäller röntgenundersökningar, som ligger till
grund för hälsoprogram.
CS delar motionärens önskan om att röntgenundersökningarna, som ligger till grund
för central avläsning av SKK, ska kvalitetssäkras.
Att införa certifiering av kliniker har diskuterats inom SKKs Röntgengrupp, men
befunnits vara alltför administrativt betungande och omöjliggörs nästan helt av det
faktum att personal slutar och ny anställs.
SKK arrangerade därför istället under våren 2008 8 utbildningstillfällen fördelade över
landet. Kursledare var två av SKKs avläsande veterinärer. Inbjudan gick ut till samtliga
röntgande kliniker, som sänder bilder för avläsning till SKK. Kursen rönte stor
uppskattning och deltagandet var stort, ca 500. Avsikten är att
undervisningsmaterialet, som användes under kursen, ska läggas ut på SKKs hemsida
som underlag för självstudier.
Röntgenbilder, som inte håller tillräckligt hög kvalitet för att kunna avläsas, returneras
till kliniken. Dessa kliniker följs upp av SKKs Röntgengrupp, som också beslutar om ev.
vidare åtgärder. Kliniker, som inte kan upprätthålla nödvändig kvalitet på sina bilder
eller inte följer gällande regelverk, kan av SKK nekas att skicka röntgenbilder för
avläsning.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Konsekvenser
Ekonomiskt:

Personella resurser måste avsättas för att ha en fortlöpande
uppföljning av de ca 300 veterinärkliniker som skickar bilder till SKK
för avläsning.

Administrativt:

System måste skapas för att ha en kvalitetskontroll som förutom
kvaliteten på bilderna även ska omfatta klinikpersonalens utbildning
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a:2)

Motion från Sveriges Hundungdom angående specialklubbarnas del av
Sveriges Hundungdoms medlemsavgift 2012-2013

Sveriges Hundungdom har i brev till CS föreslagit att den del av Sveriges Hundungdoms
medlemsavgift som tillfaller specialklubbarna ska höjas till 50 kr fr.o.m. 2013.
CS föreslår KF att bifalla förslaget.

a:3)

Motion från Svenska Brukshundklubben angående effektiviserad
handläggning av disciplinärenden

Motion från SBK som pekar på problemet med nuvarande långa handläggningstider
med att hantera disciplinära överträdelser av tävlande mot hund, funktionär eller
medtävlande. SBK yrkar att KF ger CS i uppdrag att genomföra en effektivisering av
handläggningen av disciplinärenden så att initiala åtgärder kan beslutas och meddelas
inom en månad från anmälningsdatum samt att en utvärdering presenteras till KF
2013.
CS har sedan ett par år tillbaka tillämpat en rutin med hundar som visar ett
oacceptabelt beteende vid ett arrangemang inom SKK-organisationen som innebär att
CS genom delegation till VD med mycket kort beslutstid kan stänga av en hund under
utredning från all verksamhet. Årligen prövas mellan 50-100 hundar enligt dessa
rutiner med god erfarenhet. Till KF 2011 föreslår CS en ändring av SKKs stadgar som
skulle ge CS en temporär möjlighet att utdöma ett tillträdesförbud för en medlem till
SKKs arrangemang. CS avsikt är att samma korta beslutshantering ska kunna tillämpas
för denna åtgärd som idag tillämpas för hund som visat ett oacceptabelt beteende.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Konsekvenser:
Ekonomi: Administrativt:

a:4)

-

Motion från Svenska Pudelklubben angående att de Nordiska ländernas
databaser ska bli tillängliga för alla utan krav på medlemskap

Motion från SPK om att hundaveln blir mer och mer internationell och att tillgång till
andra kennelklubbars databaser borde kunna ske utan krav på medlemskap.
SPK yrkar att de Nordiska ländernas databaser ska bli tillgängliga för alla utan krav på
medlemskap.

14
CS har flera gånger i Nordisk Kennel Union tagit upp denna frågeställning och fått
medhåll från Finska Kennelklubben som redovisar sin databas på samma öppna sätt
som SKK. Norsk Kennel Klub har idag, som en medlemsförmån, att få tillgång till NKK:s
databas och har ännu inte gett ett slutligt besked om medlem i SKK kan få samma
rättighet. I Norge har medlemmarna idag (jfr SKKs läns- och specialklubbar) ett
grundmedlemskap i NKK.
Dansk Kennel Klub har sin databas öppen enbart för medlemmar i DKK (motsvarande
länsklubbar). Den är inte öppen för medlemmar i danska ras- och specialklubbar. DKK
har ett flertal gånger meddelat att man inte avser att ändra sitt beslut med att kräva
medlemskap i DKK för åtkomst till sin databas.
Mellan de IT-ansvariga i de nordiska länderna sker en fortlöpande dialog om vad som
är möjligt att samordna vad gäller IT-samverkan. Att göra databaserna rimligt
kompatibla är ett av de mål som finns.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Konsekvenser:
Ekonomi:

Innebär en initial projektutveckling där kostnaden beror på hur långt
integrationen med att utveckla de nordiska databaserna blir.

Administrativt:

Kräver prioritering av SKKs IT-personal.

a:5)

Motion från Stockholms Kennelklubb med yrkande om fastställande av
kostnader för medskick i länsklubbarnas tidning Hundsport

Motion från STOKK till Länsklubbsfullmäktige rörande distributionskostnaden för
klubbens tidning ”Stockholms Hundar”. STOKK anser att nuvarande prissättning för
medskick i Hundsport är för hög. STOKK yrkar att kostnaden ska gälla faktiska
kostnader plus 25 % i provision på dessa.
Inledningsvis utgår CS ifrån att yrkandet avser medskick från länsklubb och inte annan,
exempelvis kommersiella annonsörer.
CS delar inte STOKKs uppfattning att Stockholms Hundar inte konkurrerar med
Hundsport vad gäller försäljningen av annonser. Då Hundsports ekonomi till 100 %
belastar länsklubbarna genom den konstruktion nuvarande avtal mellan CS och
länsklubbarna har, så innebär ett sämre ekonomiskt utfall för Hundsport att samtliga
länsklubbar behöver bära denna kostnad. Om målsättningen är att ge ut 10 nummer
kommer denna konkurrenssituation öka påtagligt.
CS menar vidare att en annonsköpare inte ska kunna köpa en ”billigare” annonsplats i
Stockholms Hundar på grund av starkt reducerade distributionskostnader än vad
bolaget får betala i Hundsport.
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CS föreslår Länsklubbsfullmäktige 2011 att en extra utbetalning ska ske med 50 kr per
medlem och som för STOKKs del innebär en extraordinär intäkt på drygt 1 miljon
kronor. CS menar att dessa extra medel mycket väl kan användas till att ge ut en
tidning.
CS föreslår Länsklubbsfullmäktige att motionen avslås.
Konsekvenser:
Ekonomi:

Inga konsekvenser för SKK men däremot för Länsklubbsuppdraget.

Administrativt:

-

a:6)

Motion från Svenska Spaniel och Retrieverklubben angående seriös hundavel

Motion från SSRK att seriös hundavel ska premieras och marknadsföras av SKK i
betydligt större omfattning framöver än vad som sker idag.
CS delar SSRKs uppfattning och har under 2011 lanserat tjänsten www.kopahund.se
som hjälper blivande valpköpare att hitta just sin valp och uppfödare att hitta
valpköpare utan kostnad.
På förmedlingssajten finns det omfattande informationsmaterial som riktar sig till den
blivande valpköparen med förklaringar hur seriösa hunduppfödare på olika sätt
försöker säkerställa att de valpar man säljer är friska och sunda och resultatet av en väl
planerad avel. Det finns vidare länkar med tillgång till än mer detaljerad information på
andra delar av SKKs webbplats och berörda ras- och specialklubbarnas sidor.
Tjänsten stöds redan från start med en kraftfull marknadsföring och CS föreslår även i
sitt förslag till disponering av 2010 års överskott att ekonomiska medel ska öronmärkas
för en fortsatt marknadsföring 2012-2013 av tjänsten.
CS avser därutöver att fortlöpande på olika sätt informera och presentera det
fortlöpande arbete för bättre rashundar som sker inom SKK inom bl.a. projekt som
RAS, SRD m.fl.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Konsekvenser:
Ekonomi: Administrativt:

-
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a:7)

Motion från Sveriges Hundungdom om förlängning av
ungdomsmedlemskapet

Motion från SHU om att alla ungdomsmedlemmar mellan 19-25 år ska få ett
kostnadsfritt medlemskap i länsklubb och därmed bl.a. tidningen Hundsport.
CS konstaterar att denna motion ligger utanför KFs behörighet att besluta om då den
enbart avser länsklubbarnas ekonomi.
CS föreslår KF att motionen avvisas
Konsekvenser:
Ekonomi:

Konsekvenserna berör enbart länsklubbarnas ekonomi

Administrativt:

-

a:8)

Motion från Sveriges Hundungdom, SHU

Motion från SHU om att alla medlemmar mellan 19-25 år ska få ett kostnadsfritt
medlemskap i länsklubb och därmed bl.a. tidningen Hundsport.
CS har vid kontroll noterat att länsklubbarna har drygt 5 900 medlemmar i den aktuella
åldersgruppen. Skillnaden idag i medlemsavgift mellan länsklubbsmedlemskapet 370
kr och Sveriges Hundungdom 230 kr är 140 kr. Det torde innebära att många
medlemmar aktivt skulle välja medlemskap i SHU framför länsklubb då i princip alla
medlemsförmåner som länsklubbsmedlemmen har, har även en SHU-medlem.
Därutöver tillkommer de fördelar som SHUs dubbla medlemskap i specialklubbar
innebär.
CS föreslår Länsklubbsfullmäktige att motionen avslås.
Konsekvenser:
Ekonomi:

Länsklubben riskerar att förlora medlemsintäkter årligen på upp mot
2,2 mnkr (5 900 medlemmar x 370 kr).

Administrativt:

a:9)

Motion från Sveriges Hundungdom angående åldersgräns för delegater till
Kennelfullmäktige

SHU yrkar på att person från länsklubb, specialklubb och SHU ska ha rätt att utses till
delegat till KF oavsett ålder.

17

SHUs verksamhet drivs av unga för unga. Med SKKs nuvarande stadgar, där åldersgräns
för delegat till Kennelfullmäktige (KF) finns stipulerad, tvingas SHU välja delegater till
KF som innehar rätt ålder framför de som anses bäst lämpade för uppdraget. En
tredjedel av SHUs medlemmar är inte valbara och har inte möjlighet att delta i
organisationens högsta beslutande organ.
Delegater till KF förväntas ha goda möjligheter att sätta sig in i samtliga frågor som
behandlas vid ett fullmäktigemöte vilket ställer höga krav på både mognad och
kompetens. CS anser att barn och ungdomar ska ges goda chanser att skolas in i
föreningsverksamheten för att kunna företräda sin klubb vid fullmäktigemöten och
därför är åldersgränsen på 16 år för delegater till KF rimlig. CS konstaterar även att det
på KF 2009, efter remissbehandling, fattade beslut om gällande åldersgränser och hur
dessa ska gälla varför det är olämpligt att ändra detta beslut så nära i tiden utan en
utvärdering.
CS föreslår KF att avstyrka motionen.
Konsekvenser:
Ekonomiskt: Administrativt: -

a:10) Motion från Svenska Vinthundklubben angående att ursprungslandets
standard ska gälla, enligt FCIs egna regler
Motion från Svenska Vinthundklubben till Kennelfullmäktige 2011 i vilken klubben
yrkar på att ursprungslandets standard ska gälla enligt FCIs regler. Som exempel på att
denna regel inte följs inom FCI hänvisar SvVK till FCIs standard för whippet.
CS konstaterar att den grundläggande principen om att hemlandets standard gäller
inom FCI är fastslagen i FCIs stadgar och följs således även av SKK vid översättning av
FCI-standarder.
I FCIs stadgar finns reglerat hur nya och reviderade standarder ska behandlas och
fastställas. Vidare har FCIs generalförsamling fastställt hur FCIs standardmodell ska se
ut och även att principen att hemlandets standard ska gälla inom FCI, vilket är en
grundförutsättning för ett fungerande internationellt utbyte.
Ovan innebär att FCIs officiella standard som ska finnas publicerad på FCIs fyra
officiella språk inte alltid följer hemlandets standard helt ordagrant om hemlandets
standard avviker från FCIs fastställda modell.
FCIs standard för whippet baseras på engelska kennelklubbens standard och som känt
är inte The Kennel Club medlem i FCI och därför skiljer sig denna standard från FCIs
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modell. Standarden har av FCI anpassats till ”FCI Model Standard” och avviker enligt CS
endast på två punkter. Nostryffelns färg där FCIs skrivning är genetiskt korrekt och
mankhöjd där intervallmåtten i hemlandets standard anges som idealhöjd. SKK har i
den nyligen reviderade, efter remittering till Svenska Vinthundklubben, fastställda
översättningen valt att följa FCIs skrivning beträffande nostryffel och hemlandets
skrivning beträffande mankhöjd.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Konsekvenser:
Ekonomiskt:
Administrativt:

a:11) Motion från Svenska Vinthundklubben angående ras- och specialklubbars
möjlighet att använda Svenska Kennelkubbens Internetanmälning till sina
utställningar
Svenska Vinthundklubben gör två yrkanden på hur onlinetjänsten ”internetanmälan”
ska programutvecklas.
CS konstaterar det högst olämpliga i att låsa fast sig vid en enskild teknisk lösning, som
i framtiden kan visa sig inte vara ändamålsenlig, genom att KF tar beslut på detaljnivå
angående hur en programutveckling ska ske. Detta då endast ett nytt KF beslut på
detaljnivå kan ändra på detta med alla de konsekvenser som det kan innebära.
Onlinetjänsten internetanmälan är ursprungligen framtagen för länsklubbarnas
officiella utställningar och är finansierad av länsklubbsmedel. I den programutveckling
som nu pågår kommer internetanmälan även att anpassas så att den kan användas av
specialklubbar för att möta behovet av ökat IT-stöd till specialklubbarna i enlighet med
SKK verksamhetsplan för 2010 och 2011.
Dock kvarstår att internetanmälan primärt är ett verktyg för officiella utställningar
även om den är möjlig att använda till inofficiella utställningar, än med vissa
begränsningar. Det är idag möjligt för en arrangör av en inofficiell utställning att lägga
till tre ”egna” klasser. Denna funktion täcker väl de behov som finns för de flesta
arrangörer.
I den programutveckling som nu sker för att anpassa internetanmälan till
specialklubbarnas behov kommer en sorteringsfunktion att tas fram som väl motsvarar
de önskemål som framförs i motionen.
CS föreslår KF att avslå yrkande 1 i motionen.
CS föreslår KF att yrkande 2 i motionen därmed är besvarad.
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Konsekvenser:
Ekonomiskt:

Pågående programutveckling av tjänsten sker genom
disponering av IT-utvecklingsmedel från länsklubbarna samt SKK ur
de ändamålsbestämda fonderna.

Administrativt: -

a:12) Motion från Svenska Pudelklubben angående att utöka antalet hundar per
utställningsdomare
Svenska Pudelklubben yrkar på att det på ras- och specialklubbars utställningar ska
vara tillåtet att döma minst 85 hundar per domare och dag. Detta för att effektivisera
utställningarna och minimera kostnaderna samt minska miljöpåverkan.
Denna fråga har behandlats av KF vid ett flertal tillfällen. Senast vid KF 2005 där beslut
togs om en enhetlig gräns, gällande på alla utställningar oavsett om det är en läns-,
special- eller rasklubb som står som arrangör, om att en domare har att döma högst 80
hundar per dag samt att möjlighet till dispens finns. Dispens ges endast i undantagsfall
och efter särskild prövning av SKKs Utställningskommitté och fordrar alltid domarens
godkännande.
Gränsen om 80 hundar gäller även vid vidareutbildning av exteriördomare i ringen.
Inför beslutet på KF 2005 remissbehandlades frågan inom organisationen och en stor
majoritet stödde förslaget.
I FCI regler för internationella utställningar regleras att högst 80 hundar får dömas per
dag om kritik ska skrivas.
Det finns två huvudargument för att behålla den nuvarande enhetliga gränsen om 80
hundar per domare och dag som båda har en klar koppling till arbetet inom SKK med
att höja kvaliteten på utställningsverksamheten i sin helhet.
Att öka kraven på domarna till att förväntas döma 85 hundar per dag riskerar att
försämra kvalitén på bedömningen utifrån de krav som utställarna har rätt att ställa
gällande noggrann granskning av varje hund, välformulerade och innehållsrika skrivna
kritiker samt en adekvat sammanfattad muntlig kritik.
Att höja gränsen till 85 hundar på special- och rasklubbsutställningar innebär att det
blir betydligt svårare att kunna genomföra elev- och aspiranttjänstgöringar för
exteriördomare i vidareutbildning, då gränsen för att kunna genomföra sådana ligger
på max 80 hundar.
CS föreslår KF att avslå motionen.
Konsekvenser:
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Ekonomiskt: Administrativt: -

a:13) Motion från Stockholms Kennelklubb med yrkande om förändring av
Utställnings- och Championatbestämmelser, Punkt 17, ”Krav på medlemskap”
Stockholms Kennelklubb yrkar på att person som visar hund ska vara medlem i SKKorganisationen eller i av SKK godkänd kennelorganisation i dennes hemland.
Idag krävs medlemskap för ägare till hund som ska ställas ut. Det finns inget krav på
medlemskap för den person som visar hunden.
Förbud att visa hund på utställning gäller för person som uteslutits ur SKKorganisationen eller som valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående
utredning i SKKs Disciplinnämnd eller som av nordisk kennelklubb eller av FCI avstängts
från rätten att delta på utställning eller som på grund av myndighetsbeslut inte får
hantera eller inneha djur.
Att kravet på medlemskap för den som visar hund på utställning skiljer sig från de krav
om medlemskap i SKK-organisationen som finns i regelverken för prov och tävlingar
beror på hur det praktiska genomförandet av verksamheterna sker.
På prov och tävlingar är det samma person som för hunden under hela tillfället.
Därmed är det praktiskt möjligt att binda en förare till en enskild hund. På utställning
kan en och samma hund visas/föras av olika personer i de olika klasserna som hunden
deltar i. Detta gör det omöjligt att knyta en och samma person till den enskilda hunden
och därmed även omöjligt att kontrollera medlemskap på de personer som visar
hunden under ett och samma utställningstillfälle.
CS är väl medveten om de problem som i enskilda fall kan uppstå på utställningar där
en person som inte är medlem i SKK-organisationen på ett eller annat sätt genom sitt
uppträdande bryter mot SKKs regler, då detta inte kan prövas av SKKs Disciplinnämnd.
CS lägger till detta KF ett förslag till reviderade stadgar för SKK. Här föreslås i § 9.
Centralstyrelsen Moment 1. ”CS har rätt att utfärda ett temporärt tillträdesförbud för
medlem eller inte medlem till utställning, prov eller tävling eller annat
klubbarrangemang”.
I och med detta tillägg i stadgarna anser CS att man kan hantera de händelser som
avses i motionen utan att behöva kräva medlemskap för person som visar hund med
alla de praktiska problem och nackdelar, både för arrangörer och för utställare, som
detta skulle medföra.
Värt att notera är även att utställningsbestyrelse har rätt att avvisa person från
utställningsområdet i enlighet med utställningsbestämmelserna punkt 16. Allmänna
ordningsföreskrifter.
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CS föreslår KF att avslå motionen.
Konsekvenser:
Ekonomiskt: Administrativt: -

a:14) Motion från Stockholms Kennelklubb med yrkande om förändring av krav på
2-dagarsutställningar
Stockholms Kennelklubb yrkar att länsklubb ska beviljas 2-dagarsutställning lördagsöndag om ingen special- eller rasklubb inom samma region ansökt om eget
arrangemang.
Programmet för officiella utställningar planeras långt i förväg. Länsklubbarna ska
ansöka om flerdagsarrangemang (3 eller fler) senast vid årsskiftet tre år innan
arrangemanget. Övriga länsklubbsutställningar ska vara ansökta senast 30 april tre år
innan arrangemanget. Det vill säga att länsklubbarna ska söka om
flerdagsarrangemang för 2015 senast 31 december 2011 och övriga
länsklubbsutställningar senast 30 april 2012.
Specialklubbarna har en senare ansökningstid. För specialklubbsutställningar som ska
arrangeras 2015 gäller sista ansökningsdag 31 december 2012.
Denna differens gällande ansökningstider innebär att det inte förrän åtta månader
senare är känt huruvida någon specialklubb ämnar söka om utställning samma datum
som en länsklubb ansökt om ett två- eller flerdagarsarrangemang
Dock kan, enligt av SKK Utställningskommitté tidigare beslutad praxis, korrigering av
dagar ske om länsklubben har angivit sådant önskemål vid den ursprungliga ansökan.
Utdrag ur SKK Utställningskommitté protokoll 2/2008 § 20
Beslöt UtstK att rekommendera länsklubb som vill arrangera dubbelutställning
(samtliga grupper, två dagar), att ansöka exempelvis fredag/lördag alternativt
söndag/måndag, men vid ansökan ange önskemål om att få ändra till lördag/söndag i
det fall ingen specialklubb har ansökt om samma datum inom 30 mil.
I och med denna praxis är motionärens önskemål redan uppfyllt.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Konsekvenser:
Ekonomiskt: Administrativt: -
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a:15) Motion från Stockholm Kennelklubb med yrkande om förändring av
klassindelning för Junior Handling
Stockholms Kennelklubb yrkar på att SKK ser över reglerna för Junior Handling för att
göra sporten bredare och därmed tillgänglig för fler ungdomar genom att införa
åldersindelning eller klassindelning.
Huvudmannaskapet för Junior Handling ligger sedan 2008 hos Sveriges Hundungdom
(SHU), men SKK Utställningskommitté har ett övergripande ansvar för regelverket. På
länsklubbarnas internationella utställningar ska SM uttagningstävlingar arrangeras. SM
uttagning sker även vid SHU Ungdoms-SM samt vid STOKKs Minnesutställning
vartannat år. Det står alla länsklubbar fritt att arrangera Junior Handlingtävlingar även
på nationella utställningar, men då är de inte SM kvalificerande.
SHU Handlingkommitté, som är den sakkunniga instansen i frågan, ser inte införande
av åldersklasser eller klassindelning som en lösning för att stimulera fler och nya
ungdomar att delta i Junior Handlingtävlingarna. Däremot finns det tankar om att ge
ungdomarna fler tävlingstillfällen genom att Junior Handlingtävlingar även på de
nationella länsklubbsutställningarna ska kunna vara SM kvalificerande i likhet med de
internationella. SHU Handlingkommittés tanke är att det skulle innebära att det blir
fler tävlingar där de som redan är kvalificerade till SM och/eller uppnått maxantalet
tävlingar för Agria Junior Handling Cup lämnar plats för ”nybörjare”. SHU
Handlingkommitté ser gärna att länsklubbarna hjälper ungdomarna i arbetet med att
främja sporten.
För länsklubbarna skulle det som tidigare vara valfritt att arrangera Junior
Handlingtävlingar på de nationella utställningarna, men i det fall det sker ska de vara
SM kvalificerande.
Det finns även en ambition att inom NKU samordna reglerna för Junior Handling och
där finns inga planer på åldersindelning.
CS instämmer i motionärens inställning att det är viktigt att gynna
ungdomsverksamheten inom SKK-organisationen och är av den uppfattningen att de
idéer som framförts av SHU Handlingkommitté har goda förutsättningar att stimulera
Junior Handlingverksamheten.
CS föreslår KF att motionen avslås.
Konsekvenser:
Ekonomiskt: Administrativt: -
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b) Ämnen för workshop fredag den 23 september
Ulf Uddman föreslog följande ämnen för fredagens workshop:
1. Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund
a. Oacceptabelt beteende hund
2. SRD- presentationsöverdrifter
3. Nyrekrytering av funktionärer nu och i framtiden
4. Öka intresset för utställningar, prov och tävlingar och hur man ska behålla nya
utställare så att de kommer tillbaka
a. Oacceptabelt beteende utställare (tillträdesförbud)
5. Kvalitetssäkring av domare
a. Oacceptabelt beteende domare (DK, Utstk)
CS beslutade i enlighet med förslaget.
c) Hamiltonplaketten
Carl-Gunnar Stafberg informerade om gruppens arbete och föreslår att följande
personer ska stå som mottagare av Hamiltonplaketten:

Ulla Olsson
Jonny Andersson
Ingela Mattisson
Sandström, Pernilla
Sandström
Susann Björkfäll
Lars-Erik Stoltz
Bengt Svensson
Erkki Ylinen
Maria Brandin, Marie
Brandén
Göran Åkesson,
Margareta
Hemmingsson
Stefan Råghammar
Barbro Wirén

Birkeland
Lundecock’s
Vi’skaly’s

schäfer
shetland sheepdog
pyrenéerhund

Guestlings
Trappbergets
Trollvindens
Kilbackens
Badavie

norfolkterrier
tax, sträv normal
norsk älghund grå
finsk stövare
saluki, långhår

Theneican’s

dvärgpinscher

Adagio
Toreadors

whippet
welsh terrier

CS beslutade i enlighet med förslaget.
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d) Förtjänsttecken
Enligt beslut i CS nr 2/2011 föreslås följande personer som mottagare av SKKs
förtjänsttecken:
Andersson Kjell
Andersson Kjell
Axén Håkan
Bergh Anna-Karin
Brauer Eva
Eriksson Solveig
Erlandsson Anette
Fredriksson Marianne
Jansson Nalle
Johansson Ove
Konradsson Siv
von Krusenstierna
Christina
Larsson Tomas
Lindström Kjell
Odalen Håkan
Persson Anki
Pettersson Bengt
Rätsep Patricia
Sandberg Gunilla
Sederholm Eva
Sejnell Karin
Svedin Inger

Visby
Knutby
Bälinge
Mariefred
Österfärnebo
Sundsbruk
Åled
Björnlunda
Bålsta
Lyckeby
Umeå
Kalmar
Stora Mellösa
Grödinge
Karlstad
Borlänge
Örebro
Gävle
Karlskoga
Köping
Skellefteå
Uppsala

Guldmedalj
Torsten Widholm, Hundsport
Hedersledamot
CS föreslår KF att utnämna Åke Hedhammar till hedersledamot i SKK.
Utländska mottagare
Hans Müller
Ronnie Irving
Kari Järvinen
Jona Th Vidarsdottir
Gudridur Valgeirsdottir
Gudrun Gudjohnsen

Ordförande FCI, guldmedalj
Avgående ordförande The Kennel Club
Allrounddomare, FCI-ledamot, Finland
Ordförande Islands Kennelklubb
Vice ordförande Islands Kennelklubb
Exteriördomare, Island

25

e) Valberedningens förslag till CS ledamöter för 2012-2013
Valberedningens förslag var inte klart till CS möte, varför ingen information kan
lämnas.
CS noterade informationen
f)
Verksamhetsplan 2012-2013
Ulf Uddman redogjorde för SKKs förslag till verksamhetsplan för den kommande
verksamhetsperioden. Kommentarer lämnas senast den 1 augusti för att eventuellt
kunna justeras till CS möte den 10 augusti.
CS noterade informationen.
g)
Dispens för klubb att anmäla delegat till KF 2011
CS beslutade att Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar och Svenska
Terrierklubben får dispens till den 30 juni med att lämna namn på delegater till KF.
h)
Kommande budgetarbete 2012-2013
Inför det kommande budgetarbetet önskade Ulf Uddman få en viljeinriktning från CS
senast den 1 augusti 2011.
CS noterade informationen.
i)

Centralstyrelsens redovisning avseende CS ansvar och uppdrag för
länsklubbarna under 2009-2010
Ulf Uddman föredrog Centralstyrelsens redovisning avseende CS ansvar och uppdrag
för länsklubbarna under 2009-2010.
CS beslutade att godkänna redovisningen samt att föreslå Länsklubbsfullmäktige att
godkänna redovisningen av utförda uppdrag.
CS beslutade vidare att skicka redovisningen till SKKs revisor för utfärdande av
revisionsintyg.
j)
CS rapport om erhållna uppdrag från Kennelfullmäktige 2009
Ulf Uddman föredrog Centralstyrelsens rapport om erhållna uppdrag från
Kennelfullmäktige 2009.
CS beslutade att godkänna redovisningen samt att föreslå Kennelfullmäktige att
godkänna redovisningen av utförda uppdrag.
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§ 95

Förslag till CS/Länsklubbsfullmäktige från Storstadsgruppen

Ulf Uddman redovisade arbetsgruppens förslag som ska presenteras för
Länsklubbsfullmäktige:
CS beslutade att lägga fram förslaget till Länsklubbsfullmäktige.

§ 96

Remissvar – revidering SKKs stadgar

Jahn Stääv redovisade inkomna remissvar från läns- och specialklubbar.
Majoriteten av klubbarna har inte några invändningar mot de föreslagna ändringarna.
Kennelfullmäktige ska inte besluta om de språkliga ändringarna då dessa, enligt
uppdrag från KF 2009, kan godkännas av CS.
CS beslutade fastställa revideringen av SKKs stadgar att gälla från 2011-06-15.
Ett antal klubbar har ifrågasatt formuleringen som ger CS rätt att bevilja dispens mot
SKKs och medlemsorganisationernas stadgar. Grunden är att den som fastställer
stadgarna även har rätt att utfärda dispens. FK har uttalat att i nuläget har
medlemsorganisationerna möjlighet att föra frågan om hjälp med tolkning av stadgar
vidare till CS varför det är relevant att dispensrätten finns även där.
CS har ansvar för att tolka stadgar och bestämmelser varför möjligheten till att utfärda
dispens i yttersta fall bör finnas hos CS. FK har funnit att behovet av denna åtgärd även
finns hos medlemsorganisationerna.
CS föreslår vidare att CS får rätt att utfärda ett temporärt tillträdesförbud för medlem
eller inte medlem till utställning, prov eller tävling eller annat klubbarrangemang.
CS har under senare år sett ett starkt växande behov att kunna vidta åtgärder mot
enskilda medlemmar eller personer (oftast f.d. medlemmar som lämnat SKK). Det
gäller personer som genom sitt agerande allvarligt skadar klubben eller renommé för
en viss verksamhet exempelvis medvetet lämnar hundar i stekheta bilar på en
utställning. Nuvarande ordning inom Disciplinnämnden innebär att det kan dröja ett
flertal månader innan beslut. CS bör kunna agera med omedelbar verkan på samma
sätt som CS idag med omedelbar verkan har rätt att stänga av en hund för
oacceptabelt beteende.
FK föreslår CS att KF fattar beslut kring den föreslagna ändringen av § 9.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
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FK konstaterar att ändringen i § 3 kan ge anledning till att intresse väcks för att bilda
verksamhetsklubbar inom organisationen då den nya skrivelsen möjliggör för andra
klubbar än rasklubbar att bli avtalsansluten inom SKK

§ 97

Revisions-PM, Ernst & Young

Revisions-PM från Ernst & Young och SKKs revisorer redovisas vid nästa möte.
CS noterade informationen.

§ 98

Generella Domarkonferensen 2012

Kjell Svensson, Tävlings- och Utbildningschef hälsades välkommen till mötet.
Kjell Svensson informerade om att arbetsgruppen har haft sitt första inledande möte
och att man önskade CS synpunkter på några frågeställningar, dels en uttryckt
målsättning med konferensen, om CS har några förslag på tema/rubrik, ska extern
media bjudas in och ska andra organisationer/företag bjudas in att delta.
Som moderator föreslår arbetsgruppen Annika Hamilton från Studiefrämjandet, vilket
CS fann vara ett utmärkt förslag.
CS uttryckte att konferensen ska ses som en uppföljning från konferensen 2007.
CS avvaktar arbetsgruppens förslag på tema och rubrik på konferensen.
Extern media ska i detta läge inte bjudas in. Det är möjligt att en eventuell
presskonferens i samband med mötet kan vara lämpligt.
Sveriges Veterinärförbund ska bjudas in, eventuellt Statens Jordbruk och någon EUrepresentant.
CS föreslog arbetsgruppen att punkterna a) omvärldssyn och b) FCIs syn på SKKs
arbete kan finnas med på dagordningen.
Kjell Svensson lämnade mötet.

§ 99

Brev från medlemmar/privatpersoner:

a) Brev från domaraspiranter och auktoriserade domare Freestyle angående
regelverk
Ett antal domaraspiranter och auktoriserade domare i Freestyle begär i en skrivelse att
det i regelverket ska vara möjligt för en domare att döma och tävla samma dag.
I PTKs protokoll nr 1/2011 § 18 beslutade PTK att en freestyledomare inte får tävla i
någon klass på prov/tävling där domaren själv dömer.
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Av framförda argument har PTK viss förståelse för vad Arbetsgruppen för Freestyle
framför mot att PTKs beslut om ändring träder ikraft under regelverkets pågående
provperiod. PTK har beslutat att återta tidigare beslut vilket innebär att nuvarande
skrivning i regelverket står kvar oförändrad till och med 2013-12-31.
I övrigt vill PTK belysa att PTKs åsikt samt principiella beslut i frågan i övrigt står kvar
oförändrat. Det innebär att PTKs principiella beslut, att domare inte får tävla i någon
klass på tävling där domaren själv dömer, träder ikraft i och med att Bestämmelser för
freestyletävlingar (inklusive Heelwork to music) efter provperiodens slut går in i nästa
låsningsperiod.
CS noterade informationen.
b) Brev från

ang. deltagande på årets Pridefestival
m.fl. har i mejl till CS ställt en fråga om att få delta i Prideparaden
för SKKs räkning under Prideveckan.
CS diskuterade frågan och beslutade att inte delta i Prideparaden. I beslutet har CS
tagit hänsyn till vad som står i SKKs stadgar § 1 Mål ”För SKK och medlemsorganisationerna gäller det gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda
förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet”. CS slog fast att deltagande
i festivalen inte kan anse omfattas av SKKs uppdrag men CS beslutade dock att delta
med en monter under festivalveckan.
c) Brev från
ang. nekad registrering av valpkull
överklagar i brev till CS att hon nekas registrera en kull valpar där SKK
anser att registreringen är oetisk.
Mot bakgrund av tillgängliga handlingar i ärendet beslutade CS att avslå
överklagandet.
§ 100 Digital mötespärm – bordlagt ärende
CS beslutade om bortsatt bordläggning av punkten.
§ 101 Lista på kennelnamn som inte använts under senaste 25 åren – bordlagt
ärende
CS beslutade om fortsatt bordläggning av punkten.
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§ 102 Internationella frågor:
a) Brev till EU angående Sveriges begäran om undantag från EU:s
momslagstiftning
Sverige har i brev till EU-kommissionären Algirdas Semeta uppmanat EU att svenska
ideella organisationer inte ska omfattas av momsbeskattning.
SKK har skickat ut en mall av brevet till alla läns- och specialklubbar så att de också kan
hjälpa till att påverka EU i rätt riktning.
CS noterade informationen.
a) FCI – protokoll från styrelsemöte, 2010-10-13–14
För information fanns protokoll från FCIs styrelsemöte den 13 och 14 oktober 2010.
CS noterade informationen.
b) FCI Europasektion – protokoll från styrelsemöte 2011-05-04
För information fanns protokoll från styrelsemöte i FCIs Europasektion den 4 maj 2011.
CS noterade informationen.
c) FCI Circular 45/2011, KC judges officiating at FCI International Shows
FCIs styrelse har vid sitt styrelsemöte den 13-14 april 2011 beslutat att följande ska
gälla från den 1 januari 2012:
Engelska domare kan bara tilldela CACIB på FCIs Internationella utställningar till de
raser för vilka de är auktoriserade av engelska kennelklubben i England att tilldela
certifikat (CC).
Vid inbjudan av en engelsk domare att döma en gruppfinal eller best in show ska
hänsyn tas till domarens erfarenhet att döma de raser som ingår i gruppen.
CS noterade informationen.

§ 103 Nordiska frågor:
a) Minnesanteckningar från möte SKK och NKK angående fjälljakt
För information fanns minnesanteckningar från möte med svenska och norska
representanter den 11 maj.
Britt-Marie Dornell informerade om att mötet diskuterat kring arrangemang som
norska klubbar planerar att genomföra på svensk mark men som inte följer den
överenskommelse vad gäller den handläggning som finns.
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SKK fick uppdraget att utforma förslag till gemensamma regler och riktlinjer för hur
handläggningen ska vara när en klubb avser att genomföra träning i annat land.
Mötet beslutade också att arbeta i en vidare krets arbeta fram ett etikdokument som
kan delas ut till svenska och utländska jägare.
CS noterade informationen och tackade arbetsgruppen för att ett bra arbete så här
långt.
b) Brev från Svenska Pudelklubben angående samarbete med de Nordiska
pudelklubbarna
Svenska Pudelklubben informerar i brev om sitt positiva samarbete med övriga
nordiska pudelklubbar i gemensamma frågor.
Klubbarna önskar att de nordiska kennelklubbarna stöder att alla pudelvarianter ska få
samma CACIB-regler.
CS beslutade att ta frågan till nästa möte i NKU/AU i början av oktober.

§ 104 Statliga myndigheter:
Landsbygdsdepartementet
Remissvar: Folkhälsa – djurhälsa, Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring (SOU
2010:106)
CS har tagit del av SKKs svar på remissen.

Miljödepartementet
Remiss om rovdjursutredningens delbetänkande Rovdjurens bevarandestatus SOU
2011:37. Remissvar ska lämnas senast den 15 augusti 2011.
CS noterade informationen.

§ 104 Beslut från Hovrätten över Skåne och Blekinge i ett uppfödarärende
CS har tagit del av hovrättens dom i ärendet.
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§ 105 Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justeras samt punkter som ska publiceras
på SKKs webbplats och/eller Hundsport Funktionär
CS beslutade att punkterna 94 c) och d) inte får offentliggöras innan protokollet är
justerat.

§ 106 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 10 augusti 2011.

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

Vid protokollet:

Annika Klang

Justerare:

Nils Erik Åhmansson
Ordförande

Justerare:

Britt-Marie Dornell

Ionie Oskarson

