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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2016-06-
16-17 på Noors Slott, Knivsta. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf, Mats Stenmark, Britt-Marie Dornell, Annica Uppström (§ 67-91), 
Bengt Pettersson, Bo Skalin, Thomas Uneholt (§ 67-91) Maritha Östlund-Holmsten, Eva 
Lejdbrandt 

Suppleanter: 

Freddy Kjellström, Patrik Cederlöf (§ 67-78), Agneta Ståhle (§ 67-75, § 79-101), Birgitta 
Bernhed 

Adjungerade: 

Ulf Uddman, Kjell Svensson, Yvonne Larsdotter, Åke Hedhammar (§ 67-87), Rolf 
Weiffert, SBK (§ 74), Kirsten Wretstrand, SBK (§ 74) 
 

Anmält förhinder:  

 

Protokoll 

Annika Klang 
 
§ 67 Sammanträdet öppnas 
 
Pekka Olson hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat. 
Under dagen kommer några smärre justeringar i dagordningen att göras. Dessutom 
kommer Rolf Weiffert och Kirsten Wretstrand från SBK att under eftermiddagen delta i 
den punkt som gäller regler för mentaltest, MT. 
 
 
§ 68 Val av justerare 
 
Bo Skalin och Thomas Uneholt utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
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§ 69 Föregående protokoll nr 2-2016 
 
a) § 35 a) Skrivelse angående registrering av border collie i Sverige 
SKK/CS har fått ytterligare frågeställningar med anledning av det utlåtande som 
Konkurrensverket gjort bl.a. om hur SKK/CS ställer sig till Konkurrensverkets utlåtande 
och deras förtydligande om vilka lager, förordningar och prejudicerande domar som är 
gällande för frågeställningarna. 
 
SKK/CS hänvisar till svaret i protokoll nr 2-2016 samt att det ska bildas en arbetsgrupp 
som ska utarbeta ett förslag till PM för att hantera denna och liknande frågor. Externa 
experter ska adjungeras till arbetsgruppen vid behov. 
 
b) § 35 b) Skrivelser angående Mentaltest, MT m.fl. frågor 
Som en bakgrund till CS diskussion kring MT och till eftermiddagens besök av 
representanter för SBK, redogjorde Ulf Uddman för det som hänt med SBKs 
revideringsförslag sedan CS möte den 27 april. Ärendet är omfattande och 
komplicerat.  
 
CS tog ett beslut om att SBK skulle få en PM som CS önskade skulle distribueras till 
SBKs kongressdelegater som ett underlag för kommande beslut. Först på kongressens 
första dag finns CS PM tillgängligt tillsammans med en svarsskrivelse från SBK/FS till CS.  
 
I sakfrågan har CS att ta ställning till ett tydligt beslut från SBKs kongress för att anta de 
föreslagna revideringarna av MT. Mot detta står avslagsyrkande från de rasklubbar 
vars uppfödare i stor utsträckning MT-beskriver sina avelsdjur samt en tydlig analys av 
Per Arvelius av konsekvenserna med förändring av regelverken samt att ett antal MT-
domare som nu kommer att sluta. 
 
I anvisningarna för MTs genomförande har SBK ändrat åldern för att exteriörbeskriva 
hundar för att få titeln Korad till 12 månader. I denna del har SKK begärt att SBK 
kommer in med en separat begäran. 
 
CS har att fatta beslut i nedanstående frågor: 
Revideringsförslag till nytt mentaltest MT 
Ansökan om sänkt åldersgräns för deltagande i officiell exteriörbeskrivning för korning 
 
CS förde en mycket lång och ingående diskussion för att vända på alla stenar, få flera 
synvinklar och vilka konsekvenser olika beslut kan få. 
 
CS beslutade att bordlägga punkten till eftermiddagens besök av SBK. 
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c) § 41 b) Information från möte med SSRK angående Jaktretrieverklubben och 
 Jaktspanielklubben 
SSRK har lämnat ett yttrande angående de minnesanteckningar som skrevs i samband 
med ovanstående möte. 
 
CS noterade skrivelsen. 
 
d) § 41 d) Svenska Älghundklubben – fullmäktigemöte 
SKK/CS har mottagit besvärsskrivelser från några personer som begär att SKK ska 
ogiltigförklara Svenska Älghundsklubbens fullmäktigemöte. 
 
CS beslutade att notera skrivelserna och lägga dem till handlingarna utan vidare 
åtgärd. 
 
e) Gemensam avelsdatabas mellan Nordiska älghundklubbar 
För information fanns en undertecknad överenskommelse mellan älghundklubbarna i 
Norge, Finland och Sverige om att utforma ett framtida datautbyte för att främja avel 
och utveckla älghundsraserna. 
 
CS är mycket positiv till en gemensam nordisk avelsdatabas och kommer med glädje 
att stötta projektet. 
 
SKK/CS kommer att föra upp projektet till NKU/AUs möte i oktober 2016. 
 
f) § 42 SKK/KM § 16 protokollföring av beslut fattade via mejl - 
 hedersmedlemskap 
Efter CS beslut om att återremittera ärendet till kommittén har brev skickats till den 
berörda klubben med en uppmaning att åter se över ärendet. 
 
Klubben har i ett svar till berörd person meddelat att de inte tänker ändra sitt beslut 
om det återtagna hedersmedlemskapet. 
 
CS kan i dagsläget inte se att frågan går att driva längre än vad som hittills gjorts. Det är 
med beklagande som CS lägger ärendet till handlingarna. 
 
g) Regler för disposition av ekonomiska medel för marknadsföring av rashundar 
Avsikten är att fonden ska disponeras från 2016 fram till senast 2018. Medlen i fonden 
(1 miljon kronor) ska användas för nya initiativ/aktiviteter. Ansökan om medel från 
fonden kan göras av SKKs kommittéer och arbetsgrupper och SKKs VD. Beslut fattas av 
SKKs Centralstyrelse. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget med ett förtydligande att fondens medel kan 
disponeras fram till 2018-12-31. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 70 SKK/DK 
 
a) Information från årets preparandkurs 
Mats Stenmark informerade om årets kurs hade 16 deltagare varav 12 fick godkänt 
efter kursens slut. 
 
Kursen pågår under sex dagar med lärare, föredragshållare och praktiska övningar. 
Betyg sätts i sju olika avsnitt samt att en helhetsbedömning görs. I mitten av veckan 
hålls personliga samtal med alla deltagare med råd inför den fortsatta kursen. 
 
Utvärderingen av kursen har varit positiv från preparanderna. Kursledningen ska ha sin 
utvärdering i början av juli månad. 
 
Utbildningskommitténs ordförande, Eva Lejdbrandt, har fått reaktioner från några 
sökanden som anser att det fattas transparens i vissa delar av den inledande delen av 
processen, t.ex. när det gäller resultat från skrivningar.  
 
Det är viktigt att utbildningen kvalitetssäkras och att det finns goda pedagoger med i 
utbildningen. 
 
Mats Stenmark replikerade med att säga att resultat från skrivningar finns tillgängliga 
på SKKs kansli men lämnas inte ut eller får inte heller kopieras. 
 
De lärare som används i dag har inga krav på sig att ha en pedagogisk utbildning men 
de ska vara bra på att lära ut. 
 
CS önskar att DK ser över hela domarutbildningen för att utveckla pedagogiken och 
urvalsprocessen så att den uppfattas som transparent och tydlig för alla inblandade. 
 
b) Utbildning för blivande allrounddomare 
Mats Stenmark presenterade personer som föreslås för utbildning till allrounddomare. 
Personerna ifråga är ännu inte tillfrågade om de är intresserade av att vidareutbilda 
sig. 
 
CS har inget att erinra mot de föreslagna personerna. 
 
CS beslutade uppdra åt Mats Stenmark att kontakta berörda personer. 
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I sammanhanget uttryckte CS vikten av att de svenska raserna ska stå högt på 
dagordningen för vidareutbildning av domare, liksom att vikt måste läggas vid de raser 
som finns i SRD-dokumentet. 
 
Det finns en brist på personer som har och är jaktintresserade för utbildning till 
exteriördomare. Det är något som DK är medvetna om och arbetar för att det ska bli 
bättre. 
 
c) BIS-domare till Stockholm Hundmässa  
Domargruppen för inbjudan av domare till Stockholm Hundmässa föreslår enligt 
nedan: 
 
BIS-domare för 2018 Kari Järvinen 
BIS-domare för 2019 Dan Eriksson 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 71 SKK/UtstK 
 
a) Protokoll nr 2-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 31 mars 2016. 
 
b)  Krav på provmerit för att få utställningscertifikat 
Efter begäran från Svenska Boxerklubben, Svenska Rottweilerklubben och Rasklubben 
för Belgiska Vallhundar beslutade SKKs Utställningskommitté vid sitt möte 31/3, § 38, 
att tillstyrka överklagan av SBKs beslut om gällande krav på provmeriter för erhållande 
av utställningscertifikat.  
 
Efter detta beslut har berörda rasklubbar återtagit sin begäran. CS konstaterade att 
grunden för Utställningskommitténs beslut inte längre finns. 
 
CS beslutade att fastställa Utställningskommitténs protokoll med ovanstående 
justering. 
 
SBK/FS begäran om omprövning av Utställningskommitténs beslut från den 31/3 § 38 
lämnas utan åtgärd.  
 
c) Länsklubbarnas utställningsprogram för 2019 
Förslag till länsklubbarnas utställningsprogram presenterades. 
 
CS beslutade godkänna ort, plats, datum. Fördelning av grupper och status på 
respektive utställning beslutas senare. 
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En länsklubb har inbjudit sina domare till en internationell utställning trots att den är 
fastställd som nationell. UtstK ska se över frågan och hitta en lösning tillsammans med 
aktuell länsklubb. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 72 SKK/PTK 
 
a) § 16 (PTK nr 1-2016) Överklagan av PTKs beslut – Svenska Agilityklubben 
Svenska Agilityklubben har i brev till SKK/CS överklagat PTKs beslut om att inte 
godkänna deras förslag till revideringar av regelverket. Det gäller bl.a. vilka hundar som 
ska kunna få titeln champion. 
 
PTK har avvisat förslaget med hänvisning till protokoll från KF 2007. I § 45 beslutade KF 
att ordet championat är förbehållet hundar med stamtavla. 
 
CS beslutade att till KF 2017 ta upp frågan om championat som en principiell fråga. CS 
beslutade vidare att överlämna skrivelsen till Organisationsutredningen. 
 
b) Godkänt vallhundsprov som alternativ merit för SBKs raser 
Svenska Brukshundklubben har till PTK ansökt om att införa godkänt vallhundsprov för 
ytterligare några raser inom klubben som alternativ för deltagande i bruksklass samt 
för SE UCH.  
 
PTK har lyft frågan till SKK/CS med en rekommendation om att avslå SBKs ansökan mot 
bakgrund av att det sedan 2010 varit ytterst få av dessa raser som deltagit på 
vallhundsprov.  
 
CS beslutade efter en kort diskussion att följa PTKs rekommendation och avslå 
ansökan. 
 
 
§ 73 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr 2-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
7 april 2016. 
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b) Avtal för IT-stödet Arrangera jaktprov 
Det finns ett stort intresse hos jakthundklubbarna att projektet ska komma igång. 
Förstudien för projektet Arrangera jaktprov är klar och berörda jakthundsklubbar har 
fått avtalen för underskrift. Senast den 30 september önskar SKK få de undertecknade 
avtalen i retur. 
 
CS noterade informationen och ser fram emot projektets fortsättning. 
 
c) Evidensia/Djurskyddet Sverige m.fl. – arbete mot löshundsjakt 
Det har kommit till SKK/CSs kännedom att Royal Canin, som är en av SKKs sponsorer, 
fortsättningsvis inte kommer att sponsrar jaktprov där vilt fälls. 
 
CS har tagit del av ett PM som SKKs VD har författat efter samtal med Royal Canin.  
 
Efter några smärre justeringar kommer PM:et att läggas ut på SKKs webbplats. CS 
noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
d) Subventionering av valpregistreringsavgifter 
Svenska Stövarklubben har vid sitt fullmäktige beslutat att under 2017-2018 
subventionera valpregistreringsavgifterna för gotlandsstövare och smålandsstövare 
(efter föräldradjur som uppfyller SvStKs avelskriterier). 
 
CS noterade med glädje Svenska Stövarklubbens initiativ. 
 
§ 74 Bordlagd punkt – 69 b) § 35 b) Skrivelser angående Mentaltest, MT, m.fl. 
 frågor 
 
Rolf Weiffert och Kirsten Wretstrand, Svenska Brukshundklubben, hälsades välkomna 
till mötet. 
 
Rolf Weiffert inledde med att informera om SBK-kongressens beslut om att anta 
förslaget till nya MT-regler. SBK är av den uppfattningen att det är fel hundar som 
godkänns i testen och därför behövs en förändring. De är samtidigt medvetna om att 
mycket av den information som samlats in under årens lopp i princip kan gå förlorad. 
 
Genom ett antal power point bilder fortsatte Kirsten Wretstrand att redovisa hur 
arbetet med det nya förslaget genomförts och vad man vill uppnå med det nya 
förslaget. Grundproblemet enligt arbetsgruppen är att det fattas några viktiga 
delegenskaper i det MT som nu finns, bl.a. det som rör kamplust och nervkonstruktion 
hos hundarna. Det finns en bestämd känsla av att det är fler otrygga hundar idag än 
tidigare.  
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SBKs uppfattning är att Per Arvelius rapport primärt tittar på arvbarhet men 
informerade om att den är använd som en del i helheten för revideringen av det nya 
MT. 
 
CS förde en kort diskussion med några kompletterande frågor kring SBKs redovisning. 
 
CS tackade för redovisningen och Rolf Weiffert och Kirsten Wretstrand lämnade 
mötet. 
 
CS beslutade efter ytterligare diskussioner att bordlägga frågan till sammanträdets 
andra dag. 
 
 
§ 75 SKK/KM 
 
a) Information från ordförande 
Patrik Cederlöf informerade om att kommittén hittills har hanterat 13 ärenden, varav 
fem gäller samma person. Nio beslut har protokollförts. 
 
Det är komplexa frågor och kommittén behöver ytterligare en tid för att samla 
erfarenheter kring de frågor som ska hanteras. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 76 SKK/UK 
 
a) Protokoll nr 2-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 28 april 2016. 
 
b) Uppfödarutbildning som distansutbildning 
Förberedelsearbetet börjar närma sig sitt slut och de första kurserna planeras till 
hösten och kommer att ligga till grund för eventuella justeringar av innehållet inför 
kurserna som planeras starta till våren. Innan sommaren kommer www.skk.se att 
uppdateras med information om utbildningen och anmälan. Starten planeras till 
mitten av september 
 
Handledarutbildning för uppfödarutbildningen som distansutbildning 
Den första planerade handledarutbildningen kommer att genomföras den 3 september 
på SKKs kansli. Deltagare är distanshandledare som tidigare genomfört ”Hundens 
beteende” för att det ska gå snabbare att komma igång. 
 

http://www.skk.se/
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Rekrytering av fler handledare för uppfödarutbildningen som distansutbildning 
Kommittén planerar att rekrytera handledare från organisationens kennelkonsulenter 
som redan har god kunskap om hunduppfödning. En positiv aspekt är att 
kennelkonsulenterna idag har ett eget forum i PING-PONG, vilket innebär att de redan 
har erfarenhet ifrån utbildningsplattformen. Under våren och sommaren inventeras 
målgruppen för att hitta lämpliga kandidater. 
 
Ytterligare handledarutbildning för uppfödarutbildningen på distans är planerad till 21-
22 januari 2017. Fortsatt planering sker efter sommaren när rekrytering av handledare 
är slutförd. 
 
Diskussionsfrågor avseende utbildning 

• Hur ska utbildningskommittén rent konkret samarbeta med övriga kommittéer 
avseende det pedagogiska och metodiska upplägget i planerade utbildningar? 

 
• Hur kvalitetssäkrar vi SKKs urvalsprocesser och utbildningar, så att de uppfattas 

vara transparenta och tydliga för alla inblandade aktörer och alla som 
genomför utbildningarna? Hur dokumenterar vi det? 

 
• Hur sker det kontinuerliga förbättringsarbetet och återkoppling till aktörer och 

deltagare? Hur kan vi förbättra den processen? 
 

• Hur säkerställer vi den pedagogiska kunskapen och förmågan hos vår 
handledare som genomför utbildningar generellt inom SKK? 

 
CS beslutade att respektive kommitté tar upp ovanstående diskussionspunkter på 
dagordningen på sitt nästkommande möte. 
 
CS diskuterade frågan och uttryckte att det ska vara en ständigt pågående process att 
utvärdera och förbättra de utbildningar som finns tillgängliga för våra olika 
funktionärer.  
 
c) Information från ordförande 
Den 21 september kl. 19.30 kommer SKK Play att sända ett program som rör 
uppfödare och juridiken. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 77 SKK/AK 
 
a) Protokoll nr 2-2016 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 6 april 
2016. 
 
b) Önskemål om ändring i registreringregler för raser inom SBK 
AK har beslutat godkänna Svenska Brukshundklubbens ansökan om en revidering av 
registreringsreglerna för de raser som ingår i SBK. Beslutet innebär att det från 2017-
01-01 krävs fullständig Mentalbeskrivning Hund med kryss i alla 33 positioner för 
föräldradjur (födda från och med 2016-01-01) vid registrering av avkomma av 
brukshundsras. 
 
Bo Skalin uttryckte att han inte ansåg att SKK/CS skulle fastställa revideringen med 
hänvisning till KFs beslut 2015 om att förenkla och inte försvåra SKKs regler. 
 
CS fann att AK mer än en gång haft frågan uppe till diskussion. Ingen rasklubb har 
lämnat kommentarer till AKs protokoll. CS uttryckte att AK gjort en noggrann utredning 
innan SBKs ansökan beslutades och fann inget skäl till att ändra detta.  
 
Bo Skalin anmälde reservation mot beslutet. 
 
c) Äskande av medel till utbildning för brakycefala raser. 
AK äskar 50 000 kr som tillägg till nuvarande budget att disponera i projektet för att 
förbättra brakycefala rasers hälsa. 
 
VD föreslår att AK återkommer med förnyat budgettillägg efter det att SKKs 
halvårsbokslut är klart. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
d) Information från brachycefalkonferensen – uttalande 
Konferensen genomfördes på ett mycket bra sätt med ett antal föreläsare från Sverige 
och utlandet. Det var ca 100 uppfödare på plats som kunde lyssna till ett späckat 
program. 
 
För information fanns uttalande avseende avel med kortskalliga hundar och strategier 
för att förbättra hälsoläget för dessa raser. Ett pressmeddelande finns också på SKKs 
webbplats. 
 
SKK har haft ett informationsmöte om “trubbnosfrågan” för Jordbruksverket 
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och Jordbruksverkets djurskyddsråd med representanter för bland annat länsstyrelser 
och djurskyddsorganisationer. Mötet kan förhoppningsvis resultera i ett fördjupat 
samarbete med jordbruksverket och länsstyrelser. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
e) Utvärdering av hälsoprogram 
SKKs avelskommitté, SKK/AK, har fått i uppdrag att genomföra en större regelöversyn 
av SKKs registreringsregler och ska pågå mellan 2016 och 2020. Det praktiska arbetet 
att genomföra översynen ska utföras av respektive ras- och specialklubb. SKK/AK 
kommer att fungera som bollplank och samtalspartner i arbetet.  
 
Klubbarnas uppdrag består i att se över och utvärdera eventuella hälsoprogram på nivå 
två eller tre, det vill säga hälsoprogram som finns med i SKKs registreringsregler. 
Utvärderingen ska dokumenteras och sändas till SKKs avdelning för avel och hälsa 
senast 2017-06-01. Detta tillsammans med en redogörelse för om klubben önskar 
behålla hälsoprogrammet i befintligt skick, alternativt förändra eller avsluta det. 
Klubbens ställningstagande ska motiveras med den genomförda utvärderingen som 
bakgrund. 
 
Till hjälp i utvärderingsarbetet finns ett antal mallar att ladda ned från SKKs webbplats. 
Mallarna kommer inom kort att vara uppdaterade. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 78 Sammanträdet ajourneras 
 
Ordförande ajournerade mötet till den 17 juni kl. 09.00. 
 
 
§ 79 Sammanträdet återupptas 
 
Ordförande avslutade ajournering och mötet återupptogs den 17 juni kl. 09.00. 
 
 
§ 80 Bordlagd punkt - § 74 Bordlagd punkt – 69 b) § 35 b) Skrivelser angående 
 Mentaltest, MT, m.fl. frågor 
 
CS tog åter upp den bordlagda punkten angående Mentaltest, MT och dess följdfrågor. 
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a) Ansökan om sänkt åldersgräns för deltagande i officiell exteriörbeskrivning 
 för korning 
Frågan om lägre ålder vid exteriörbeskrivning vid korning har prövats tidigare inom SKK 
och berörda kommittéer har då förordat avslag. Ändringen gäller en sänkning i ålder 
från 18 till 12 månader. CS finner inte anledning att förändra tidigare ställnings-
tagande. 
 
CS beslutade att avslå SBKs ansökan om lägre ålder för exteriörbeskrivning vid korning. 
 
b) Revidering Mentaltest, MT 
CS har diskuterat frågan mycket ingående. Utgångspunkten för diskussionerna har varit 
underlag från SBK, SKK/KHM i olika omgångar. Trots de omfattande underlagen saknar 
CS tydliga konsekvensbeskrivningar av att införa de nya MT-reglerna mot att behålla 
de nuvarande reglerna. 
 
CS beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som uppdras att göra en konsekvensanalys av 
vad det innebär om CS säger ”ja” respektive ”nej” till den det nya förslaget till MT. 
Konsekvensanalysen ska också visa vad som händer framåt i tiden.  
 
CS beslutade vidare att arbetsgruppen ska bestå av representanter från CS, SBK, 
rasklubbarna för hovawart, boxer och dobermann samt SLU. 
 
CS kallar till möte i mitten av augusti med de olika representanterna.  
 
CS beslutade bordlägga punkten till den 8 september 2016. 
 
 
§ 81 SKK/KHM 
 
a) Amstaff-gruppen 
Ken Lundahl från KHM har tillsammans med Svenska Terrierklubbens avelsråd startat 
uppfödarutbildningar med några rasklubbar inom specialklubben, vilket KHM ser som 
en utmärkt väg att gå. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår KHM att den grupp inom kommittén som 
arbetat med sitt uppdrag sedan 2014 kan läggas ned. Kommittén står fortfarande till 
tjänst med råd om specialklubben eller rasklubben så önskar. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
b) Fråga om ny kategori av BPH-arrangör 
KHM har fått en förfrågan från en rasklubb i specialklubb om att anlägga en BPH-bana 
och utbilda funktionärer på egen bekostnad. 
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CS diskuterade frågan ingående. 
 
CS beslutade att ge sitt godkännande till ansökan med följande villkor: 

- Alla raser måste ges tillfälle att genomföra BPH 
- Kommittén för Hundars Mentalitet ska kvalitetssäkra anläggningen 
- Kommittén för Hundars Mentalitet ska godkänna funktionärernas kompetens 

 
c) Svenska Jägareförbundet och BPH 
En muntlig dispens finns för Svenska Jägareförbundets medlemmar att genomgå BPH 
på sitt medlemskap i förbundet.  
 
KHM önskade få ett beslut från CS om dispensen ska fortlöpa. 
 
CS beslutade att Svenska Jägareförbundets medlemmar fortsatt ska få genomgå BPH 
på sitt medlemskap men att det ska regleras i avtal. 
 
CS beslutade vidare att uppdra till SKKs VD att utarbeta avtalet. 
 
d) Information från ordförande 
Kommittén deltog på Swedish Game Fair på Tullgarn i slutet av maj. Ordförande höll 
föredrag om BPH. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 82 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 2-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och 
Kennelkonsulentkommitté den 13 april 2016. 
 
b) Information från UKKs planeringsmöte den 16 maj 
Ordförande, Agneta Ståhle, informerade om kommitténs planeringsmöte för 
verksamhetsperioden. 
 
UKK ska producera en kort artikel till alla klubbar att användas fritt om hur viktigt det 
är att fylla i korrekt parningsdatum på valpregistreringsansökan du UKK ser att detta i 
hög grad påverkar om parningen är en förseelse mot regelverket eller inte.  
 
UKK vill också undersöka möjligheten att ha uppfödarkonferenser liknande dagens 
avelskonferenser i syfte att öka kunskaperna inom uppfödarkåren. 
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CS ställer sig tveksam till att ha uppfödarkonferenser med tanke på kostnaderna det 
medför. Förslaget är istället att samarbeta med UK med att utnyttja SKK Play. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 83 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr 2-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
14 april 2016. 
 
b) Protokollsutdrag FK nr 2-2016, § 29 – ärende gällande specialklubb 
Ärendet rör en rasklubb som önskar byta till ett engelskt namn. 
 
CS hänvisar till protokoll nr 2-2016 § 49 b) där frågan avhandlats. 
 
c) Beslut fattat av FK/VU – Dalmatinersällskapet 
Föreningskommitténs verkställande utskott har beviljat Dalmatinersällskapet dispens 
för att ändra tidpunkt för att genomföra sitt årsmöte. 
 
CS noterade informationen. 
 
d) Protokollsutdrag § 49 – Ärende gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 
Svenska Kroppsvallarklubben har begärt startbidrag i form av kostnadsfri 
medlemsadministration under två års tid. 
 
Föreningskommittén rekommenderar CS att bevilja begäran. 
 
CS beslutade i enlighet med rekommendationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
e) Information från ordförande 
Under våren har det förekommit mycket problem i ett tiotal klubbar, mycket sker via 
sociala media. 
 
FK kommer att ha en särskild utbildning för de som är erkänt duktiga i att hålla 
årsmöten. Utbildningen kommer att hållas i oktober månad och ledas av Karin Sejnell. 
 
Nuvarande distansutbildning som finns kommer att arbetas om för att gälla 
föreningsteknik rent allmänt och rikta sig alla förtroendevalda i en styrelse.  
 
Svenska Älghundklubben 
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Föreningskommittén har på begäran gått igenom hur Svenska Älghundklubben 
genomfört sitt fullmäktigemöte. FK har funnit att det genomförts korrekt. 
 
Svenska Lapphundsklubben 
Klubben har haft mycket stora interna problem under lång tid. Föreningskommittén 
och andra CS-ledamöter har ägnat mycket tid åt att försöka hjälpa klubben att få 
arbetsro. Den nuvarande organisationsformen fungerar mindre bra. Klubben har inga 
rasklubbar. 
 
Årsmötet är genomfört men inte utan svårigheter. På grund av pilotstrejken fick den 
utsedda mötesordföranden hastigt bytas ut mot Karin Sejnell med dispens från SKKs 
presidium. I Karin Sejnells rapport från årsmötet framgick bl.a. att det fick avblåsas 
redan vid fastställande av röstlängden då turbulens uppstod kring fullmaktsröstning. 
Mötet kunde startas upp och genomföras efter det att ordförande i SKK/FK gett 
dispens kring fullmaktsröstning. 
 
Sammanfattningsvis gör detta att det i dagsläget inte finns mycket tilltro till att 
klubben ska överleva mycket länge till. 
 
CS är införstådd med allvaret i klubbens situation och beslutade att uppdra till FK att 
kalla till ett möte och göra förberedelser för ett eventuellt återtagande av 
delegationen av rasansvaret samt även se över specialklubbens status inom SKK. 
Slutligt beslut kommer att tas vid CS möte den 8 september. 
 
 
§ 84 Information från ordförande 
 
a) International Partnership for Dogs, IPFD 
IPFD har haft ett styrelsemöte I London där bl.a. American Kennel Club, deltog för 
första gången. Mötet hölls i en mycket god och framåtsyftande anda. 
 
b) Jordbruksverket, JV 
 
Smittskydd 
Det finns en oro i veterinärleden för att verket beslutat om att byta ut veterinärer mot 
lekmän som ska besvara frågor om smittskydd och hantera smittskyddsberedskap. 
 
CS beslutade uppdra till ordförande att skriva ett brev till Tullverket och 
Jordbruksverket och göra dem uppmärksamma på CS oro över riskerna med hundar 
som smugglas över Sveriges gränser utan att det finns gränskontroller. 
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L 102 – Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och 
katt 
Jordbruksverket önskar/inbjuder till en diskussion kring ovanstående. Verket ska göra 
en översyn av föreskrifterna för att få mindre detaljstyrning. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 85 Information från VD 
 
a) Nolia4Dogs 
Nolia är Norrlands största arrangör av fack- och publikmässor samt större konferenser. 
Företaget är intresserat av ett samarbete med Södra Norrbottens Kennelklubb samt 
Finland för att kunna arrangera evenemang i likhet med MyDog i Göteborg. 
 
VD har deltagit i ett första möte för att få utbyta informationer och erfarenheter kring 
evenemang av den storlek som det är fråga om.  
 
Nolias syfte är att kunna erbjuda hundintresserade en sommaraktivitet i norra Sverige, 
att öka intresset för hundaktiviteter och att skapa affärsmöjligheter för regionen. 
 
CS noterade informationen och ställer sig positiv till initiativet. 
 
b) Pressrelease och DYN-rapport 
För information fanns Djurbranschens Yrkesnämnds rapport, en kartläggning av 
djurbranschen. Senast en rapport gjordes var för fem år sedan. 
 
Det är en växande bransch och man beräknar att det idag finns ca 7 000 företag med 
drygt 20 000 yrkesverksamma personer. Det finns också tiotusentals människor som 
arbetar med djur som bisyssla eller ren hobbyverksamhet, t.ex. instruktörer, 
funktionärer och ca 12 000 hunduppfödare. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Information från möte med ESTEA fastighetsbolag 
VD informerade om att han och administrative chefen har varit på möte med de nya 
ägarna av fastigheten Möllan. Bolaget tog över Möllan vid årsskiftet. 
 
CS noterade informationen. 
 
d) Information om utredning angående registrering av FM-hundar 
SKK har från Försvarsmakten fått information om att en oberoende utredning ska 
genomföras avseende registrering av hundar ur FM-avel. Utredningen syftar till att 
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redovisa ärendets bakgrund samt ge rekommendationer för FMs fortsatta handlade. 
Utredningen ska vara klar till 31 december 2016. 
 
CS noterade informationen. 
 
e) Svenska Kennelklubben på Pride 
SKK har fått ett erbjudande från Agria att kostnadsfritt tillsammans med dem delta 
med en monter/tält på under Pride-veckan. Bemanningen kommer till största delen att 
komma från Agria. SKK planerar bl.a. att delta med en Quiz – vilken hund passar dig?  
 
CS beslutade att tillstyrka SKKs deltagande. 
 
f) SKKs nya webbplatser 
VD visade några nya webbplatser som SKK lanserat bl.a. SKKs Forskningsfond, SKK 
Klinikwebb och Svenska Kynologiska Akademin. Dessutom har SKK fått uppdraget av 
NKU/AU att producera en webbplats för Nordisk Kennel Union. Arbetet påbörjas i 
augusti. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 86 SKK/AG/RH/MR 
 
a) Minnesanteckningar nr 2-2016 
Minnesanteckningar förda vid möte med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
Rashundar/Medlemsrekrytering 12 och 13 april 2016. 
 
b) Budget för kampanj 
Arbetsgruppen äskar 75 000 kr för att bekosta kampanjen där länsklubbarnas ska värva 
medlemmar till sina klubbar. 
 
CS beslutade i enlighet med äskandet. 
 
c) Information från ordförande 
Arbetsgruppen började i januari sitt uppdrag att öka valpregistreringssiffrorna i SKK. 
Sedan 2007 har SKK haft minskade siffror och ett av arbetsgruppens mål är att vända 
trenden till att minst 75 % av de valpar som föds i Sverige varje år ska registreras i SKK. 
 
En av de saker arbetsgruppen tagit fasta på är att ta fram argument för att köpa en 
SKK-registrerad valp och verktyg i form av material som ras- och specialklubbar kan 
använda sig av. Det ska förhoppningsvis hjälpa klubbar och uppfödare att rikta särskilt 
fokus på raser och rasgrupper. 
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Köpahund.se är en av de kanaler som ska användas för projektet ”Ras i fokus”. 10 raser 
är framtagna med anledning av många att dessa hundar registreras i jordbruksverkets 
register men inte hos SKK. Raserna som ingår i det projektet är american staffordshire 
terrier, jack russell terrier, border collie, fransk bulldog, yorkshireterrier, chihuahua, 
shih tzu, engelsk bulldogg, malteser och pudel. Andra media som Facebook och 
nyhetsbrev kommer också att användas där det är relevant. 
 
CS tackade för en utmärkt redovisning och en genomtänkt plan för det kommande 
arbetet. 
 
 
§ 87 Nordiska frågor 
 
a) Protokoll från NKU/AU 13 april 
För information fanns protokoll från NKU/AUs möte den 13 april. 
 
b) FKK/Process för att erkänna nya raser inom NKU och dess medlemsländer 
Finska Kennelklubben har lämnat förslag till revidering av gällande regler för hur NKU-
länderna ska acceptera nya raser. NKUs VD-grupp ska se över förslaget till NKU/AUs 
nästa möte i oktober 2016. 
 
CS var av fortsatt uppfattning att SKK ska vara återhållsam med att godkänna nya 
hundraser som inte är FCI-erkända. Samtidigt är det viktigt att NKU-länderna har 
samma förhållningssätt till nya raser i Norden. Frågan kommer att tas upp igen efter 
nästa NKU-möte. 
 
c) FKK/Erkännande av american hairless terrier och east european shepherd 
Länderna beslutade att erkänna raser enligt nedan: 
 
American hairless terrier är en variant av rat terrier, som inte är erkänd av FCI. NKU/VK 
rekommenderar att båda varianterna av rat terrier erkänns under samma rasnamn och 
med öppen stambok. 
 
East European shepherd (östeuropeisk vallhund) verkar vara en variant av tysk 
schäferhund, men för närvarande finns det ingen möjlighet att erkänna den som det. 
NKU/VK rekommenderar att rasen erkänns och registreras i appendix. 
 
CS noterade informationen. 
 
d) Minutes from meeting regarding Nordic Shows 
För information fanns minnesanteckningar från möte den 24 maj om nordiska 
certutställningar. 
 
CS noterade informationen. 
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e) PM angående regler för nordisk certutställning 
För information fanns ett PM sammanställt med förslag till regler för nordisk 
certutställning. 
 
CS noterade informationen. 
 
f) Förslag till nya regler för nordiska certutställningar 
Ulf Uddman presenterade förslag till utställningsregler för nordiska certutställningar. 
 
CS beslutade att godkänna förslag till nya utställningsregler. 
 
CS beslutade vidare att uppdra åt Utställningskommittén att föreslå fördelningen av 
internationella, nationella och nordiska länsklubbsutställningar för 2018. 
 
Det är CS intention att Stockholm Hundmässa 2018 ska vara en nordisk certutställning. 
 
 
§ 88 Skrivelser som rör läns- och specialklubb 
 
Bo Skalin anmälde jäv för § 88 a) och b) och deltog inte i CS diskussion. 
 
a) Skrivelse från Västernorrlands Kennelklubb 
Länsklubben har i brev uppmärksammat CS på att det inom klubbens geografiska 
område finns ett privat företag som anordnar utställningar. 
 
b) Skrivelse från Birsta Hundcenter 
Birsta Hundcenter har i en svarsskrivelse bemött brevet från Västernorrlands 
Kennelklubb. 
 
CS noterade båda skrivelserna och beslutade att överlämna dem till den pågående 
Organisationsutredningen. 
 
c) Storviltjakt Swedish Game Fair – Huntafrica Nambia Safaris, Tullgarns Slott 27 
 – 29 maj 2016 
Stockholms Kennelklubb har anmärkt på att SKK har deltagit i evenemang som gör 
reklam för storviltjakt. 
 
CS respekterar länsklubbens påpekande. CS uttryckte dock att det är svårt att påverka 
vilka som deltar i ett evenemang när man inte själv är arrangör. 
 
Vad CS erfar är det fråga om laglig jakt där den ekonomiska behållningen går tillbaka 
till viltvård. 
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§ 89 Ekonomi 
 
a) Likviditet 
VD rapporterade att likviditeten är god. 
 
b) BDO, rapport över utförd bokslutsgranskning för 2015 
För information fanns rapport över utförd bokslutsgranskning avseende 
räkenskapsåret 2015. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 90 Organisationsutredningen 
 
Ulf Uddman gav en kort uppdatering av arbetet inom arbetsgruppen. Arbetet består 
fortfarande till stor del av insamlande av material och underlag från olika håll. På den 
kommande länsklubbskonferensen kommer en mer omfattande information att 
lämnas. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 91 Skrivelser som rör myndigheter 
 
a) Kulturdepartementet 
 
Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle 
Utredningen ska undersöka möjligheterna att på olika sätt underlätta för det civila 
samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet att utveckla och att därigenom 
bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning. 
 
SKK har tillsammans med över tvåhundra andra myndigheter och organisationer fått 
möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet. 
 
CS noterar informationen. 
 
  



  
SKK/CS nr 3-2016 

2016-06-16 
Sida 21/25 

 
 

 
 
§ 92 Internationella frågor 
 
FCI 
 
a) FCI Main decisions from meeting 4-5 April 2016  
För information fanns de viktigaste besluten från FCIs styrelses möte den 4 och 5 april 
2016. 
 
b) FCI Minutes from meeting 13-14 November 2015 
För information fanns protokoll från FCIs styrelses möte den 13-14 november 2015. 
 
c) Information om WDS 2017 
Ordförande, Pekka Olson, informerade om att Ecuador avsagt sig värdskapet för WDS 
2017. Främsta orsaken är den jordbävning som drabbade landet för någon tid sedan. 
 
Efter lite manövrar fram och tillbaka har det nu slagits fast att det blir Tyskland som får 
arrangera WDS 2017 mellan den 9-12 november i Leipzig. På så sätt kommer inte 
Ukraina att drabbas som har värdskapet för Europautställningen i augusti. 
 
CS noterade informationen. 
 
FCI Europasektion 
 
d) FCI Europe Section Minutes from meeting 26 April 2016 
För information fanns protokoll från styrelsemöte i FCIs Europasektion den 26 april 
2016. 
 
e) Kallelse till årsmöte i FCIs Europasektion 
För information fanns kallelse till årsmöte i FCIs Europasektion. Mötet hålls den 29 
augusti, dagen efter det att Europautställningen avslutats. 
 
f) Motion till Europasektionens årsmöte 
VD redovisade förslag till motion till Europasektionens årsmöte. Motionen yrkar på att 
ge mandat till Europasektionen ska driva frågan om en förändring av 
konsumentköplagen i den delen som gäller försäljning av levande djur. 
 
CS beslutade efter en smärre justering av godkänna att motionen föreläggs årsmötet. 
 
International Partnership for Dogs 
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g) Förnyade kontrakt för 2017-2019 International Partnership for Dogs 
Ordförande informerade om att sju partners i IPFD nu fått förnyade kontrakt för 
perioden 2017-2019. 
 
CS beslutade att teckna förnyat avtal med IPFD för perioden 2017-2019. 
 
Avtal mellan KC och FCI 
 
h) Domaravtal The Kennel Club och FCI 
Engelska Kennelklubbens årsmöte har tagit ett beslut om att säga upp det avtal som 
finns mellan KC och FCI angående villkoren för brittiska domare att döma i FCI-länder. 
 
CS diskuterade frågan och beslutade i dagsläget att avvakta vad FCIs svar blir på KCs 
beslut. 
 
 
§ 93 Statistik 
 
a) Registreringsstatistik 
Maj månad visar på en uppgång med registreringarna med 3,3 %. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 94 Presidiefrågor 
 
a) Svenska Lapphundklubben – riksstämma 
Se § 83 e). 
 
 
§ 95 Mötesspecifika frågor 
 
a) Kennelfullmäktige/Länsklubbsfullmäktige 2017 
Kennelfullmäktige och Länsklubbsfullmäktige kommer att hållas mellan den 29 
september och 1 oktober på Clarion Hotel Stockholm. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 96 Mötesspecifika frågor 
 
a) Länsklubbskonferensen 
CS har tagit del av programmet och önskade göra några smärre justeringar för att 
möjliggöra deltagande för berörda ledamöter.  
 
CS uppdrog till sekreteraren att meddela den arrangerande länsklubben. 
 
 
§ 97 Mötesspecifika frågor 
 
a) Specialklubbskonferens 
Konferensen kommer att hållas den 4-5 februari 2017 på The Winery Hotel i 
Stockholm. 
 
Redan föreslagna programpunkter är: 
 Arbetsgruppen för Rashundar/Medlemsrekrytering 
 Kommittén för Medlemsfrågor 
 Organisationsutredningen 
 Sveriges Hundungdom 
 Uppdatering av situationen inom FCI 
 Allmän SKK-information 
 Information rörande Kennelfullmäktige  
 Valberedningen  
 Klubbarna är välkomna att skicka in frågor 

 
CS önskade också lägga till: 
 Föreningsteknik 
 Utbildningsfrågor 
 Utvärdering av regelrevideringen 
 SKKs IT-planering 

 
Programpunkterna kommer att fördelas till berörda CS-ledamöter. 
 
 
§ 98 Mötesspecifika frågor 
 
a) Protokoll nr 1-2016 Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Minnesfond 
För information fanns protokoll från Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens 
Minnesfond från den 21 april 2015. 
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CS informerades om att en av stipendiaterna, Petra Hermansson, tog guld med sin 
malinois, Prosports Foxy (Lo), i VM för belgiska vallhundar i barmarksdag. Tävlingen 
hölls i slutet av maj. 
 
CS gratulerade till ett strålande resultat! 
 
 
§ 99 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att § 70 b) inte ska offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
 
§ 100 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls den 8 september på SKKs kansli. 
 
 
§ 101 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justerare: 
 
 
 
Pekka Olson 
Ordförande 
 
 
 
Justerare: 
 
 
 
Bo Skalin    Thomas Uneholt 
     § 67-91 
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Justerare: 
 
 
 
Agneta Ståhle 
§ 92-101 
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