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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2017-06-
07-08. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf., Mats Stenmark (§ 71 – delar av § 101), Britt-Marie Dornell, Bengt 
Pettersson, Annica Uppström (§ 71 - 100), Bo Skalin, Thomas Uneholt (§ 71 – 87), 
Maritha Östlund Holmsten, Eva Lejdbrandt (§ 71 – delar av § 101) 

Suppleanter: 

Freddy Kjellström (§ 71- delar av § 93), Patrik Cederlöf (§ 71- delar av § 76), Agneta 
Ståhle, Birgitta Bernhed (§ 71 – delar av § 101) 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar (§71 – 98), Ulf Uddman, Åsa Blomqvist, Per-Inge Johansson (§ 76 - 
79), Lotta Skoog (§ 76) 

Anmält förhinder:  

Kjell Svensson 

Protokoll: 

Annika Klang 
 
 
 

§ 71 Sammanträdet öppnas 

Pekka Olson hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat. 
 
Justeringar kommer att göras i dagordningen för att inte hamna i tidsbrist med de 
punkter som rör Kennelfullmäktige med flera ärenden. 
 
§ 72 Val av justerare 
Britt-Marie Dornell och Mats Stenmark utsågs att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
 

SKK/CS nr 3-2017 

2017-06-07-08 
§ 71- 103 

 



  

SKK/CS nr 3-2017 
2017-06-07-08 

Sida 2/24 
 
 

 
 
§ 73 Mötesspecifika frågor 
 
Kennelfullmäktige 
 
a) Motionssvar från SKKs kommittéer 
Kommittéernas förslag till motionssvar diskuterades ingående och vissa svar 
justerades. I något fall kommer svaren att få en större komplettering varefter de 
kommer att skickas ut till CS för godkännande. 
 
CS beslutade därmed att godkänna de förslag till motionssvar som lämnats. 
 
 
g) Föredragningslista Länsklubbsfullmäktige 
Ulf Uddman redovisade förslag till föredragningslista för Länsklubbsfullmäktige. 
Föredragningslistan följer de punkter som finns i gällande stadgar. 
Föredragningslistan kompletterades med en punkt. 
 
CS beslutade godkänna föredragningslistan. 
 
h) Föredragningslista Kennelfullmäktige 
Ulf Uddman redovisade förslag till föredragningslista för Kennelfullmäktige. 
Föredragningslistan kompletterades med en punkt. 
 
CS beslutade att godkänna föredragningslistan. 
 
i) Förslag på workshops den 29 september 
Ulf Uddman redovisade de förslag som lämnats för fredagens workshop: 

1) Organisationsutredningen 
2) Skarpt läge när drevet går – när verksamhet kommer i skottgluggen 
3) HD och registrering av dokument 
4) Efterlevnad av SKKs Grundregler 
5) Köpahund.se 

 
CS beslutade att de lämnade förslagen ska förberedas till KF. 
 
j) Förslag till reviderade stadgar för SKK 
Ulf Uddman redovisade förslag till reviderade stadgar som berör stadgarnas inledning 
samt § 4 – Medlemsorganisationer. 
 
CS beslutade godkänna förslaget och presentera detsamma för fastställande på KF. 
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§ 74 Föregående protokoll nr 2-2017 
 
§ 40 Informationsbrev angående extrainsatt seminarium om brakycefala raser 
För information fanns brev om inbjudan till särskilt exteriördomarseminarium 
beträffande brakycefalproblematiken. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 48 SKK/KHM, c) förslag till ändring av bidragsregler för mentalitetskonferenser 
Annica Uppström redovisade det reviderade förslaget till bidragsregler för 
mentalitetskonferenser. 
 
Revideringen innebär en möjlighet för rasklubbar att söka bidrag för sina konferensen 
och AK respektive KHM kan bevilja en rasklubb bidrag efter yttrande från specialklubb. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
§ 48 SKK/KHM, d) Mentalitetskonferenser – reviderad information till klubbar 
Ett reviderat förslag med information till klubbar hur redovisning av ekonomi och 
dokumentation ska presenteras innan utbetalning av bidrag kan göras. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
§ 48 SKK/KHM e) Protokollsutdrag  § 17 – rottweiler  
KHM önskade diskutera principen för hantering av ärenden där uppfödare inte har följt 
regler för mentalbeskrivning och även har brustit i djurskyddshänseende. 
 
Ulf Uddman informerade om att diskussioner har förts med berörda avdelningar och 
kommittésekreterare på SKKs kansli.  
 
I det aktuella fallet har en fodervärd MH-beskrivit sin hund nära inpå valpning vilket är 
i strid med gällande regelverk. Misstaget upptäcktes på SKKs kansli när kullen skulle 
registreras. 
 
KHM som ansvarar för regler för MH ska prova fodervärdens överträdelse av 
regelverket i likhet med alla andra överträdelser av MH-regelverk. 
 
Då KHM fått kunskap om att den aktuella hunden haft en valpkull så informeras UKK om 
detta och UKK hanterar uppfödarens eventuella medverkan i överträdelsen om att ha 
använt en hund som inte var MH-beskriven p.g.a. att MH-beskrivningen blev struken. 
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Fodervärdens överträdelser renderar normalt sett en anmälan till DN på grund av 
djursskyddsbrottet. Om uppfödaren ska anmälas till DN eller inte får avgöras beroende 
på vilken kunskap uppfödare haft av händelsen och denna bedömning får UKK göra. 
 
CS noterar informationen. 
 
§ 48 SKK /KHM, f) Information från ordförande 
Punkten återremitteras till CS möte den 10 augusti. 
 
 
§ 57 Skrivelser som rör läns- och specialklubb, b) möte mellan Per-Inge Johansson 
 och Sveriges Hundungdom 
Ordförande informerade om möte med SHUs generalsekreterare, Märta Brandts. 
Mötet diskuterade bl.a. marknadsföring för att försöka öka medlemsantalet och 
mentorskap från CS till Ungdomsrådet, där Pekka Olson har förklarat att han gärna 
ställer upp som mentor. 
 
SHU inbjöd även CS till att delta på SHUs Representantskap under hösten. Pekka Olson, 
Thomas Uneholt och Åke Hedhammar anmälde sig som intresserade av att delta. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 65 Gunilla Fristedts Minnesfond – ansökan och statuter 
Ulf Uddman informerade om att statuterna till fonden är i behov av en revidering. 
 
CS beslutade uppdra till VD att till nästa möte lämna förslag till reviderade statuter. 
 
§ 67 Uppfödning av försökshundar 
Hans Rosenberg har ställt fem frågor som rör uppfödning av försökshundar i Sverige. 
 
Med anledning av de ställda frågorna beslutade CS att uppdra till ordförande och VD 
att till nästa möte formulera en skrivning som rör SKKs syn på uppfödning av 
försökshundar. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 75 SKK/DK 
 
a) Protokoll nr 2-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 28 
mars 2017. 
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b) Protokollsutdrag DK nr 2-2017, § 38 
DKs arbete med att utforma innehåll i en distansutbildning för exteriördomare fortgår. 
DK avvaktar att VD ska utse en arbetsgrupp som ska utveckla en övergripande portal 
där en domarportal för utbildning av exteriördomare ingår. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Information från ordförande 
 
Mats Stenmark informerade om att det har blivit höjda och upprörda röster ute i 
världen och hos FCI med anledning av att SKK har ändrat sina rutiner för att bjuda in 
exteriördomare.  
 
Mats Stenmark har haft ett samtal med en av FCIs styrelses ledamöter vid en 
länsklubbsutställning och informerat om de nya rutinerna samt uttalat ogillande över 
hur SKK framställs. 
 
Med anledning av att det finns en motion som rör förändrade rutiner vid inbjudan av 
exteriördomare beslutade CS att göra ett uttalande som också ska finnas tillgängligt på 
engelska. 
 
Punkten kommer att återupptas under morgondagens möte. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 
 
§ 76 Organisationsutredningen 
Per-Inge Johansson och Lotta Skoog hälsades välkomna till mötet. 
 
Per-Inge Johansson redogjorde för arbetsgruppens slutliga förslag som CS har att 
besluta om för att sedan presenteras till KF 2017. 
 
Efter Per-Inge Johanssons redovisning diskuterade CS slutrapporten ingående. 
 
Några smärre redaktionella justeringar i texten gjordes samt att ett missivbrev bifogas 
slutrapporten. 
 
CS beslutade därmed att rapporten är klar och att förslagen ska lämnas till KF för 
beslut. 
 
Övrigt 
Som information har SKK/CS tagit del av Fågelhundklubbarnas Arbetsutskotts 
sammanfattning från workshop som rör SKKs organisationsöversyn. 
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CS uttryckte stor tacksamhet till Per-Inge Johansson och hans arbetsgrupp för ett 
alldeles utmärkt utfört uppdrag. 
 
b) Utveckla Hundsport på bredd och djup 
Ulf Uddman och Lotta Skoog informerade om att under hösten 2016 – våren 2017 har 
ett internt arbete gjorts med en genomlysning av Hundsport. 
 
Bakgrund till genomlysningen: 

 Önskemål och synpunkter från medlemmar från bl.a. läsvärdesundersökning 

 Önskemål från länsklubbar om att öka bevakningen av klubbarnas utställningar 

 En negativ medlemsutveckling som pågått under snart tio år med ett minskat 
medlemsantal på ca 20 000  

 Förslag från Organisationsutredningen om att öppna möjligheten för ras- och 
specialklubbar att kunna välja Hundsport som sin medlemstidning. Detta bl.a. 
utifrån det faktum att ca 60 % av länsklubbsmedlemmarna är medlemmar i 
annan ras- eller specialklubb. 

 En önskan om att Hundsport ska bli en mer integrerad del av SKKs 
kommunikation med medlemmar med t.ex. SKKs webbplatser 

 
För att möjliggöra en förändring bör SKKs Centralstyrelse besluta om att återföra 
Hundsports ekonomi till att bli en del av den ekonomiska budget som KF beslutar om.  
Varje medlem kan i förslaget bara få en av bilagorna i pappersformat medan alla 
bilagor blir tillgängliga som digitala tidningar. 
 
För att distributionen av Hundsport ska fungera krävs det att SKK sköter klubbarnas 
medlemsregister. 
 
Hundsports redaktion kommer från och med den 1 januari 2018 att bli en del av SKKs 
marknadsavdelning.  
 
CS tog del av en presentation av hur tidningen Hundsport med utställnings- och 
jakthundsbilaga skulle kunna se ut under 2018. 
 
Ett möte med en arbetsgrupp utsedd av länsklubbarnas ordförande kommer att hållas 
den 21 juni för att diskutera Hundsports framtid. 
 
CS diskuterade förslaget mycket ingående. 
 
CS beslutade att uppdra till VD att arbeta vidare med förslaget. Budgetplanering för 
2018 är att Hundsport och medlemsadministration ska kosta 150 kr per medlem för 
2018. 
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§ 77 Ajournering av sammanträdet 
 
Ordförande ajournerade mötet kl. 18.00 för att återupptas den 8 juni kl. 08.30. 
 
 
§ 78 Ajourneringen avslutas 
 
Ordförande avslutade ajourneringen och mötet återupptogs. 
 
 
§ 79 Organisationsutredningen, fortsatt diskussion 
 
CS tog åter upp diskussionen kring slutrapportens förslag mot ett grundmedlemskap 
där CS administrerar alla klubbars medlemmar. Ett mycket gott skäl till att göra en 
förändring är den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft under 2018. 
Förordningen ställer höga krav på hur personregister får föras med höga bötesbelopp 
om man anses ha brutit mot reglerna. Dessutom är det svårt att hitta ledamöter till 
våra klubbars styrelser och de funktioner som behövs. Det kommer inte att underlättas 
om klubbarna även ska utse personuppgiftsombud. 
 
Slutrapportens skäl för ett kommande grundmedlemskap är goda och CS känner 
tillförsikt att kunna genomföra detta inom en relativt nära framtid. 
 
 
§ 80 Bordlagd punkt – inbjudan av domare från andra länder 
 
CS diskuterade ingående de nya rutinerna kring domarinbjudan och beslutade att göra 
följande uttalande som också ska finnas tillgängligt på engelska: 
 
Med anledning av de reaktioner som kommit från FCI angående SKKs rutiner inför 
domarinbjudningar: 
 

I syfte att ge de bästa förutsättningarna för SKKs medlemmar att få sina hundar 
exteriörbedömda på utställning strävar SKK efter att kvalitetssäkra de domare som 
bjuds in till svenska utställningar. Det innebär att SKK förbehåller sig rätten att 
självständigt besluta om vilka domare som inbjuds till svenska utställningar.  
 
SKK styrelse har i uppdrag från SKK fullmäktige att tillse att relevant kvalitetssäkring 
görs av samtliga domare som inbjuds att döma på svenska utställningar. 
 
Det finns inget förbud mot att bjuda in domare från något FCI land vilket innebär att 
SKK inte diskriminerar något FCI-lands domare utan erkänner samtliga FCI-länders 
auktorisationer. 
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SKK har delegerat till sina medlemsklubbar att besluta om vilka domare som ska bjudas 
in. För att underlätta för SKKs medlemsklubbar att på ett relevant sätt kunna 
kvalitetssäkra domarvalen innan inbjudan sker har vissa rutiner införts som syftar till 
att kvalitetssäkring görs av samtliga domare innan de bjuds in att döma på en svensk 
utställning.  
 
Vissa länders domare har SKK större kännedom om och då kan kvalitetssäkringen av 
dem göras via en enklare rutin. För en del andra länders domare behövs en 
noggrannare rutin för att kvalitetssäkra domarna t.ex. genom att innan inbjudan sker 
skaffa mer kunskap om föreslagen domare via CV. 
 
Vartefter som SKK får en större kunskap om olika länders domare kan fler länder 
läggas till listan där kvalitetssäkringen kan göras på ett enklare sätt. 
 
CS fann uttalandet i linje med de diskussioner som förts och beslutade att godkänna 
detsamma. 
 
 
§ 81 Föregående protokoll nr 2-2017, forts. 
 
a) § 40 Samsyn inom organisationen 
Som ett första led i arbetet med samsyn inom organisationen diskuterade CS ett 
förslag till åtgärder i ett PM avseende hälsoproblem som kan förknippas med en 
brakycefal konstitution från maj 2017 av Ulf Uddman, Pekka Olson och Åke 
Hedhammar.  
 
Förslaget är en konsolidering av åtgärder och diskussioner som SKK fört med bland 
annat specialklubben med ansvar för engelsk bulldogg respektive bostonterrier, och 
samtal med rasklubbarna för mops och fransk bulldogg samt förslag från de 
arbetsgrupper som tillsattes efter öppet brev till SKK från flera av 500 veterinärer samt 
diskussioner och erfarenheter från motsvarande insatser nationellt och internationellt. 
 
CS beslutade i enlighet med framlagda förslag konkreta åtgärder för att öka samsynen 
inom SKK-organisationen och komma tillrätta med exteriöra överdrifter som ger 
andningsproblem hos engelsk bulldogg, mops, fransk bulldogg och bostonterrier. 
 
Skälet för dessa beslut är att SKK/CS anser att mer kraftfulla åtgärder måste till än de 
som hitintills gjorts för att förbättra dessa fyra rasers hälsa. 
 

- För att öka dokumentationen kring alla valpars hälsostatus har SKK från och 
med maj 2017 infört ett nytt valpbesiktningsintyg, som ska användas på alla 
raser och är ett krav enligt SKKs grundregler för hunduppfödare. 
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- För ovannämnda fyra raser kommer SKK att prova samt utveckla ett specifikt 

hälsointyg. Intyget kommer att prövas under 2017, utvärderas och inledningsvis 
vara frivilligt. I detta arbete är berörda ras- och specialklubbar inbjudna och 
förväntas delta mycket aktivt. Målsättningen är dock när erfarenheterna är 
tillräckligt stora införa ett krav på föräldradjuren att ett veterinärintyg enligt 
ovan ska finnas före parning i likhet med andra hälsointyg för andra raser. När 
detta krav kan införas går idag inte att fastställa. 

 
- För att snabbt ändå skaffa en bättre kunskap föreslås att en inventering sker av 

vuxna hundars hälsostatus i dessa raser, förutom ovan nämnda arbete med att 
ta fram ett ändamålsenligt intyg.  
 

- SKK, i samråd med berörd ras- och specialklubb bjuder in ägare till hundar av de 
aktuella raserna till rasmönstringar under 2017. Rasinventeringen ska 
dokumenteras på lämpligt sätt för att om möjligt ge svar på målsättningen för 
rasmönstringen. I detta arbete är berörda ras- och specialklubbar inbjudna och 
förväntas delta mycket aktivt. Målsättningen är att kunna få se och bedöma så 
många hundar som möjligt både med och utan stamtavla från SKK. Detta görs 
för att skapa en bättre bild över respektive ras situation, genetisk bredd och 
variation i berörda anatomiska delar. Bedömningen ska ske av en för rasen väl 
insatt exteriördomare och erfaren veterinär. 

 
De berörda raserna uppmärksammas i de Särskilda Rasspecifika Domaranvisningarna, 
SRD. Samtliga auktoriserade domare för de berörda raserna har bjudits in till ett 
obligatoriskt seminarium på fredagen innan den generella domarkonferensen i 
februari 2018 angående SKKs åtgärder för att förbättra berörda rasers hälsostatus 
rörande andning och temperaturreglering. 
 

- För att öka möjligheten att än mer konkret kunna kommunicera med de 
domare som dömer de aktuella raserna får dessa hundraserfrån och med 2020 
enbart bedömas av nordiska domare om inte separat dispens lämnats från SKK 
för inbjudan av utomnordisk domare under perioden 2020-2024. Nytt 
ställningstagande sker senast 2022 om perioden ska förlängas. 

 
- Om en domare dömer fler än 25 hundar under en dag av någon av ovanstående 

raser gäller att domaren får döma max 60 hundar den dagen. Vid färre hundar 
av de aktuella raserna gäller regeln 80 hundar/dag. 

 
- Inom ramen ett samarbete inom NKU tas en tydlig domaranvisning fram om 

hur rasstandarden ska tolkas för de berörda raserna avseende andningsorgan. 
Varje hunds förmåga till bra andning ska anges i domarkritiken. 
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- En arbetsgrupp utsedd av CS går skyndsamt igenom berörda rasers RAS, 

domarkompendium och annan publicerad text som godkänts av SKK för att 
säkerställa att dessa korrekt återspeglar de åtgärder som beskrivits ovan. 
 

- Domare som uppenbart inte följer SKKs anvisningar ska prövas av SKK/DK om 
auktorisationen ska återkallas eller inte för de berörda raserna. SKK/DK får i 
uppdrag att komplettera gällande regelverk i denna del. För domare från andra 
nordiska länder informeras respektive kennelklubb om det ställningstagande 
SKK gör om domares fortsatta möjligheter att döma i Sverige. 

 
Andra åtgärder 

- Svenska veterinärer informeras om SKKs åtgärdsprogram samt att SKK för att 

förhindra att djur som opererats för andningsbesvär används till avel skapat en 

möjlighet till central registrering av dessa ingrepp. Veterinärkåren uppmanas av 

SKK att utnyttja möjligheten att som krav på djurägaren att för att genomföra 

denna typ av operativa ingrepp ska det ske en central registrering av detta.  

- Uppfödare ansvarar för sitt val av avelsdjur och är ensam fullt ut ansvarig mot 
valpköparna. Uppfödarna uppmanas att teckna särskild dolda fel försäkring för 
sålda valpar. 

- SKK centralt ska leda arbetet utifrån olika aspekter för att säkerställa att en så 
pass lika behandling som möjligt sker av avelsdjurens hälsostatus samt att 
domare följer givna anvisningar. Klubb ska samverka med SKK för att uppnå en 
framgångsrik förändring av situationen i respektive ras. Rasklubb/specialklubb 
som uppenbart inte kan ta detta ansvar kan fråntas sitt delegerade rasansvar. 

- Bevaka och säkerställa bildval i material publicerat av SKK. 
- Opererad hund får redan i våra grundregler utställnings- och avelsförbud. 

 
 
§ 82 SKK/SRD-AG 
 
a) Minnesanteckningar nr 2 2017 
Minnesanteckningar förda vid möte med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
Rasspecifika Domaranvisningar den 3 maj 2017. 
 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 83 SKK AG Standard 
 
a) Protokoll nr 1-2017 
Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för standardfrågor 
den 10 april 2017. 
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§ 33 Revidering och översättning till engelska av standarder för svenska 
 stövarraser och älghundsraser samt drever 
Punkten tas upp till nästa möte då CS ännu inte har haft möjlighet att ta del av berörda 
standarder. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 84 SKK/PTK 
 
a) Protokoll nr 1-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och 
Tävlingskommitté den 8 mars 2017. 
 
b) Svenska Kroppsvallarklubben – fastställande av regelverk 
SKKs Prov- och Tävlingskommitté har beslutat om regelverk för Vallanlagstest att gälla 
fr.o.m. 1 juli 2017 för en provperiod om tre år. Till beslutet finns även en 
rasförteckning om vilka raser som har rätt att delta inom Sv KVs verksamhet. 
 
Normal tid innan ett regelverk träder i kraft är normalt sex månader men PTK har gjort 
ett undantag p.g.a. speciella omständigheter. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Information från ordförande 
 
Funktionärsstipendium (§ 4) 
Då det tyvärr har varit alldeles för få nomineringar till stipendiet för PTKs del har PTK 
beslut att stipendiet ska utgå för deras del. 
 
CS noterade informationen. 
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Regelverk – särbestämmelser/championatregler – Svenska Vinthundklubben 
FCIs styrelse har med mycket kort varsel fastställt ändringar i reglerna för 
internationellt championat samt för deltagande i bruksklass för grupp 10. FCI 
meddelade detta endast några veckor före att reglerna skulle träda i kraft vid 
årsskiftet. Detta innebar att det inte fanns möjlighet att få med ändringen i SKKs nya 
Utställnings- och championatregler. 
 
PTK önskar att CS föreslår FCIs styrelse att ha sex månaders framförhållning innan nya 
regelverk träder i kraft. 
 
CS beslutade att motionera till FCIs generalförsamling och undersöka om den kan få 
stöd av de nordiska länderna. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 85 SKK/JhK 
 
a) Protokollsutdrag § 26 – Norrbottenspetsen 50 år 
Se vidare under § 97 b). 
 
 
§ 86 Nationella Dopingkommissionen 
 
a) information från ordförande 
Dopingkommissionen har haft sitt årliga möte och bl.a. tagit del av en föreläsning av 
Kjerstin Pettersson, som bl.a. rörde rehab o fysisk träning för hund, hunden som 
tävlingsredskap (fysiologi) och hur ser man när en hund signalerar smärta. 
 
Diskussioner fördes också kring om vikten av att bilda en kommitté/arbetsgrupp för 
sportmedicin. 
 
CS beslutade att ta upp frågan igen vid sitt möte den 10 augusti. 
 
 
§ 87 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr 1-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
2 februari 2017. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 



  

SKK/CS nr 3-2017 
2017-06-07-08 

Sida 13/24 
 
 

 
 
b) Protokoll nr 2-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
20 april 2017. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
c) Information från ordförande 
 
Kurs i föreningsteknik 
Den 13 maj hölls en kurs i föreningsteknik för ordförande, sekreterare och kassör. 
Kursen var välbesökt med över 70 deltagare. 
 
Svenska Lapphundsklubben 
Riksstämman är genomförd och nya stadgar är antagna. 
FK har utsett en ordförande på två år 
Tre rasklubbar är bildade. 
 
Svenska Miniature American Shepherd Klubben – SMASK 
SMASK är antagen som avtalsansluten rasklubb i Steg 1. 
 
Klubbar som ansöker om att inte längre vara specialklubb 
Det finns några klubbar som ansöker om att få bli rasklubbar inom specialklubb istället 
för att vara egen specialklubb. FK diskuterar om och hur förfarandet ska hanteras. 
 
Övrigt 
Det finns fortfarande klubbar där det råder turbulens och oro. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 88 SKK/UK 
 
a) Protokoll nr 2-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 4 maj 2017. 
 
b) Information från ordförande 
 
Avtal med Real gymnasiet 
Avtal med företaget är nu klart och innebär att gymnasiet kan använda SKKs 
uppfödarutbildning samt hundens beteende för sina elever fr.o.m. vårterminen 2018. 
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Studiefrämjandets årsstämma 
Eva Lejdbrandt har deltagit årsstämman som livesändes. Ett digitalt mötesverktyg 
(VoteIT) användes som är ett system framtaget för att kunna genomföra möten på 
distans. UK kommer att längre fram försöka få presentation av systemet. 
Tommy Winberg omvaldes som ordförande i Sfr. 
 
SKK Play 
Nästa föreläsning är den 21 september. 
 
Sveriges Hundungdom, SHU 
SHU har tagit fram en basutbildning för ungdomar som vill starta en lokalklubb inom 
SHU. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 89 SKK/UtstK 
 
a) Protokoll nr 2-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 29 mars2017. 
 
b) Förslag till Länsklubbsutställningar 2020 
Bo Skalin presenterade förslag till länsklubbarnas utställningar från 2020. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Se även § 81 a). 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
c) Protokoll nr 3-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 16 maj 2017. 
 
d) Protokollsutdrag § 60, Utställningsprogram 
Stockholms Kennelklubb har beviljats en internationell utställning den 4-5 augusti 2018 
samt en nationell utställning den 8-9 juni 2019, båda i Märsta. 
 
Beslutet har överklagats av Norra Älvsborgs Kennelklubb som anser att STOKK ska välja 
en helg som inte krockar med någon annan länsklubbs utställning. 
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Thomas Uneholt och Birgitta Bernhed förklarar sig jäviga och deltar inte i beslut. 
 
CS diskuterade situationen mycket ingående, väl medvetna om att konkurrensen om 
helger för att arrangera utomhusutställningar är mycket tuff. 
 
 
CS beslutade att avslå överklagandet men uppmanar länsklubbarna att skifta grupper 
vid planering av utställningen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 90 SKK/KHM 
 
a) Information från ordförande 
 
Extra tilldelning av ekonomiska medel 
Maritha Östlund-Holmsten informerade om att det extra bidraget som kommittén fick 
att fördela för att uppmana klubbar att genomföra BPH blev en stor succé och att 
pengarna nu är slut. 
 
CS noterade informationen med glädje. 
 
 
§ 91 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 2-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och 
Kennelkonsulentkommitté den 30 mars 2017. 
 
b) Överklagande av UKK-beslut – registreringsärende R16/17 

 och  har i brev överklagat beslut om att inte få 
dispens för att registrera en valp efter en hane som inte är HD-röntgad. 
 
CS har tagit del av befintliga handlingar i ärendet. 
 
CS beslutade efter diskussion att avslå överklagandet och fastställa UKKs beslut. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 92 Information från SKKs ordförande 
 
Jordbruksverket 
Ett möte har hållits med representanter för Jordbruksverket gällande Lagen om tillsyn 
av hund och katt, L102.  
 
Mötet diskuterade även situationen med länsstyrelsen i Skåne, som fortfarande är 
olöst. 
 
Agrias och SKKs forskningsfond 
Ansökningarna till forskningsfonden behandlas i två steg. Till det första steget har 48 
ansökningar kommit in. Ca 20 går vidare till steg 2 och slutligt beslut. Ca 7 miljoner 
kronor finns att fördela för pågående och nya projekt. 
 
Narkos på hund 
Ett nytt förslag har lämnats av Jordbruksverket för icke utbildad personal att utföra 
narkos på hund. SKK har i tidigare remissvar starkt avvisat detta förslag. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 93 Information från SKKs VD 
 
Protokoll Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Minnesfond 
Protokoll fört vid sammanträde med ledamöter i Ulla Segerströms och Bertil Sted-
Grens Minnesfond den 16 maj 2017. 
 
12 ansökningar hade inkommit för granskning. 
 
Sammanlagt delades tre stipendier ut till ett värde av 14 000 kr. Jonna Smedberg, My 
Rosenholm och Beatrice Granlund är årets mottagare av stipendierna. 
 
CS noterade informationen. 
 
Längre framförhållning för planering av SKKs utbildningar 
Fram till den 31 augusti 2017 kommer SKKs kansli ha förtur till att boka de nya 
konferenslokalerna i Rotebro för 2018, innan våra klubbar tillåts börja göra definitiva 
bokningar. 
 
Från och med 1 januari 2018 är klubbarna välkomna att boka för 2019. 
 
CS godkände denna ordning. 
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IT-planering från augusti 2017 till december 2018 
Ulf Uddman redovisade förslag för IT-planeringen det närmaste året. 
 
De större nyutvecklingsprojekten är för närvarande: 

1. Valpregistrering online 
2. Jaktadministrativt system 
3. För 2018 så var planen att initiera SKK Infobank men förslaget är nu att den 

skjuts till 2020. Detta på grund av den nya dataskyddsförordningen som träder i 
kraft maj 2018 

4. Digital röntgen; systemet har påtagliga driftstörningar och bör snarast revideras 
5. Allt högre krav kommer på att utöka möjligheten till att påföra titlar p.g.a. ökat 

antal tillgängliga titlar och utställare vill ha möjlighet att ha flera titlar på sina 
stamtavlor  

6. Det finns starka önskemål om justeringar i köpahund.se 
7. Tidigare CS-beslut om att starta förstudie om utställningsadministration. 

Bedömning är att programutvecklingen kan starta först 2019 står kvar. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Novus - hundägarenkät 
Enkäten har skickats ut till ett stort antal hundägare i landet. Resultatet redovisas till 
CS nästa möte. 
 
Manimalis 
Manimalis kommer att ha ett seminarium i Stockholm den 21 september då också en 
ny Manimalis-rapport kommer att finnas tillgänglig. 
 
Sponsor 
SKK ligger i förhandlingar med Royal Canin om ett nytt sponsoravtal, som ska gälla tre 
år framåt i tiden. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 94 SKK/DN 
 
a) DN-beslut 
För information fanns beslut fattade av DN. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 95 SKK/AGRM 
 
a) Förslag på banner för uppfödare 
Arbetsgruppen har arbetat fram några olika förslag till banner för uppfödare att 
använda i sin marknadsföring.  
 
CS diskuterade förslagen och föreslog några justeringar, bl.a. att lägga till en 
”friskrivningsklausul”. 
 
För övrigt fann CS förslagen utmärkta. 
 
 
b) Information från ordförande 
 
Länsklubbskampanj 
Kampanjen avslutas den 30 juni och arbetsgruppen hade önskat ett bättre slutresultat. 
 
 
§ 96 Svenska Kynologiska Akademin 
 
a) Protokoll nr 2-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kynologiska Akademin den 20 mars 2017. 
 
b) Information från ordförande 
 
Museet 
Om- och tillbyggnad av museet fortgår enligt plan. 
Vargen är flyttad och är på plats i Rotebro. Skulptören, Tomas Qvarsebo har varit på 
plats och inspekterat och gett sitt gillande och sin uppskattning över den nya 
placeringen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 97 Skrivelser som rör läns- och specialklubbar 
 
a) Skrivelse angående avelsbesiktningsintyg, från Specialklubben för Engelsk 
 Bulldogg och MopsOrden 
Klubbarna har i brev bl.a. uttryckt kritik mot hur ett försökstest med intyget utförts.  
 
CS beslutade att Åke Hedhammar tillsammans med VD besvarar brevet. 
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b) Ansökan om bidrag från Specialklubben för Skällande Fågelhundar 
Klubben ansöker i brev om ett ekonomiskt bidrag för att göra en film om klubben och 
Norrbottenspetsen som båda firar 50 år i år. 

 
CS diskuterade ansökan och beslutade bistå klubben med 25 000 kr. 
 
c) Överklagan från arbetsgruppen för vattenhundklubbarna inför 
 generella domarkonferensen 
Susanne Signell, sammankallande för arbetsgruppen för vattenhundklubbarnas 
exteriördomarkonferens, överklagar CS beslut om att minska tiden för deras konferens 
för raserna, barbet, lagotto, perro de agua espagnol och portugisisk vattenhund. 
 
CS diskuterade överklagan och beslutade enligt följande: 
Konferensen för vattenhundarna erbjuds att starta kl. 08.00 med sluttiden 15.00 den 
23 februari 2018. 
SKK står för den extra kostnad som kan uppstå för en extra övernattning för de domare 
som ska delta på vattenhundskonferensen. 
 
c) Sydskånska Kennelklubben – inteckningskort 
För information fanns brev från Sydskånska Kennelklubben angående hantering SKKs 
inteckningskort samt svar från SKK. 
 
 
§ 98 Internationella frågor 
 
FCI 
a) Main decisions – styrelsemöte 10-11 april 2017 
För information fanns de viktigaste besluten tagna vid FCIs styrelses möte den 10-11 
april 2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) FCI Quarterly Monitoring Report (kvartalsrapport) 
För information fanns kvartalsrapport från Europasektionens bevakning av djurfrågor i 
Bryssel. 
 
CS uppmärksammade informationen om att det finns en dokumentär på nätet som 
beskriver en brutal verklighet för hur rasen galgo espanol behandlas efter att deras 
tävlingskarriär är över. 
 
CS noterade informationen. 
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c) FCIs Europasektion – Protokoll från april 2017 
För information fanns protokoll från FCIs Europasektions styrelsemöte den 2 maj 2017. 
 
CS uppmärksammade att EU i dagsläget verkar ha ett litet intresse för att revidera 
konsumentköplagen. Medlemsländerna uppmanas att kontakta sina regeringar i 
frågan. Europasektionens styrelse ska göra närmare efterforskningar kring hur den 
franska lagstiftningen är uppbyggd. 
 
Finska Kennelklubben 
 
d) Fråga om support för att bilda FCI Rally Obedience Commission 
Finska Kennelklubben ställer frågan till de nordiska kennelklubbarna om de kan stödja 
att det bildas en FCI kommitté för rallylydnad. 
 
CS beslutade att stödja förslaget. 
 
e) Fråga om förslag på personer till lediga platser i några olika FCI-kommissioner 
 
Finska Kennelklubben informerar om att följande vakanta platser kommer att finnas i 
följande kommittéer: Vetenskapliga kommittén, Standardkommittén, FCIs styrelse och 
Revisorsposten. 
 
CS diskuterade frågan och beslutade stödja följande kandidater: Vetenskapliga 
kommittén, Kirsi Sainio, Finland och Standardkommittén, Wenche Eikeseth, Norge. 
 
 
§ 99 Ekonomi 
 
a) BDO – rapport från revision räkenskapsåret 2016 
För information fanns rapport från revision för räkenskapsåret 2016. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Likviditet 
Likviditeten är god. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 100 Statistik 
 
Valpregistrering 
Registreringen visar på ett plus i jämförelse med samma tidpunkt 2016, en del av 
ökningen beror på att en del av Försvarsmaktens hundar hunnit registreras. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 101 Kennelfullmäktige 
 
Utmärkelser 
 
a) Hamiltonplakettörer 
Mats Stenmark redogjorde för arbetsgruppens arbete och lämnade följande förslag till 
mottagare av Hamiltonplaketten: 
 
Berit Burmeister-Lindgren/Thomas Lindgren, Almunge 
Radagast, parson russell terrier 
 
Christina o Thomas Uneholt, Åkersberga 
Seamrog, irish soft coated wheaten terrier 
 
Ewa Söderwall, Långås 
Tribuns, cairnterrier 
 
Annica Lundqvist-Hemström/Monica Lundqvist, Österhaninge/Jordbro 
Antefa’s, faraohund 
 
Conny Lundström, Sjulsmark 
Rosådalens, hamiltonstövare 
 
Anna Berg, Saxtorp 
Skogs, strävhårig vorsteh 
 
Annika Reitmeier, Oskarström 
Miss Mallory’s, flatcoated retriever 
 
Annalena Almgren/Johan Rosengren, Ljugarn 
Epic, greyhound 
 
Walter Åkerström, Älvsbyn 
High Speed, whippet 
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Anja Svensson, Jönåker 
Klettermusens, borderterrier 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
b) Förtjänsttecken  
Ulf Uddman redogjorde för arbetsgruppens arbete och föreslog följande mottagare av 
SKKs förtjänsttecken: 
Charlotte Carping, Staffanstorp 
Anders Dahlstedt, Ellös 
Thomas Dömstedt, Norberg 
Ulla Eckerberg, Sunhultsbrunn 
Monica Ekman, Vallentuna 
Bernt Eriksson Guldsmedshyttan, 
Lars Fält, Hova 
Gullvi Gullander, Lyckeby 
Lise-Lotte Hall, Grums 
Eveline Koch, Föllinge 
Solvig Ljusterdal Esbjörnsson, Östersund 
Helen Nylander, Hässelby 
Rolf Näslund, Örnsköldsvik 
Cindy Pettersson, Södertälje 
Johan Sonesson, Bälinge 
Erling Strandberg, Uppsala 
Kenth Svartberg, Alunda 
Tim Zedig, Gällivare 
Berit Wallin-Håkansson, Lindholmen 
 
Brenda Bonnett, Toronto 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Arbetsgruppen föreslår följande mottagare av SKKs Förtjänsttecken i guld: 
Nina Karlsdotter, Tärnsjö 
Berndt Klingeborn, Knivsta 
Marina Reuterswärd, Danderyd 
Elisabeth Rhodin, Mariefred 
Gunilla Skoglund, Ramnäs 
Bo Wiberg, Knivsta 
Annica Uppström, Uddevalla 
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CS beslutade lägga fram till KF förslaget om att utse tre personer till 
hedersmedlemmar: 
Mats Stenmark, Leksand 
Renée Willes, Ekerö 
Per-Inge Johansson 
 
c) Patriotiska Sällskapets Utmärkelse 
Ulf Uddman informerade att Irene Göth (ekonomiavd) och Ulrika Henriksson (tävlings- 
och utbildningsavd) båda kommer att få ta emot Patriotiska Sällskapets Utmärkelse på 
årets Kennelfullmäktige då de varit anställda på SKK i 25 år. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 101  Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att § 75 c), 80 och 101 inte får offentliggöras innan protokollet är 
justerat. 
 
 
§ 102 Nästa sammanträde 
Nästa möte hålls den 10 augusti. 
 
 
§ 103 Sammanträdet avslutas 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
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Justeras: 
 
 
 
Britt-Marie Dornell   Mats Stenmark 




