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§ 63-94

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelsen 201806-12--13.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt (från delar av § 65), Britt-Marie Dornell, Bengt
Pettersson, Bo Skalin, Maritha Östlund-Holmsten, Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Patrik
Cederlöf (från § 89)
Suppleanter:
Ove Johansson, Magnus Jensen (från § 89), Kurt Nilsson
Adjungerade:
Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist
Anmält förhinder:
Freddy Kjellström, Åke Hedhammar
Protokoll
Annika Klang

§ 63

Sammanträdet öppnas

Pekka Olson hälsade deltagarna välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.
§ 64

Val av justerare

Agneta Ståhle och Eva Lejdbrandt utsågs att tillsammans med ordförande justera
protokollet.
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§ 65

Föregående protokoll

CS nr 1-2018
a) § 5b) – Erkännande av dansk-svensk gårdshund
Både den danska och svenska rasklubben har haft ett möte den 10 juni för att
diskutera och ställa samma erforderliga handlingar att skicka till FCI som underlag för
ett slutligt erkännande av rasen.
CS beslutade uppdra till Ulf Uddman och Jens Glavind, VD i Dansk Kennel Klub, att
fortsätta att bevaka och hantera ärendet.
CS nr 2-2018
b)
§ 43 b) – BPH-statistik, jakthundar
För information fanns statistik på de raser som deltagit i BPH från 2012 och till dags
dato inklusive registreringssiffror.
CS tittade särskilt på och diskuterade kring jakthundsraserna i FCI-grupp 5 och 6 samt
övriga raser som har gjort ett stort antal BPH i förhållande till sin numerär.
För att uppmuntra och informera om BPH finns det två artiklar tillgängliga för alla
klubbar att använda i sina medlemspublikationer. Artiklarna kan även komma att
användas i Hundsport Jakt som publicerar sitt första nummer efter sommaren.
CS noterade informationen
c)
§ 47 a) – fördröjning av ”Arrangera jaktprov”
Punkten bordläggs till nästa dag. Se under § 89.
d)
§ 47 b) – Sponsoravtal med djurförsäkringsbolag
Ett sponsoravtal med Agria är nu klart och kommer att undertecknas av partnerna den
14 juni 2018.
e)
§ 57 c) – Verksamhet i sammandrag
SKKs avdelning för avel och hälsa har gjort en redovisning gällande HD/ED för 2017.
PM-et kommer att komplettera SKKs årsredovisning.
CS beslutade godkänna redovisningen efter några smärre justeringar.
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.
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§ 66

Presidiefrågor

a)

Hälsoprogram för vit herdehund

Presidiet har beslutat att bevilja hemställan från Vit Herdehundklubb/Svenska
Brukshundklubben om att ta bort krav på att föräldradjurens genomsnittliga HD-index
vid parningstillfället ska vara större än 100 för registrering av avkomma. Vit herdehund
får därmed samma skrivning som övriga raser med HD-index och hälsoprogram på nivå
3, innebärandes rekommendation om genomsnittligt HD-index vid parningstillfället
över 100.
De reviderade registreringsreglerna för rasen blir följande:
För raser som i förteckningen ovan markerats med O görs beräkning av HD-index för
hund med officiell höftledsstatus. Rekommenderas att föräldradjurens genomsnittliga
HD-index vid parningstillfället är större än 100. Hund med höftledsstatus D eller E får
inte användas i avel, oavsett HD-index. Om uppfödare använder djur med
höftledsstatus D eller E av dessa raser åsätts avkomman avelsspärr som ej kan
borttagas. Gäller även importerad hund efter föräldradjur med svenskt
undersökningsresultat grad D eller E. För utländska avelsdjur gäller fortfarande att
avelsdjuret ska ha HD grad A eller B.
Beslutet innebär att befintligt regelverk lättas upp och att det reviderade
hälsoprogrammet därmed kan träda ikraft med omedelbar verkan. De tekniska
rutinerna avseende bl.a. stopptecken i SKK Avelsdata kommer att uppdateras så snart
IT-resurser finns tillgängliga.
CS beslutade att fastställa presidiets beslut.
b)
Sveriges Hundungdom, SHU – ansökan om bidrag från Landslagsfonden
Presidiet har beviljat en ansökan från SHU om att få 40 000 kr i bidrag till
Juniorlandslaget i agility för att tävla i Nederländerna.
CS beslutade att fastställa presidiets beslut.
c)
Justering av kennelnamnsregler inför GDPR
Presidiet har godkänt följande ändringar i Kennelnamnsreglerna:
Ny rubrik och nytt stycke sid 7 i Kennelnamnsregler;
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina
personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av
avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund.
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Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.
Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter, finns på HYPERLINK
"http://www.skk.se/pub" www.skk.se/pub.
Som registrerad uppfödare med kennelnamn kommer dina uppgifter (namn och
kennelnamn) att för alltid sparas i SKKs stamböcker. Dessa uppgifter kan komma att
publiceras i utställningskataloger, resultatlistor m.m.
Under rubriken Kennelnamnet:
Tredje punkten får inte innehålla ordet ”kennel” eller enbart rasnamn.

CS beslutade fastställa presidiets beslut.
d)
Formellt beslut om allrounderskap för Eva Liljekvist Borg
Presidiet har beslutat att utse Eva Liljekvist Borg till allrounddomare. Bekräftelse har
också kommit från FCI på utnämningen.
CS beslutade fastställa presidiets beslut.
e)
Dispens för registrering av valpkull
Presidiet har lämnat dispens för registrering av en valpkull som fötts ca 1 månad innan
ett registreringsförbud upphörde. Presidiet anser att det finns både djurskyddsskäl och
valpkullens välfärd att ta i beaktande.
Presidiet anser att Uppfödar- och Kennelkonsultentkommittén har tagit ett korrekt
beslut men att det här fallet i den samlade bedömningen gör att det är särskilt
behjärtansvärt med en dispensregistrering.
CS beslutade att fastställa presidiets beslut.
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.
§ 67

Information från SKKs ordförande

a)
SKK 130 år 2019
Med anledning av att SKK fyller 130 2019 diskuterade CS helt kort hur det ska
uppmärksammas.
CS beslutade att det främst ska uppmärksammas vid KF och Stockholm Hundmässa.
b)
Svenska Brukshundklubben 100 år
SKK var inbjuden som gäst på SBKs 100 års kongress.
Tal hölls bl.a. av försvarsministern, rikshemvärnschefen, SKKs ordförande och vd.
Valberedningens förslag gick igenom dock hamnade några personer på andra poster än
valberedningens förslag.
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CS noterade informationen.
c)
Svenska Jägareförbundets årsstämma
SKKs ordförande deltog på mötet i Kiruna som var en lugn tillställning.
Ett av Jägareförbundets projekt jakten på framtiden med tidsatta och mätbara mål,
kan vara en modell som SKK kan titta närmare på inför framtiden.
CS noterade informationen.
d)
SKKs Hedersledamöter
Den 17 maj hölls en middag för SKKs hedersledamöter, Märta Ericson, Renée SporreWilles, Åke Hedhammar, Mats Stenmark, Per-Inge Johansson. Nils Erik Åhmansson och
Hans Forsell hade denna gång inte möjlighet att närvara.
CS noterade informationen.
e)
Stiftelsen Sveriges Nationaldag
SKK har hos Stiftelsen Sveriges Nationaldag ansökt om att få en fana. Den 6 juni var
SKK tillsammans med sju andra föreningar inbjudna till landshövding Sven-Erik
Österberg i Tessinska palatset för att ta emot fanan.
CS noterade informationen.
f)
Preparandkurs Öster-Malma
Ordförande deltog en förmiddag under kursen och var mycket nöjd med det
engagemang som fanns både hos funktionärer och deltagare.
CS noterade informationen.
§ 68

Information från SKKs VD

a)

Justitiedepartementet

Förslag till direktiv om avtal om försäljning av varor
Ulf Uddman informerade om att Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa
aspekter på avtal om försäljning av varor.
Regeringen arbetar för att direktivet skrivs så att det kan möjliggöra lämpliga regler vid
köp av djur.
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Det finns förslag om att levande djur ska undantas från direktivet vilket också den
svenska regeringen bedömer vara en bra väg för säkerställa användbara vid
konsumentköp av levande djur i svensk rätt.
SKK kommer att bevaka och följa upp händelseutvecklingen.
CS noterade informationen.
b)
Agrias och SKKs forskningsfond
Årets ansökningar var 49 st. till antalet. 26 st. går vidare till en andra omgång. Slutligt
beslut tas i november 2018.
CS noterade informationen.
c)
SKKs miljöpolicy
SKKs miljöpolicy kommer att revideras. Namnet ändras till hållbarhetspolicy. Ett förslag
till ny policy kommer att presenteras på CS novembermöte.
CS noterade informationen.
d)
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket har beslutat att inte tillåta licensjakt på varg under 2018.
CS noterade informationen.
e)
Antal medlemmar
Det är ännu ingen dramatisk ökning av antalet medlemmar sedan nya Hundsport
publicerats. Förhoppningsvis kommer en ökning att visa sig senast vid årsskiftet.
CS noterade informationen.
f)
Landsbygdsnätverket
Möte har hållits i nätverket där man bl.a. diskuterat ett grönt college men anser att det
är bättre att ha en tätare samverkan med skolan när det gäller utbildning av olika
yrken inom hundbranschen.
CS noterade informationen.
g)
GDPR
Den nya lagen har inneburit att SKK fått ett stort antal nya klubbar där SKK hanterar
klubbens medlemsregister. I dagsläget hanterar SKK drygt 100 medlemsregister åt
klubbar inom organisationen.
CS noterade informationen.
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h)
KF-uppdrag gällande organisationsutredningen och den privata sektorn
CS behöver tillsätta en grupp som ska arbeta med frågan som ska redovisas till KF
2019.
CS beslutade återkomma till punkten nästa dag i samband med
överläggningsärendena.
i)
Collieutredningen
Uppdraget är under formulering och ska redovisas senast den 31 december 2019.
Ionie Oskarson har tackat ja till att vara ordförande i arbetsgruppen. Övriga deltagare
är Eva Eriksson, Anja Gramner, Marianne Hansson och John Örvill. Helena Frögéli från
SKK blir arbetsgruppens sekreterare.
Uppdraget för gruppen är att ta fram en rapport med underlag för fortsatt hantering
av förslaget till hälsoprogram inom SKK-organisationen.
Förslag att gruppen får sammanlagt 250 000 kr att disponera från SKKs
utvecklingsfond.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
§ 69

Skrivelser som rör myndigheter

a)
Skatteverket – SKK korrespondens om momsplikt
Skatteverket har beslutat att SKK ska betala moms på licensavgifterna för bl.a. CACIB,
CACIT etc. som betalas till FCI. Beslutet gäller retroaktivt från 2017. SKK tar kostnaden
för 2017 som är ca 300 000 kr och för 2018 som beräknas bli ca 100 000 kr.
b)
Ekonomiska konsekvenser av Skatteverkets beslut
Ulf Uddman föreslår att SKKs avgifter från 2019 höjs enligt nedan:
CACIB 35 kr/anmäld hund
Tävlingar 200 kr/anmäld internationell tävling
CACIT, CACIOB, CACIAG, CACIL m.fl. 200 kr/per utdelat internationellt certifikat
CS godkände förslaget.
Ulf Uddman föreslår vidare att SKK ger BDO revision i uppgift att utreda om den
formellt momspliktiga verksamheten fortfarande är i sådan minoritet att SKKs i övrigt
icke momspliktiga verksamhet överväger och därmed gör att hela verksamheten inte
är momspliktig för utgående moms. Därutöver föreslår Ulf Uddman att BDO får i
uppdrag att ta fram ett PM rörande momsplikt eller inte på verksamhet som bedrivs av
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både klubbar, anslutna klubbar som privata företag, t.ex. BPH, utbildning och agility.
Detta som ett led i KFs återremitterade CS förslag angående den privata sektorn.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
c)
Jordbruksverkets föreskrifter – L17 – träning och tävling med djur
SKK ser positivt på att det i förslaget finns en skrivning som gör det enklare för
hundägare att slippa söka dispens från Jordbruksverket vid träning och tävling med
hund. SKKs regler gäller som förut och den särskilda blankett som SKK tillhandahåller är
under uppdatering.
CS noterade informationen.
§ 70

SKK/DK

a)

Protokollsutdrag SKK/DK nr 3-2018

§ 53 Domarutbildning
DK har beslutat att ändra reglerna avseende vidareutbildning och utökning av
rasregister. Förslaget innebär att numerärt små raser undantas från regeln om att en
domare under vidareutbildningen får auktoriseras på högst åtta raser per år och max
tre raser per dag. Med numerärt små raser avses en ras som i snitt har tre eller färre
anmälningar per utställning.
Motsvarande undantag gäller även domare i gruppallrounderprogrammet.
Beslutet är lämnat till CS för fastställande.
CS beslutade att fastställa beslutet. Regeländringen gäller från den 1 juli 2018.
b)

Information från ordförande

Årets preparandkurs
Thomas Uneholt informerade om att kursen hölls under vecka 23 med 14 deltagare. 3
av deltagarna blev inte godkända.
CS förde en lång diskussion kring programmets utformning och möjlighet till
förbättringar där lärarna spelar en mycket viktig roll för att deltagarna ska få en så bra
undervisning som möjligt. Bland förslagen nämndes bl.a. att dela upp utbildningen i två
delar, lägga in mer anatomiundervisning, ta in mer mentalitet, kanske ha ett
uppföljande seminarium efter t.ex. tre år etc.
Thomas Uneholt informerade om att DK i dagsläget tittar mycket på de förberedande
delarna men håller också på med en total översyn av utbildningen.
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Thomas Uneholt riktade ett stort tack till Ulrika Henriksson, Kjell Svensson, lärare och
alla övriga funktionärer som lägger ner ett stort jobb för att göra hela veckan så bra
det bara går.
CS riktade ett stort tack till alla inblandande i kursen och för en bra och initierad
diskussion kring utbildningen.
§ 71

SKK/UtstK

a)
Protokoll nr 2-2018
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
den 11 april 2018.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
b)
Protokoll nr 3-2018
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
den 21 maj 2018.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
c)

Information från ordförande

Inmönstring av östeuropeisk ovtjarka (vostotjnoevropejskaja ovtjarka)
13 st. hundar kom till inmönstringen som skedde den 2 juni. Två allrounddomare,
Renée Sporre Willes och Bo Skalin var ansvariga för inmönstringen. Alla närvarande
hundar blev godkända.
CS noterade informationen.
d)
Brev från Sydskånska Kennelklubben
Sydskånska Kennelklubben har i brev uttryckt missnöje med att deras utställning i mars
2021 har blivit ändrad från internationell till Nordic Dog Show.
CS diskuterade frågan och beslutade att inte ändra utställningens status.
e)
Underlag för beslut om länsklubbarnas utställningar 2021
Utställningskommittén ansöker om att få utöka de internationella utställningarna vart
fjärde år till åtta stycken om det också arrangeras ett tredagarsarrangemang samma
år.
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CS beslutade i enlighet med förslaget och godkänner att det kommer att arrangeras
åtta stycken internationella utställningar 2021.
§ 72

SKK/JhK

a)
Protokoll nr 2-2018
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den
12 och 13 april 2018.
b)
§ 27 Inkomna skrivelser/ärenden
Svenska Vorstehklubben har uppmärksammat SKK/JhK att en tysk jakthundklubb
genomfört jaktprov i Sverige enligt sitt eget regelverk och har stambokfört dessa
meriter i Tyskland. Svenska hundägare har ansökt om Working Class Certificate, WCC,
och hänvisat till de tyska provmeriterna erhålla på prov som genomförts i Sverige av
den tyska jakthundklubben.
SKK har nekat att ställa ut WCC med hänvisning till att den grundläggande principen är
att en nationell klubb endast kan genomföra prov i det land där klubben är verksam
och därmed blir de prov som den tyska jakthundklubben genomfört i Sverige att
betrakta som inofficiella och kan därför inte heller vara giltiga för att utfärda WCC.
CS beslutade uppdra till VD och jakthundskommitténs ordförande att formulera ett
brev till tyska kennelklubben om att SKK blivit uppmärksammat på vad som skett och
att det är lämpligt att upprätta en kommunikation/relation till en officiell svensk
klubb/organisation om man önskar genomföra jaktprov i Sverige.
b)

Information från ordförande

Löshundsjakt som kulturarv
I arbetet med att ta fram historik kring löshundsjakten kommer JhK att ta hjälp av
Svenska Kynologiska Akademin.
CS noterade informationen.
Arbetsgrupp för fågelutsättning
Arbetsgruppen kommer att ta fram bra och korrekt information till klubbar som
arrangerar prov.
Det finns även en artikel skriven i ämnet som klubbarna kan sätta in i sina
medlemspublikationer.
CS noterade informationen.
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Almedalen
Eventuellt kommer JhK att delta i Almedalsveckan tillsammans med Svenska
Jägareförbundet. De kommer bl.a. att arrangera ett seminarium om jakthundar.
CS noterade informationen.
§ 73

Nationella Dopingkommissionen

a)
Protokoll nr 2-2017
För information fanns protokoll fört med Nationella Dopingkommissionen den 24
november 2017.
CS noterade informationen
b)
Information från ledamot
Bengt Pettersson informerade kort om de diskussioner och ställningstaganden som
kommission gör angående vissa produkter och metoder som kan användas för att höja
eller förbättra prestationsförmåga hos tävlande hundar.
CS noterade informationen.
§ 74

SKK/UK

a)
Protokoll nr 2-2018
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté
den 13 april 2018.
b)

Information från ordförande

Lärarutbildning
En lärarhandledning för de personer som ska utbilda handledare ska tas fram. Material
kommer kunna användas från Studiefrämjandets ledarskapsutbildning.
CS noterade informationen.
Färdiga distansutbildningar
Distansutbildningar som är färdiga att starta under 2018 är föreningsteknik, hundens
mentalitet, fördjupning, genetik, fördjupning. En handledarutbildning för dessa
distansutbildningar genomförs i september.
CS noterade informationen.
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Protokollförda beslut
Eva Lejdbrandt påminde kommittéerna om att de ska ha protokollförda beslut om att
utbildningar innan UK kan ta sig an att utveckla en utbildning för kommittén.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 75

SKK/AK

a)
Protokoll nr 2-2018
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 26
mars 2018.
b)

§ 39 Hundägares respektive uppfödarnas rättigheter vid önskade
hälsoundersökningar i avtal med bibehållen avelsrätt
CS uppmanar kommittén att ändra ordet krävs till rekommenderas i sista meningen i
stycket.
CS uppdrog till sekreteraren att informera AKs sekreterare.
b)

Information från ordförande

Rasspecifika avelsstrategier, RAS
Bengt Pettersson ställde frågan till CS om AK ska ta fram en verksamhetsrapport för
RAS.
CS ställde sig positiv till detta.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 76

SKK/KHM

a)

Protokollsutdrag SKK/KHM nr 3-2018 - § 31 Finansiering av nytt projekt inom
BPH
KHM ansöker om 75 000 kr från SKKs forsknings- och utvecklingsfond för att utveckla
en webbutbildning för beskrivare av BPH för att kunna effektivisera, kvalitetssäkra och
göra utbildningen mer lättillgänglig.
CS beslutade i enlighet med ansökan.
a)

Information från ordförande
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BPH-utbildningen
Inför framtiden kommer utbildningen att ses över när det gäller innehåll och
kompetenskrav.
CS noterade informationen.
Mentalindex
Kommittén har fått ett nytt uppdaterat uppdrag efter en översyn av mentalindex.
CS noterade informationen.
Oacceptabelt beteende
2017 hade 72 inrapporterade hundar vilket får anses som en låg siffra om man ser till
antalet prov och tävlingar som genomförs under ett år.
CS noterade informationen.
Terapihundskolan
Terapihundskolan kommer att använda BPH + en tilläggsbeskrivning för de hundar som
genomgår deras utbildning.
CS noterade informationen.
Svenska Jägareförbundet
KHM kommer att söka ett närmare samarbete med Jägareförbundet när det gäller BPH
och jakthundar.
CS noterade informationen.
§ 77

SKK/UKK

a)
Protokoll nr 2-2018
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och
Kennelkonsulentkommitté den 20 april 2018.
b)
Överklagan av UKK-beslut angående dispens för parning
En uppfödare överklagar UKKs beslut att inte tillåta dispens för att para tik över sju år.
CS har tagit del av överklagandet men kan inte se något skäl till att ändra det beslut
som UKK har tagit.
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CS beslutade att avslå överklagandet och fastställa UKKs beslut.
c)
Överklagan av UKK-beslut angående omregistrering av valpar
En person har överklagat beslut om att inte få importregistrera två valpar av en
uppfödare som kommer från ett annat europeiskt land och har för avsikt att flytta till
Sverige. Registreringen av valparna komplicerades av att uppfödaren uppgett olika
adresser för i vilket land kullen fötts.
CS har tagit del av UKKs hantering av ärendet tillsammans med köparens och
uppfödarens skrivelser. CS finner att UKK hanterat ärendet enligt gällande regelverk.
CS har i detta fall tittat på de särskilda omständigheter som uppstått i samband med
att uppfödaren delvis bor i Sverige samt i annat europeiskt land. CS kan också förstå att
det uppstått missförstånd i samband med att valparna ska registreras.
För att tredje person inte ska drabbas i detta fall beslutade CS att göra ett undantag
från gällande regelverk. CS påpekar dock att detta ska ses som en engångsföreteelse.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 78

SKK/FK

a)

Information från ordförande

Specialklubbskonferens i februari 2019
Föreningskommittén föreslår att de avtalsanslutna klubbarna ska bjudas in till
kommande specialklubbskonferens nästa år.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Svenska Collieklubben
Klubben har hållit ett extra årsmöte den 9 juni. 13 röstberättigade närvarade. En punkt
fanns på dagordningen och det var att välja in fyra personer till styrelsen, vilket
genomfördes korrekt.
CS noterade informationen.
Svenska Lapphundsklubben
Klubbens fullmäktige är avklarat. Valberedningens förslag föll i princip på alla punkter
men en nyvald styrelse finns nu på plats.
Med anledning av den turbulens som varit i klubben beslutade CS att uppdra till
SKK/FK att snarast begära in klubbens ekonomiska underlag/verifikationer/bokslut för
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åren 2014, 2015, 2016 och 2017. Detta för att en revision ska kunna genomföras och
säkerställa att klubbens ekonomi hanterats på ett korrekt sätt.
§ 79

SKK/AGRH

a)
Minnesanteckningar nr 3-2018
Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Arbetsgrupp för Rashundar, den 10 april 2018.
b)
Reklamfilmer
3 st. reklamfilmer är producerade för köpahund.se och den första finns sedan maj
månad tillgänglig på köpahund.se.
CS har tittat på den första filmen och är mycket nöjd med resultatet.
CS tackar arbetsgruppen för ett mycket bra arbete.
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna.
§ 80

SKK/AG ES

a) Minnesanteckningar nr 2-2018
Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Arbetsgrupp för Exteriör Sundhet den 22 maj 2018.
b)
Information från ordförande
Material i form av en PDF-filen finns angående hur ögon ska bedömas. PDF-filen
kommer att skickas ut till svenska domare.
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna.
§ 81

Svenska Kynologiska Akademin

a)
Information från ordförande
En representant från Bukowskis har besökt SKKs museum för att göra en värdering av
de konstföremål som finns i SKKs samling.
CS noterade informationen.
§ 82

Ulla Segerströms och Bengt Sted-Grens Minnesfond
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a)
Protokoll nr 1-2018
Protokoll fört vid sammanträde i Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Minnesfond
den 18 april 2018.
b)
Förslag till fördelning av medel
Av de tretton ansökningar som har kommit in har fyra personer tilldelats medel, 4 x
4 000 kr.
CS noterade informationen.
§ 83

Nordiska frågor

a)
Protokoll från extra mötte med NKUs VD:ar
För information fanns protokoll från extra möte med NKUs VD:ar den 22 maj 2018.
CS noterade informationen.
§ 84

Internationella frågor

a)
Beviljande av ansvarsfrihet – International Partnership for Dogs
Ordförande informerade om att alla styrelseledamöter ännu inte undertecknat
årsredovisningen för 2017 varför inget beslut om ansvarsfrihet kan tas vid dagens
möte.
Ordförande föreslår att presidiet får i uppdrag att ta beslut om ansvarsfrihet när
årsredovisningen är undertecknad.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
b)
Internationella regler för retrieverraser
SKK har uppmanat FCIs retrieverkommission att vid sitt kommande möte se över sitt
regelverk Art 9, punkt g) som säger att en person som är medlem av en förening eller
klubb som inte är erkänd av FCI inte får delta på prov. Detta med tanke på den EU-dom
som avkunnats angående det internationella skridskoförbundet som inte får förbjuda
sina medlemmar att tävla på andra organisationers tävlingar.
CS noterade informationen.
c)
Riksidrottsförbundet, RF, - konkurrensbegränsningsregler
SKK har haft samtal med Riksidrottsförbundets chefsjurist kring
konkurrensbegränsningsreglerna. Samtalen kommer också att fortsätta framöver.
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SKK har också fått information om att RF ska ha ett möte med Konkurrensverket för att
få en större klarhet i var de olika gränserna går i konkurrensbegränsningen.
CS noterade informationen.
d)
WUSV - information
CS har tagit del av korrespondens från den internationella föreningen för tysk
schäferhund, WUSV, med anledning av att FCI har sagt upp samarbetsavtalet mellan
parterna.
CS noterade informationen.
e)

Rapporter från SKKs FCI-representanter

Rapport fanns från följande kommittémöte:
FCIs Kommission för kontinentala fågelhundar
CS noterade informationen.
§ 85

Ekonomi

a)
Likviditetsrapport – aktuellt dagsläge
Likviditeten är god.
CS noterade informationen.
b)
BDO – Revisionsrapport 2017
För information fanns revisionsrapport för 2017.
CS noterade informationen.
c)
BDO – Revisionsberättelse 2017
För information fanns revisionsberättelse för 2017.
CS noterade informationen.
§ 86

Statistik

a)
Valpregistrering
Maj månads siffror visar ett litet plus i jämförelse med maj månad 2017.
CS noterade informationen.
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§ 87

Mötesspecifika frågor

a)

Information gällande SKKs arbete med General Data Protection Regulation,
GDPR, dataskyddsförordningen
Ulf Uddman redogjorde för det arbete SKK hittills gjort, både internt och externt, för
att säkerställa att SKK möter upp den nya dataskyddsförordningens regler.
CS noterade informationen.
§ 88

Ajournering av sammanträdet

Ordförande ajournerade sammanträdet kl. 17.30 till onsdag den 13 juni kl.09.00.
§ 89 Ajournering avslutas
Ordförande avslutade ajourneringen och sammanträdet återupptogs.
§ 90 § 47 a) – Fördröjning av ”Arrangera jaktprov”
Bordlagd punkt från tisdagen.
Ulf Uddman och Pekka Olson redogjorde för det möte som hållits med presidiet,
Magnus Jensen och SKKs IT-chef, Bengt Pålsson.
Vid arbetsgruppens möte gjordes en detaljerad genomgång av SKKs tekniska struktur
för drift samt vilken inriktning programutvecklingen har haft sedan 1980-talet. CS
kommer att presenteras en liknande genomgång vid sitt möte i november.
Vad gäller SKKs verksamhetskritiska system är dessa utvecklade i en programvara som
bedöms närma sig bäst före datum, det blir också allt svårare att rekrytera
programmerare till den äldre programvaran. Det betyder i grunden att SKK kommer att
behöva ersätta den föråldrade databasen med en modern databas för att sedan bygga
ut applikationer och nya tjänster.
Beträffande det jaktprovsadministrativa systemet har presidiet beslutat att uppdra till
Ulf Uddman att fortsätta samtalen med det företag som Svenska Älghundklubben
använder och som även fått Svenska Stövarklubbens uppdrag att utveckla ett IT-stöd
för deras behov och höra efter om de även kan ta ett uppdrag om att utveckla ett
begränsat jaktprovsadministrativt system för övriga klubbar som SKK har skrivit
samarbetsavtal med.
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Magnus Jensen har haft i uppdrag att tala med berörda jakthundsklubbar för att höra
deras synpunkter på den aktuella situationen med blandade reaktioner.
Ulf Uddman har fått en offert från aktuellt företag vilken kan vara en utgångspunkt för
vidare diskussioner men som i nuvarande utformning inte går att applicera på de krav
som SKK ställer.
Arbetsgruppen ser det inte som rimligt att SKK internt ska hinna utveckla ett eget
system till årets jaktsäsong startar varför en annan lösning om möjligt bör hittas.
Det aktuella företaget har en deadline att leverera resultat till Stövarklubben under
augusti månad varefter arbetsgruppen kan göra en bättre bedömning av hur ett
eventuellt samarbete kan se ut.
CS diskuterade frågan mycket ingående och beslutade att arbetsgruppen får fortsatt
mandat att driva frågan vidare och fatta beslut om vilken väg som blir den mest
optimala att ta.
§ 91

Överläggningsärenden:

a)
Samsyn/brakycefala raser
Patrik Cederlöf presenterade ett PM som rör hälsoarbetet som görs gällande de
brakycefala raserna inom SKK och NKU.
PM:et presenterar det som gjorts från 2016 och framåt, det som pågår just nu och
sådana aktiviteter som är beslutade men ännu inte påbörjade.
PM:et tar upp några punkter för CS att diskutera vidare runt:
1. Förtydligande om hur SKK tolkar ordet “samsyn” samt vilka som bör införlivas i
denna process
2. Intensifiera dialogen med ras och specialklubbar samt uppfödare
3. Arbeta fram kortsiktiga såväl som långsiktiga mål och i möjligaste mån göra
detta i samråd med berörda parter
4. Vad kommer den lag som tagits i England att få för effekt för övriga länder, vad
innebär den konkret?
5. Möjlighet att sätta avels-/tävlingsförbud för hund som tilldelats priset
disqualified på grund av t.ex. andningsproblem
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• CS konstaterar att det finns mycket allvar i problematiken kring brakycefali
• CS önskar att PM:et kontinuerligt uppdateras
• CS önskar att domaranvisningar för hur man ska tolka en standard ska
prioriteras. Ulf Uddman föreslår att Renée Sporre-Willes och Kurt Nilsson får i
uppdrag att lämna förslag till text, senast till CS möte i november 2018. CS
beslutade i enlighet med förslaget.
• CS beslutade vidare att inkludera rasen pekinges i arbetet. Skälet är att det har
varit CS mening att rasen skulle ha varit med redan från början.
b)

Diskussion kring hur olika hundsporter hanterar att hundar tävlar mer än en
gång per dag. CS beslut CS nr 2-2018, § 37 c) samt överklagan av CS beslut
Angående Svenska Vinthundklubbens överklagan till SKK Centralstyrelse (CS) av frågan
om att arrangera en officiell och en inofficiell utställning på samma dag konstaterar CS
att någon formell dispens inte är möjlig att ge då program för inofficiella utställningar
inte regleras av SKK, vilket gör att CS inte tar ställning i sakfrågan. CS vill påminna om
den policy som finns kring detta (se CS § 37 a) 2018) som bland annat uppmärksammar
de djurskyddshänsyn som behöver tas i ett fall som detta.
CS konstaterar vidare att inom de allmänna hundsporterna agility, rallylydnad och
freestyle är det möjligt att tävla mer än en gång per dag.
En anledning till att se över hur utställningsverksamheten skulle kunna utvecklas är att
se över systemet med att en klubb kan arrangera en officiell utställning per dag. CS
beslutade att frågan eventuellt kan aktualiseras i samband med nästa regelrevidering.
c)
Diskussion kring veterinärvårdskostnader
På KF 2017 biföll SKK en motion som innebär att SKK ska
- följa utvecklingen inom området:
- Informera och ge råd till medlemmar när det gäller adekvat sjukvård till rimliga
priser i syfte att stärka konsumentpåverkan
- Kraftfullt verka för att den negativa utvecklingen bryts i detta för hundägare så
centrala område
Uppfattningen bland klubbar och medlemmar är att det inte ännu så länge syns utåt
vad SKK gör i frågan.
Ulf Uddman informerade om att Konkurrensverket gör en utredning kring
veterinärvårdens kostnader.
Agrias och SKKs forskningsfond har tagit initiativ till ett forskningsprojekt kring
behandling av djur. Det är en norsk veterinär som hanterar projektet.
Samarbetet med FirstVet utökas positivt och får fler och fler samtal
SKK har haft samtal med de stora riskkapitalföretagen men ännu inte kommit fram till
en användbar lösning. Det finns i dagsläget inget som säger att samtalen inte kan tas
upp igen för fortsatt diskussion.
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CS är medveten om att konsumentskyddet är svagt och behöver förbättras.
Konsumenten har ingen egentlig vårdtrappa att förhålla sig till. En checklista för
hundägare att använda vid veterinärbesök kan vara en idé att diskutera kring.
Vanliga hundägare och uppfödare har olika behov när det gäller tillgången till
veterinärvård, vilket måste beaktas i arbetet framöver.
Det finns mycket saker som ligger i pipeline och som behöver kommuniceras till
medlemmarna.
CS beslutade att bilda en arbetsgrupp enligt följande: Pekka Olson, representant från
SKKs marknadsavdelning, Ulf Uddman, Thomas Uneholt och Eva Lejdbrandt. Eventuellt
kan någon ytterligare person tillkomma. En delredovisning av arbetsgruppens
diskussioner och eventuella förslag görs till CS novembermöte.
d)
”Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte stödjer varandra”
Citatet hänvisar till en boktitel där ordet kvinnor kan bytas ut mot domare,
styrelseledamöter eller andra funktionärsgrupper inom vår organisation.
CS har fått anledning att ta upp frågan om hur lojaliteten mellan SKKs domarekollegor
fungerar. Det har nyligen hållits en generell domarkonferens där etik var en punkt på
dagordningen. Vad CS erfar har effekten av den punkten varit kortvarig och att det på
sociala media, slutna Facebook-sidor etc. finns skriverier, uttryck och åsikter som inte
är att betrakta som justa.
CS har också erfarit att personer som är förtroendevalda utgivit sig för att ha uppdrag
för sin kommitté fastän så inte är fallet. CS uttrycker det är ordförandes roll i en
kommitté att leda och fördela arbetet och de olika uppdrag som ska utföras.
CS beslutade att med ovanstående diskussion som utgångspunkt att uppmana Svenska
Domarföreningen att inom sig diskutera SKKs grundregler punkt 1:2 som säger att
handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess
medlemsorganisationer och inte uttala sig nedsättande i tal eller skrift om en
funktionär med uppdrag inom SKK.
Domaretiska reglerna punkt 8:
Mot en domarkollega ska en domare alltid uppträda korrekt och respektfullt och får
inte tala nedsättande om en kollega, även om domaren är oense med sin kollega om
bedömningen.
CS beslutade vidare att
- uppdra till ordförande och VD att samtala med de personer som administrerar
en av de Facebook-sidor som diskuterats
- uppdra till Utställningskommittén att ställa en fråga till arrangörerna av en
större specialutställning som hållits nyligen
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-

uppdra till ordförande och förste vice ordförande att ha ett personligt samtal
med två personer som varit framträdande på sociala media

e)

Samverkan med privat sektor (Organisationsutredningen) – uppdrag från KF
2017
KF 2017 beslutade att återremittera punkten om samverkan med den privata sektorn.
SKK har fört samtal med Svenska Brukshundklubben, SBK, som var en av de som hade
starka åsikter om den delen av organisationsutredningen.
Det är viktigt att komma ingång med ett arbete för att kunna lämna en redovisning till
KF 2019.
Nedan följer de sju punkter som SKK ska arbeta vidare med:
 Vid risk för myndighetsingripande omedelbart kunna ändra regelverket för vem
som är arrangör av officiell SKK-verksamhet. SKK är proaktiv och försöker vara
steget före med förslag istället för att få pålagor från myndigheter
 Utveckla samarbetsavtal med olika utbildningsarrangörer med start 2018 för
att därmed i större utsträckning kunna påverka kvalitet och kompetens. SKK har
haft samtal och diskussioner med SBK som resulterat i att SBK har öppnat upp
för att även den privata sektorn kan vara en samarbetspartner
 I samverkan med den klubb som har huvudmannaskap för viss verksamhet
kunna ge företag rätt att arrangera officiell verksamhet som bedrivs enligt SKKs
regelverk av SKK- eller klubbauktoriserade funktionärer och i övrigt med
säkerställande av ett bra djurskydd från 2018. Det finns en provverksamhet där
agility har varit/är ett pilotprojekt.
 I den takt klubbar önskar bistå med kvalitetssäkring av t.ex. funktionärer genom
att använda digitala verktyg på liknande sätt som idag sker avseende BPHfunktionärer och kennelkonsulenter i olika utbildningsverktyg. Denna punkt är
inte påbörjad
 Med start 2018 etablera SKKs företagarförening, med möjlighet till anslutning
för företag och branschorganisationer som företräder verksamheter som säljer
tjänster till hundägare. Finns ännu inga konkreta förslag till åtgärder
o Föreningens syfte ska vara att stödja utvecklingen av seriösa företag
genom standardavtal, försäkringslösningar m.m.
o För SKKs del ger företagarföreningen främst en möjlighet att tillse att
föreningens medlemsföretag följer SKKs etiska normer.
o För SKKs medlemmars del öppnar företagarföreningen för en bättre
konsumentupplysning genom kvalitetssäkring och prisjämförelser samt
ger möjlighet att skapa bra förmåner till SKKs medlemmar.
o För SKKs medlemsorganisationer underlättar företagarföreningen
utvecklingen av samarbete.
 Under 2018 konkretisera etablering av ett närmare samarbete med de skolor
som utbildar personer inom ramen för den offentliga yrkesutbildningen. Detta
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kan exempelvis ske genom etablering av SKK Hundcollege. SKK/UK har för
avsikt att samarbeta mer med skolan än tidigare
 Förutom avtalskonstruktioner utreda om någon förändring av SKKs stadgar är
erforderlig. SKK/FK har i uppdrag att se över SKKs stadgar
CS beslutade att uppdra till VD att till augustimötet utforma ett arbetsgruppsdirektiv.
Målet är att arbetsgruppen ska vara klar till juni 2019.
CS beslutade vidare att presidiet får i uppdrag att utse arbetsgruppen.
§ 92

Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat

CS beslutade att detta gäller § 89 d).
§ 93

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 8 augusti 2018.
§ 94

Sammanträdet avslutas

Ordförande önskade ledamöterna en trevlig sommar och avslutade möte.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Pekka Olson
Ordförande

Justeras:
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Agneta Ståhle

Eva Lejdbrandt

