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SKK/CS nr 3-2019
2019-06-11-12
§ 56 - 87

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2019-0611-12.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt, Britt-Marie Dornell (§ 56-63, § 67 c), § 71 ) Bengt
Pettersson, Bo Skalin, Eva Lejdbrandt, Maritha Östlund-Holmsten, Agneta Ståhle, Patrik
Cederlöf (§ 56 - 68)
Suppleanter:
Ove Johansson, Magnus Jensen, Kurt Nilsson
Adjungerade:
Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist (personalrepresentant)
Bengt Pålsson § 65
Anmält förhinder:
Freddy Kjellström
Protokoll
Annika Klang
§ 56

Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 57

Val av justerare

Britt-Marie Dornell och Thomas Uneholt utsågs att jämte ordförande justera
protokollet.
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§ 58

Föregående protokoll

a) 28 a) Arvoden för funktionärer
Ulf Uddman redovisade förslag till nya arvoden för funktionärer från 2020:
Beskrivning
Mötesarvode CS och dess kommittéer/
arbetsgrupper (oförändrat)
Färre än fem (5) timmar (oförändrat)
Domararvode för svensk exteriördomare
(rekommenderad ersättning) (beslutat 10/4 19)
Domararvode för utländsk exteriördomare
(klubb betalar SINK-skatt på 25 %)
Ringsekreterare (rekommenderad ersättning
(beslutat 10/4 -19)
Granskning av domarkompendier, RAS och
provregler
Test av hund på grund av oacceptabelt
beteende
Kennelkonsulent
Upp till fem (5) timmar

Förslag – kr/dag
1 500

Idag – kr/dag
1 500

750
1 250

750 kr
950

950

950

950

800

1 250 per RAS

950

800 per hund

500

1 250
150/tim

950
150/tim

Beskattning av utländska domare
Ulf Uddman redovisade förslag till lathund för hur medlemsorganisationerna kan
hantera lagstadgad beskattning av utländska domare. PM kommer att skickas till alla
läns- och specialklubbar.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
b) SKKs och medlemsorganisationernas skattestatus
SKK och samtliga anslutna medlemsklubbar har idag en skattestatus som allmännyttig
ideell organisation som innebär att klubben är befriad från beskattning av inkomster
som har en naturlig anknytning till klubbens ändamål eller som av hävd utnyttjats som
finansieringskälla för klubbens ändamål. Ovannämnda skattetekniska situation har
gällt sedan 1983. SKK drev ett skattemål för Svenska Pudelklubbens räkning i början av
1980-talet och fick detta fastlagt i en dom i regeringsrätten. I och med ovanstående
skattestatus är SKK och dess medlemsorganisationer undantagen från momsplikt av
klubbens intäkter. Ovan gäller så länge klubbens intäkter har en naturlig anknytning till
klubbens stadgemässiga syfte och överstiger 75 % av klubbens intäkter, dvs.
sidoverksamhet som inte har en direkt koppling till klubben får inte bli för stor rent
ekonomiskt även om den kan vara nog så viktig för klubbens finansiering då det kan
riskera klubbens gynnade skattestatus.
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SKK har låtit skattejurister på BDO göra en bedömning av eventuella risker av att tillåta
kommersiella företag att arrangera verksamhet godkänd av SKK t.ex. agilitytävlingar.
Bedömningen är att då utställning, prov, tävling och beskrivningsverksamhet är en del
av klubbarnas ideella verksamhet kan den vara fortsatt skattebefriad enligt nuvarande
regler. För respektive företag gäller dock sedvanliga skatteregler gällande moms och
beskattning av vinst från verksamhet, dvs. samma regler som gäller idag.
c) Skattestatus för en eventuell branschförening
Om SKK skapar en branschförening för hundföretagare är denna förening en
självständig juridisk person. Då denna förening kommer att ha som ändamål att främja
medlemmarna (medlemsföretagen) ekonomiska intressen kommer föreningen bli
beskattad efter huvudregel dvs. intäkter är momspliktiga och eventuell vinst blir
beskattad.
Idag administrerar SKK den ekonomiska delen av samarbetsorganen Manimalis och
Djurbranschens Yrkesnämnd och båda dessa föreningar är momspliktiga och
beskattade för eventuellt överskott.
Slutsatsen är att SKK eller anslutna medlemsorganisationers skattestatus inte påverkas
av om SKK fortsätter låta privata företag arrangera officiella SKK-tävlingar eller
motsvarande eller om SKK bildar en branschförening för hundföretagare.
CS noterade informationen.
d) § 29 Presidiefrågor, IT-arbetet
Punkten kommer att redovisas under § 65 i protokollet.
e) § 31 e) Gunilla Fristedts Minnesfond – förslag till förändring av statuter
Förslag från ordförande och VD att medlen förs över till SKKs Forsknings- och
utvecklingsfond. Medlen kan användas av CS eller på förslag från kommitté eller
medlemsorganisation för utvecklingsprojekt som gynnar uppfödarverksamhet.
Kapitalet kommer då till användning för något som låg Gunilla Fristedt varmt om
hjärtat.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
f) § 34 c) Domarkonferens 2019 – Svenska Dvärghundsklubben, SDHK
CS har vid kontakt med SDHK uppfattat att klubben inte önskar ändra föredragshållare
vid höstens konferens utan står fast vid tidigare beslut.
CS har ställt sig tveksam till detta men det är också kutym att specialklubben själv
väljer de som ska företräda respektive rasklubb och ras.
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CS beslutade därmed att frågan är utagerad.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 59

Presidiefrågor

a) Mejl från Svenska Dvärghundsklubben, SDHK angående att pekingese åter
ska vara en ras inom specialklubben
SDHK har i mejl till SKK/CS begärt att rasklubben åter ska vara en ras inom
specialklubben.
CS förde en kortare diskussion och beslutade att SKKs Föreningskommitté får mandat
för fortsatt handläggning av ärendet.
b) Överklagan av UKK-beslut om avel med hund över sju år
Överklagandet gäller ett beslut där SKKs Uppfödare och Kennelkonsulentkommitté,
UKK, inte lämnat dispens för en tik över sju år att få sin första kull.
Presidiet har inte funnit någon anledning att ändra UKKs beslut och därför avslaget
överklagan.
CS fastställde presidiets beslut.

§ 60

Information från SKKs ordförande

a) Möte med Svenska Brukshundsklubbens, SBK, ordförande
Ordförande och VD kommer att ha ett möte med SBKs nya ordförande i slutet av juni
för att diskutera gemensamma frågor och för ett fortsatt gott samarbete.
b) International Dog Health Workshop
Den fjärde konferensen om hundars hälsa och välbefinnande hölls i Windsor sista
helgen i maj. Ca 140 deltagare från hela världen deltog. Bl.a. diskuterades
brachyfrågan, tillgång och efterfrågan på valpar, genetik, hälsostrategier och hur
definieras en ras. Från CS deltog Pekka Olson, Åke Hedhammar och Bengt Pettersson.
c) Möte med Svenska Jägareförbundet
Möte har hållits med SKKs ordförande, jakthundskommitténs ordförande samt
representanter för Svenska Jägareförbundet. Båda organisationerna ser det som viktigt
att diskutera gemensamma frågor. Eventuellt kommer antalet möten att utökas till två
per år.
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d) Disciplinnämndens beslut
Ett uppdrag har lämnats till kansliet att granska DN-beslut som tagits under åren 2008,
2013 och 2018 för att se om de disciplinära åtgärderna har förändrats under dessa år.
Det CS kan konstatera är att de ärenden som kommer till nämnden har ändrat karaktär
under de senaste åren.
Det kommer även att publiceras en artikel i Hundsport Utställning kring DNs arbete.
e) Möte kring brachyfrågan
Presidiet har haft ett möte kring brackyfrågan med tre allrounddomare för en
statusuppdatering och utbyta informationer.
CS noterade informationerna.

§ 61

Information från SKKs VD

a) Mejlkorrespondens kring överklagande från MyDog i januari 2019
För information fanns korrespondens kring en överklagan och beslut kring en hunds
deltagande på MyDog tidigare i år.
CS noterade informationen.
b) Brev till valpköpare angående ett hundköp
För information fanns korrespondens kring ett hundköp där köparna inte är nöjda med
det utslag som Disciplinnämnden fattat.
CS noterade informationen.
c) Brev från utländsk domare
Brev från domare som önskar att CS ska överväga en återauktorisation av en svensk
kollega.
CS beslutade överlämna frågan till DK för vidare handläggning och förslag till beslut.
d) Utkast till SKK miljö-/hållbarhetspolicy
För information fanns ett första utkast till miljöpolicy. CS ombads särskilt att beakta
stycket om gemensamma målsättningar för SKK och dess klubbar. Stycket innefattar
bl.a. att arrangörer t.ex. ska klimatkompensera flygresor för inbjudna domare.
CS ställde sig positiv till utkastet för fortsatt arbete till ett slutligt förslag.
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§ 62

Kennelfullmäktige

Bo Skalin anmälde jäv och lämnade sammanträdet.
a) HD-utredningen och förslag till fortsatt handläggning
CS har tagit del av HD-utredningens slutrapport.
Slutligt beslut om förslag till fortsatt handläggning beslutas vid CS möte i augusti.
b) Hemställan avseende beslut angående HD-utredningen
Förslag till svar på brev från Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK), Svenska
Stövarklubben (SvStk), Svenska Schnauzer Pinscherklubben (SSPK) och Svenska
Brukshundklubben (SBK).
Svenska Kennelklubbens Centralstyrelses svar på hemställan avseende vilka beslut som
bör fattas som komplement till de förslag som HD-utredningen presenterar från
Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK), Svenska Stövarklubben (SvStk), Svenska
Schnauzer Pinscherklubben (SSPK) och Svenska Brukshundklubben (SBK).
Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse (CS) har tagit del av HD-utredningens innehåll,
slutsatser och förslag till åtgärder. Där så varit möjligt, har även hänsyn tagits till de
förslag som SSRK, SvStk, SSPK och SBK framfört i ovannämnda hemställan till CS i de
förslag som CS kommer att presentera på Kennelfullmäktige (KF) 2019.
CS diskuterade HD-utredningens förslag till åtgärder och vilka förslag som CS ska
presentera vid kommande KF. I dessa diskussioner, där ordförande för utredningen
samt adjungerad ledamot deltog, framkom det att så gott som samtliga av de förslag
som SSRK, SvStk, SSPK föreslår som komplement varit uppe till diskussion i gruppen
under utredningstiden. Skälen är att de data vi har som underlag inte håller för de
analyser som efterfrågas i förslagen, att förslagen ligger utanför SKKs
påverkansmöjligheter, att annan instans ”äger frågan” eller inte går att beforska på det
sätt som önskas etc. därför har de inte tagits med i utredningens förslag. Noteras bör
att alla slutsatser och förslag till åtgärder som HD-utredningen presenterar har tagits i
konsensus och som en enig utredning ställt sig bakom.
Som SSRK, SvStk, SSPK och SBK så riktigt skriver i sin hemställan har utredningen
identifierat sederingsrutiner som en av flera möjliga orsaker till den ökning av andelen
hundar med HD-grad C som setts från 2011 och framåt. Detta har dock bara kunnat
förklara en del av utvecklingen men inte allt, utan det är flera faktorer i samverkan
som har påverkat utfallet, vilket också framgår av utredningens slutsatser.
De punkter som SSRK, SvStk, SSPK och SBK framför i sin hemställan avseende
uppstyrning av kvaliteten på HD-screeningen och sederingsrutiner har varit föremål för
diskussioner i HD-utredningen. CS har förståelse för intentionen i det som framförs,
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men kan bara konstatera att detta ligger utanför SKKs möjligheter att påverka i det att
det inte är möjligt att reglera den veterinära yrkesutövningen.
CS delar motionärernas önskan om en validering av avläsningen gentemot andra
länders motsvarande verksamhet. Under 2020 kommer det att, på ett Nordiskt
initiativ, genomföras ett HD-panel möte i Helsingfors. CS avser att som underlag till
detta möte få till stånd en bredare valideringstudie än den som föreslagits där, med
förslag på att ett fastställt antal bilder läses i såväl Sverige som något (några) länder
från Norden och Centraleuropa. Uppdraget kräver en noggrann projektplanering i
samråd med involverade länder och en finansiering av detta.
Vad gäller ett förtydligande från FCI avseende antalet bilder som ska skickas in för
avläsning kräver detta ett förnyat FCI-beslut och bör hänföras till ovanstående HDpanelmöte. Detta gäller även det tydliggörande avseende begreppet ”sammanvägd
bedömning” som SSRK, SvStk, SSPK och SBK framfört.
CS ställer sig självklart bakom att bedömningen av inskickade HD-bilder ska bli så lika
som möjligt över tid och i samband med att det nya online-systemet tas i bruk kommer
rutinerna kring detta att stramas upp, såväl vad gäller de kliniker som röntgar, genom
avtal mellan dessa och SKK, och rutiner för bildhantering och avläsning och även vad
som noteras gällande eventuellas anmärkningar.
Eventuella skillnader mellan avläsarna kommer att hanteras genom HD-utredningens
föreslagna validering.
CS anser att när de ras- och specialklubbar som tidigare har haft hälsoprogram nivå 3
går över till HD- index, är hanteringen av eventuella noteringar om pålagringar något
för ras- och specialklubbarna att reglera.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Bo Skalin återkom till sammanträdet.
c) Redovisning av erhållna uppdrag till kommittéer och arbetsgrupper
Förslag till redovisning av de uppdrag CS erhöll vid KF 2017.
CS beslutade godkänna redovisningen.
d) Motioner och förslag till motionssvar
CS gick igenom att motioner och förslag till svar. Några motioner återremitterades för
justering.
CS beslutade att slutliga förslag presenteras vid CS möte i augusti.
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e) Privat sektor – SKK Hundcollege
CS har tagit del av redovisningen av rapport kring privat sektor och SKK Hundcollege.
Dokumenten är kompletterade med en skatteteknisk beskrivning.
Ett förslag till inriktningsbeslut gällande samverkan med privata företag inom SKKorganisationen presenterades också.
CS beslutade att godkänna redovisningen samt förslag till inriktningsbeslut efter en
smärre justering.
f) SKKs värdegrund – uppdrag från KF 2017
Punkten är bordlagd till CS möte den 13 augusti.
g) Förslag till workshop och pausinformation vid KF 2019
Workshop
a. HD-utredningen
b. En schysst bild av jakten – etiken i sociala medier (JhK)
c. Vad vill organisationen att SKK ska satsa/fokusera på när det gäller
utvecklingen av distansutbildningar de kommande åren (UK)
d. God intern kontroll (ekonomi, klubbförsäkring, förmögenhetsbrott (Ulf
U)
e. Förslag till översyn av hur SKKs specialklubbar är organiserade samt
regler för antalet ledamöter på KF (FK)
Pausinformation
Information från Studiefrämjandet
Utbildningskommitténs arbete med hundcollege (UK)
Vote-IT (FK)
CS beslutade i enlighet med förslaget.
h) Förslag till föredragningslista samt föredragande på KF och
Länsklubbsfullmäktige
Föredragningslistan för KF gicks igenom och godkändes.
i) Länsklubbsfullmäktige
Föredragningslistan för Länsklubbsfullmäktige gick igenom och godkändes.
Två informationspunkter kommer att hållas av Utställningskommittén efter avslutat
möte; Miljö- och tillgänglighet i organisationens verksamhet och Framtids
länsklubbsutställningar.
CS noterade informationen.
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j) Informations från SKKs valberedning
För information fanns valberedningens förslag till nominerade ledamöter för
kommande mandatperiod.
CS noterade informationen.
k) Utmärkelser
Hamiltonplakettörer
Thomas Uneholt redogjorde för arbetsgruppens arbete och lämnade följande förslag
till mottagare av Hamiltonplaketten:
Hansson Marianne, Heby
Gatefields, collie, långhår
Löwbeer Mia, Massih Monica, Johanneshov respektive Västerås
Yulara, basenji
Niklasson Ann-Christin o Niclas, Köpingsvik
Scuba's, weimaraner
Widebeck Lena, Eskilstuna
Combine, golden retriever
Karlström Gunilla, Forshaga
Uved's, curly coated retriever
Enserud Olsén Bodel, Östersund
Mavibos, tibetansk spaniel
Skoglund Anita, Lerum
Footprints, yorkshireterrier
Fredriksson Marianne, Björnlunda
Fagermons, tax, lh normal
Jacobsen Marie o Tommy, Sjuntorp
Askmaden's, tax, kh normal
Uppström Annica o Nils, Uddevalla
Nordvikens, samojedhund
CS beslutade i enlighet med förslaget.
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Förtjänsttecken
Ulf Uddman redogjorde för arbetsgruppens arbete och föreslog följande mottagare av
SKKs förtjänsttecken:
Ann Erlandsson, Ljugarn
Ewa Lundén, Kvibille
Ann Lidenfeldt, Oviken
Anneli Jönsson, Lund
Kerstin Ohlsson, Kristianstad
Eva Ohlin, Åhus
Birgitta Bernhed, Sollebrunn
Silvana Carlén, Kvillsfors
Madeleine Bäckman, Sorunda
Susanne Krül, Malmö
Mari-Ann Nilsson, Bjärred
Björn Einarsson, Västra Ämtervik
Peter Engström, Lövånger
Jonny Valberg, Västerås
Angelica Andersson, Göteborg
Barbro Olsson, Kopparberg
Rolf Weiffert, Åhus
Susanne Fagrell, Rånäs
Ingmar Palmgren, Romakloster
Stellan Johansson, Tärnaby
Per Jensen, Rimforsa
Fredrik Steen, Tullinge
Eva Bodfäldt, Södra Sandby
Thomas Uneholt, Åkersberga
Maritha Östlund-Holmsten, Gyttorp
Eva Lejdbrandt, Lödöse
Freddy Kjellström, Gräsmark
Ylwa Malmberg, Norrtälje
Conny Jakobsson, Gamleby
Förtjänsttecken i guld
Arbetsgruppen föreslår följande mottagare av SKKs Förtjänsttecken i guld:
Henrik Barnekow,
CS beslutade i enlighet med förslaget.
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Hedersledamot (Britt-Marie Dornell deltog inte i beslutet)
CS beslutade att till KF lägga fram förslag om att utse en person till hedersledamot:
Britt-Marie Dornell, Lövestad.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Patriotiska Sällskapets Utmärkelse
Ulf Uddman informerade att Petra Ellström (IT-avd). kommer att få ta emot Patriotiska
Sällskapets Utmärkelse på årets Kennelfullmäktige då hon har varit anställd på SKK i 25
år.
CS noterade informationen.
Mottagare av förtjänsttecken, förtjänsttecken i guld, hedersledamot och Patriotiska
Sällskapets Utmärkelse beslutades på CS möte den 10 april men CS har valt att
presentera mottagarna av de olika utmärkelserna vid samma tidpunkt som mottagarna
av Hamiltonplaketten beslutades.

§ 63 Ajournering av sammanträdet
Ordförande ajournerade sammanträdet kl. 18.00 för att återupptas den 12 juni kl.
08.30.

§ 64 Ajourneringen av sammanträdet avslutas
Ordförande avslutade ajourneringen och sammanträdet återupptogs den 12 juni kl.
08.30.
Då Britt-Marie Dornell blev sjuk, utsågs Eva Lejdbrandt att justera dagens protokoll.
Britt-Marie var dock närvarande på § 67 c) samt § 71.

§ 65 Presidiefrågor, IT-arbetet
SKKs IT-chef hälsades välkommen till sammanträdet.
Bengt Pålsson föredrog status på arbetet med analys, inventering och planerade
förändringar i SKKs verksamhetssystem samt status på projektet Arrangera Jaktprov
vilket är under uppstart. CS pekade på behovet av att påbörja projektet
utställningsadministrativt system.
CS noterade informationen.
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§ 66

SKKs FCI representanter

a) SKKs FCI-representanter fram till 2021
Ulf Uddman informerade om att några av representanterna har tackat nej till en ny
mandatperiod varvid några nya har tillfrågats.
CS har tagit del av förslaget och beslutade i enlighet med detsamma.

§ 67

Skrivelser som rör läns- och specialklubb

a) Brev från Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar angående valpkull –
bracco italiano
Avelskommittén i specialklubben har i brev beskrivet ett problem som gäller en kull
med bracco italiano valpar där det råder oklarheter kring uppfödaren och registrering
av kullen.
CS beslutade att SKKs kansli får i uppdrag att undersöka ärendet och lämna ett svar.
b) Svenska Agilityklubben angående privata avtal för arrangemang av officiella
agilitytävlingar
Klubben har avtal med 10 privata aktörer som får arrangera officiella agilitytävlingar i
dagsläget. 8 aktörer har avtal t.o.m. december 2020. Två avtal löper ut 31 december
2019.
Klubben ansöker om alla tio avtal ska gälla t.o.m. 31 december 2020.
CS har tagit del av PtK sammanfattning som är positiv till att pilotprojektet kan
permanentas.
CS beslutade att verksamhetsklubbens avtal med de 10 aktörerna ska gälla till den 31
december 2020.
c) Brev från Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, angående retroaktiv
registrering av labrador retriever
SSRK har i brev kommenterat beslut att bevilja dispens för retroaktiv registrering av
labrador retriever. Dessutom har ett större antal stödbrev från klubbar till stöd för
SSRKs skrivelse kommit till SKK.
Britt-Marie Dornell redogjorde för det uppdrag som hon och Ulf Uddman fått av CS
2016, CS nr 2-2016, § 41 b). Syftet med uppdraget var att hitta en samverkan mellan
SSRK och Jaktretrieverklubben respektive Jaktspanielklubben. Processen har hela tiden
skett i nära samarbete med specialklubben.
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Redan vid första mötet 2016-03-19 redovisade SKK, som en del i att möjliggöra att
uppnå en samverkan mellan berörda parter, ett antal förslag. Som i all förhandling
måste involverade parter vara beredda att ge och ta för att man ska kunna nå
framgång. De olika aspekter som framkom vid det inledande mötet redovisades till CS
vid mötet i april 2016.
Från CS protokoll nr 2-2016 kan bl.a. följande citeras:
- SKK möjliggör att kostnadsfritt retroaktivt kunna registrera de hundar som
registrerats i Svenskt Jakthundsregister för att säkerställa att ingen enskild
uppfödare ska behöva riskera att förlora sitt avelsmaterial
- Om en sammanslagning av avelsmaterial, medlemmar och funktionärer sker
kommer detta att öka tillgången till avelshundar, instruktörer, domare och
provmarker.
- Både SKK som SSRKs representanter enades kring att målsättningen för det
fortsatta arbetet ska var att inspireras av att en lösning gått att finna i Danmark
men anpassa denna lösning till svenska förhållanden och strukturer.
Från minnesanteckningar som upprättades vid mötet den 29 mars 2016 med SKK och
SSRK framgår även:
- Hundarna som är registrerade inom ramen för JRK och JSK skiljer sig inte mot
SKK-registrerade hundar vad gäller rasrenhet.
Vid uppföljande möten och samtal som varit mellan SKK och SSRK har dessa
utgångspunkter för att hitta en lösning upprepats utan några invändningar från SSRKs
representanter. Inte eller har det ifrågasatts att de registrerade hundarna i
Jakthundsregistret inte ska vara rashundar. Möten har fortlöpande redovisats till CS av
Britt-Marie Dornell.
SSRK begärde hos SKK möjlighet att genom dispens registrera hundar från t.ex.
Svenska Jakthundsregistret redan 2012. Beslut i SSRKs huvudstyrelse 2012-05-11 §
161. SKKs Avelskommitté beslutade vid möte 1-2013 § 25 att efter framställan från
SSRK utarbeta nya förenklade rutiner för registrering av hundar från andra register
som inte var godkända. I framställan till SKK/AK anförde SSRK bland annat ”SSRK vill
härmed göra en hemställan att ett liknande regelverk införs i Sverige som gäller för
spaniel och retriever i Danmark”.
Av ovanstående skäl finner CS det svårt att förstå att SSRK nu i brev 2019-05-24 starkt
ifrågasätter om de hundar som är inregistrerade i Svenskt Jakthundsregister är
rashundar. SSRK har före SKK/AKs beslut begärt dispens för registrering av ett flertal
hundar från Jakthundsregistret, varav flera är uppfödda av den aktuella kenneln.
Vad gäller andra delar av samtalen mellan SKK och SSRK har SKK på begäran av SSRKs
ledamöter avvaktat olika ställningstaganden som varit uppe för beslut på SSRKs
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fullmäktige 2017 och 2019. Avsikten har från SKKs sida varit att kunna uppnå de syften
som tar sitt ursprung från de samtal som började 2016.
SKK har t.ex. uttryckt stöd för det samarbetsavtal som SSRK slutit med klubben
Jaktspaniel i Sverige. Nämnda avtal borde kunna ligga som en utgångspunkt för ett
motsvarande samarbete med Jaktretrieverklubben.
I början av 2018 fick SKK kännedom om att innehavarna av kennel Perdix Gundogs
beviljats medlemskap i SSRK. SKK upplyste vid detta tillfälle innehavarna om
skyldigheten att som medlem måste hundar som föds upp av kenneln registreras i SKK.
Kennelnamnsinnehavarna valde då att inte längre vara medlemmar i SKK. Senare
under 2018 återkom företrädarna för kennel Perdix Gundogs med en förfrågan kring
möjligheten att åter registrera sina hundar i SKKs register från Jakthundsregistret. Som
redovisats ovan fanns tidigare redan enskilda registreringar gjorda. Hundar uppfödda
av kennel Perdix Gundogs är hundar med god jaktlig härstamning och oftast med
härstamning från England med registrerade hundar i The Kennel Club. SKK skickade en
förfrågan till SSRK i slutet av 2018 på nämnda fråga från kennel Perdix Gundogs.
Arbetsgruppen såg inte att de frågor och synpunkter som SSRK framförde i sitt svar
2018-12-14 var av den art att en retroaktiv registrering skulle avslås.
SKKs beslut att retroaktivt registrera kennel Perdix Gundogs uppfödning mellan 20052018 skickades i brev till SSKR 2019-04-01. Så här i efterhand kan beklagas att VD i ett
samtal med Eva von Celsing, som hade SSRKs uppdrag att besvara SKKs brev av den 1
april, använde begreppet att det var ett ”VD-beslut”.
CS har löpande informerats om samtalen arbetsgruppen haft med SSRK och
företrädare för klubbarna som inte är anslutna till SKK.
CS fann det angeläget att redovisa bakgrunden och det arbete som skett och skälen till
den tidigare gemensamma ambitionen, att försöka att få hela labrador retrieverpopulationen i Sverige i en gemensam stambok.
CS beslutade att enhälligt ställa sig bakom arbetsgruppen och VD-beslutet att
retroaktivt registrera uppfödda hundar av kennel Perdix Gundogs mellan åren 20052018.

§ 68

SKK/DK

a) Protokoll nr 2-2019
Protokoll för vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 19
mars 2019.
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b) Protokollsutdrag 1 32, övriga skrivelser
Göran Bodegård har i brev till DK inkommit med en skrivelse som gäller domares
miljöpåverkan i och med domaruppdrag utomlands.
CS beslutade uppdra till SKKs VD att besvara skrivelsen.
c) Information från ordförande
Domarutbildningar
Det finns nu digitala utbildning på raser som domare kan ta del av, Hälleforshund och
svensk vit älghund.
Preparandkurs
Nästa preparandkurs kommer att hållas under 2021. Antagningsprovet kommer att
kompletteras med ett praktiskt prov – Eye for a dog – som ursprungligen kommer från
Finska Kennelklubben.
Anatomi- och bedömningsteknik
En kurs i anatomi- och bedömningsteknik kommer att hållas under två veckoslut under
2020 och vara speciellt riktad till ungdomar.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

SKK/AG-ES
d) Minnesanteckningar nr 2-2019
Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Arbetsgrupp för att främja exteriör sundhet den 28 mars 2019.
e) Protokollsutdrag § 20 j) protokollsutdrag från CS 1-2019, 8 g)
Arbetsgruppen diskuterade innehållet i protokollsutdragets frågeställningar och önskar
CS förtydligande till vilka som ska arbeta vidare med de olika punkterna.
CS noterade att några av frågeställningar är omhändertagna . Kvarstående
åtgärdspunkter som avser kommunikation rörande brakyfrågan diskuteras inom CS. CS
återkommer avseende dessa åtgärder.
f) Protokollsutdrag § 22 Inkomna skrivelser
En rasklubb har inkommit med en skrivelse angående en exteriördomares handlande.
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DK har behandlat ärendet och beslutat att inte ta bort domaren som examinator för
rasen.
CS fastställde DKs beslut och beslutade uppdra till Thomas Uneholt att informera
rasklubben/specialklubben och återrapportera till CS möte den 13 augusti.
g) Minnesanteckningar nr 3-2019
Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Arbetsgrupp för att främja exteriör sundhet den 25 maj 2019.
h) § 33 Rapport från arbetsgrupper och pågående ärenden
AG-ES har till SKKs Utställningskommitté, UtstK, begärt att tävlan om årets
uppfödargrupp ska slopas. Då UtstK är av en annan åsikt än AG-ES önskar AG-ES att
Avelskommittén, AK, ska yttra sig i frågan.
CS diskuterade frågan och beslutade att AK inte ska handlägga detta.
i) Uppdaterad lista rörande brakycefalarbetet
För information fanns en uppdaterad lista över det arbete som görs rörande de
brakycefala raserna.
CS noterade informationen.
j) Förslag till domaranvisningar för vissa brakycefala raser
För information fanns ett första utkast till domaranvisningar för de domare som
ska döma brakycefala och andra raser i Sverige.
Nästa steg i processen är att texten ska kontrolleras mot gällande SRD-dokument
och förslag till en mer omfattande domarkritik ska tas fram. Förslaget ska också
skickas till berörda klubbar för synpunkter.
CS diskuterade förslaget och konstaterade att det är extra viktigt att syftet med
domaranvisningarna kommuniceras och distribueras på ett bra sätt.
CS beslutade att arbetsgruppen får fortsatt mandat för att lämna ett slutligt
förslag.
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna.
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§ 69

SKK/UtstK

a) Protokoll nr 2-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
den 3 april 2019.
b) Allmänna regler utställning, prov, tävling och beskrivning samt
Utställningsregler punkt 21
CS har tidigare tagit ett beslut om att en hund ska kunna stängas av från tävling,
utställning och prov p.g.a. ohälsa.
Förslag till kompletterande text redovisades:
Ohälsa Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified med hänvisning till
anatomiska defekter som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet äger inte rätt
att delta.
Hund som vid ett (1) tillfällen tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska
defekter som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet och som beror på
uppenbara tecken på andningsproblem äger inte rätt att delta. Hundägaren har
möjlighet att hos SKK begära omprövning av förbud att delta när Disqualified är
tilldelat på grund av andningsproblem.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Även SKKs Utställningsregler, regler för bedömning, punkt 21. Kvalitetsbedömning,
Disqualified behöver justeras enligt nedan:
Disqualified (diskvalificerad)
Ska tilldelas hund som:
a) är exteriört otypisk för rasen eller har fel som anges som diskvalificerande i rasens
standard.
b) har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och
sundhet, med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/användningsområde.
c) hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar.
d) i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då hund kastar sig paniskt
iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig
väg.
Domaren ska särskilt signera Disqualified i resultatlistan om detta utdelats med
anledning av punkt b) och d) ovan.
Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas enligt rasstandardens krav.
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Orsak till Disqualified ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 70

SKK/PTK

a) Protokoll nr 1-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och
Tävlingskommitté den 5 mars 2019.
a) Ny sekreterare i kommittén
Boa Strandberg är anställd som ny sekreterare i kommittén då Brith Andersson
kommer att pensioneras inom det närmaste året.
b) Verksamhetsklubbar
SKK ska tillsammans med Nose Work Klubben och Svenska Brukshundklubben ha ett
möte för att diskutera vissa delar av klubbarnas verksamheter.
c) Regelverk för verksamhetsklubb
Regelverk för nose work är fastställt att gälla för en provperiod om tre år, t.o.m. 201912-31. Smärre justeringar kan göras innan reglerna övergår till ordinarie
låsningsperiod.
CS noterade informationerna.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 71

SKK/JhK

a) Protokoll nr 1-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den
21 februari 2019.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
b) Protokoll nr 2-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den
11 och 12 april 2019.
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c) § 18.6 Löshundsjakt – ett kulturarv och en levande tradition
CS har tagit del av en ansökan som kommer att skickas till Institutet för språk och
folkminnen för att få löshundsjakt klassad som ett kulturarv.
Staffan Thorman och Nils Erik Åhmansson, Svenska Kynologiska Akademin har varit
Jakthundskommittén behjälplig med ansökan.
CS fann ansökan mycket välskriven och välformulerad.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
d) Information från ordförande
Öster-Malma
Det årliga mötet med jakthundsklubbarna på Öster-Malma var mycket lyckat och
uppskattat. Klubbarna uppskattar att få möjlighet att diskutera gemensamma och
aktuella ämnen kring jakt. Mötena bidrar till en känsla av samhörighet med SKK vilket
är mycket viktigt.
CS noterade informationen.

§ 72

SKK/UK

a) Protokoll nr 2-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté
den 9 april 2019.
b) Information från ordförande
SKK Play som kommer att handla om ekonomi för uppfödare, har premiär den 19
september kl. 19.30.
Ordförande deltog på Studiefrämjandets föreningsstämma i slutet av maj tillsammans
med Jerker Olin som representerade Föreningskommittén och vars uppdrag var att
studera Vote-ITs användning i praktiken.
Samtal fördes med Folkbildningsrådets representant vid föreningsstämman angående
rådets tolkning och definition av begreppet distansutbildning, som kan komma att
påverka möjligheterna för Studiefrämjandet att stötta SKK med administration av
distansutbildningarna i framtiden.
För närvarande är fem längre distansutbildningar framtagna och genomförs löpande.
Kortare självstudieutbildningar är under utformning. Samtal har förts med
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utbildningsansvarig på SBK kansli om möjligheterna att skapa en SKK-gemensam
utbildningsportal för att förenkla för medlemmarna att hitta rätt och skapa överblick
över organisationens samlade utbildningsutbud.
UK har beslutat att framtida utbildningar av lärare för handledarutbildningarna ska
genomföras av Studiefrämjandet genom att lärarna går SF ledarutbildning 3*2 dagar.
Fortsättningsvis kommer Sf även att hålla i dag 1 (pedagogik och kursledning) för
blivande handledare.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 73

SKK/AK

a) Protokoll nr 2-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 3
april 2019.
b) Information från ordförande
Ordförande informerade om att det finns behov av IT-utveckling för registrering av
DHM hos dobermann.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 74

SKK/KHM

a) Protokoll nr 2-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars
mentalitet den 7 maj 2019.
b) Information från ordförande
Möte med Svenska Brukshundklubben, SBK
Den 14 – 15 maj hade kommittén och SBK möte. Från KHM deltog Maritha ÖstlundHolmsten, Stefan Björkman och Sonny Ström – båda med bakgrund i SBK och
mentaltestdomare. Stefan Björkman arbetar med hundverksamheten i Försvaret mm.
Del av tiden deltog även Ulf Uddman och Brith Andersson från SKKs kansli.
Från SBK deltog Annelie Hultman, nyvald 1.e vice ordförande i SBKs Förbundsstyrelse
(FS) och sammankallande i utskottet för avel och hälsa, Fredrik Berg, FS-ledamot och
nytänkt ordförande i utskottet avel och hälsa samt från UGM (utskottsgruppen mental)
Conny Borg och Jessica Alenius.
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Mötet diskuterade främst mentalitet men även andra frågor, t.ex. relationen mellan
SKK och dess största specialklubb och hur både sociala media och högröstade personer
förstör bra och konstruktiva relationer och diskussioner.
Mötet diskuterade om MT 2007 och lite om CS beslut kring MT 2017 och framtiden för
mentaltestet.
På agendan låg även MH och önskemål och utförandebeskrivningar och i den frågan
kom vi i mål.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 75

SKK/UKK

a) Protokoll nr 2-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté den 11 april 2019.
b) Protokollsutdrag § 30 – Information från Kennelkonsulentsekretariatet
UKK har beslutat att avauktorisera Ingela Sundqvist som kennelkonsulent p.g.a.
inaktivitet.
CS beslutade fastställa UKKs beslut och tacka Ingela Sundqvist för nedlagt arbete
genom åren.
c) Rapport av regelöverträdelser
För information fanns statistik över de ärenden UKK handlagt från år 2009 till dags
dato. CS konstaterar att det totala antalet ärenden har minskat, vilket är positivt.
CS tackade för informationen.
d) Överklagan registrering av valpkull (UKK-beslut R31/18)
Uppfödare överklagar beslut om att inte få dispens för att registrera en kull efter en tik
som är registrerad som australian shepherd men som enligt uppfödaren egentligen är
en miniature american shepherd. CS kan konstatera att beslut som tagits när det gäller
de båda raserna har gjort att uppfödaren hamnat i en moment-22 situation.
CS beslutade efter diskussion att ge dispens för att registrera den berörda kullen efter
Tresrullah’s Racy Red Head.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 76

SKK/FK

a) Protokoll nr 2-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den
28 mars 2019.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
b) Protokoll nr 3-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den
23 maj 2019.
c) § 52 Protokollsutdrag från CS och kommittéer
Centralstyrelsen har tidigare återremitterat ett förslag om stödmedlemskap som
lämnats av FK.
FK har beslutat att inte lämna något ytterligare förslag utan föreslå att CS ska
undersöka möjligheterna att driva frågan i kampanjform. Om CS inte hittar någon
lämplig form att driva en kampanj önskar FK återremittering av frågan igen.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
d) Brev från Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, angående funktioner
med förtroendeuppdrag
I brev till SKK/CS ställer SSRK ett antal frågor som rör klubbar och företag som de anser
agerar utanför FCI- och SKK-sfären.
CS diskuterade kring frågeställningarna och beslutade uppdra till VD att besvara
brevet.
e) Förslag att utreda hur SKKs specialklubbar är organiserade
Föreningskommittén har under verksamhetsperioden sett över hur SKKs
specialklubbar är organiserade. Kommittén har identifierat ett antal
problemställningar som behöver utredas vidare och på sikt leda till en förändring av
specialklubbsorganisationen.
CS diskuterade frågan och beslutade att uppdra till FK att till nästa CS möte lämna
förslag på ett utredningsuppdrag som kan föras vidare till Kennelfullmäktige 2019.
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§ 77

SKK/DN

a) Beslut
För information fanns beslut tagna av Disciplinnämnden.
CS noterade informationen.
b) Begäran om omprövning av beslut
CS har fått en begäran om överprövning av ett ärende som avgjorts under 2019.
CS beslutade uppdra till VD att besvara brevet.

§ 78

SKK/AG Standard

a) Protokoll nr 1-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för
standard den 5 april 2019.
Protokollet godkände och lades till handlingarna.
§ 79

Svenska Kynologiska Akademin

a) Ny ledamot
Pekka Olson informerade om att Akademin beslutat att ta in ytterligare en ledamot.
Dan Ericsson har tackat ja till att ingå i Akademin.
CS fastställde Akademins beslut.

§ 80

Nordiska frågor

a) Border Dog Show 2021
SKK har tagit emot besked från FCI där de beviljat Svenska Kennelklubben att i
samarbete med Finska Kennelklubben arrangera en svensk utställning på finsk mark.
CS noterade information.
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§ 81 Internationella frågor
FCI
a) Huvudsakliga beslut från möte 27 och 29 april 2019
För information fanns huvudsakliga beslut från möte den 27 och 29 augusti. FCI har
bl.a. utsett ett nytt presidium bestående av Tamas Jakkel, Gerard Jipping och Barbara
Müller.
CS noterade informationen.
b) Huvudsakliga beslut från möte 28 och 29 april 2019
För information fanns bl.a. information om balansräkning, vinst- och förlusträkning för
2017 och 2018, budget och avgifter för år 2020-2021.
CS noterade informationen.
Rapporter från FCI-representanter
c) FCI Dog Dance Commission
För information fanns rapport från möte med FCI Dance Commission den 13-14 april
2019 i Stuttgart, Tyskland.
d) FCI Continental Pointers
För information fanns rapport från möte med FCI Continental Commission i Paradas,
Spanien.
e) FCI Domarseminarium för IGP-domare
För information fanns rapport från FCIs domarseminarium för IGP domare den 2-3
mars i Moers, Tyskland.
CS noterade informationerna.

§ 82

Ekonomi

a) Rapport från BDO om Svenska Kennelklubben
För information fanns kompletterande rapport till årets revisionsberättelse.
CS noterade informationen.
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§ 83

Statistik

a) Registreringsstatistik
Registreringarna ligger på en stabil nivå sedan någon månad tillbaka.
CS noterade informationen.

§ 84

Mötesspecifika frågor

a) Protokoll Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Minnesfond
Protokoll fört vid sammanträde i Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Minnesfond
den 9 april 2019.
Två sökande fick möjlighet att förkovra sig inom sina hundsporter, draghundssport och
agility. Totalt 12 000 kr betalades ut.
CS noterade informationen.

§ 85

Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat

CS beslutade att inga beslut fick offentliggöras innan protokollet är justerat.

§ 86

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 13 augusti 2019.

§ 87

Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:
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Pekka Olson
Ordförande

Justeras:

Thomas Uneholt

Justeras:

Britt-Marie Dornell
§ 56 – 63

Eva Lejdbrandt
§ 64 – 87

