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SKK/CS nr 3-2020
2020-03-26
§ 31-45

Protokoll fört vid extra telefonsammanträde med Svenska Kennelklubbens
Centralstyrelse 26 mars 2020.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt, Maritha Östlund-Holmsten, Bo Skalin, Eva
Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Magnus Jensen, Ove Johansson
Suppleanter:
Anna Fors Ward (§ 31- delar av § 39), Kurt Nilsson, Birgitta Bernhed, Jörgen Oinonen
Adjungerade:
Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist, personalrepresentant
Anmält förhinder:
Bengt Pettersson
Protokoll
Annika Klang
§ 31

Sammanträdet öppnas

Pekka Olson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat.
Pekka Olson inledde sammanträdet med några minnesord över Göran Bodegård som
nyligen gått bort. Tankarna går till Görans närmaste familj.

§ 32

Val av justerare

Maritha Östlund-Holmsten och Thomas Uneholt utsågs att jämte ordförande justera
dagens protokoll.
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§ 33

Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 2-2020 godkändes och lades till handlingarna.

§ 34

Presidiebeslut

a) Svenska Brukshundklubben – dispensansökan för att skjuta fram datum för
kongressen 2020
Presidiet har lämnat dispens till Svenska Brukshundklubben att genomföra sin kongress
senast den 31 oktober 2020.
CS beslutade att fastställa beslutet.
b) SKKs Föreningskommitté – Års- och fullmäktigemöten
Presidiet har på rekommendation av Föreningskommittén beslutat att direkta
medlemsorganisationer har en generell dispens med att avhålla års- och
fullmäktigemöten senast den 30 september 2020. För indirekta
medlemsorganisationer gäller en generell dispens fram till den 31 augusti 2020.
CS beslutade fastställa beslutet.
c) Frågor från klubbar angående årsmöten etc.
Föreningskommittén får frågor från klubbar med olika förslag på lösningar på att
genomföra års- och fullmäktigemöten och begäran om dispenser.
CS beslutade att Föreningskommittén har fortsatt mandat att hantera dessa frågor om
eventuella dispenser och andra frågor som års- och fullmäktigemöten.
d) Protokollsutdrag FK nr 2-2020, § 25 SKKs föreningskonsulenter
Föreningskommittén har uppmanat en specialklubbsstyrelse att återta rasansvaret för
en av sina rasklubbar. Skälet är att rasklubbens årsmöteshandlingar innehåller
anmärkningsvärda utredningar och förslag till beslut från styrelsen rörande klubbens
ekonomi.
FKs ordförande och sekreterare har under det gångna året mottagit ett stort antal
klagomål mot rasklubbens styrelse såväl som specialklubbens hantering av situationen
i rasklubben.
Med anledning av detta har SKKs presidium beslutat att stödja FKs uppmaning till
specialklubben.
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CS har tagit del av ett stort antal dokument i ärendet och mot denna bakgrund
beslutade CS fastställa presidiets beslut.
CS har även fått information om att specialklubben nu följt FKs uppmaning (sekr. anm.)

§ 35

Information från SKKs ordförande

a) Rapport från samtal med specialklubb
Efter att ha fört samtal med en av organisationens specialklubbar har SKKs ordförande
uppfattat att det är viktigt för SKK att göra ett förtydligat uttalande kring sitt
ställningstagande om vad som är lämpligt att kunna genomföra när det gäller
hundrelaterade evenemang.
CS diskuterade frågan mycket ingående och beslutade uppdra till vd och tävlings- och
utbildningschefen, att formulera en rekommendation om vad som ska gälla angående
klubbrelaterade evenemang fr.o.m. nu och fram till i första hand den 31 maj 2020 med
inriktningen att begränsa dessa till att omfatta högst 10 personer..
b) Animal Health Trust
Pekka Olson informerade om att Animal Health Trust, som är en
välgörenhetsorganisation i Storbritannien, nu ställt in betalningarna. Organisationen
har under flera år dragits med ekonomiska svårigheter.
CS noterade informationen.

§ 36

Information från SKKs VD

a) Uppdatering över inställda verksamheter inom organisationen
För information fanns en lista över de utställningar som är inställda de närmaste
månaderna.
Övriga evenemang, finns det i dagsläget ingen samlad information om.
CS noterade informationen.
b) Uppdatering över situationen på SKKs kansli
VD gav en ingående information om läget för kansliets olika avdelningar.
 Sedan en vecka tillbaka arbetar ca 50 personer hemifrån, detta kommer att
pågå i första hand fram till påsk.
 Flera planerade möten har genomförts digitalt
 SKKs ledningsgrupp har avstämningsmöten varje dag
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Arbetsbelastningen har hittills varit relativt normal men börjar mattas för vissa
verksamheter

c) Besparingsåtgärder
Hundsport
Förslag att Hundsport nr 4-2020 kommer ut som vanligt men bilagorna Utställning och
Jakthund ställs in. Visst material från bilagorna kommer dock att flyttas till
huvudtidningen.
Vidare föreslås att Hundsport Special nr 2 2020 slås ihop och blir ett dubbelnummer 23. Utgivningen tidigareläggs till augusti 2020.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Kommittéarbetet
De olika kommittéerna kommer att fortsätta sitt arbete med, för de flesta, reducerat
antal möten och minskade ekonomiska anslag. Möten kommer också att genomföras
på distans istället för fysiska möten. Större utvecklingsprojekt får läggas på is,
domarkonferenser får minskade anslag m.m.
CS har inga invändningar mot de lagda förslagen om minskade anslag och förändrat
arbetssätt.
CS beslutade i enlighet med framlagt förslag.
Verksamheten
I den rådande situationen kommer det eventuellt att finnas tid för att kunna starta upp
mindre utvecklingsprojekt som sedan länge funnits på önskelistan från t.ex. avel och
hälsa, marknad och medlemsservice.
CS beslutade att uppdra till ordförande, vd och SKKs ledningsgrupp att se vilka projekt
som ska utföras eller inte under den rådande situationen.
Övrigt
I och med att mer och mer kommunikation inom den närmaste framtiden kommer att
ske på distans beslutade CS att uppdra till vd att påskynda att ta fram ny teknik för att
kunna bedriva mötesverksamhet etc. på distans i SKKs konferensutrymmen på SKKs
kansli.
VD försäkrade CS att detta är under arbete och förhoppningen är att den nya tekniken
ska vara på plats mycket snart.
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§ 37

SKK/FK

a) Diskussion kring föreningsfrågor, klubbars årsmöten etc.
Se § 34 b) och c).

§ 38

SKK/DK, protokoll nr 2-2020

a) § 30 - Avstängning av exteriördomare
En exteriördomare har av Disciplinnämnden, DN, fått en varning samt förbud mot att
anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning
under tiden från 2020-03-06 och tre år framåt.
Domarkommittén, DK, har i sin tur beslutat att stänga av domaren i 24 månader då
”förtroendet för domaren tillfälligtvis skadats” (Regler och anvisningar för
exteriördomare samt domaretiska regler, s. 27).
DK anser att avstängningen bör gälla under samma period som tävlingsförbudet och
vidarebefordrar frågan till CS för beslut om hur länge avstängningen ska gälla. DK har
endast mandat att stänga av en domare i 24 månader.
CS diskuterade ärendet och beslutade att domarens avstängning ska gälla fr.o.m.
2020-03-06 och tre år framåt.
Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 39

SKK/UtstK

a) SSUK, Svenska Lundehundsällskapet – Överklagan av Utställningskommitténs,
UtstK, beslut om ändring av utställningsplats
Rasklubben begär i brev överprövning av UtstKs beslut om att inte få byta
utställningsplats för sin utställning 2021. Specialklubben stöder rasklubbens begäran.
Rasklubben motiverar sin begäran med de betydande ekonomiska fördelar som de
som liten klubb skulle få av flytten, bl.a. gratis utställningsplats, gratis uppställning med
el för husbilar och husvagnar samt gratis övernattning för övriga deltagare.
CS diskuterade ärendet mycket ingående och just i det här specifika fallet kan CS tänka
sig att göra ett undantag från gällande regelverk, med de argument som klubben
framför.
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CS beslutade att bifalla klubbens begäran och lämna dispens från gällande regelverk.
Klubbens utställning flyttas från Vaxholm till Gottåsa i maj 2021.
CS vill dock påpeka vikten av att klubbarna noga tänker igenom sina ansökningar om
datum och plats för sina evenemang.
Utdrag ur gällande regelverk att arrangera utställning:
”För länsklubbar ska ansökan om utställning ske cirka tre år i förväg till SKK, exempelvis
ansöker länsklubbar senast 30 april 2019 för utställningsprogram år 2022. Länsklubbar
som önskar anordna större arrangemang, exempelvis 3 x utställningar, ska ansöka om
det senast 28 februari (dvs två månader före ordinarie länsklubbsansökan). I exemplet
ovan skulle det alltså innebära senast 28 februari 2019 för utställningar år 2022.
För specialklubbar ska ansökan om utställning ske cirka två år i förväg till SKK,
exempelvis ansöker specialklubbar senast 28 februari, 31 maj eller 31 oktober 2020 för
utställningsprogram år 2022. Respektive specialklubb sänder själva ut
ansökningshandlingar till sina rasklubbar, distrikt eller avdelningar.”
”Om ni trots ett väl genomtänkt beviljat utställningsprogram skulle behöva korrigera
utställningsdatum och/eller -plats, ska detta göras skriftligen till UtstK. För länsklubbar
krävs mycket särskilda skäl för att få ändring godkänd, gäller även ändring av
gruppfördelning. För specialklubb ska ansökan om ändring göras på denna
blankett senast 1 oktober året innan utställningen. Tänk på att ansökan om ändring
ska göras gemensamt om utställningen är ett samarrangemang med annan/andra
klubb/ar.”

§ 40

Nordiska frågor

a) Information från Norsk Kennel Klub om permitteringar från den 1 april 2020
Ulf Uddman informerade om att SKK har fått information om att Norsk Kennel Klub
fr.o.m. den 1 april permitterar större delen av sin personal.
Dansk Kennel Klub har en liknande situation som Norge.
Finland har permitterat de personer som var anställda i deras bolag, ShowLink.
För alla nordiska länder gäller att utställningar, tävlingar och prov är inställda och/eller
skjutna på framtiden.
CS noterade informationen.
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§ 41

Internationellt

a) Hur ser situationen ut internationellt med inställda evenemang etc.
Flera av de internationella FCI-kommittéernas möten har blivit framskjutna på
obestämd tid.
Världsutställningen i Madrid har flyttats fram till den 9-12 juli 2020.
FCIs styrelse har underlättat för CACIB-utställningar att hållas även om de arrangeras
mindre än 30 mil från varandra. Det är också tillåtet att hålla en internationell
utställning under de dagar då Världsutställningen pågår. Detta betyder att Hallands
Kennelklubb, om det blir aktuellt, kan arrangera sin utställning den 10-11 juli som
planerat.
CS noterade informationen.
b) FCI – Information om förlängd betalningstid på fakturor
FCIs kansli har meddelat att under rådande omständigheter så har betalningstiden för
fakturor från FCI förlängts från 90 dagar till 180 dagar.
CS noterade informationen.

§ 42

Övrigt

a) Brev från Sydskånska Kennelklubben ang. uttalande från ledamot i DN på
sociala media
Sydskånska Kennelklubben har i brev till CS uttryckt upprördhet över att en ledamot i
Disciplinnämnden skrivit på sociala medier angående hur länsklubben hanterat den
uppkomna situationen med att ställa in sin utställning i Malmö.
CS har tagit del av ledamotens svar som också lämnats till länsklubben.
CS noterar båda parternas utsagor och lägger ärendet till handlingarna utan vidare
åtgärd.
b) Regeltolkning, fråga från Svenska Agilityklubben
Svenska Agilityklubben har ställt en fråga till Prov- och Tävlingskommittén om vad som
gäller för veterinär- och läkarintyg när en tävling ställs in genom force majeure.
CS beslutade hänskjuta ärendet till Prov- och Tävlingskommittén att besvara frågan.
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§ 43

Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat

CS beslutade att § 38 a) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.

§ 44

Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde ska enligt årsplaneringen hållas den 29 april. Dock gör
den rådande situationen att planeringen eventuellt måste justeras. VD för en löpande
diskussion med SKKs ordförande för att se vad som blir den bästa lösningen.

§ 45

Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Pekka Olson

Justeras:

Maritha Östlund-Holmsten

Thomas Uneholt

