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SKK/CS nr 4-2012
2012-09-21

§ 87-119

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse (CS) den
21 september 2012 på Hotel Gothia, Göteborg.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Nils Erik Åhmansson, ordf, Carl Gunnar Stafberg, Britt-Marie Dornell, Jahn Stääv,
Annica Uppström, Per-Inge Johansson, Bengt Pettersson, Mats Stenmark
Suppleanter:
Christoffer Schildt, Moa Källström
Adjungerade:
Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist
Anmält förhinder:
Åke Hedhammar, Göran Bodegård, Henrik Barnekow, Marie Nylander, Annika Klang

Vid protokollet:
Åsa Blomqvist

§ 87

Sammanträdet öppnas

Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade
sammanträdet för öppnat. Ordförande hälsade också välkommen till Åsa Blomqvist
som för dagen trätt in som personalrepresentant samt sekreterare.

§ 88

Val av justeringspersoner

Britt-Marie Dornell och Per-Inge Johansson utsågs att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.

SKK/CS nr 42012
2012-09-21
Sida 2/18

§ 89 Föregående protokoll nr 3-2012
§ 83 b
Information från VD
Författare till SKKs nya avelsbok är Sofia Malm och Åsa Lindholm. Helena Frögéli (f.d.
Rosenberg) kommer även att skriva cirka ett kapitel om mentalitet i boken.
VD informerade även om de böcker som är startgroparna bland annat en bok med
anledning av SKKs stundande 125 års jubileum.
CS noterade informationen.
Svenska Brukshundklubbens (SBK) kongress
VD informerade om brev från SBK gällande den utredning klubben gjort angående dess
övertagande av huvudmannaskapet för agility.
CS beslutade att bjuda in SBKs ordförande Rolf Weiffert till nästkommande möte för
vidare diskussioner.
Gun Kristensson har tyvärr på grund av sjukdom tvingats avsäga sig sina uppdrag i SKKs
Föreningskommitté respektive Freestylekommitté. (Några dagar efter CS möte nåddes
SKK av det sorgliga beskedet att Gun Kristensson avlidit, sekr. anm.)
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 90

Protokoll SKK/DK nr 3-2012

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 13
juni 2012.

§ 88

Övriga skrivelser

För kännedom fanns en skrivelse från Göran Bodegård med ett förslag om att ett nytt
kvalitetspris ska införas för att tydliggöra hundar som är typmässigt överdrivna.
DK tog del av skrivelsen och informationen om att skrivelsen har behandlats i CS dagen
innan. Därefter lades skrivelsen till handlingarna.
CS diskuterade skrivelsen från Göran Bodegård. Saken, kommer att tas upp på nästa
möte i NKU/AU, skrivelsen kommer att tas upp på nästa CS-möte då Göran Bodegård
inte var närvarande vid dagens möte.
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§ 94

Information från Tävlings- och Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen har blivit uppmärksammad på att det finns ett antal domare i
European Judges Directory som står som allrounddomare trots att de inte är
auktoriserade på tillräckligt många raser för att kunna anses som allrounddomare.
DK önskar att CS för frågan vidare till FCIs Europasektion för att utreda vad det beror
på.
CS beslutade att ta frågan vidare. VD har talat med Espen Engh som ska ta kontakt
med respektive land för att rätta till detta.
§ 114

Ansökningar beträffande överflytt av allrounddomare från annat FCIland (Protokollsutdrag från SKK/DK nr 4-2012)

Ordföranden informerade om att en ansökan från Bo Skalin och Natalja Nekrosiene,
båda numera bosatta i Sverige, om att få bli överförda från Finland respektive Litauen
till SKKs domarregister, inom kort kommer komma upp hos DK för handläggning.
DK tog del av ordförandens information och med den som bakgrund beslutades att
rekommendera CS att bevilja ansökan om överflytt av allrounddomarauktorisation för
Bo Skalin och Natalja Nekrosiene till SKKs domarregister.
CS beslutade att flytt av både Bo Skalin som Natalja Nekrosienes domarauktorisationer
godkänns.
Diskussion fördes även om frågan om då domare bosätter sig i Sverige och inte
meddelar SKK om att de vill få sin domarauktorisation överflyttad från sitt tidigare
hemland. Enligt FCIs regler ska flytten anmälas inom tre år från det att man bosatt sig i
ett annat FCI land, frågan är på vem ansvaret ska ligga att föra över auktorisationen?
CS beslöt att ta upp frågan på NKUs arbetsutskotts möte 26 september.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 91

Protokoll SKK/FREE nr 3-2012

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den
29 maj 2012.
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§ 66 Arbetsgruppen – Framtida organisation
”Beslutades att en enkät ska tas fram och skickas till läns- och specialklubbar
tillsammans med ett följebrev. Uppdrogs till Linda Laikre att ta fram ett förslag på
enkät och följebrev som ska fastställas på FREEs telefonmöte den 13 juni. Linda Laikre
ska även ta fram information och förfrågan till aktiva som kan läggas ut på
hundfreestyle.se. Uppdrogs till ordföranden att informera CS om förslaget samt den
tänkta enkäten ut till klubbarna. Efter CS synpunkter ska en plan sättas upp för vad
som behöver göras fram till den 1 januari 2014”.
Då ett synnerligen svagt intresse har visats i fråga om respons från klubbarna gällande
enkäten samt följebrevet beslutade CS att ge i uppdrag till VD samt Moa Källström att
utarbeta en plan hur verksamheten ska kunna startas. Man ska även titta på eventuella
krav gällande arrangerande av tävlingar samt hur man ska kunna finansiera
klubbens/verksamhetens kostnader.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 92 Protokoll SKK/PTK nr 2-2012
För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Prov- och Tävlingskommitté
den 31 maj 2012.
§ 35 Information
Information från SKKs kansli
[…]
SKK har framfört att i nuläget finns endast arbetsinstruktioner för den veterinär som
blir förordnad som besiktigande veterinär för närvaro vid vallhundsprov. Det är
önskvärt att arbetsinstruktioner snarast tas fram för övrig verksamhet. Därtill saknas
även utbildningsplan. Vid mötet meddelade SJV att arbetsinstruktioner samt
utbildningsplan kommer att tas fram inom en snar framtid.
[…]
CS noterade informationen.
§ 50 Bidragsberättigade domarkonferenser
d) Svenska Polarhundsklubben
Såsom specialklubb med provregler inom PTKs ansvarsområde skickas information om
ansökan om bidragsberättigad domarkonferens också till Svenska Polarhundsklubben.
Vid SPHKs prov och tävlingar är domarna utbildade och auktoriserade av Svenska
Draghundsportförbundet/SDSF. Då SPHK innehar huvudmannaskap för
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meriteringsregler inom SKK-organisationen har PTK kontaktat SPHK angående
utbildning och auktorisation av domare.
SPHK har inkommit med ett kort svar i vilket framförs att frågeställningen var ny för
klubben och att man förlitar sig på SDSFs domarutbildning. Klubben vill gärna ha med
sig frågan och diskutera detta vidare.
Förde PTK en ingående diskussion med utgångspunkt från SPHKs svar. Då SPHK är en
specialklubb inom SKK-organisationen ställer sig PTK ändock frågande till att inte
domare som dömer SPHKs meriteringsprov vare sig är auktoriserade av eller innehar
medlemskap inom organisationen.
Detta dels för att säkerställa full insikt om rådande meriteringsregler samt att
organisationen ska kunna utdöma disciplinär åtgärd vid en eventuell situation där
domaren kan bli föremål för detta. Parallell i denna fråga är Svenska
Brukshundklubben som har infört att domare som dömer meriteringsprov enligt
regelverket för Dragprov – Nordisk stil ska vara auktoriserad av SBK samt inneha
medlemskap i SBK.
Uppdrogs till Ylwa Malmberg att föra en diskussion med SPHK i frågan.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
CS noterade information samt utgår ifrån att domare som dömer på SKK meriterande
prov också är medlemmar i SKK organisationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 93 Protokoll SKK/UtsK nr 4-2012
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
den 23 maj 2012.
§ 72 UtstK – policyfrågor – bestämmelser
b) Rökning runt utställningsringar och utställartält
Med anledning av skrivelse till UtstK inkommen 2012-05-10 togs rubricerade fråga upp
till diskussion. Skriftställaren har pekat på brandfaran nu när sommarens utställningar
är igång med ett hav av tält, där deltagare och publik står runt ringarna och i vissa fall
med tända cigaretter. Skriftställaren föreslår att SKK förbjuder rökning vid ringarna och
i tälten och anvisar rökarna till särskilda rökrutor i stället.
Uttalade UtstK att arrangör redan idag har rätt att utfärda rökförbud på sina
arrangemang. Rekommenderar UtstK att arrangörer med hänsyn till brandrisk, trivsel
för såväl publik som hundar beaktar möjligheten att annonsera om rökförbud på
utställningsområdet och i stället anordnar ett särskilt ”rökområde” där man minimerat
risken för brand genom exempelvis uppställda så kallade pallkragar, med sand i.
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CS noterade informationen.
§ 79 Utbildningsfrågor
c) Kommande utbildningsplaner
Speakerutbildning
Diskuterade UtstK ett sedan länge inkommet önskemål om att hålla en utbildning för
speakers på utställningsarrangemang.
Beslöt UtstK att utse Bengt Pettersson från UtstK att tillsammans med ytterligare en
person ta fram ett program för genomförande av en sådan utbildning under våren
2013 (1 dag).
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 94

Protokoll SKK/AK nr 3-2012

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 23 maj
2012.
§ 66 Skrivelse från Svenska Sällskapet För Veterinär Oftalmologi (SSVO)
SSVO har i skrivelse till AK frågat om SKK har något emot att Ögonpanelens
medlemmar kallar sig auktoriserade ögonlysare. Jordbruksverket samt Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap har tillfrågats i samma ärende och inte haft något att
invända.
Beslöt AK bifalla SSVOs önskemål om att Ögonpanelens medlemmar får kalla sig
auktoriserade ögonlysare.
CS beslöt att ta upp punkten på nästkommande CS möte då Åke Hedhammar inte var
närvarande.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 95

Protokoll SKK/DN 1 juni 2012

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd 1 juni
2012.
CS noterade informationen.
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§ 96

Protokoll SKK/FK 2/2012

För information fanns protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens
Föreningskommitté den 17 april 2012.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 97

Protokoll SKK/FK 3/2012

För information fanns protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens
Föreningskommitté den 19 juni 2012.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 98

Protokoll SKK/KHM nr 3-2012

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars
Mentalitet den 22 maj 2012.
§ 47 Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)
a) Återträff för beskrivare och arrangörer 2012
I ärendet förelåg ett förslag på program för återträff framtaget av Curt Blixt och
Helena Rosenberg. Utöver det föreslås att årliga beskrivar- och
arrangörskonferenser ska hållas som en del av kvalitetssäkringsarbetet
avseende BPH.
Beslutade KHM att tidpunkten för återträffen ändras så att programmet
sträcker sig från lunch till lunch, den 24-25 november 2012.
Beslutade KHM därefter att föreslå CS att bevilja bidrag för årlig konferens för
beskrivare och arrangörer av BPH.
CS beslutade att bordlägga förfrågan till dess CS fått ta del av kommentarerna gällande
återträffen för beskrivare och utifrån de ta ett beslut gällande eventuellt bidrag.
§ 54 Specialklubbskonferens 2013
Förelåg, via sekreteraren, förfrågan från Ulf Uddman om önskemål från KHM avseende
ämnen till Specialklubbskonferensen år 2013.
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Beslutade KHM att av SKK/CS begära 60 minuters programtid för bland annat
presentation och delrapport av BPH – året som gått.
CS beslutade godkänna KHMs önskemål om programtid för BPH på
specialklubbskonferensen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 99

Protokoll SKK/SRD nr 3-2012

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda
domaranvisningar (SRD) den 9 maj 2012.
§ 43

Föregående protokoll
Gällande § 30; a) chinese crested dog
Förelåg sammanställning av SRD-utvärderingar 2010 och skrivelse från
rasklubben angående hudirritationer och icke tillåten preparering eller
oetisk hårborttagning samt tandbortfall hos den nakna varianten.
Rasklubben menar att det finns behov av undervisningsmaterial för
domare och andra intresserade kring hur normal hud på chinese crested
dog ser ut respektive hur hud skadad genom otillåten preparering ser ut
liksom vad som bör och inte bör betraktas som en anomali i fråga om
tandbortfall.
SRD-K diskuterade huruvida rasens problem med hudskador är av den
arten att det alls hör hemma under SRD. Bekymren är inte relaterade till
överdriven typ och ogynnsam avel utan är mer att betrakta som ett
presentationsproblem och man bör omvärdera om rasen alls ska
vara listad i SRD.
SRD-K beslöt kalla ras- och specialklubb till möte kring de rasspecifika
frågorna om hud, hudskador och tandbortfall. Mötet föreslås ske i
samverkan med Domarkommittén och Dopingkommittén.

Diskuterade SRD-K de olika kommittéernas ansvarsområden och hur de tangerar
varandra. Beslöt SRD-K att till CS ställa frågan om i vilken kommitté beslut bör tas i
dessa frågor gällande presentationsöverdrifter och anomalier hos chinese crested dog.
CS beslutade att beslut gällande frågorna bör tas i SRD.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 100 Protokoll SKK/UKK nr 4-2012
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté (UKK) den 22 maj 2012.
§ 73 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Nya kennelkonsulenter
Kennelkonsulenterna Stellan Ytterström och Gun Samuelsson rekommenderar att
kennelkonsulentelev Stefan Krüger, Smålands län auktoriseras. UKK beslutade att
auktorisera Stefan Krüger. UKK hälsar honom varmt välkommen i
konsulentverksamheten.
Kennelkonsulenterna Ebba von Schéele och Inger Karlsson rekommenderar att
kennelkonsulentelev Inger Wallenius, Örebro län auktoriseras. UKK beslutade att
auktorisera Inger Wallenius. UKK hälsar henne varmt välkommen i
konsulentverksamheten.
Kennelkonsulenterna Ann Billing och Kent Andersson rekommenderar att
kennelkonsulentelev Kerstin Spåre, Västra Götalands län auktoriseras. UKK beslutade
att auktorisera Kerstin Spåre. UKK hälsar henne varmt välkommen i
konsulentverksamheten.
Kennelkonsulent Ylva Samuelsson rekommenderar att kennelkonsulentelev Bertil
Samuelsson, Skaraborgs län auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Bertil
Samuelsson. UKK hälsar honom varmt välkommen i konsulentverksamheten.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 101 Protokoll SKK/AG standard nr 1-2012
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för
standardfrågor 1 mars 2012.
§ 5 Rasnamn
Ulf Uddman redovisade remissammanställningen rörande byte av rasnamn. En
majoritet av klubbarna ger sitt stöd för principen att hitta ett mer lättuttalat rasnamn
för rasnamn som är svåra att uttala eller förstå.
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CS noterade att flera av de synpunkter som inkommit i svaren bör beaktas. CS uppdrog
till VD att tillsammans med berörda rasklubbar utarbeta namnförslag för aktuella
raser.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 102 Protokoll Svenska Kynologiska Akademin nr 1-2012
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kynologiska Akademin den 26 mars 2012.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 103 Justering Svenska Kennelklubbens grundregler
CS granskade det utkast med ändringar som lämnats.
CS beslutade att lägga till en fråga angående en eventuell högsta ålder för tik att få
användas i avel.
CS beslutade vidare att förslaget till nya grundregler skickas ut på remiss till SKKs
klubbar med remisstid till i februari 2013.
§ 104 Rapport om arbetet inför den generella domarkonferensen, ”Domargärningen
– en välfärdsfråga för hunden”
VD informerade om att på grund av den höga anmälningssiffran till konferensen och
utbildningsdagen kommer budgeten att behöva justeras och ett nytt budgetförslag
kommer att redovisas vid nästa möte.
CS noterade informationen samt de höga anmälningssiffrorna till konferensen. CS
beslutade även att redan nu ta upp frågan angående tid för nästa konferens på CS
nästkommande möte.
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§ 105 Skrivelser från Läns- och Specialklubbar:
a) Stockholms Kennelklubb (STOKK) – ansökan om kompensation för
komplikationer vid användning av SKKs Internetanmälan.
CS diskuterade ärendet noggrant samt beslutade att SKK ersätter STOKK för de fel som
SKKs program orsakade. SKK kan dock inte ersätta eller ta ansvar för STOKKs
underleverantörer för de fel som de själva gjort. SKK erbjuder STOKK en kompensation
på 15 000kr.
CS beslutade att införa en friskrivningsklausul motsvarande vad andra leverantörer
(t.ex. Microsoft eller Google) gällande programvara som SKK utvecklat samt program
för samtliga IT-tjänster som SKK erbjuder.
b) Svenska Spaniel och Retrieverklubben – angående presentationsöverdrifter
SSRKs raser
CS konstaterade att klubben inte fullt ut inser vikten av att vissa
presentationsöverdrifter som finns inom spaniel och retriever inte kan försvaras med
traditioner och exteriöra skäl.
Frågan hänskjuts till SRD då CS önskar få en kartläggning under 2013 på hur stor
utbredningen av presentationsöverdrifterna egentligen är avseende alla raser.
c)

Svenska Taxklubben – revidering av drevprovsregler

CS noterade informationen.
d) Svenska Stövarklubben – remissvar rovdjursutredningen
CS noterade informationen.

§ 106 Skrivelser från medlemmar och privatpersoner:
a) Ansökan om överlåtelse av kennelnamn
CS beslutade att tillåta att namnet överlåts då ärendet mot den ursprungliga
kennelnamnsinnehavaren har slutbehandlats i Disciplinnämnden.
b) Beslut om tillträdesförbud
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CS beslutade att tillträdsförbudet kvarstår till dess Disciplinnämnden avgjort frågan
angående en eventuell omprövning av det ursprungliga DN-beslutet.
c)

Brev angående antalet titlar i SKK:s datasystem

CS tog del av brevet samt lade det till handlingarna.

§ 107 Internationella frågor:
a) Minutes of the FCI Europe Section General Committee, Munich April 25, 2012
CS noterade informationen.
b) FCI Quarterly Update, June 2012
CS noterade informationen.
c) FCI General Committee, 11-13 June, 2012 Main Decisions
CS noterade informationen.
d) Möte med The Kennel Club (KC)
VD informerade om mötet som representanter för Norsk Kennel Klubb, Finska
Kennelklubben samt SKK haft med engelska kennelklubben. Den huvudsakliga
diskussionen rörde hur respektive klubb arbetar med hälsofrågor för raser och enskilda
hundar.
Fråga angående makhöjden på engelsk setter togs upp och KC tar med sig denna för
vidare utredning med sina berörda klubbar.
På mötet gjordes en överenskommelse om att Norsk Kennel Klub ansöker på The
Kennel Clubs vägnar om ett internationellt erkännande av rasen lancashire heeler.
SKK tackade KCs avgående ordförande, Ronny Irving, med SKKs förtjänstmedalj.

§ 108 Nordiska frågor:
a) Minutes from meeting regarding harmonizing Breed Specific Instructions
regarding exaggerations in pedigree dogs in the five Nordic countries. A Nordic
kennel Union Inititative.
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CS noterade informationen.
b) NKU/VD möte
VD informerade om det förberedande mötet med NKUs VD-grupp som i huvudsak var
ett förberedande möte inför NKU/AU senare i september.

§ 109 Myndigheter:
a) Länsstyrelsen i Skåne län
Föreläggande enligt djurskyddslagen – beslut angående uppfödning av Shar pei
Brev från privatperson angående Länsstyrelsen i Skåne
Egenkontroll – Samverkan SKK – Länsstyrelsen
VD informerade att frågan kommer att tas upp på möte med Jordbruksverkets
generaldirektör.
b) Landsbygdsdepartementet
Begäran om en utredning av konsekvenserna av jakt med lös hund.
CS noterade med tillfredsställelse att regeringen beslutat att inte vidta någon åtgärd
med anledning av skrivelsen från Djurskyddet Sverige samt föreningen Djurens Rätt.
c) Jordbruksverket
Remissvar angående Jordbruksverkets föreskrifter om anmälningspliktiga
djursjukdomar och smittämnen samt hantering av dessa.
CS noterade informationen.
d) Miljödepartementet
Yttrande över Rovdjursutredningens slutbetänkande – Mål för rovdjuren SOU 2012:22
CS noterade informationen.
e) Rikspolisstyrelsen
Remiss revidering av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (POA -226118112)
CS noterade informationen.
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§ 110 BDO – rapport över utförd bokslutsgranskning för 2011
CS noterar informationen och gav en eloge till SKKs ekonomiavdelning för den goda
ordning som finns i SKKs rutiner och som revisorn framför.

§ 111 Delårsbokslut SKK
a) Äskande av medel till utbildning SKK/AK 5/2011 § 4 a
CS beslutade att bordlägga frågan i väntan på svar på frågorna gällande
- Hur utbildningen ska gå till? Kan man ha en webb baserad utbildning? Kan man
anordna utbildningen på något annat sätt än så som det gjorts fram till i dag?
VD kommer att ta upp ärendet vid nästa möte då det kommer att presenteras en
reviderad budget för 2013.
Delårsbokslutet kommenterades i valda delar samt lades till handlingarna.

§ 112 Projektplanering SKK, andra halvåret 2012
CS noterade informationen.

§ 113 Förändrad prismodell för stambokföringsavgifter
Kennelfullmäktige 2011 satte upp ett mål att 90 % av all resultatredovisning ska ske
elektroniskt till SKK. För att öka incitamentet för klubbarna föreslår VD en förändrad
prismodell som innebär ett högre pris för den manuella hanteringen samtidigt som
avgiften för elektronisk inrapportering följer den nivå som gäller för den budget KF
beslutade 2011.
CS beslutade följa VDs förslag till nytt pris för stambokföringsavgift. Det innebär 70 kr
per resultat för manuell registrering med en rabatt om 35 kr per resultat för
elektroniskt inrapportering.

§ 114 Avstämning inför Länsklubbskonferensen
Information från Ulf Uddman
FCI har i en skrivelse med information om att reglerna för domaravtal vid
internationella utställningar har ändrats, att gälla från 1 januari 2013.
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CS beslutade att rekommendera klubbarna att de erbjuder domare valet att de antigen
kan använda sig av FCIs ersättningsregler eller SKKs ersättningsregler, inte blanda de
olika alternativen vid ett och samma uppdrag. Klubbarna är dock fria att teckna andra
avtal enligt överenskommelse med domaren ifråga.
Dagordningen inför Länsklubbsmötet noterades av CS.

§ 115 Programpunkter för specialklubbskonferensen
CS beslutade att det ska beredas plats för punkterna: UKK, AK samt DN.
CS uppdrog till VD att färdigställa dagordningen för konferensen samt utse
föredragande för respektive punkt.

§ 116 Information från
a) CS ledamöter
Göran Bodegård
Skrivelse
Då Göran Bodegård inte var närvarande bordlades skrivelsen.

Christoffer Scihldt
Jakthundskommittén
Informerade kort om kommitténs möte 5-6/9.
Deltagande på jaktmässor
JhK har deltagit vid jaktmässorna på Fäviken, Tullgarn samt Bosjökloster, deltagandet
har bedömts vara positivt både från arrangörer som publik.
CS noterade informationen.

Britt-Marie Dornell
Avelsråd i Svenska Lapphundsklubben
Britt-Marie sitter numera som adjungerad i klubbens avelsråd.
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Ökning av unga jägare
Enligt statistik från jaktkortsregistret så ökar andelen unga jägare. På fem år har
antalet unga jaktkortslösare mer än fördubblats.
CS noterade informationen.
b) VD
Förtjänsttecken
Ulf Uddman lämnade förslag om att de finländska domarna Hans Lehtinen och Elin
Tan-Hietalathi ges SKKs förtjänsttecken i samband med Stockholm Hundmässa i
december.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Pension
Hans von Essen har gått i pension och ersätts av Daniel Ligné som adjungerad i SKKs
Jakthundskommitté.
CS noterade informationen
Skrivelse från medlem
CS kan inte se att det begåtts något fel i handläggningen av ärendet. Skrivelsen
noterades samt lades till handlingarna.
Uttag ur ändamålsbestämda fonder
The 1st International Workshop for Enhancement of Genetic Health in Purebred Dogs.
CS beslutade att ett belopp om 250 000 kr ska lämnas för att fortsätta att driva
projektet under 2012 och fram till nästa konferens 2014, som arrangeras av tyska
kennelklubben.
The FCI Dog Health, Well-Being and Welfare Initiative
Ulf Uddman redovisade ett förslag till ett ökat internationellt samarbete kring hundars
hälsa, välbefinnande och hundhållning som arbetats fram med ekonomiskt stöd från
SKK/AGRIAs fond. Rapporten kommer att presenteras för FCIs styrelse vid deras möte i
början av oktober 2012.
CS noterade informationen.
Allmänna arvsfonden
SKK har ansökt om pengar från Allmänna arvsfonden för att ta fram en standard för
hund som ska användas inom vård, skola och omsorg.
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Sponsoravtal
Arbete med att ta fram nya sponsoravtal pågår.
Djurskyddskonferens
SKK kommer att delta på Jordbruksverkets djurskyddskonferens och har fått möjlighet
att hålla ett anförande med rubriken SKKs samverkan i hundskyddsfrågor med fokus på
avelsaspekter. Anförandet kommer att hållas av Åke Hedhammar.
Uppköp av veterinärkliniker
SKK har uppmärksammat att riskkapitalbolag under senaste året gjort uppköp av ett
betydande antal av Sveriges veterinärkliniker. Utvecklingen är något som SKK har
intentionen att noggrant följa. Ulf Uddman har bjudits in att medverka i en
paneldebatt som Svensk Djursjukvård arrangerar i november med olika intressenter.
Stockholm Hundmässa
CS informerades om dagsläget.
SKKs valberedning
Olle Billström har avgått från SKKs valberedning.
CS noterade informationen.
§ 117 Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras
på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär
CS beslutade att alla punkter kan offentliggöras innan protokollet är justerat.

§ 118 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir 8-9 november i Skåne.

§ 119 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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Vid protokollet:

Åsa Blomqvist

Justeras:

Nils Erik Åhmansson
Ordförande

Justeras:

Britt-Marie Dornell

Per-Inge Johansson

