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§ 98 - 120

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2013-0807.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Nils Erik Åhmansson, ordf, Mats, Stenmark, Göran Bodegård, Britt-Marie Dornell, PerInge Johansson, Jahn Stääv, Annica Uppström
Suppleanter:
Marie Nylander (§ 98- delar av § 117), Christoffer Schildt (§ 98 – delar av § 106), Moa
Källström, Henrik Barnekow
Adjungerade:
Kjell Svensson, Ulf Uddman, Yvonne Larsdotter
Anmält förhinder:
Carl Gunnar Stafberg, Bengt Pettersson, Åke Hedhammar
Protokoll
Annika Klang

§98

Sammanträdet öppnas

Nils Erik Åhmansson, hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade
sammanträdet för öppnat.

§ 99

Val av justerare

Per-Inge Johansson och Mats Stenmark utsågs att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll.
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§ 100 Föregående protokoll nr 3-2013
§ 76 Protokoll/Information från FCI – FCI Commission for Sledge Dogs
Ulf Uddman informerade om att brevet kommer att skickas inom de
närmaste veckorna.
CS noterade informationen.
§ 82 Protokoll SKK/SRD-K nr 2 -2013 - § 21 Föregående protokoll –
Angående bilaga till SRD-K 1 2013 – förslag till proposition om
utställningsförbud för hundar som kastrerats
Punkten kommer att finnas med på fredagens workshop, enligt CS
önskemål.
CS noterade informationen.
§ 84 Protokoll SKK/UKK nr 2-2013
§ 30 Information från kennelkonsulentsekretariatet
UKK önskar ett förtydligande i paragrafen enligt följande:
UKK har avauktoriserat en kennelkonsulent som på olika sätt agerat
oetiskt. Konsulenten har överklagat avauktorisationen. CS har tagit del av
överklagandet och beslutade att avslå detsamma.
CS noterade informationen.
§ 88 Kennelfullmäktige 2013
b) Förslag till mottagare av Hamiltonplaketten 2013
CS förde en kort diskussion kring Hamiltonplakettens kriterier och de
rutiner kring vilka arbetsgruppen har att arbeta efter.
CS beslutade att till 2015 uppdatera några av nuvarande rutiner.
§ 93 Agility, beslut på SBKs kongress 2013
Nils Erik Åhmansson informerade om bakgrunden till ärendet.
På CS möte den 12 juni beslutade CS att återta delegationen avseende
agility, från Svenska Brukshundklubben (SBK) och att det ska bildas en ny
specialklubb med verksamhetsansvar för agility inom SKK. Den 10 juli
hölls ett informellt möte mellan representanter för SKK/CS och SBKs
förbundsstyrelse, FS. SBK framförde då ett önskemål om att SKKs beslut
om en ny verksamhetsklubb för agility inom SKK ska återtas.
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CS diskuterade frågan ingående och beslutade att avvakta SBK/FS
kommande ordinarie möte och vid CS möte den 27 september ta beslut
om en eventuell uppsägning av det avtal som reglerar
agilityverksamheten.
Ulf Uddman informerade också om att
, som är invald i
Svenska Kynologiska Akademin samt medlem i SKK/Agrias
forskningsfond, och
, ledamot i SKKs Föreningskommitté har
avsagt sig sina uppdrag med omedelbar verkan. Detta med anledning av
SKK/CS beslut att återta Svenska Brukshundsklubbens delegation när det
gäller agility.
CS noterade informationen och beklagade beslutet.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 101

Registrering av Försvarsmaktens/Polisens tjänstehundar (FM, RPS)

CS beslutade den 12 juni om ett registreringsförbud som gäller tillsvidare för
Försvarsmaktens och Rikspolisstyrelsens tjänstehundar då de inte möter de krav som
ställs gällande MH-test.
SKK har under sommaren inte fått någon information om FM och RPS tänker återuppta
diskussionerna med SKK och SBK för att hitta en lösning på frågan.
CS diskuterade ärendet ingående och beslutade att uppdra till Ulf Uddman, Christoffer
Schildt och Marita Östlund-Holmsten (SBK) så snart som möjligt få möjlighet till ett
möte med inblandade parter för att hitta en lösning.

§ 102

Protokoll SKK/DK nr 3-2013

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 13
juni 2013.
§ 96 Domarfrågor – Domarens uppförande
CS förde en diskussion kring skrivelser som rör klagomål på domarens uppförande och
agerande i och utanför utställningsringen.
CS uttalade att det uppdrag som Tävlings- och utbildningschefen har fått och som bl.a.
innebär att utvärdera dokumentet kvalitetssäkring av exteriördomare kan ge en
fingervisning om vad som eventuellt behöver justeras och revideras i gällande
dokument.
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§ 105

Ledamöters uppdrag

DK nr 2/2013 - § 61, Se över formulering av regeltext gällande domares rätt eller inte
rätt att tjänstgöra vid utställningar och prov som inte är godkända av FCI.
DK har godkänt följande nya skrivning:
Godkända klubbar
Det är viktigt att svenska domare i sin verksamhet och sitt uppträdande gynnar
förtroendet för en seriöst bedriven hundsport. I enlighet med detta förhållningssätt
anmodas svenska domare att följa ”FCI Regulations for show judges” där det framgår
att det inte är accepterat att en FCI domare dömer eller på andra sätt deltar i
kynologisk verksamhet, till exempel inofficiell utställning, som arrangeras av klubb eller
förening som inte är ansluten till SKK eller annan erkänd utländsk kennelklubb.
Detsamma gäller även för person under utbildning. Det finns inget hinder för SKKs
domare att döma vid exempelvis uppfödarträff arrangerad av välrenommerad
uppfödare.
Nästa generella domarkonferens
CS diskuterade datum för nästa domarkonferens som ska hållas 2018.
CS beslutade att konferensen arrangeras den 24-25 februari 2018. CS uppdrog till
Tävlings- och utbildningschefen att informera berörda domare, och att obligatorisk
närvaro gäller.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 103

Protokoll SKK/Free nr 2-2013

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den
30 maj 2013.
Angående nyligen taget CS-beslut om registrering av alla resultat från
tävlingsverksamhet
Rolf Gustavsson har på uppdrag av Freestylekommittén lämnat en skrivelse till CS där
man ansöker om dispens från den avgiftsbelagda resultatredovisningen under
perioden 2014-2016.
CS diskuterade skrivelsen och beslutade att avslå densamma.
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Förslag till ordförande i Svenska Hundfreestyleklubben
Valberedningen inför bildandet av Svenska Hundfreestyleklubben föreslår Maria
Weinehall som ordförande för den nya klubben.
Maria Weinehall har ett bra föreningskunnande och erfarenhet av att starta
rasklubbar. Hon har även varit tävlingsledare, arrangör och tävlande i sporten.
CS beslutade i enlighet med förslaget.

§ 104

Protokoll SKK/JhK nr 2-2013

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 8
maj 2013.
§ 44 Övriga frågor
Jakthundskommittén (JhK) har uppmärksammat att föreningskunskapen i ett flertal
jakthundklubbar inte är tillräcklig. Det saknas kunskap om den egna klubbens
organisation, inklusive SKK-organisationens stadgar.
JhK föreslår CS att publicera en serie artiklar i föreningskunskap.
- Artiklarna ska bl.a. täcka föreningskunskap och SKKs typstadgar för
specialklubbar
- Uppmana specialklubbarna att publicera artiklarna i sina respektive
medlemstidningar och på hemsidor
- CS kommittéordförande kan i en korta artiklar beskriva respektive kommittés
arbetsordning
- Önskvärt om SKKs kansli kan sammanställa ett förkortningslexikon att
publiceras på www.skk.se
CS uppdrog till VD att initiera att ovanstående arbete påbörjas för att kunna publiceras
under 2014.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 105

Protokoll SKK/KHM nr 2-2013

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars
Mentalitet den 10 april 2013.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 106

Protokoll SKK/UtstK nr 3-2013

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
den 30 maj 2013.
Länsklubbarnas utställningsprogram för 2016
Marie Nylander, ordförande i Utställningskommittén, redogjorde för kommitténs
förslag till utställningsprogram för 2016.
Programmet innehåller 25 internationella och 15 nationella utställningar. Norra
Älvsborgs Kennelklubb har beviljats två utställningar varav en hålls i februari.
CS diskuterade programmet i sin helhet och påpekade att det kan finnas konsekvenser
med alltför många utställningar i början på året med tanke på t.ex. årsmöten och
specialklubbsutställningar.
UtstK efterfrågar klarare direktiv i sin delegeringsordning för planeringen av
länsklubbarnas utställningsprogram.
CS uppdrog till VD att efter Kennelfullmäktige i samråd med Utställningskommitténs
ordförande se över kommitténs delegeringsordning.
CS beslutade att godkänna utställningsprogrammet för 2016.
Sydskånska Kennelklubbens (SYSSK) utställning 2014
SKK/CS har i brev från SYSSK fått information om att klubbens utställning 2014 måste
byta datum och/eller plats beroende på att kommunen lämnat tillstånd till ytterligare
ett evenemang den 14 september.
CS diskuterade ärendet och beslutade uppmana klubben att i första hand undersöka
alla möjligheter att behålla beviljat datum och byta plats. Konsekvenserna kan bli
mycket komplicerade för de ras- och specialklubbar som anpassat sina utställningar till
länsklubbens utställning.
Beslutet är omedelbart justerat.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 107

DN-beslut

I de ärenden som DN tagit beslut i finns tre fall som CS diskuterade.
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Det första fallet rör en välkänd uppfödare som också har förtroendeposter inom
organisationen. Uppfödaren är tveksam till om att ha fått en rättvis och opartisk
bedömning.
CS diskuterade ärendet och uttryckte att DN inte tar hänsyn till vem som blir anmäld
till nämnden. Det är brottet mot SKKs Grundregler och Djurskyddslagen som styr
bedömningen.
Det andra fallet gäller en av SKKs anställda som är delägare i en kennel som fått
disciplinär påföljd av DN.
VD har fått externa påtryckningar om att den SKK-anställde borde sägas upp från sin
tjänst på grund av DN-beslutet. VD har meddelat dessa personer att bli dömd av DN
inte är skäl för uppsägning av anställning i det här fallet. VD måste självklart följa
reglerna i LAS när det gäller anställda på kansliet.
Det tredje fallet gäller en person som importerat ett stort antal valpar för
återförsäljning, utan att hundarna har genomgått nödvändiga vaccinationer och inte
följt svensk lagstiftning vid införsel till Sverige. DN har inte ansett att CS bevisning varit
tillräcklig och inte utdömt någon disciplinär påföljd.
CS uttrycker att personens handlande är högst klandervärt och inte i enlighet med hur
en medlem i organisationen bör agera.
VD påminde om att det är SKK/CS som äger regelverket som DN dömer efter.
CS kommer vid ett senare tillfälle ta ställning till en ytterligare revidering av SKKs
Grundregler.

§ 108

Protokoll SKK/FK nr 3-2013

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 27
maj 2013.
SKK/FKs beslut § 48 b, 2013 – Svenska Älghundsklubbens (SÄK) årsmöte
Ordförande informerade om bakgrunden till den långdragna interna osämja som
uppstått inom SÄK och dess avdelningar/rasklubbar/uppfödare och funktionärer
gällande hur ett årsmöte genomförts och vad gäller röstning om motioner.
Ett stort antal skrivelser från medlemmar och rasklubbar har skickats till SKKs
Föreningskommitté som till SKK/CS i ärendet.
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SKK/FK står fast vid sitt beslut att inte ogiltigförklara Svenska Älghundsklubbens
årsstämma, trots att man konstaterat att mötesordningen brustit vad gäller röstning
om motioner på årsstämman.
FK har gjort en bedömning att bristerna inte är skäl nog att ogiltigförklara mötet. Ett
årsmöte/stämma ska genomföras enligt gällande stadgar. När fel begås som strider
mot stadgarna måste omständigheterna runt omkring vägas in och eventuella åtgärder
vidtas mot bakgrund av felets art och dignitet. De som var närvarande vid SÄKs
årsstämma var utsedda delegater som alla hade möjlighet att åberopa ordningsfråga
under mötets gång och möjlighet att reservera sig mot de beslut som fattades.
Delegater än mer än gemene medlem, väntas ha tillräcklig kunskap i mötesteknik och
stadgar för att kunna opponera sig om mötesordningen brister.
CS finner FKs skrivning mycket klar och informativ, dock anser CS att ärendet kräver ett
personligt möte för att få en slutlig lösning på ärendet. CS beslutade därför att
ordförande får i uppdrag att kalla SÄK och även andra berörda till ett möte.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 109

Protokoll SKK/HIC nr 2-2013

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté Hunden i
Centrum den 28 maj 2013.
§ 16 Uppföljning, Skäll inte på Hunden- kampanjen
d) fortsättning – nästa steg
Jahn Stääv informerade om kommitténs diskussioner och förslag till hur en fortsättning
kan se ut.








Kampanjen utökas till att också gälla andra städer och även hundägare på
landsbygden
Fortsätta att arrangera hundägardagar/hundens dag etc.
Sydskånska Kennelklubben kommer att införliva ”skäll inte hunden” arbetet i
sitt vanliga klubbarbete
Stockholms Kennelklubb kommer att fortsätta arbetet i kampanjens anda
Svenska Brukshundklubben är intresserad av att fortsätta med en eventuell
studiecirkel i ämnet
Föreslå Sveriges kommuner att de trycker upp broschyren 12 smarta regler och
sätter upp vid hundrastgårdar
Etc.
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Etc.

CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 110

Protokoll SKK/SRD-K nr 3-2013

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Särskilda
domaranvisningar den 30 maj 2013.
§ 38

Ärenden

a) SRD-information vid länsklubbsutställningar
Göran Bodegård informerade om att information till domare har genomförts vid alla
länsklubbsutställningar sedan 2009 då SRD trädde ikraft. De flesta domare som dömer
i Sverige har tillräcklig kunskap om SRD-rutinerna och därför bör de möten som
arrangeras mer handla om erfarenhetsutbyte och vidareutveckling av tillämpningen.
Kommittén föreslår att SRD-genomgången kan läggas tillsammans med annan
nödvändig information och därmed vara obligatorisk. De domare som inte dömt i
Sverige tidigare kan få en mer genomgående information vid lämplig tidpunkt.
CS fann kommitténs förslag utmärkt.
Övrigt
Göran Bodegård informerade vidare om att ett arbetsmöte med NKU-länderna
kommer att hållas den 19 augusti för vidare diskussioner om ett gemensamt nordiskt
BSI-dokument.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 111

Protokoll SKK/UKK nr 3-2013

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelkubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté den 29 maj 2013.
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§ 52

Information från kennelkonsulentsekretariatet

Se § 100 - § 84.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 112

Protokoll Svenska Kynologiska Akademin

För information fanns protokoll från Svenska Kynologiska Akademins sammankomst
den 4 juni 2013.
CS noterade informationen.

§ 113

Kennelfullmäktige

a) Länsklubbsfullmäktige
Ulf Uddman gick igenom några av bilagorna till årets Länsklubbsfullmäktige.
CS noterade informationen.
b) Kennelfullmäktige
Ulf Uddman gick igenom några av bilagorna till årets Kennelfullmäktige.
Efter smärre justeringar godkände CS de genomgångna bilagorna.

§ 114

Angående registrering av Försvarsmaktens/Polisens tjänstehundar

Se § 101.

§ 115

SKKs delårsbokslut 2013-06-30

Ulf Uddman redogjorde för delårsbokslut per 2013-06-30.
CS noterade informationen.
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§ 116

Statliga myndigheter

a) Miljödepartementet
Svenska Kennelklubben har fått en inbjudan att närvara vid ett remissmöte –
betänkande av kommittén för en hållbar rovdjurspolitik för varg.
SKKs ordförande kommer att delta vid mötet som hålls den 30 augusti i Stockholm.
CS noterade informationen.
b) Jordbruksverket
Svenska Kennelklubben har fått en inbjudan att delta i en referensgrupp för
djurskyddsbefrämjande forskning.
SKK har anmält professor Åke Hedhammar att delta i referensgruppen.

§ 117

Information från

b) CS ledamöter
Henrik Barnekow
Olovlig träning i Sverige
Jakthundskommittén har fått information om att en norsk fågelhundsklubb varit på
svensk mark och tränat. Tyvärr har inte gällande avtal följts. Berörd klubb kommer att
kontaktas för att få bakgrundsfakta till att inte avtalet följts.
CS noterade informationen.
Annica Uppström
Nya avtal
Tre nya avtal finns nu på SKKs webbplats; parningsavtal, låneavtal för hanhund och en
uppdaterad blankett om tillfällig upplåtelse av avelsrätt till tik.
CS noterade informationen.
c) VD
Europetnet
Helena Nyberg, chef för SKKs medlemsavdelning har blivit invald som ledamot av
Europetnet’s styrelse.

SKK/CS nr 4-2013
2013-08-07
Sida 12/15

CS noterade informationen.
Likviditet
Likviditeten är god.
Medlemsantal
Medlemsantalet i SKKs länsklubbar är ca 1,2 % lägre än vid samma tidpunkt 2012.
Registreringsstatistik
Registreringarna ligger ca 4 % lägre än vid samma tidpunkt 2012.
Utställningsdeltagande
Några länsklubbar har plussiffror andra har minussiffror. Totalt sett visar utställandet
en viss nedgång.
Djurskyddsremiss
CS har tagit del av de delar som gäller hund i remissen som består av flera hundra
sidor.
Möte med Jordbruksverkets djurskyddsråd
Nils Erik Åhmansson, Åke Hedhammar, Helena Skarp, och Ulf Uddman hade ett möte
med djurskyddsrådet i mitten av juni.
Resultatet av mötet är att SKK till hösten ska lämna ett förslag till hur egenkontrollen
ska fungera i ett större sammanhang. Ambitionen är att en överenskommelse ska vara
klar till årsskiftet.
Länsklubbarnas webbsidor
Projektet med att realisera klubbarnas webbsidor startar i mitten av augusti och
programutvecklingen beräknas klar till januari 2014. Länsklubbarna kommer att fasas
in successivt under hela 2014.
Personalfrågor
Anna Qvarfort går över från att vara sekreterare i Föreningskommittén till samma
position i SKK/AK, SKK/KHM och SKK/SRD-K. En nyrekrytering till Föreningskommittén
pågår.
Helena Skarp kommer att vara föräldraledig från oktober månad.
Lugn sommar
SKK har haft en lugn sommar när det gäller uppmärksamhet från medierna. Det är först
nu när rasförbudet i Danmark kommit i fokus igen, som samtalen och intervjutillfällena
ökat.
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Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
VD har accepterat ett uppdrag att delta som extern ledamot i Sällskapsdjurens
forskningsfond.
CS noterade informationen.
FCI Europasektions årsmöte
Europasektionen har årsmöte den 2 september i Genève där man bl.a. ska diskutera
konkurrenslagstiftning.
Ansökningar om att få arrangera Europautställningen 2017 finns från Danmark,
Tyskland, Slovakien och Ukraina.
CS noterade informationen.
Internationell webbplattform för informationsutbyte
Ulf Uddman och Brenda Bonnett har haft ett möte med FCIs presidium för att ta
projektet ett steg närmare ett genomförande.
Diskussionerna utmynnade i att FCIs presidium beslutade om att SKK får viss
finansiering för fortsättningen av projektet.
CS ser med stor tillfredsställelse på beslutet.
Doghealth Workshop 2014
Ett möte kommer att hållas i mitten av september för att överlämna stafettpinnen till
Tyskland, som är nästa arrangör av konferensen.
CS noterade informationen.
Revisionsberättelse i rasklubb
En rasklubbs revisionsberättelse har gett upphov till reaktioner inom klubben. SKKs
Föreningskommitté (SKK/FK) har lämnat önskemål om att en överrevision ska göras av
klubbens räkenskaper med hjälp av SKKs VD.
Klubbens utsedda revisorer har kommenterat SKK/FKs beslut, antyder att kommitténs
ledamöter inte är opartiska och begär att ärendet ska hanteras av Centralstyrelsen
(CS).
Mot bakgrund av tillgängliga handlingar diskuterade CS ärendet.
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CS beslutade att en överrevision(= förnyad genomgång) ska göras av klubbens
räkenskaper samt konstaterar att SKK/FK arbetar på CS uppdrag och att ärendet
hanterats korrekt.
SKK 125 år
Ulf Uddman informerade om att de 125 åren ska uppmärksammas på olika sätt under
2014.
Bl.a. kommer en artikelserie om åren från 1989 fram till 2014 att publiceras i
Hundsport. Artikelserien ska också publiceras i bokform.
CS uppmanas att komma med idéer och uppslag som t.ex. kan införlivas på Stockholm
Hundmässa etc. etc.
CS noterade informationen.

§ 118 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 nyhetsbrev
CS beslutade att ingen punkt inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.

§ 119 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls den 27 september på Clarion Hotel Sign, Stockholm.

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

Annika Klang
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Justeras:

Nils Erik Åhmansson
Ordförande

Justeras:

Per-Inge Johansson

Mats Stenmark

