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Ordförande föreslog att punkterna 26 och 27 på dagordningen som bl.a. rör årets 
Kennelfullmäktige och internationella frågor flyttas fram att behandlas direkt efter 
föregående protokoll då dessa kommer att kräva mycket tid. Eventuella ytterligare 
omflyttningar kan bli aktuella. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 86 Val av justerare 
 
Bengt Pettersson och Bo Skalin utsågs att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 
 
§ 87 Föregående protokoll nr 3-2015 
 

§ 65 c) Brev från  – överklagan av beslut  
CS beklagar att ägaren till berörd hund inte varit den första att få 
information om vad SKKs Utställningskommitté beslutat. 
 
Hunden har en amputerad svans vilket lett till att hundens alla 
utställningsresultat strukits. SKK/UtstK har här följt de regler som gällt 
sedan 2008, vilket är korrekt. 
 
CS informerades om att hunden nu har fått tillbaka ett resultat, vilket gör 
att hunden inte är helt omeriterad. Det finns inga hinder för att hunden 
inte ska kunna användas i avel enligt CS mening. 
 
CS har full förståelse för att gällande regler uppfattas som hårda. 
 
CS beslutade att avslå överklagan men begära mandat hos 
Kennelfullmäktige för att göra en översyn av regeln i samband med 
kommande regelrevidering. 
 
§ 66 a) Förtydligande av beslut –  
CS önskar göra ett förtydligande av beslut i protokoll nr 3-2015 enligt 
följande: 
Ärendet är behandlat utifrån att beslutet omvandlats från 
avauktorisation som agilitydomare till tidsbestämd avstängning. Vid 
vilken nivå återinträde ska ske efter avstängningens slut blir en fråga för 
Svenska Agilityklubben. 
 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 88 Mötesspecifika frågor 
 
Kennelfullmäktige (KF): 
Närmare ett tjugotal punkter behandlades under denna rubrik. 
Motionssvar diskuterades, slutjusterades och godkändes. 
 
Ulf Uddman redovisade förslag till verksamhetsplan för 2016 och 2017.  
 
CS beslutade att godkänna densamma efter smärre justeringar i texten. 
 
Ulf Uddman redovisade förslag till rambudget för 2016 och 2017. 

 
CS beslutade att godkänna densamma. 
 
Ulf Uddman redovisade förslag till grundregler och dess medlemsorganisationer. 
 
CS beslutade att godkänna förslaget efter någon smärre justering i texten. 
 
 
§ 89 Mötesspecifika frågor 
 
Länsklubbsfullmäktige (LKF) 
Ulf Uddman redovisade förslag till verksamhetsplan för 2016 och 2017. 
 
CS beslutade godkänna densamma efter smärre justeringar i texten. 
 
Ulf Uddman redovisade förslag till rambudget för 2016 och 2017. 
 
CS beslutade att godkänna densamma. 
 
 
§ 90 Internationella frågor 
 
a) Protokoll från FCI General Committee möte 18-19 mars 2015 
För information fanns protokoll från FCIs styrelsemöte den 18-19 mars. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Kallelse till FCI Europasektions Generalförsamling 7 september 2015 
För information fanns kallelse till FCI Europasektions årsmöte i Lillestrøm den 7 
september 2015. 
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CS noterade informationen. 
 
FCI General Assembly 2015 
 
c) Snabbrapport från FCIs Generalförsamling 2015 
Ulf Uddman redovisade en sammanfattning av årsmötet som hölls i Milano i samband 
med årets världsutställning. 
 
CS noterade informationen. 
 
d) Viktigaste besluten från FCIs Generalförsamling 2015 
För information fanns cirkulär från FCIs kansli om de viktigaste besluten som fattats på 
generalförsamlingen i Milano. 
 
CS noterade informationen. 
 
d) Protokoll från FCIs Generalförsamling 8-9 juni 2015 
För information fanns protokoll från FCIs Generalförsamling 8-9 juni 2015. 
 
CS noterade informationen. 
 
WDS 2019 – reaktioner m.m. 
 
e) Norsk Kennel Klubs (NKK) ställningstagande och FCIs reaktion 
NKK har i skarpa ordalag reagerat över att Kina fått värdskapet för världsutställningen 
2019 och hur representanterna för China Kennel Union (CKU) agerat efter 
omröstningsprocessen. 
 
En korrespondens med FCIs kansli och CKU har följt. NKK har uttryckt sin avsky för hur 
lite respekt som finns för hunden i Kina och att hundvälfärden inte beaktas. NKK 
accepterar inte att Kina fått värdskapet för 2019 och begär att FCI ska utlysa ett nytt 
årsmöte. 
 
FCI har hotat med sanktioner mot NKK och hävdar att NKK bryter mot FCIs stadgar.  
 
NKK har varit kallat till FCIs kansli i Belgien för ett möte med FCIs presidium och CKU 
men avstått från att delta. 
 
SKK har fått starka påtryckningar från klubbar, medlemmar och Facebook-grupper som 
kräver att SKK uttrycker sitt ställningstagande. Många har undrat varför SKK inte 
genast stött NKKs agerande. 
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Då det är en stor och allvarlig fråga beslutades att lägga ut en information på 
www.skk.se som visar att Centralstyrelsen kommer att diskutera ärendet vid dagens 
möte. 
 
CS har efter intensiva och ingående diskussioner formulerat sitt ställningstagande i 
nedanstående dokument: 
 
 
**** 
Svenska Kennelklubbens ställningstagande rörande FCIs beslut att ge Kina 
värdskapet för World Dog Show 2019 
Vid Centralstyrelsens (CS) möte 13 augusti 2015 diskuterades mycket ingående 
besluten på FCIs senaste generalförsamling och utvecklingen som följt därefter. 
 
Valet av Kina som värd för World Dog Show 2019 
Världsutställningen är FCIs mest prestigefyllda projekt. Beslutet om att förlägga World 
Dog Show i Kina där delar av hundhållningen är avskyvärd med ett barbariskt slaktande 
för skinnets skull och traditionen att äta hund, riskerar att allvarligt skada tilltron till 
FCI.  
 
Svenska Kennelklubben (SKK) röstade därför inte för att Kina skulle få värdskapet. 
 
Valproceduren var transparent och rösträkning skedde publikt. Men känslan av att allt 
var uppgjort på förhand blev redan före mötet uppenbar. Detta förstärktes av att 
China Kennel Union (CKU) efter omröstningen bjöd samtliga länder på fritt uppehälle 
under tre dagar i samband med världsutställningen 2019. Offentliggörande av gåvan 
efter omröstningen gör att SKK med flera ser det som en muta. SKK tog givetvis inte 
emot detta erbjudande. Mindre kennelklubbars ställningstaganden kan ha påverkats 
av CKUs handlande. 
 
SKK menar att respekten för World Dog Show allvarligt skadas av att förknippas med 
ett lands förskräckliga hundtraditioner. Genom mångas insatser har EU sedan några år 
förbjudit import av hundskinn till EU från bl.a. Kina. Den kinesiska kulturen i detta 
avseende kan enbart ändras av kineserna själva. SKK välkomnar de insatser som 
kinesiska kennelunionen har gjort för bl.a. herrelösa hundar. Insatserna räcker dock 
inte långt i ett land som är så stort, det blir en droppe i havet även om intentionerna är 
goda. Man behöver göra så mycket mer för att det ska göra någon skillnad.  
 
SKK ser det som en stor risk att kinesiska myndigheter och allmänhet ser det som en 
accept för sin kultur rörande hundens ställning i och med att man får värdskapet för 
prestigeprojektet World Dog Show. Att försvara placeringar av stora internationella 
arrangemang i länder med hårt kritiserade förhållanden, allt från mänskliga 
rättigheter, vidriga arbetsförhållanden, till hundhållning är inte trovärdigt då dessa 
missförhållanden inte visat sig förändras i och med genomförandet av arrangemangen. 

http://www.skk.se/
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Av ovanstående skäl är CS starkt kritiskt till beslutet att tilldela CKU World Dog Show 
2019. 
 
FCIs interna beslutsprocess 
SKK har varit medlem i FCI sedan 1934 dvs. mer än 80 år. Vi har som medlem alltid 
respekterat, följt och implementerat FCIs olika regelverk och andra direktiv.  
 
Utvecklingen har under det senaste decenniet dock gjort SKK alltmer kritiskt till hur 
beslutsprocessen inom FCI fungerar. Regeln ett land en röst menar vi inte längre 
fungerar då kennelklubbar med lång tradition av kynologiskt arbete tappar inflytande 
till små kennelklubbar med ringa kynologiskt kunnande. Detta har öppnat för att FCI 
har godkänt internationella utställningar som t.ex. Black Sea-arrangemanget vilket 
avsevärt minskat värdet av FCIs internationella dokument t.ex. CACIB. 
 
Vid FCIs General Assembly i Milano valdes t.ex. tre nya små kennelklubbar in som 
fullvärdiga medlemmar mot styrelsens rekommendation. Detta förstärker bara bilden 
av att länder med ett begränsat arbete kring hundar som oftast blir koncentrerat till 
hundutställningar i allt större utsträckning har röstmajoriteten inom FCI. Detta kan 
även visas sig i hur FCI väljer att satsa sina ekonomiska resurser. 
 
FCIs styrelses förhållningssätt till Norsk Kennel Klub (NKK) 
SKK finner det fullständigt oacceptabelt att ett medlemsland som uttrycker sin och sina 
medlemmars uppfattning, oavsett om beslutet fattas av FCIs generalförsamling/FCIs 
styrelse/annat medlemsland, ska hotas med sanktioner liknande det som skett med 
Norsk Kennel Klub.  
 
Tyvärr kan SKK konstatera att detta inte är en engångsföreteelse då SKK tillsammans 
med några europeiska kennelklubbar såg sig tvingade att tillskriva FCIs styrelse för ca 1 
½ år sedan för att få styrelsen att förkasta sitt förslag att medlemsländerna skulle 
förbjudas att bjuda in brittiska domare till sina utställningar. På motsvarande sätt var 
SKK och många andra kennelklubbar starkt kritiska mot FCIs styrelse för ett antal år 
sedan när alla kontakter med Canadian Kennel Club skulle bannlysas, vilket efter något 
år drogs tillbaka. 
 
Tibetanska raser 
SKK välkomnar FCIs styrelses ändrade beslut att förändra hur ett hemland beskrivs för 
de fem tibetanska raserna från Kina till Tibet (Kina).  
 
Samtidigt vill SKK understryka att respekten för att Storbritannien fortsättningsvis har 
ansvaret för rasstandarden då raserna har vuxit och stabiliserats inom ramen för det 
arbete som The Kennel Club har gjort. Beslutet att förändra ”country of origin and/or 
patronage/development of several breeds at a later stage” är SKK kritisk till då man 
inte enbart enligt kynologiskt/historiskt perspektiv kan beakta aktuella politiska de 
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facto gjorda landsgränser. Detta gäller även om The Kennel Club inte är medlem i FCI. 
Som ett exempel på detta är det faktum att CKU fick bli fullvärdig medlem i FCI 2013 
fast Kina redan hade en medlem i FCI i form av Hong Kong Kennel Club.  
 
Konsekvenser: 
Till SKKs Kennelfullmäktige i oktober 2015 finns en motion om att utreda SKKs 
förhållningssätt till FCI och andra internationella kennelklubbar. SKK styrelse har ställt 
sig bakom detta uppdrag och kommer med anledning av utvecklingen inom FCI att 
begära att få mandat att antingen förändra SKKs medlemskap i FCI eller begära utträde 
ur federationen.  
 
CS avser fortsätta att ha erforderliga kontakter med andra kennelklubbar i Europa för 
diskussioner hur SKKs och andra kennelklubbars relation till FCI framöver ska formas.  
 
SKK ställer sig bakom NKKs förslag till hur FCI kan arbeta med förbättrad hundvälfärd 
som nyligen presenterats inför FCIs Europasektions möte den 7 september.  
 
CS rekommenderar domare som får en inbjudan att döma i Kina eller på World Dog 
Show 2019 att beakta ovan redovisade synpunkter före sitt beslut att tacka ja eller nej 
till inbjudan. 
 
Denna rekommendation gäller även för de medlemmar som funderar på att delta med 
sin hund på World Dog Show 2019. CS påminner om att återinförsel av hund från Kina 
är belagt av EU med särskilda regler och som kan innebära en betydande kostnad om 
de inte beaktas. 
 
CS beslutade att tillsvidare bordlägga ansökan till FCI om internationella utställningar 
för 2018. 
 
CS beslutade vidare att offentliggöra SKKs ställningstagande på lämpligt sätt för 
medlemmar, FCI och andra organisationer i och utanför FCI samt till media. 
 
CS beslut var enhälligt. 
 
*** 
 
CS hoppas också att det ger svar på de skrivelser som kommit från andra klubbar, 
medlemmar och privatpersoner. 
 
Vad som händer vidare med detta ärende ber CS att få återkomma till när relevant 
information finns att vidarebefordra. 
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§ 91 SKK/DK 
a) Protokoll nr 2-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 29 
april 2015. 
 
b) Ansökan om återauktorisation som allrounddomare 
Aktuell domare ansöker om att få bli återauktoriserad som allrounddomare. 
 
Ordförande i Domarkommittén, Mats Stenmark, lämnade en bakgrund till ärendet 
samt redogjorde för vilka raser och grupper som domaren idag dömer. 
 
CS diskuterade ansökan mot bakgrund av den lämnade informationen. 
 
CS beslutade avslå ansökan. 
 
c) Brev från Svenska Domarföreningen samt brev och korrespondens mellan 
 SRD-kommittén och berörd domare 
Domarföreningen önskar i brev få ett klargörande till hur ärendegången är för 
anmälningar som görs till någon SKKs kommittéer. Detta efter att en anmälan gjorts 
mot en domares bedömning av en ras som i detta fall finns upptagen i SRD-listan. 
 
CS vill först klargöra att i det aktuella fallet fanns ingen anmälan mot domaren och 
domarens namn nämndes inte. 
 
Ärendegång för ärenden som ska hanteras av SKKs kommittéer och/eller 
Centralstyrelsen: 

1. Ärendet skickas till SKK 
2. Ärendet bereds av berörd kommitté 
3. Beslut tas och effektueras 
4. Det finns också en rättighet och skyldighet för en CS-

ledamot/kommittéledamot att väcka en fråga och att få direktiv av CS hur en 
fråga/ärende ska hanteras  

 
I det aktuella fallet har SRD-kommittén önskat CS synpunkter på det sätt kommittén 
handlägger frågor som rör domare som man anser avviker från de rekommendationer 
som finns i SRD-dokumentet. 
 
CS har lämnat sitt stöd till kommitténs arbetssätt för att kunna få information om hur 
en domare använder sig av det verktyg som SRD utgör. 
 
Det finns alltid saker som kan förbättras och CS rekommenderar kommittén att se över 
formuleringarna i de brev som skickas till berörd domare, som ska vara på svenska 
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CS inser att det är en grannlaga uppgift att försöka se till att efterlevnaden av 
dokumentets rekommendationer följs. Det är viktigt att det finns en påvisbar effekt av 
SRD. 
 
CS har tagit del av korrespondens mellan SRD-kommitténs ordförande och berörd 
domare samt även tagit del av brev skickat till Centralstyrelsen. 
 
CS uttrycker förvåning över att domaren inte önskar föra en dialog i sakfrågan men 
hoppas i och med ovanstående förklaring/förtydligande att ska bli så. 
 
Ärendet lades till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
d) Överklagan av Domarkommitténs avslag av protest gällande prissättning av 
 hund vid Sydskånska Kennelklubbens utställning i mars 2015 
Ägaren till hunden Big Believer’s Cloudy (SE57208/2012) har i brev till CS överklagat 
prissättningen vid ovanstående utställning.  
 
CS har tagit del av inskickade handlingar inklusive domarens kommentar. 
 
CS beslutade avslå överklagan och att fastställa DKs beslut som innebär att 
prissättningen inte ändras. 
 
 
§ 92 Skrivelser från läns- och specialklubb 
 
a) Brev från Svenska Brukshundklubben (SBK) gällande tävlingssystem för agility 
 samt  svar från Svenska Agilityklubben 
SBK begär i brev till SKK att SKK/CS ska redovisa sin syn på att Svenska Agilityklubben 
beslutat att lämna SBK tävling och att skaffa sig ett eget tävlingssystem. 
 
SKK/CS har tagit del av agilityklubbens yttrande. 
 
CS har inget ytterligare att tillföra i ärendet som lades till handlingarna. 
 
b) Brev från Svenska Brukshundklubben (SBK) – ansökan om att göra 
 Mondioring till en officiell gren 
SBKs förbundsstyrelse har tillstyrkt en arbetsgrupps inom SBK, AG mondioring, förslag 
att ansöka om att få mondioring beslutad som en officiell gren inom hundsporten i 
Sverige. 
 
Ulf Uddman lämnade en kort bakgrund till hur SKK tidigare sett på denna gren och hur 
det ser ut i övriga världen. FCI har nyligen godkänt mondioring som en officiell sport. 
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Sporten utövas redan i Sverige inofficiellt. 
 
CS uttryckte en känsla av oro inför konsekvenserna av att införa denna mycket 
speciella gren. 
 
Efter en lång diskussion beslutade CS att: 

- Införa grenen på prov från och med den 1 januari 2017 med en prövotid på två 
år 

- En noggrann utvärdering görs innan prövotidens slut för att besluta om 
eventuell fortsättning 

- SBK ska skicka ett regelverk till SKK. Uppdraget att se över regelverket går till 
SKKs Prov- och Tävlingskommitté 

 
Enligt gällande överenskommelse inom NKU kommer beslutet att anmälas till 
ländernas nästkommande gemensamma möte. 
 
c) Brev från Svenska Beagleklubben angående rasstandard 
Svenska Beagleklubben önskar i brev till SKK få klarhet i vissa delar av 
beaglestandarden vad gäller översättning från engelska. 
 
CS har genom Renée Willes fått följande information. 
 
Houndfärger har diskuterats vid ett möte i London med engelska kennelklubben 
tidigare i år. Då eventuella ändringar i houndfärgerna ännu inte kommit till AG 
Standard när det gäller beagle kan översättningen av dessa inte ännu verkställas. 
 
Beträffande Svenska Beagleklubbens synpunkter på översättningen under huvud och 
kropp har AG Standard beslutat att följa specialklubbens önskemål om en rak 
översättning. Dock ska ingen engelsk text användas. 
 
CS beslutade att fastställa AG Standards beslut. 
 
 
§ 93 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 3-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 28 maj 2015. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 94 SKK/UtstK 
 
a) Protokoll nr 3-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 8 juni 2015. 
 
b) Utställningsprogram länsklubbarna 2018 
Med hänvisning till det ställningstagande CS beslutat om i § 90 bordläggs ansökan om 
internationella utställningar för 2018 tills vidare. Dag och plats för utställningarna 
fastställdes. 
 
c) Vilken regel ska ha företräde 
En medlem har valt att säga upp sitt medlemskap i SKK under utredning av DN. 
Därmed får personen inte antas som medlem i SKK utan att DN tillstyrker detta. Det 
går heller inte att visa hund enligt de allmänna reglerna för utställning/prov och 
tävling. Den f.d. medlemmen är nu skriven i annat europeiskt land och medlem i en 
utländsk kennelklubb. 
 
SKK CS har att ta ställning till nedanstående: 
 
En person som av DN har fått beslutet att personen inte får antas som medlem i SKK-
organisationen utan att DN tillstyrker ansökan får enligt de allmänna reglerna för 
prov, tävling och utställning inte ställa ut eller visa hund på utställning. 
  
Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits 
ur SKK-organisationen eller som av 
nordisk kennelklubb eller FCI avstängts 
från rätten att delta på utställning, prov eller 
tävling, eller som på grund av myndighetsbeslut 
inte får hantera eller inneha djur, får 
inte delta på prov eller tävling. Sådan person 
får inte heller ställa ut eller visa hund eller 
delta med avels- eller uppfödargrupp på 
utställning. Detta gäller även person som valt 
att utträda ur SKK-organisationen under pågående 
utredning i SKKs Disciplinnämnd, 
innebärande att SKKs Disciplinnämnd inte 
kan pröva ärendet i sak. 
  
Om en sådan person flyttar och är skriven utomlands och är medlem i det landets 
kennelklubb, dvs. i en erkänd utländsk kennelklubb, kan personen då ställa ut och 
visa hund på utställning? 
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Utställningsreglerna 
17. Krav på medlemskap 
Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse 
får hund som är ägd av medlem i 
någon av SKKs länsklubbar, specialklubbar 
eller rasklubbar, eller i erkänd utländsk 
kennelklubb i det land där hundägaren 
är bosatt, delta. 
 
CS diskuterade alternativen och beslutade att DNs beslut har företräde framför 
utställningsreglerna. 
 
 
§ 95 SKK/PTK 
 
a) Brev till WUSV angående svensk domare 
För information har CS tagit del av brev till Weltunion der Vereine für Deutsche 
Schäferhunde/WUSV. 
 
Brevet innehåller information om en svensk IPO-domare som är avstängd både på 
nationell och internationell nivå till i januari 2017. 
 
Aktuell domare är trots avstängningen uppsatt som domare på ett kommande 
världsmästerskap för schäfer. SKK begär i brevet att den organisation som bjudit in 
domaren ska ta hänsyn till SKKs beslut och stryka domaren från uppdraget. 
 
CS beslutade att uppdra till PTK att för den aktuella domaren markera att om denne 
trots allt dömer på mästerskapet kan det vara graverande för dennes framtid som 
domare. 
 
Paragrafen är omedelbart justerad. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 96 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr 2-2015 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
10 april 2015. 
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b) Protokollsutdrag § 22 jaktprov/regelrevideringar 
Ett möte har hållits mellan Jakthundskommittén och Föreningskommittén om att 
hundar i grupp 6 som inte tillhör någon specialklubb ska kunna starta på jaktprov i 
Sverige. De gemensamma dragen för hundarna i grupp 6 som detta berör, är att de är 
högbenta och drivande, och inte lämpliga för jakt på klövvilt. En möjlighet för dessa 
raser är att göra jaktprov enligt stövarklubbens regler på hare och räv. Att få starta på 
jaktprov för stövarklubben, kräver dessutom ett rådjursrenhetsprov (RR-prov). 
Kommittéerna föreslår en provperiod på tre år. Perioden innefattar dock inte 
utställning. 
 
CS beslutade i enlighet med kommittéernas förslag. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
c) Protokoll nr 3-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
12 maj 2015. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
d) Jaktpolicy 
Britt-Marie Dornell, ordförande i Jakthundskommittén, redovisade förslag till ny 
jaktpolicy att föreslås till KF 2015. 
 
CS godkände förslaget. 
 
 
§ 97 NatDopK  
 
a) Protokoll nr 1-2015 
För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Nationella 
Dopingkommissionen den 1 och 2 juni 2015. 
 
b) Utveckling av analysmetoder för pälsprover 
I de diskussioner som förts med AniCura har även frågan om en utveckling av 
analysmetoder för pälsprover tagits upp. 
 
CS beslutade att ha en fortsatt handläggning av frågan och anser även att det kan vara 
av intresse för övriga NKU-länder. 
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§ 98 SKK/UK 
 
a) Protokoll nr 2-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 12 maj 2015. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 99 SKK/AK 
 
a) Protokoll nr 3-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 20 
maj 2015. 
 
b) Öppet brev till SKK och Jordbruksverket 
SKK och Jordbruksverket har fått ett öppet brev, underskrivet av 519 veterinärer.  
Brevet handlar om att det måste tas ett samlat grepp om aveln och importen av 
hundar med andningssvårigheter. Många trubbnosraser ökar i popularitet och det sker 
ett okänt antal operationer av dessa hundars andningsvägar. Veterinärerna önskar få 
till stånd ett samarbete mellan kliniskt verksamma veterinärer, SKK och 
Jordbruksverket för trubbnosars rätt att andas normalt utan operation. 
 
SKK har svarat enligt nedan och även publicerat detta på SKKs webbplats. 
 
SKK välkomnar brevet och ser fram emot ett ökat samarbete med veterinärkåren 
gällande brakycefalt syndrom hos vissa raser. 
 
Brakycefala rasers predisponerande problem med andningen är något som SKK likt 
veterinärkåren identifierat som ett allvarligt hälsoproblem och som SKK under en 
längre tid arbetat med på olika plan bland annat genom förändrade avelsmål hos 
berörda raser, en ökad medvetenhet hos domarkåren och upplysning av den 
hundköpande allmänheten.  
 
SKK har även initierat internationella samarbeten som möjliggör utbyte av 
erfarenheter och har sedan länge arbetat med och planerat en konferens med fokus 
på brakycefala rasers problem, vilken är förlagd till kommande vinter. Flera av de 
aktuella raserna har under senaste decenniet ökat i popularitet och även importen av 
valpar för dessa raser. För att uppnå de viktiga avelsmålen för en förbättrad hälsa av 
alla trubbnosade hundar är en internationell samverkan en viktig del. 
 
Veterinärkåren och SKK arbetar som vi ser det mot samma mål, d.v.s. förbättring av 
hundars hälsa men respektive organisation har tillgång till och använder olika medel 
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för att nå målet. Avelsarbete är ett långsiktigt och träget arbete som tar tid och 
kompletteras som SKK ser det utmärkt med det kliniska arbetet veterinärer i fält utför. 
SKK är en intresseorganisation med frivilligt medlemskap men där medlemmarna 
förväntas följa Svensk lagstiftning men även SKKs regler.  
 
SKK har ett väl utvecklat samarbete med veterinärkåren inom olika områden och 
bidrar ekonomiskt till forskning som rör hundhälsa. Ett ökat samarbete runt 
brakycefala rasers problematik skulle kunna möjliggöra snabbare förändringar och ökat 
välmående för våra hundar och är något som vi välkomnar inom SKK. 
 
SKK kommer under hösten att bjuda in representanter från veterinärkåren till ett möte 
för att diskutera andningsproblematiken och tillsammans dra upp riktlinjer för ett 
fortsatt samarbete mot sundare hundhälsa inom detta område. 
 
CS uttryckte sitt gillande över hur SKK/AK och kansliet hanterat ärendet och ser fram 
emot både det fortsatta samarbetet bl.a. Jordbruksverket och den kommande 
konferensen.  
 
 
§ 100 SKK/KHM 
 
a) Protokoll nr 3-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars 
Mentalitet den 26 maj. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 101 SKK/FK 
 
a) Protokollsutdrag från protokoll nr 3-2015 § 48 – ärenden gällande 
 specialklubb 
En specialklubb har tillskrivit FK gällande ett beslut som tidigare tagits av SKK/CS 
angående återkallande av medlemskap för en person i klubben. 
 
FK har hänskjutit ärendet till CS. 
 
FK rekommenderar CS en tillämpning av Disciplinnämndens praxis, vilket skulle 
innebära att beslutet kan omprövas tidigast tre år efter det ursprungliga beslutet. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
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b) Protokollsutdrag från protokoll nr 3-2015 § 49 – ärenden gällande 
 avtalsanslutna klubbar 
Ett möte har hållits med Svenska Working Kelpieklubben och Svenska Kelpieklubben. 
Mötet diskuterade bland annat benämningen på rasen working kelpie/australian stock 
dog. SKKs vd som var närvarande vid mötet informerade om att SKK ensidigt 
förbehåller sig rätten att ändra rasens namn. 
 
FK rekommenderar CS att ändra rasens namn vid nästa regelrevidering. Namnet skulle 
då bli working kelpie. 
 
CS beslutade att i samband med nästa generella regelrevidering 2017 besluta om nytt 
rasnamn. 
 
 
§ 102 DN 
 
a) Protokoll 12 juni 2015 
För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Disciplinnämnd den 12 juni 2015. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 103 Skrivelser från medlemmar och privatpersoner 
 
a) Brev från  angående artikel i HS nr 6-2015 om strikt 
 ägaransvar 
Brevskrivaren kommenterar ett uttalande från SKKs chefsjurist om strikt 
hundägaransvar, ”det är mycket möjligt att SKK i framtiden kommer att försöka 
påverka lagstiftaren avseende det strikta ansvaret för hundägare”. 
 
Brevskrivaren önskar CS kommentar till varför en påverkan inte redan sker och när 
sådan påverkan kommer att börja.  
 
CS menar att SKKs chefsjurist är på den linje som SKK förespråkar. Lagstiftaren dvs. 
regeringen är för närvarande nöjd med gällande regelverk. 
 
CS har för avsikt att så snart tillfälle bjuds ta upp frågan på nytt. 
 
b) Skrivelse från  angående Dalarnas Kennelklubbs årsmöte 
Brevskrivaren har åter tagit upp frågan om länsklubbens räkenskaper och verksamhet. 
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SKKs auktoriserade revisorer kommer att ta sig an uppgiften att revidera länsklubbens 
räkenskaper, enligt särskilt uppdrag. 
 
I övrigt beslutade CS att lägga skrivelsen till handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
 
§ 104 Myndigheter 
 
a) Justitiedepartementet – Remiss med fokus på kärnuppgifterna – En angelägen 
 anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet – 
 Ju2015/17727L4 
För information fanns ovanstående remiss. SKK har i sitt remissvar bland annat uttryckt 
stark oro över att djurpoliserna eventuellt ska försvinna samt att bortsprungna hundar 
är ett ansvar som länsstyrelsen har och inte polisen. 
 
CS noterat informationen. 
 
b) Regeringskansliet – Remissvar avseende slutbetänkande av läkemedels- och 
 apoteksutredningen SOU 2014:87 
För information fanns remissvar på ovanstående remiss. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Generella krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning på 
 jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet 
För information fanns remissvar på ovanstående remiss. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 105 Nordiska frågor 
 
a) Kommande NKU-möte i september 
Ulf Uddman informerade om att mellan den 22-24 september kommer ett antal NKU-
möten att hållas på SKKs kansli. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 106 Ekonomi 
 
a) Placeringspolicy för Svenska Kennelklubben 
Ulf Uddman redovisade förslag till förändrad placeringspolicy med justering i punkten 
3:7. 
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CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
b) Kommentar till delårsbokslut 2015-06-30 för SKK 
Ulf Uddman informerade om delårsbokslutet som pekar på ett rörelseresultat på plus 
2 miljoner kronor. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 107 Statistisk 
 
a) Valpregistreringssiffror 
Juli månads siffor visar en uppgång i jämförelse med samma månad 2014, vilket är 
positivt. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 108 Presidiefrågor 
 
a) Dispens avseende delägare kennelnamn 
Eva Fabiansson-Johnssons kennelnamn, Old Fashion, har av presidiet förklarats vilande 
för all framtid, dvs. ingen uppfödning kan bedrivas i namnet 
Eva Fabiansson-Johnsson har medgivits delägarskap i sin makes kennel, Dainty’s. 
 
CS fastställde presidiets beslut. 
 
b) Begäran om omprövning av CS beslut angående registrering av valpkull 
Personen (hanhundsägare) ifråga har begärt omprövning av CS beslut att inte lämna 
dispens för registrering av en valpkull. Tikägaren hade vid parningstillfället 
registreringsförbud utfärdat at SKKs Disciplinnämnd. 
 
Presidiet har inte funnit att några nya fakta tillförts ärendet som gör att beslutet ska 
ändras. 
 
SKK/CS har möjlighet att ge dispens från SKKs Grundregler däremot kan inte SKK/CS ge 
dispens från disciplinär åtgärd utfärdad av Disciplinnämnden. 
 
Hanhundsägaren har blivit upplyst om möjligheten att begära dispens för att sälja 
valpkullen oregistrerad. 
 
CS beslutade fastställa presidiets beslut. 
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c) Överklagan av protest – kennelnamn 
Presidiet har avslagit en överklagan som gäller kennelnamn där renommésnyltning inte 
kan hävdas. 
 
CS fastställde presidiets beslut. 
 
d) Avauktorisation av exteriördomare 
Presidiet har avauktoriserat exteriördomare , som på egen begäran 
önskar bli avauktoriserad. Beslutet träder i kraft 2015-09-13. 
 
CS fastställde presidiets beslut. 
 
 
§ 109 Information från 
 
a) CS ledamöter 
 
Bengt Pettersson 
 
Forskningsseminariet 
Onlineanmälan är nu öppen för alla intresserade hund- och kattägare. De CS-
ledamöter som är intresserade av att delta anmäler det till CS sekreterare. 
 
CS noterade informationen. 
 
Göran Bodegård 
 
Domaruppdrag 
Göran Bodegård informerade om ett domaruppdrag i balkanområdet där många 
bedömningar avvek från SRD-rekommendationerna. 
 
CS noterade informationen. 
 
Mats Stenmark 
 
Preparandkurs för blivande exteriördomare 
Det finns 66 sökande till 48 platser till höstens kommande förberedande kurser inför 
vårens preparandkurs för blivande exteriördomare. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) VD 
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Likviditet 
Likviditeten är god. 
 
CS noterade informationen. 
 
Förstudie – samarbete SKK och Jordbruksverket 
Förstudien om viss registersamverkan har utfallit positivt och Ulf Uddman föreslår att 
en registreringssamverkan startas vad avser dödsfallsregistrering. Fortsatt utveckling 
av samarbetet kan ske efter att denna del utvärderats. 
 
CS beslutade att godkänna förslaget. 
 
Avliden kommittéledamot 
Ulla-Britt Schwang, som varit ledamot i SKKs Disciplinnämnd sedan 1991 har avlidit 
efter en tids sjukdom. Ulla-Britt tilldelades SKKs förtjänsttecken i guld vid mötet den 3-
4 juni, vilket kommer att delas ut postumt. 
 
SKK kommer att vara representerat vid begravningen. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 110 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat  
 
CS beslutade att § 90, 91 b), 91 c) och 108 d) inte får offentliggöras innan protokollet 
är justerat. 
 
 
§ 111 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde blir den 2 oktober på Clarion Hotel Sign med början kl. 10.00. 
 
 
§ 112 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
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Justeras: 
 
 
 
Nils Erik Åhmansson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Bengt Pettersson   Bo Skalin 
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