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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2018-0808.

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

§ 95

Sammanträdet öppnas

Pekka Olson hälsade deltagarna välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 96

Val av justerare

Maritha Östlund-Holmsten och Patrik Cederlöf utsågs att tillsammans med ordförande
justera protokollet.
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§ 97

Föregående protokoll

§ 81 a) Information om värdering av SKKs konstsamling från Bukowskis
För information fanns en uppdaterad värdering av SKKs konstsamling.
CS noterade informationen.
§ 90 § 47 a) Fördröjning av ”Arrangera jaktprov”
Den utsedda arbetsgruppen har haft diskussioner och möten med främst en privat
aktör som utvecklat IT-stöd för Svenska Älghundklubben. Diskussion har dock avslutats
då någon enighet inte kunnat uppnås om förutsättningarna för uppdraget.
För att på något sätt komma framåt har SKK begärt in en beskrivning från
jakthundklubbarna om vilka lösningar de har idag för att få mer information om
dagsläget och hur jakthundklubbarna ser på framtiden. Svaren har visat att för flertalet
berörda klubbar finns fortfarande ett fungerande IT-stöd för verksamheten även om
behov finns för ett mer långsiktigt IT-stöd.
Efter en längre diskussion beslutade CS att den utsedda arbetsgruppen ska fortsätta
sitt påbörjade arbete.
CS beslutade vidare uppdra till VD att tillsammans med IT-chefen lämna förslag till hur
CS på bästa sätt ska få information om kansliets situation när det gäller olika aspekter
på IT, t.ex. projekt, planering, tidsperspektiv, personaltillgång etc. Förslaget ska
presenteras vid CS möte i november.
§ 91 e) Samverkan med privat sektor + förslag kring samverkan med privat sektor
Ulf Uddman har i ett PM redogjort för bakgrunden till frågan om hur organisationen
kan ställa sig till samarbeten med den privata sektorn.
KF 2017 beslutade att återremittera delen om den privata sektorn i
Organisationsutredningens förslag till CS. Argument mot förslagen som fanns var bland
annat
- Ansåg att förslagen undergräver den ideella verksamheten
- Saknas en konsekvensanalys av förslagen bl.a. rörande momsfrågan
- Oro för konkurrens med företag om att arrangera utställning
- Oklarhet om SKKs auktoriserade funktionärer får delta i privat
företagsverksamhet
- Agilitysporten redovisade positiva erfarenheter från sitt samarbete med privat
sektor
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Ulf Uddman klargjorde att det redan finns samarbeten med företag inom olika
områden inom organisationen:

Utställning

köp av administration för deltagande och ekonomisk
samverkan, kurser för utställare om hur man visar hund
eller förbereder hund för utställning

Prov

träning och prov på vissa viltslag, kurser och träning av
hund till jakt

Tävling

rätten att arrangera officiella tävlingar, t.ex. agility

Beskrivning

privata företag har möjlighet att arrangera officiella
BPH-beskrivningar.

Utbildning av hundägare

Idag sker huvuddelen av utbildning i vardagslydnad av
privata företagare, inte sällan efter att de har fått sin
grundutbildning inom SBK.
Nya kurser som t.ex. Vård i det vilda, har utvecklats i
samarbete med SKK och arrangeras av företag och
andra organisationer..
Utbildning av hund och ägare inom olika verksamheter
sker i allt större omfattning hos privata företag.

Utbildning för yrkesmässig
användning av hund

I princip sker ingen sådan utbildning inom SKKorganisationen utan arrangeras av företag och/eller
myndigheter samt inom gymnasieskolornas
naturbruksprogram.
Gällande utbildning av assistanshundar har SKKorganisationen (SBK) ett myndighetsuppdrag gällande
kvalitetssäkring av verksamheten.
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Andra aspekter:
- Nuvarande konkurrenslagstiftning: Som SKK idag tolkar lagstiftningen har SKK
eller klubbar anslutna till SKK inte möjlighet att förhindra att en enskild utbildad
SKK-funktionär deltar i en konkurrerande verksamhet genom att t.ex. SKK
avauktoriserar en person som en konsekvens av dennes beslut.
- Nuvarande skattelagstiftning ger SKK-anslutna klubbar en skattefördel framför
privata företag fast samma verksamhet erbjuds. Gäller både att moms inte
behöver debiteras på t.ex. anmälningsavgifter som att någon beskattning inte
sker av klubbens ekonomiska överskott.
- Gymnasieskolornas naturbruksprogram utexaminerar idag flera hundra elever
årligen som valt inriktning att arbeta med sällskapsdjur. Dessa elever har de
senaste två decennierna startat ett stort antal företag som säljer olika tjänster
till hundägare
Vad sker idag centralt?
SKK/UK; arbetar med frågor kring samverkan med skolvärlden samt även privata
utförare av utbildningar
SKK/FK; arbetar med klubbildningsfrågor kring nya verksamheter samt frågor kring hur
stor del av en klubbs verksamhet får drivas av företag verksamma i området t.ex. nose
work.
SKK/KHM; fortsätter att utveckla samverkan inom BPH med privata företag
SKK/PTK; har föreslagit CS att möjligheten att permanent ge privata företag rätt att
arrangera agilitytävling PTK nr 1-2018 § 6.
SKK/CS; uttalat att SKK är beredd att bli mera officiellt verksam i
kompetensutvecklingen av hunduppfödare och företag som säljer tjänster till
hundägare.
Vad behöver göras för inför redovisningen till KF 2019?
Av diskussionen på KF 2017 framgår att det finns en oro hos klubbarna hur ett mer
officiellt ställningstagande från SKK påverkar den egna klubbens verksamhet. Idag har
flera befintliga samarbeten skett lite ”under radarn” sannolikt för att undvika
diskussion och kritik, lite under devisen ”ändamålen helgar medlen”.
Vidare finns olika uppfattningar om konsekvenser kring t.ex. konkurrens- och
skattelagstiftningens olika regler om en verksamhet bedrivs av en ideell förening eller
ett privat bolag.
Förslag på aktiviteter under hösten 2018:
 Synliggöra den samverkan som idag redan sker i olika verksamheter och
konsekvenser om detta samarbete inte fanns
 Ta fram ett enkelt beskrivande underlag hur gällande skatte- och
konkurrenslagstiftning påverkar eller inte påverkar den verksamhet som sker
inom klubbarna.
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 Konkretisera hur SKK kan få eller ta sig ett uppdrag för kompetensutveckling av
både uppfödare, hundägare och företag som blir en konsekvens av
ikraftträdandet av den nya Djurskyddslagen
 Inleda samtal med befintliga intresseorganisationer t.ex. Hunddagisföreningen
för att se hur en samverkan skulle kunna utformas och vilka behov respektive
förening/företag har
 Begär en del-/slutrapport från UK, FK och KHM på det arbete som idag sker
rörande samverkan med den privata sektorn till senast den 28 februari 2019.
 Inleda en diskussion med SBK hur de vill se en samverkan med den privata
sektorn vad gäller genomförande av grundutbildning av hundar och hundägare
 Lyfta frågan om SKKs samarbete med privat sektor både på kommande
länsklubbs- som specialklubbskonferens
CS har också mottagit ett förslag till hur en eventuell branschförening för privata
företag skulle kunna organiseras. Förslaget kommer ses över noggrant av den
arbetsgrupp som ska utses för uppdraget.
Kvalitetssäkring av medlemmarna i en branschförening är mycket viktigt och där är SKK
varumärkesambassadör. Att få en kvalitetsstämpel från SKK är mycket värd i
marknadsföring m.m.
Efter en längre diskussion beslutade CS att uppdra till Pekka Olson, Eva Lejdbrandt och
Ulf Uddman att ingå i arbetsgruppen. Arbetsgruppen ska även engagera en
utomstående konsult till gruppen. Arbetet ska vara klart till den 31 maj 2019.
CS betonade vikten av att arbetsgruppen presenterar ett tydligt förslag till KF 2019.
Finansiering sker genom SKKs Forsknings- och utvecklingsfond.
Övrigt
Eva Lejdbrandt presenterade förslag till en arbetsgrupp under SKK/UK som ska se över
hundutbildning inom skolväsendet. Förslag ska vara klart senast 2019-02-28.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 98

Presidiefrågor

a) Beviljande av ansvarsfrihet – International Partnership for Dogs
Den 15 juni fick presidiet meddelande om att den sista underskriften för IPFD var klar.
Presidiet kunde därmed godkänna föreningens årsredovisning för 2017.
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CS beslutade att fastställa presidiets beslut.

§ 99

Information från SKKs ordförande

a)
Salukiringen 50 år
En ny utställning har invigts i SKKs temarum. Det är Salukiringen som fyller 50 år.
Akademiledamoten, Karin Hedberg, har varit drivande i utställningen kommit till stånd.
CS noterade informationen.

§ 100 Information från SKKs VD
a)
Hundägande och typ 2-diabetes - forskningsprojekt
SKK har bidragit med ett stort antal ägaruppgifter om hundar som är max 20 år.
Projektet ska studera frågan om hundägande medför bättre metabol kontroll för
personer med typ 2-diabetes genom en samkörning av hundägarregistret vid
Jordbruksverket, Nationella Diabetesregistret och SCB.
CS noterade med intresse projektet.
b)
Société Centrale Canine, SCC – Genomics: an opportunity for the kennel clubs
Franska Kennelklubben, SCC, presenterar i ett PM framtidens möjligheter inom
hundavel genom att använda genomik, ett test som är ett mer precist och komplett än
nuvarande metoder.
CS diskuterade kring PM:et och beslutade uppdra till SKK/AK och SKKs genetiker, Sofia
Malm, att titta närmare på projektet för att bilda sig en uppfattning om det är något
som kan vara av intresse för SKK att delta i.
c)
NKK – Nordic Dog Show och Storcert
SKK har ställt frågan till Norsk Kennel Klub om varför de beslutat att inte dela ut
Storcert på Nordic Dog Shows för 2019. Beslutet är taget av NKKs motsvarighet till KF.
De har för 2019 beslutat att öka antalet internationella utställningar samtidigt som
antalet storcert begränsas till 10 utställningar. Man har gjort en prioritering om
vilka utställningar som ska få dela ut storcert och Nordic Dog Show hör inte till dem.
NKK meddelar att frågan åter ska tas upp på NKKs högsta beslutande organ efter
framställan om en ändring från SKK och Dansk Kennel Klub.
Frågan kommer att diskuteras vid nästa NKU/AU-möte.
CS noterade informationen
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d)
Diskussion kring SKKs dispenshantering vid registrering av valpkullar
Ulf Uddman informerade om att under det senaste året har det varit en ökning av
personer som är uteslutna ur SKK som registrerar sina valpar utomlands eller i en klubb
som inte finns inom FCI-organisationen.
Valpar som kommer in som importer med en svensk uppfödare på exportstamtavlan
kontrolleras alltid. Upptäcks det att vederbörande är utesluten så nekas registrering.
Är en uppfödare utesluten och bor i Sverige ska det inte vara möjligt att registrera sina
valpar som importer. Har man däremot flyttat utomlands med sin verksamhet borde
en dispens kunna vara möjlig.
CS diskuterade kring problemet och beslutade att ge mandat till VD och chefen för
registreringsavdelningen att kunna lämna dispens i ärenden där konstiga effekter kan
uppstå (moment 22). Ärenden och beslut ska rapporteras till Uppfödare- och
Kennelkonsulentkommittén.
e)
Djurskyddslagen
Regeringen har antagit en ny djurskyddslag. Lagen gäller från den 1 april 2019.
CS noterade informationen.
f)
Gatuhundar i Norge
Norska Mattilsynet har beslutat att förbjuda import av gatuhundar till Norge från den 1
juli 2018. Beslutet grundar sig på de risker som de importerade hundarna utgör mot
djur- och folkhälsa.
CS noterade informationen.
g)
Swedish Gundog League
Swedish Gundog League är en förening utanför SKK-organisationen som arrangerar
jaktprov i Sverige. SKK kommer att undersöka saken vidare med The Kennel Club.
Organisationen arrangerar även jaktprov i Danmark, vilket har uppmärksammats av
Dansk Kennel Klub som ställt frågor till SKK om detta.
CS noterade informationen.
i)
Tragisk hundattack
Den tragiska händelsen där en ung pojke blev biten av en hund och avled har Lex Sara
anmälts av berörd kommun.
SKK la snabbt ut en text på sin webbplats om hur man kan minska risken att bli
hundbiten. Texten har mötts av många positiva reaktioner.
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CS beklagar händelsens utgång djupt och tankarna går till den närmaste familjen.

§ 101 Skrivelser som rör läns- och specialklubb
a)
Svenska Brukshundklubben, SBK, Inbjudan till diskussionsmöte om framtiden
SBK har bjudit in en handfull klubbar till ett möte den 27 oktober i Örebro. På
dagordningen står bl.a. medlemskap och medlemsrekrytering.
CS beslutade att Ulf Uddman deltar i mötet.

§ 102 Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner
a)

Svenska Domarföreningen, SDF, kilometerersättning vid domaruppdrag inom
Sverige
SDF framför i brev att de är intresserade av att diskutera kring en höjning av
kilometerersättningen inom Sverige. Anledningen är bl.a. den höjda kostnadsbilden för
bensin och bilåkning. Målbilden är att höjningen ska ske under hösten.
CS diskuterade ärendet och uttryckte att det är en komplex fråga som får effekter på
flera plan, bl.a. skattemässigt. Det blir även merarbete för klubbar med inrapportering
till myndigheter etc.
CS uttryckte att det kan finnas andra sätt att kompensera för dyr bensin etc. till
exempel i form av höjda domararvoden.
CS beslutade uppdra till VD att ta en diskussion med SDF samt att ta upp frågan vid
kommande länsklubbs- och specialklubbskonferens.

§ 103 Skrivelser som rör myndigheter
Konkurrensverket
a)
Bättre konkurrens om fler byter djurförsäkring
För information fanns Konkurrensverkets rapport angående djurförsäkringar.
CS noterade informationen.
Ulf Uddman informerade om att SKK bjudit in Svensk Djursjukvård till ett möte under
hösten.
Anmäldes vidare att SKK kommer att initiera möten med veterinärvårdskoncernerna.
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CS noterade informationen.
Naturvårdsverket
b)
Remiss av förslag till föreskrifter om jaktmedel
Remissen angående förslag till föreskrifter om jaktmedel och svar kommer att
utarbetas av SKKs Jakthundskommitté.
CS noterade information.

§ 104 SKK/DK
a)
Protokoll SKK/DK nr 3-2018
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 29
maj 2018.
b)
§ 49 Ansökan om återauktorisation
En f.d. domare har i brev ansökt om återauktorisation efter tre år utanför
domarvärvet. Domarkommittén rekommenderar CS att bifalla återauktorisationen.
CS diskuterade ansökan mycket ingående. Som exteriördomare har man ett
förtroendeuppdrag och man förväntas stödja sittande förtroendevalda i kommittéer
och arbetsgrupper, vilket CS anser inte helt klart framträder i ansökan.
Efter moget övervägande beslutade CS bevilja en villkorad återauktorisation från
dagens datum. En mentor, utsedd av DK, ska följa och stödja domaren under ett års
tid.

§ 105 SKK/UtstK
a)
VU/UtstK ändade datum för länsklubbarnas utställningar 2020-2021
VU/UtstK har ändrat datum för följande utställningar 2020 och 2021
Skaraborgs Kennelklubb
Från 9-10 maj 2020 till 2-3 maj 2020
Från 8-9 maj 2021 till 1-2 maj 2021
Jämtland-Härjedalens Kennelklubb
Från den 31 juli – 1 augusti till den 7-8 augusti 2021
CS beslutade att fastställa besluten.
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b)
Länsklubbarnas utställningar 2021
På grund av krock med europa- och världsutställningar har status ändrats för följande
länsklubbsutställningar:
Nordskånska Kennelklubbens utställning i Hässleholm 22-23 maj från Internationell till
Nordic Dog Show.
Sydskånska Kennelklubbens utställning i Malmö den 20-21 mars från Nordic Dog Show
till Internationell.
Gästriklands Kennelklubbs internationella utställning i Sandviken får ändrat datum från
den 4-5 september till den 18-19 september.
CS beslutade att fastställa besluten.
c)
Diskussion kring specialklubb som sålt utställningsarrangemang till företag
CS har tagit del av en skrivelse som rör en specialklubb som sålt ett utställningsarrangemang till en privat företagare.
FKs ordförande, Ove Johansson, påpekade att det borde finnas färdiga ramavtal att
användas för denna typ av tjänster för att undvika konflikter och tydligt fastställa
ansvarsfrågor.
Det är viktigt att avtalet ska avse administrativa tjänster. Utställningsdelen dvs. det
kynologiska ansvaret har alltid arrangerande klubb.
CS konstaterar att i det här fallet är avtalet otydligt skrivet och ansvarsfördelningen är
inte tydligt definierad. I arbetet med förslag till samverkan med privat sektor kommer
denna typ av arrangemang att diskuteras.
Arbetsgrupp för domare till Stockholm Hundmässa
d)
Förslag till BIS-domare på Stockholm Hundmässa
Arbetsgruppen föreslår Ann Ingram, Irland, till BIS-domare för 2020.
CS beslutade i enlighet med förslaget.

§ 106 SKK/PTK
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och
Tävlingskommitté den 22 mars 2018.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 107 SKK/JhK
a)
Utredning om de finska jaktspetsarnas härstamningshistoria
Östra Finlands universitet har skickat ett pressmeddelande som rör de finska
jaktspetshundarnas härstamningshistoria och släktskapsförhållanden till andra
hundraser i dess närområden.
CS fann information mycket intressant och SKK har ett särskilt ansvar för de numerärt
små populationerna.
CS beslutade att till nästa NKU/AU-möte ta upp frågan om att arrangera en väl
förberedd konferens med jaktspetsarnas härstamning och släktskap som ämne.
Samarbete ska ske med berörda specialklubbar.

§ 108 SKK/UK
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté
den 14 juni 2018.
a)

Information från ordförande

Utbildning
En utbildning för de som ska utbilda handledare kommer att hållas över två veckoslut i
samarbete med Studiefrämjandet.
CS noterade informationen.
Uppfödarutbildning innan kennelnamn
UK och UKK har ett gemensamt uppdrag att se över frågan om det ska vara
obligatoriskt att genomgå en uppfödarutbildning innan det går att ansöka om
kennelnamn. Primärt ska det då vara en digital utbildning. Redovisning av uppdraget
ska ske senast den 28 februari 2019.
Uppdragsbeskrivningen kommer att skrivas av Eva Lejdbrandt och Freddy Kjellström.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 109 SKK/AK
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a)

Information från ordförande

Höstmöte
AK kommer i slutet av oktober att hålla ett tvådagsmöte där man bl.a. ska diskutera
numerärt små raser.
CS noterade informationen.

§ 110 SKK/KHM
a)
Protokoll nr 2-2018
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars
Mentalitet den 14 och 16 maj 2018.
b)
BPH med Svenska Älghundklubben, SÄK
I samband med SÄKs utställning den 11-12 augusti i Dalarna kommer BPH att erbjudas
utställare. Detta är ett led i den satsning som KHM har önskar d.v.s. att kunna erbjuda
riktade aktiviteter för olika rasklubbar eller uppfödare.
Tillfället kommer att bevakas av en journalist med både text och bild och det ska bli ett
reportage i Hundsport Jakthund.
KHM äskar 50 000 kr för att kunna genomföra arrangemanget och liknande
arrangemang framöver.
CS beslutade att 50 000 kr tas från SKKs Forsknings- och utvecklingsfond för
ändamålet.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 111 SKK/UKK
a)
Protokoll nr 3-2018
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och
Kennelkonsulentkommitté den 14 juni 2018.
a)

Information från ordförande

Rikskonferens för kennelkonsulenter
I slutet av september kommer en rikskonferens att hållas för SKKs kennelkonsulenter.
Konferensen hålls med ca fem års mellanrum.
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CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 112 SKK/FK
a)
Protokoll nr 3-2018
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den
24 maj 2018.
b)

Information från ordförande

Föreningskonsulter
I slutet av oktober kommer en utbildning att hållas för ca 7-8 personer som önskar bli
föreningskonsulter. Personerna kommer efter utbildningen att listas på SKKs
webbplats.
FK äskar 25 000 kr i bidrag för att kunna genomföra utbildningen.
CS beslutade att 25 000 kr tas ur SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond för ändamålet.
Stadgar
SKKs stadgar kommer att ses över och kompletteras med text om hur stadgarna ska
tolkas på vissa punkter.
CS noterade informationen.
Länsklubbskonferensen
FK kommer att anordna workshop på konferensen som rör hur länsklubbarna bättre
kan samarbeta med varandra.
CS noterade informationen.
Vote-It
FK kommer att testa ett program som kan underlätta för klubbar att hålla
beslutsmöten över nätet.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 113 SKK/DN
a)
DN-beslut
För information fanns beslut från Disciplinnämnden.
CS noterade informationen.
b)
Funktionärer som fått disciplinära åtgärder
För information fanns lista med funktionärer som fått disciplinära åtgärder av DN.
CS uppdrog till sekreteraren att informera berörda klubbar.

§ 114 SKK/AG Standard
a)
Minnesanteckningar nr 2-2018
Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Arbetsgrupp för Standard den 19 juni 2018.
b)
§ 32 Nya raser registrerade av SKK eller erkända av NKU
Arbetsgruppen ställer ett antal frågor i samband med att NKU/AU har erkänt rasen
biewer.
CS diskuterade kring arbetsgruppens frågor och beslutade att åter ta upp frågan kring
på vilka villkor nya raser ska erkännas inom NKU.
c)

§ 35 Revidering och översättning till engelska av standarder för svenska
stövarraser och älghundsraser samt drever

Jämthund
CS har fått en reviderad standard för rasen på svenska och engelska för fastställande.
CS beslutade att fastställa standarden och den engelska översättningen.
d)
§ 36 Permanent FCI-erkännande av dansk-svensk gårdshund
Den svenska och danska rasklubben har för avsikt att ansöka om permanent
erkännande av dansk-svensk gårdshund.
Enligt FCIs direktiv finns nu en permanent standard framtagen. För att komma vidare i
processen är det CS uppgift att ta beslut om att godkänna den framtagna standarden.
CS beslutade att godkänna den framtagna standarden.
Övrigt
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CS uppdrog till kansliet att se över bilderna/teckningar med raspresentationer som
finns på SKKs webbplats.
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna.
§ 115 Nordiska frågor
a)
Förslag till frågor för NKU/AU
NKU/AUs nästa möte kommer att hållas i slutet av oktober.
CS föreslår att följande ämnen sätts upp på dagordningen:
Uppföljning av lojalitetsinställningen till Nordic Dog Show
På vilka kriterier ska nya raser erkännas av NKU/AU
Numerärt små raspopulationer – konferens om nordiska jaktspetsar
Inbjudan från SCC om att delta i genomik-projekt
Finns det några gemensamma motioner till FCIs generalförsamling 2019
Förslag på ledamöter att ingå i FCIs styrelse

§ 116 Internationella frågor
a)
FCI GC protokoll februari/mars i Sevilla
För information fanns protokoll från FCIs styrelsemöte i februari/mars i Sevilla.
CS noterade informationen.
b)
FCI GC viktigaste besluten från i maj, Budapest
För information fanns de viktigaste besluten från FCIs styrelsemöte i maj i Budapest.
CS noterade informationen.
c)
FCI – 97th International Dog Show in Luxemburg: FCI Statement
FCIs styrelse beklagar i ett uttalande att den 97:e internationella utställningen i
Luxemburg är inställd på grund de incidenter som hände vid den förra utställningen.
Några utställare hade då lämnat sina hundar i bilar, vilket vädret inte tillät.
Konsekvensen är att utställningen inte får genomföras i år.
CS noterade informationen.
a)
Ska SKK delta på FCIs Generalförsamling 2019?
CS diskuterade kring ett eventuellt deltagande på nästa ordinarie generalförsamling
som ska hållas i Kina.
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CS uppfattning är att så länge SKK/Sverige är medlemmar ska man också utnyttja
rätten att delta på möten.
CS beslutade att delta på FCIs generalförsamling 2019.
FCI Europasektionen
b)
Inbjudan till Generalförsamling Warszawa
För information fanns inbjudan till FCIs Europasektions generalförsamling i oktober
2018.
Rapport från SKKs FCI-representanter
a)
Rapport från FCIs Kommitté för Lure Coursing – Jonny Hedberg
För information fanns rapport från FCIs kommitté för lure coursing.
b)
Rapport från FCIs Kommitté för vallning – Katarina Björn
För information fanns rapport från FCIs kommitté för vallning.
c)
Rapport från FCIs Kommitté för Freestyle – Kerstin Eklund
För information fanns rapport från FCIs kommitté för freestyle.
CS noterade informationen.

§ 117 Ekonomi
a)

Revidering av SKKs firmateckning

CS beslutade att Svenska Kennelklubbens firma även innefattande Svenska
Kennelklubbens tre stiftelser, Stiftelsen Donatorers fond, Stiftelsen Svenska
Kennelklubbens Forskningsfond och Stiftelsen Ulla Segerström och Bertil Sted-Grens
fond ska tecknas av ordförande Per Erik (Pekka) Olson, vice ordförande, Thomas
Uneholt, samt VD, Ulf Uddman, två i förening.

CS beslutade också att bemyndiga endera ordföranden, Per Erik (Pekka) Olson, VD,
Ulf Uddman, adm.chef Jerry Mankowski, ekonomichef Karin Andersson att i förening
med endera Marie Bergquist, Anna Hansson eller Iréne Göth teckna klubbens firma
vad gäller uttag eller överföringar från bank- eller plusgirokonton samt fullmakter för
indrivning av kundfordringar.
Dessutom bemyndigades VD, Ulf Uddman, adm.chef, Jerry Mankowski (till 21
september 2018) eller ekonomichef Karin Andersson, att var för sig för Svenska

SKK/CS nr 4-2018
2018-08-08
Sida 17/19

Kennelklubbens räkning teckna avtal av administrativ karaktär såsom leasingavtal,
hyresavtal, bankavtal, etc.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
b)
Revidering av SKKs attestinstruktion
Med anledning av att SKKs administrative chef, Jerry Mankowski, går i pension och en
ny ekonomichef anställts så har SKKs attestinstruktion reviderats.
CS beslutade att godkänna den reviderade attestinstruktionen.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
c)
Projektplan - Väcka intresse för hund hos nyanlända ungdomar (VIFH)
För information fanns en projektplan för att väcka intresse för hund hos nyanlända
ungdomar.
CS beslutade följande:
Patrik Cederlöf blir beställare av projektet
VD och Patrik Cederlöf bildar styrgrupp och utser projektgrupp
Skolmaterial från andra länder (bl.a. från en konferens i Litauen 2017) ska tas in
Materialet Frida får en hund kan utgöra en grund för att producera nytt material
Finansiering, 100 000 kr, tas från Forsknings- och utvecklingsfonden
Annan finansiering ska också undersökas
d)
Likviditet
Likviditeten är god.
CS noterade informationen.

§ 118 Statistik
a)
Valpregistrering
Det är ingen större skillnad i registreringssiffrorna jämfört med samma månad 2017.
CS noterade informationen.

§ 119 Mötesspecifika frågor
a)

Förslag till ärenden att ta upp på specialklubbskonferensen i februari 2019

CS föreslog preliminärt följande ämnen att sättas upp på dagordningen:
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Nya Hundsport
HD-utredningen
Privat verksamhet inom hundbranschen
SKK- IT-utveckling
BPH
Kort information från kommittéer och arbetsgrupper
Allmän SKK-info
Interaktiv workshop
Idéer till SKKs verksamhetsplan 2020 och framåt
Djursjukvården
Önskemål från Svenska Domarföreningen

b)

Arbeta fram en värdegrund till KF 2019 – process och vem/vilka ska ha
uppdraget?
CS fick i uppdrag av KF 2017 att presentera förslag till en gemensam värdegrund till KF
2019.
CS beslutade att utse Pekka Olson, Thomas Uneholt och Britt-Marie Dornell att ingå i
arbetsgruppen.

§ 120 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
CS beslutade att § 103 b) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat samt §
104 b) innan vederbörande blivit informerad.

§ 121 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är ett dubbelmöte och hålls den 7-8 november.

§ 122 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Annika Klang
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Justeras:

Pekka Olsson
Ordförande

Justeras:

Maritha Östlund-Holmsten

Patrik Cederlöf

