SKK/CS nr 5/2009

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med Svenska Kennelklubbens
centralstyrelse den 18 augusti 2009, på SKKs kansli, Rinkeby.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl Gunnar Stafberg, Göran Bodegård, Britt-Marie Dornell
(§ 105 – delar av § 131), Per-Inge Johansson, Mats Stenmark, Jahn Stääv, Annica
Uppström
Suppleanter:
Curt-Christer Gustafsson, Marie Nylander, Bengt Pettersson (§ 105 – delar av § 131)
Adjungerade:
Ulf Uddman
Anmält förhinder:
Henrik Barnekow, Ionie Oskarson, Åke Hedhammar, Yvonne Larsdotter
Vid protokollet: Annika Klang

§ 105 Sammanträdet öppnas
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet
öppnat. Han hälsade särskilt de nya ledamöterna välkomna.

§ 106 Val av justeringspersoner
Carl Gunnar Stafberg och Annica Uppström utsågs att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
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§ 107 Föregående protokoll nr 3/2009
§ 94 Ärenden från ras och specialklubbar
b) Svensk Vinnarutställning 2012.- överklagande Gotlands Kennelklubb –
bordlagd fråga
Gotlands Kennelklubb har i brev begärt att CS ska ändra sitt förslag till
KF om att Svensk Vinnarutställning förläggs till Stockholm fr.o.m. 2012.
KF 2009 har beslutat utställningen ska hållas i Stockholm fr.o.m. 2012.
CS beslutade att avslå Gotlands Kennelklubbs begäran.
§ 108 CS arbete fram till nästa KF 2011
a) Arbetsordning för CS
Ordförande gick igenom det förslag till arbetsordning som CS ska arbeta efter
fram till nästa KF.
CS beslutade i enlighet med förslaget efter några smärre redaktionella
ändringar.
b) Instruktion för VD
Ett förslag till instruktion för VD presenterades.
CS beslutade att fastställa framlagt förslag.
c) Placeringspolicy för Svenska Kennelklubben och förvaltade stiftelser och
delägda bolag
Ulf Uddman och Nils Erik Åhmansson redogjorde för placeringspolicy för SKK
och förvaltade stiftelser och delägda bolag.
CS beslutade att fastställa Placeringspolicyn med den förändringen att placeringen i
aktier totalt inte får överstiga 40 %.
d) Attestinstruktion
Ulf Uddman redovisade förslag till revidering av attestinstruktion för SKK.
CS beslutade godkänna det framlagda förslaget.
Punkten är omedelbart justerad.
e) Revidering av SKKs firmateckning
Ulf Uddman redovisade förslag till revidering av firmateckning för SKK.
CS beslutade godkänna det framlagda förslaget.
Punkten är omedelbart justerad.
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f) SKKs arkivplan
För information fanns SKKs arkivplan redovisad.
CS noterade informationen.
g) Delegeringsordningar
Alla kommittéers delegeringsordningar är under revidering och kommer slutgiltigt att
fastställas vid CS nästa möte.
Att notera är att SKK/UK och SKK/HIS kommer att avvecklas.
h) Val till CS kommittéer och arbetsgrupper
Nils Erik Åhmansson informerade om formerna för hur arbetet ska hanteras via
respektive kommitté och vikten av att alla ledamöter inom styrelsen är lojala och
inte sprider information innan styrelsen fattat beslut om offentliggörande eller
ens behandlat ett ärende.
Ordförande gick också igenom förslag för de olika kommittéerna och övrig
representation nationellt och internationellt.
Avelskommittén
Domarkommittén
Dopingkommittén
Föreningskommittén
Jakthundskommittén
Prov- och Tävlingskommittén
Standardkommittén
Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén
Utbildningskommittén
Utställningskommittén
Kommittén Hunden i Samhället
SKKs Kommitté för hundars mentalitet

Britt-Marie Dornell
Carl Gunnar Stafberg
Bengt Pettersson
Jahn Stääv
Curt-Christer Gustafsson,
Henrik Barnekow, vice ordf.
Annica Uppström
Göran Bodegård
Per-Inge Johansson
Avvecklas
Mats Stenmark,
Marie Nylander, vice ordf.
Avvecklas
Ionie Oskarson

Länsklubbskontakt:

Nils Erik Åhmansson
Jahn Stääv
Mats Stenmark
Ulf Uddman

Arbetsgrupp för SRD

Göran Bodegård

Arbetsgrupp för domare till Stockholmsutställningen

Mats Stenmark

Kynologiska Akademin

Nils Erik Åhmansson
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SKK/Agria forskningsråd

Nominerade till 2011:
Berndt Klingeborn
Staffan Thorman
Astrid Indrebøe
Barbro Beck-Friis
Lotta Möller
Repr från Veterinärförbundet

Arbetsgrupp för beviljande av
bidrag till internationella tävlingar

Avvecklas. Hanteras av VD
enligt gällande regler

AB Fritidsrörelsernas Hus

Nils Erik Åhmansson, Ulf Uddman,
Jerry Mankowski

Föreningsdistribution i Spånga AB

Under avveckling

People and animals for Life – 2010 AB

Ulla Björnehammar, Ulf Uddman

Endast anmälan:
Stiftelsen SKKs Donatorers Fond
Stiftelsen SKKs Forskningsfond
Stiftelsen Ulla Segerström och Bertil
Sted-Grens fond

Nils Erik Åhmansson, Ulf Uddman
Nils Erik Åhmansson, Ulf Uddman
Nils Erik Åhmansson, Ulf Uddman
Åke Hedhammar

Önskemål om adjungering till CS kommittéer
CS
Avelskommittén

Representant för Unionen, Åke
Hedhammar
Åke Hedhammar, Sofia Malm, (repr.
Hgen på SLU), Åsa Lindholm

Föreningskommittén

Måns Engelbrektsson

Jakthundskommittén

Svenska Jägareförbundet

Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén

Åsa Lindholm

Samverkan med svenska organisationer
Agrias Produktkommitté
Agrias Skadeprövningsnämnd
Agrias Styrelse
Agrias valberedning

Ulf Uddman, Helena Rosenberg
Ulla-Britt Schwang, Margareta
Sundqvist
Ionie Oskarson, Ulf Uddman,
suppleant
Jerry Mankowski, Katarina Sundberg
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Djurförsäkringsbolagen
Djurbranschens Yrkesnämnd
Jordbruksverkets Djurhälsoråd
Nationella dopingkommissionen
Samverkande organisationer
Svenskt Friluftsliv
Stiftelsen Stor-Stockholms Djursjukhus
Svenska Jägareförbundet

Sveriges Veterinärförbund

Nils Erik Åhmansson, Åke
Hedhammar, Ulf Uddman
Ulf Uddman
Ulf Uddman (förordnad av Jordbruksverket)
Bengt Pettersson, Åke Hedhammar
Ulf Uddman
Ulf Uddman
Carl Gunnar Stafberg
Nils Erik Åhmansson, Curt-Christer
Gustavsson, Henrik Barnekow,
Kjell Bräster
Nils Erik Åhmansson, Åke
Hedhammar, Ulf Uddman

Tjänstehundsrådet
Veterinärväsendets ansvarsnämnd

Ulf Uddman, Helena Rosenberg
Ann-Charlotte Hillberger (förordnad
av regeringen)

Årets bragdhund

Ulf Uddman, Annika Klang,
Hans Rosenberg
Ulf Uddman
Inger Svedin

Årets narkotikasökhund
Årets polishund

Nordiskt samråd
NKU/AU
NKU/Agility
NKU/Junior handling
NKU/Lydnadskommitté
NKU/Röntgenpanel
NKU/Vetenskapliga kommitté

Nils Erik Åhmansson, Carl Gunnar
Stafberg, Ulf Uddman
Nalle Jansson
Vakant
Inger Svedin
Håkan Kasström, Kerstin Hansson,
Jessica Ingman
Åke Hedhammar, Britt-Marie
Dornell, Helena Rosenberg

Internationellt samråd
FCIs generalförsamling
FCIs europaförsamling

FCIs agilitykommitté
FCIs brittiska stående fågelhundar
FCIs brukshundskommitté
FCIs domarkommitté
FCIs drivande kommitté

Nils Erik Åhmansson,
Carl Gunnar Stafberg, Ulf Uddman
Nils Erik Åhmansson, Ionie Oskarson
Ulf Uddman
Nalle Jansson
Marina Bengtsson
Ionie Oskarson
Carl Gunnar Stafberg
Curt-Christer Gustafsson
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FCIs grythundskommitté
FCIs kontinentala stående fågelhundar
FCIs lydnadskommitté
FCIs retrieverkommitté
FCIs räddningshundskommitté

Johan Sonesson
Anders Eriksson
Inger Svedin
Lars Johnsson
Catharina Detlefsen Dahlström

FCIs utställningskommitté
FCIs vallhundskommitté
FCIs vinthundskommitté
FCIs spanielkommitté
FCIs avelskommitté

Mats Stenmark
Katarina Björn
Jonny Hedberg
Paul Andersson
Britt-Marie Dornell

FCIs draghundskommitté
FCIs standardkommitté

Eveline Koch
Renée Willes, vald av FCIs
generalförsamling
Åke Hedhammar, vald av FCIs
generalförsamling

FCIs vetenskapliga kommitté

i) Uppdrag från KF 2009
Uppdrag från Länsklubbsfullmäktige 2009
I verksamhetsplanen som antogs med två tillägg är uppgifterna fördelade till berörda.
Utöver detta fick SKK/CS följande uppdrag att redovisa till Länsklubbsfullmäktige
2011.
Paragraf Uppdrag
§9
Fördelning av medel ur antismällarfond
§ 10
Ny medlemskategori – lokalklubbsmedlem
Inhämtning av medlemsmatriklar
§ 11
Stadgeändring av avgifter för lydnadsprov och tävlingar §
7 mom. 3 punkt 11
§ 13
Sammanställning av internetanmälningar

Ansvarig
CS
FK
VD
FK
VD

Uppdrag från Kennelfullmäktige 2009
I verksamhetsplanen som antogs med ett tillägg är uppgifterna fördelade till berörda.
Utöver detta fick SKK/CS följande uppdrag att redovisa till Kennelfullmäktige 2011.
Paragraf Uppdrag
§ 13
Öka dopingprovtagningen
§ 18
- Kvalitetssäkring av utomnordiska domare
- Arbeta med hundars mentalitet
- Stödja ungdomar i alla delar av
tävlingsverksamheten
- Verka för att nordiska mästerskapsregler för
bruksprovsgrenarna blir internationellt erkända
§ 33
Stadgeändring avseende tidpunkt för KF

Ansvarig
DopK
DK/CS
Khm
UtstK/PTK/JhK
PTK
FK
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§ 34
§ 35

Stadgeändring avseende antalet delegater på KF
- Översyn av föreslagen komplettering av
stadgarnas § 3 mom. 7 ang. medlemskap i
konkurrerande klubb – återremitterat av KF
- Stryka § 16 Skiljeklausul ur stadgarna samt
uppmana de specialklubbar som har liknande
paragrafer i sina stadgar att också stryka dem
- Konsekvensändringar i stadgarna samt en språklig
översyn
- Remiss innan stadgeändringarna fastställs
Fastställa principen för arrangerande av Svensk
Vinnarutställning det år som SKK inte är arrangör
Verkställa att införa gemensamma åldersgränser inom
SKK

§ 39
§ 42

§ 43

Prova behov av remissbehandling av förslag när
omfattande regelförändringar föreslås

§ 47
§ 48

Rekrytering av medlemmar genom SKKs webbplats
Etablera SKKs miljöpolicy

§ 50
§ 52-53

Upphäva äldre KF-beslut
Införa ett 4:e blad i registreringsbeviset samt att
producera en ny blankett för skrivna kritiker
Godkänna officiella tävlingsregler för rallylydnad
Rätt att ställa ut på HUND 2009 med specialklubbsmedlemskap
Utforma en blankett för anmälan av hund i överhettad bil
eller tält
Tillämpning av den s.k. 30-mils regeln
Bevakning av införselregler för hund till Sverige
Återbetalningsskyldighet vid domarbyte
Begränsa utdelandet av prisband/kort m.m.

§ 57
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66

FK
FK

FK

FK
FK
UtstK
Samtliga
berörda
kommittéer
Samtliga
berörda
kommittéer
VD
Berörda
kommittéer/VD
CS
VD
PTK
VD
UtstK
UtstK
VD
UtstK
UtstK/PTK/JhK

CS beslutade i enlighet med framlagt förslag till fördelning av givna uppdrag.
j) Ersättningsregler för CS/kommittéledamöter
Förslag att de ersättningar som gällt 2008 och 2009 även gäller för 2010 och
2011 dvs.
Möten som överstiger 5 timmar 1 000 kr
Möten som understiger 5 timmar 500 kr
Med mötestid avses den planerade tiden för mötet. Restid ersätts inte.
Närvaro på KF, centrala konferenser anordnade av CS eller kommittéer eller
motsvarande ersätts enligt ovan. Deltagande på möte med medlemsorganisation
och som initieras av SKK eller begärs av klubbar ersätts enligt ovan.
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Närvaro på klubbmöten, evenemang m.m. som initieras självständigt av ledamot
eller genom separat inbjudan av klubb ersätts inte av SKK. Kommittéordförande har
rätt att besluta om kommittéledamot ska representera kommittén i deras arbete.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
k) Bidragsregler Landslagsfonden
Nuvarande bidragsregler för landslagsfonden ser ut som följer:
Junior Handling:
Deltagaren får bidrag med 2 000 kr om tävlingen sker i Norden respektive 4 000
kr utanför Norden. Vidare finansieras med samma belopp alltid en vuxen person.
Bidrag utgår i dag för tävlande för Nordisk Vinnare samt FCIs vinnartävlingar.
Samma bidrag utgår även vid deltagande på Crufts men finansieras då genom
SHUs sponsor.
För övriga landslag utgår ingen ersättning för Nordiska mästerskapstävlingar
utan enbart för FCI-tävlingarna som har karaktären EM, VM eller Europacuper.
SKK betalar alltid deltagaravgift samt ett resebidrag på 1 000 kr inom Norden
och 2 000 kr utanför Norden per deltagare.
Det finns vidare ett maxtal om 25 000 kr per tävling, oavsett hur många
deltagare som representerar Sverige.
Ulf Uddman föreslår att arbetsgruppen avvecklas och att VD hanterar
ansökningarna enligt gällande regler.
CS beslutade i enlighet med förslaget.

§ 109 Föregående protokoll nr 4/2009
Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med Svenska Kennelklubbens
centralstyrelse den 30 maj.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 110 Protokoll SKK/AK nr 3/2009
AK protokoll 2009-03-17, SKKs Forsknings- och utvecklingsfond, § 45 Ansökan från
SSRK/Flatcoated Retrieverklubben och SLU/Hgen samt ansökan från Dandie
Dinmont Club
Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) Flatcoated Retrieverklubben och
SLU/Hgen söker bidrag till projektet ”Identifiering av genetisk orsak till progressiv
retinal atrofi inom flatcoated retrieverpopulationen” med 75 000 kr.
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AK föreslår CS att bifalla ansökan med 75 000 kr. Slutrapport ska presenteras senast
2011-01-31.
CS beslutade i enlighet med AKs förslag.
Dandie Dinmont Club söker bidrag för bl.a. tryckkostnad för att ge ut en ny rasbok.
AK föreslår CS att avslå ansökan.
CS beslutade i enlighet med AKs förslag.

§ 96 Ansökan om inmönstring av plotthund
AK har avslagit en ansökan om inmönstring av en plotthund registrerad i United Kennel
Club, som inte är erkänd av SKK.
AK har uppmanat ägaren att undersöka möjligheten att få hunden registrerad i the
American Kennel Club (AKC) för att på sätt kunna få en exportstamtavla som SKK kan
godkänna.
Ulf Uddman informerade om att kan kommer att be om ett uppdrag från UKK att åter se
över SKKs regelverk och praxis för raser som inte är erkända av SKK men där det
likväl bedrivs en planerad avel. Ulf Uddman hänvisade även till tidigare hantering av
när raserna dansk/svensk gårdshund, hälleforshund m.fl. blev erkända av SKK.
CS beslutade i enlighet med AKs förslag samt noterade informationen om VDs
önskade uppdrag.
Övrigt
Verksamhetsrapport från SRD-gruppen första halvåret 2009
Rapporten redovisar arbetet fram till juni 2009 med bakgrund och vad som gjorts fram
till halvårsskiftet.
Under senhösten 2009 kommer en utvärdering och revidering att göras på det material
som kommit in till SKK. Underlaget för revideringen kommer att göras på ett större
material bl.a. med de 1 245 domarutvärderingar, den information och de synpunkter
som kommit till SRD-gruppen.
CS tackade för en utmärkt verksamhetsrapport.
Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 111 Protokoll SKK/DN beslut och sammanställning av beslut
För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Disciplinnämnd den 2009-06-05 samt beslut och sammanställning av beslut.
CS noterade informationen.
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§ 112 Protokoll SKK DK nr 2/2009
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 20
april 2009.
§ 37 Information från utbildningsavdelningen
Göran Bodegård har ifrågasatt DKs beslut att informera VDH om att den person som de
bjudit in att döma i Tyskland är medlem i SKK, svensk medborgare men inte svensk
domare utan auktoriserad i England.
Carl Gunnar Stafberg, ordförande i DK, uttalade att kommittén handlat i rent
informations- och upplysningssyfte till aktuell klubb i Tyskland.
CS noterade informationen.
§ 51 Domarfrågor – övriga inkomna skrivelser
DK har besvarat en skrivelse från en specialklubb med ett antal frågor beträffande när
vissa egenskaper ska motivera 0-pris.
Britt-Marie Dornell har ställt frågan om inte tolkning av standardfrågor är en fråga för
standardkommittén.
CS diskuterade frågan och uttalade att det ibland kan uppstå gränsdragningsproblem
mellan en eller flera kommittéer i vissa frågor. I det här fallet anser CS att det är DKs
ansvar enligt delegeringsordningen att besvara skrivelsen, och att det är upp till
kommitténs ordförande att avgöra om ett ärende kan beröra annan kommitté och att i så
fall samråda med den berörda kommittén.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 113 Protokoll SKK DK nr 3/2009
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 16
juni 2009.
§ 85 Domarfrågor/Honnörsdomare
Carl Gunnar Stafberg informerade att DK beslutat utse Carl-Johan Adlercreutz och
Kjell Nielsen till Honnörsdomare. Båda har på egen begäran beslutat att avsäga sig sin
domarauktorisation.
CS önskade Carl-Johan Adlercreutz och Kjell Nielsen välkomna som Honnörsdomare
och tackade varmt för deras insatser under en lång rad av år. (En månad efter
utmärkelsen till honnörsdomare har SKK fått information om Kjell Nielsens bortgång.
Den bortgångne har hedrats med bidrag till namngiven organisation enligt familjens
önskemål, sekr. anm.).
CS beslutade att uppdra till DK att skriva en artikel till Hundsport där Honnörsdomarskapet ska beskrivas och uppmärksammas.
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Övrigt
Skrivelse från Göran Bodegård – Kvalitetshöjande ramar för invitation av domare till
utställningar
CS beslutade bordlägga punkten till CS nästa möte.
Närvaro vid bruksprov och liknande innan ansökan om vidareutbildning
XX har i brev till SKK/DK ifrågasatt regelverket om närvarokrav vid bruksprov och
liknande innan ansökan om vidareutbildning på vissa raser kan göras. XX föreslår CS
att besluta att innan auktorisation utfärdas ska närvaro vid bruksprov för vissa raser vara
genomförd.
CS beslutade avslå förslaget.
CS beslutade vidare att uppdra till SKK/JhK och SKK/PTK att informera
specialklubbarna om hur de ska behandla ansökningar från domare som önskar bli
auktoriserade på klubbarnas raser.
Nya regler för behörighet att söka som gruppallrounder
XX har i brev till SKK/DK kommenterat de nya regler som gäller för att söka som
gruppallrounder.
DK har svarat att man även vill höja kvaliteten på den svenska domarkåren som en följd
av SKKs arbete med kvalitetssäkring av utomnordiska domare.
XX önskar att CS beslutar om att tidigare regler för gruppallrounder ska gälla alternativt
att domare kallas till auktorisation för hela gruppen när han/hon uppfyllt kraven.
CS beslutade efter diskussion att avslå förslaget.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 114 Protokoll SKK/FK nr 2/2009
Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 5 maj
2009.
§ 39

Avtalsanslutna rasklubbar utan klubbtillhörighet
Begäran om omprövning av beslut hos avtalsansluten rasklubb
En person har skickat en skrivelse till FK där han beskriver att han nekats medlemskap i
en avtalsansluten rasklubb.
FK har tagit del av handlingar i ärendet och har ställt sig positiv till att personen bör
kunna ges medlemskap i berörd klubb.
FK önskar att CS ska ta ett slutligt beslut i ärendet.
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Efter att ha tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet beslutade CS att fastställa FKs
beslut.
§ 45 Brev från Svenska Vinthundklubben, SvVK, betr. Specialklubbstillhörighet
Svenska Vinthundklubben har i skrivelse till SKK/FK begärt att SKK inte ska flytta
raser i grupp 5 till annan specialklubb som SKK/StandK föreslagit.
FK har i protokoll uttalat att man inte delar StandKs uppfattning.
FK önskar att CS tar ställning i frågan för slutligt beslut.
CS diskuterade frågan och konstaterade att FK genom sin delegeringsordning är den
kommitté som ska hantera dessa frågor. I förekommande fall ska FK samråda med
andra berörda kommittéer.
CS beslutade att inte flytta berörda raser i grupp från SvVK till annan klubb.
§ 48 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen och SKKs kommittéer
FK önskar att CS bör utreda och tydliggöra hur arbetsfördelningen mellan kommittéerna
bör se ut och hur samordning mellan kommittéerna i olika frågor bör ske.
CS konstaterade att detta kommer att regleras i de delegeringsordningar som är under
revidering.
§ 52 Sent inkomna protokollsutdrag
Se § 48 ovan.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 115 Protokoll SKK/JhK nr 2/2009
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den
16-17 april 2009.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 116 Protokoll SKK/UK nr 2/2009
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté den
14 maj 2009.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 117 Protokoll SKK/UKK nr 3/2009
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté den 8 juni 2009.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 118 Protokoll SKK/UtstK nr 2/2009
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
den 21 april 2009.
UtstK – policyfrågor/regler/bestämmelser,
a) Kuperingsfrågor
UtstK önskar att CS fastställer att terrier brasileiro läggs till på listan i Utställnings- och
championatsbestämmelserna för hundar som äger rätt att delta på utställning fast de är
födda utan svans, med stubb- eller kort svans.
§ 39

CS fastställde Utställningskommitténs beslut.
Protokollsutdrag SKK/UtstK nr 3/2009, Länsklubbarnas utställningar 2012
Sydskånska Kennelklubbens utställning den 8-9 september 2012 har felaktigt redovisats
som nationell istället för internationell.
CS fastställde att Sydskånska Kennelklubbens utställning har internationell status och
att UtstK har gjort nödvändiga ändringar.
Västernorrlands Kennelklubb önskar flytta sin internationella utställning till den 13-14
oktober 2012 på grund av problem med hyra av utställningshall.
CS beslutade att fastställa det ändrade datumet.
Protokollsutdrag UtstK nr 5/2008, § 109 inkomna skrivelser
World Dog Show 2008 – begäran om återbetalning av anmälningsavgift
En person har till UtstK begärt återbetalning av anmälningsavgiften med hänvisning till
inskickat veterinärintyg. UtstK har hänvisat till de regler som gällt i samband med
World Dog Show 2008, dvs. ingen återbetalning sker varken på domarändring eller mot
veterinärintyg.
Personen anser sig inte ha fått korrekt information varför en överklagan skickats till CS.
CS diskuterade ärendet och beslutade att avslå begäran om återbetalning.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 118 Protokoll KF 2009
a) Länsklubbarnas Fullmäktige
För information fanns protokoll från årets Länsklubbsfullmäktige.
CS noterade informationen.
b) Kennelfullmäktige
För information fanns protokoll från årets Kennelfullmäktige.
CS noterade informationen.

§ 119 Freestyle
CS beslutade bordlägga punkten till nästa möte.

§ 120 Redovisning av remissvar angående gemensamma nordiska
utställningsbestämmelser
Ulf Uddman redovisade inkomna remissvar angående gemensamma nordiska
utställningsbestämmelser.
Redovisningen visar att flertalet klubbar är positiva till gemensamma bestämmelser. Ett
antal klubbar har också lämnat synpunkter på vissa delar i det utskickade materialet.
CS diskuterade remissvaren och klubbarnas synpunkter och fann att det fanns gott
underlag för att slutföra/fortsätta arbetet.
Då Södermanlands Kennelklubbs svar inte redovisats trots att det beslutats i styrelsen
önskade Jahn Stääv att klubbens svar skulle kompletteras i sammanställningen.
CS beslutade i enlighet med klubbens önskemål.

§ 121 Förslag till remiss angående kvalitetssäkring av utomnordiska
exteriördomare
CS beslutade att bordlägga punkten till nästa möte så att en avstämning kan göras med
FCI innan remissen går ut till Läns- och Specialklubbar.

§ 122 SKKs förhållande till bokstavstrohet när det gäller hemlandets standard
Punkten är behandlad i CS protokoll nr 3/2009 § 91.
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§ 123 Tidningen Hundsport – allmän diskussion
CS beslutade bordlägga punkten till CS nästa möte.

§ 124 Kommande sammanträdes- och konferensdatum
a) CS mötesdatum fram till KF 2011
CS beslutade fastställa datum för CS kommande möten enligt nedan:
2009:
15-16 september
25
november
2010:
17
27
15
8-9
10

februari
april
juni
september
november

Vid CS nästa möte i september beslutas om datum för 2011.
b) Specialklubbskonferens 2010
För att komma i rätt fas med att ha specialklubbskonferens det år det inte är
kennelfullmäktige föreslås att en specialklubbs- och ordförandekonferens hålls
den 30 – 31 januari 2010.
Specialklubbskonferens hålls lördagen den 30 januari.
Läns- och specialklubbsordföranden kallas till möte söndagen den 31 januari.
Förslag till programpunkter:
- Gemensamma nordiska utställningsbestämmelser
- Revidering av samtliga regelverk
- Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, SRD
- SKKs arbete med rasers mentalitet
- Kvalitetssäkring av utomnordiska exteriördomare
- SKKs kommittéers avsiktsförklaring
- SKKs valphänvisning
- Utvärdering av SKKs verksamhet ur medlems- och hundägarperspektiv
- Inkomna frågor från specialklubbarna
CS uppdrog till VD att utforma inbjudan och slutligt program.
c) SRD-konferens 2011
Arbetsgruppens förslag att ha en konferens fokuserad på ”andningssvårigheter”
har visat sig vara svår att genomföra genom att ett stort antal domare skulle
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beröras. Detta medför då en orimligt stor kostnad samt att det är svårt att få alla
berörda domare att kunna delta.
Arbetsgruppen föreslår istället att ett undervisningsmaterial på CD ställs
samman vilket enkelt kan distribueras till berörda domare.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
d) KF 2011
Förslag att Kennelfullmäktige 2011 läggs den 24 och 25 september med
länsklubbarnas fullmäktige den 23 september.
CS beslutade i enlighet med förslaget.

§ 125 Delårsbokslut SKK 2009-06-30
Delårsbokslutet följer väl den förväntade utvecklingen enligt tidigare bedömning.
Totalt minskar intäkterna med drygt 4 % mot utfallet 2008 exklusive World Dog Show.
Kostnadsmassan som till väsentliga delar är relativt fast i form av löner, lokaler m.m.
väl följer den utveckling dessa kostnader har generellt, under 2009.
Länsklubbsuppdragets resultat följer även det väl den bedömning som tidigare gjordes i
början av året. Mot budget blir utfallet klart bättre, ca + 1,4 miljoner som främst hänför
sig till Hundsport och högre medlemsavgifter.
De finansiella tillgångarna ger ett klart bättre utfall genom att i princip allt idag är
placerat i räntebärande tillgångar och ränteläget för företagscertifikaten är mellan 3,5
och 5,5 % i välrenommerade bolag som Vattenfall, Eon, m.fl.
CS noterade informationen.
Övrigt
CS beslutade att KFs beslut om att tillåta specialklubbsmedlemmar (som inte är
medlem i länsklubb) delta på HUNDXX ska informeras om till alla specialklubbar via
SKKs webbplats. Informationen/annonsen ska utformas så att klubbarna kan ladda ner
från SKKs webbplats och sätta in den i sina respektive medlemstidningar.

§ 126 Delårsbokslut SKKs dotterbolag
Ulf Uddman informerade om delårsbokslutet i SKKs dotterbolag.
CS noterade informationen.
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§ 127 Ärenden från Läns- och Specialklubbar
Sydskånska Kennelklubben har tillsammans med 10 andra länsklubbar ställt sig
frågande till det förslag som presenterats i CS protokoll nr 3/2008, § 67 angående att
priser etc. ska tillhandahållas centralt av SKK till en kostnad av dubbel
stambokföringsavgift vid arrangörskapet för Svensk Vinnare.
Ulf Uddman föreslår att med anledning av att KF beslutade att SKK centralt ska
arrangera Svensk Vinnarutställning fr.o.m. 2012 att upphäva beslut i CS protokoll nr
3/2008 § 67 och med detta lägga skrivelsen till handlingarna.
CS beslutade i enlighet med förslaget.

§ 128 Statliga myndigheter
Jordbruksdepartementet
a) Remiss trygg med vad du äter – nya myndigheter för säkra livsmedel och
hållbar produktion, SOU 2009:8
SKK har lämnat remissvar på ovanstående och avstyrker förslaget att frågor
rörande hund och anda sällskapsdjur ska flyttas till ett livsmedelssäkerhetsverk.
CS noterade informationen.
b) Veterinära ansvarsnämnden – omval av SKKs representant, Ann-Charlotte
Hillberger
Regeringen kommer förordna Ann-Charlotte Hillberger för ytterligare en period
till Veterinära ansvarsnämnden.
CS noterade informationen.
c) Tjänstehundsutredningen – Ulf Uddman utsedd att ingå i utredningen
Ulf Uddman kommer att ingå i arbetsgruppen för Tjänstehundsutredningen
under ledning av Bo Genfors.
d) Kommittédirektiv för översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och
innehåll (Dir 2009:57)
Uppdraget omfattar att göra en bred översyn av den samlade
djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll, lämna förslag till ny
djurskyddslag och förordning, samt ge exempel på hur andra föreskrifter på
området kan utformas.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2011.
CS noterade informationen.
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Jordbruksverket
e) Brevsvar från Jordbruksverket angående revidering av föreskrifter för hund
och katt samt tatuering
SKK har i brev framfört önskemål om att få till stånd ett möte med
Jordbruksverket angående revideringen av föreskrifter för hund och katt L 102,
samt frågan om öronmärkning genom tatuering.
I sitt svar ställer sig Jordbruksverket positiv till ett möte under hösten.
CS noterade informationen.
Justitiedepartementet
f) Remissvar – Departementspromemorian Ds 2009:13 Konsumenttjänster m.m.
SKK har lämnat svar på departementspromemorian och tillstyrker att
konsumenttjänstlagen (KtjL) utvidgas.
CS noterade informationen.
Försvarsdepartementet
För information fanns svarsbrev från försvarsminister Sven Tolgfors. Brevet innehåller
bl.a. information om att det pågår en översyn av lagen om brandfarliga och explosiva
varor som ska vara klar till hösten 2009. Översynen syftar till att förenkla och
modernisera lagen och omfattar bl.a. förslag om ett förbud mot överlåtelse och langning
av fyrverkerier till minderåriga.
CS noterade informationen.

§ 129 Internationella frågor
a) FCIs Europasektionsmöte 2009-06-02
För information fanns protokoll från FCIs Europasektions årsmöte i Dublin den
2 juni 2009.
CS noterade informationen.
b) Motion till FCIs generalförsamling
Sverige och Norge har gemensamt lämnat en motion till FCI General Assembly
i oktober 2009.
Motionen syftar till att uppmuntra FCIs styrelse att mer aktivt arbeta efter och
öka den demokratiska processen i enlighet med de statuter som antogs vid FCIs
generalförsamling i Acapulco 2007.
c) Eukanuba World Challenge
Sverige är direktkvalificerat att delta i finalen i Eukanuba World Challenge i
december. P.g.a. av Europa har ett stort antal länder och för att möjliggöra att
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fler länder kan delta så kommer en deltävling/kvalificeringstävling att hållas i
Bratislava i samband med världsutställningen.
CS beslutade att listan för ”årets utställningshund” ska användas för att ta ut den
hund som ska representera Sverige. Den hund som ligger på första plats efter
Sofiero (12-13 september) kommer att frågas i första hand.

§ 130 Nordiska frågor
a) NKU/AU 2009-08-21
Ulf Uddman informerade om det kommande mötet.
Dagordningen innefattar bl.a. gemensamma utställningsregler i Norden;
Gemensamt laboratorium för analys av dopingprover, regler för NM i Freestyle,
tillgång till nordiska databaser.
CS noterade informationen.
b) NKU/VD möte
Ett möte har hållits tillsammans med IT-ansvariga för respektive land. Mötet
beslutade bl.a. att innan årets slut ska en kommunikation upprättas mellan de
nordiska databaserna.
Gemensamma intressanta projekt ska sökas och bl.a. diskuterades möjligheten
att elektroniskt kommunicera med FCI när det gäller t.ex. CACIB- och CACITansökningar samt kennelnamn.

§ 131 Information från
a) Ordförande
Mediedebatt Danmark
Nils Erik Åhmansson informerade om den pågående mediedebatten angående
aggressiva/farliga hundar som pågår i Danmark. Det mest troliga är att danska
politiker kommer att besluta om en lista med förbjudna raser.
CS noterade informationen.
Forskningsprojekt – hundars mentala hälsa
Liz-Beth Carlsson-Liljeqvist, har i en skrivelse till ordförande och CS markerat
vikten av att samarbeta med ras- och specialklubbar i det beslutade
forskningsprojektet om hundars mentala hälsa.
CS uppdrog till VD att besvara brevet.
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b) CS ledamöter
Britt-Marie Dornell
FCI Breeding Commission
Britt-Marie Dornell informerade om det möte som hållits i Neapel tidigare i
våras där hon bl.a. lämnade information om SRD-projektet, vilket mottogs med
stort intresse. Kommittén har funnit en bra arbetsform som är framåtsyftande
och konstruktiv.
Per-Inge Johansson
Skaraborgs Kennelklubb
Per-Inge Johansson informerade om att klubben haft ett extra årsmöte för att få
en komplett styrelse.
Curt-Christer Gustafsson
Vildsvinshägn
Stora diskussioner har förts och förs kring de speciella vildsvinshägn som skapas
för att testa hundar som ska delta vid jaktprov på vildsvin.
Göran Bodegård
Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar
Göran Bodegård informerade om att SRD väcker uppmärksamhet och intresse
på många håll ute i världen, vilket är positivt för SKK och Sverige.
Utställningskataloger – SKKs miljöpolicy
För att minska pappersförbrukningen vid katalogtryckning visades ett exempel
från USA. Där är det vanligt att arrangerande klubbar använder samma katalog,
vid flerdagsevenemang anges i en separat spalt till vilken dag respektive hund är
anmäld.
CS uppmanade utställningskommittén att studera exemplet och eventuellt
föreslå att ett liknande tillvägagångssätt används i Sverige.
SKKs kommitté för hundars mentalitet
Göran Bodegård önskar att det aktuella utvecklingsarbetet med rasspecifika MH
presenteras för CS, där det finns möjlighet till diskussioner och frågor.
CS beslutade att vid ett kommande möte under 2010 planera in en redovisning
av projektet.
c) Verkst. Dir
Jordbruksverket
Ulf Uddman kommer att under hösten besöka Jordbruksverket för att hålla
anföranden.
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The Kennel Club (KC)
I juli inbjöd KC till ett tvådagarsseminarium om hund. Den engelska
motsvarigheten till SRD diskuterades mycket.
Utbildning för Rikspolisstyrelsen
SKKs chefsjurist, Katarina Sundberg, kommer att ta fram ett utbildningspaket
med syfte att lära poliskåren hur man ska tillämpa lagen om hållande av hund
och katt på bästa sätt.
Personalrekrytering
Rekrytering av en marknadschef respektive tävlings- och utbildningschef har
inletts.
Likviditet
Likviditeten är god.
Registreringsstatistik
Valpregistreringssiffran har sjunkit med ca 6 % under den senaste perioden.
Medlemsstatistik
Medlemssiffran i juni ligger ca 2 % lägre än vid samma period 2008.
Avlidna personer
Hedersledamoten Lennart Hindefors fru, Birgitta Jönsson, har avlidit efter en
kort tids sjukdom.
SKK har hedrat med bidrag till namngiven organisation, enligt familjens
önskemål.

§ 132 Protokoll SKK/PTK nr 1/2009
Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Prov- och Tävlingskommitté den
13 maj 2009.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 133 Protokoll NatDopK nr 1/2008
Protokoll fört vid möte med Nationella Dopingkommissionen 24 och 25 november
2008.
CS noterade informationen.
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§ 134 Protokoll SKK/DopK nr 1/2008
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Dopingkommité 24-25
november 2008.
§ 9b) VM för polarhundar, Åsarna, Ansvarsförhållande vid positivt dopingprov
CS kommer vid kommande möte ta upp denna punkt för principiellt
ställningstagande.

§ 135 Beslut om 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 § 108 g) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. CS
uppdrog vidare till VD att se över om någon information ska läggas ut på SKKs
webbplats eller vidarebefordras till Hundsport Funktionär.

§ 136 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir den 15 och 16 september 2009.

§ 137 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Nils Erik Åhmansson, Ordförande
Carl Gunnar Stafberg
Annica Uppström

