CS nr 5/2010
2010-11-10
§ 113 - 145

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 10
november 2010, på Snogeholms Slott, Sjöbo.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Nils Erik Åhmansson, ordf., Ionie Oskarson, Göran Bodegård, Britt-Marie Dornell,
Mats Stenmark, Jahn Stääv, Annica Uppström
Suppleanter:
Bengt Pettersson, Curt-Christer Gustafsson, Marie Nylander, Henrik Barnekow
Adjungerade:
Ulf Uddman, Åke Hedhammar, Yvonne Larsdotter, Bo Edoff (sammankallande i SKKs
valberedning)
Anmält förhinder:
Per-Inge Johansson
Carl Gunnar Stafberg

Vid protokollet: Annika Klang

§ 113 Sammanträdet öppnas
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet
öppnat. Bo Edoff hälsades särskilt välkommen till detta möte som representant för
SKKs valberedning.

§ 114 Val av justeringspersoner
Britt-Marie Dornell och Jahn Stääv utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
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§ 115 Föregående protokoll nr 4/2010
Föregående protokoll - § 67 Protokoll SKK/DK nr 2/2010 –
Övrigt - § XX protokollsutdrag SKK/CS beträffande inte önskvärda
trender inom utställningsverksamheten
SKK har skickat brev till franska kennelklubben (SCC) för att få
information om pudelstandarden diskuteras och om det är någon debatt
kring överdriven trimning/klippning etc.
Franska kennelklubben meddelar efter att ha konsulterat den franska
rasklubben att de klippningar som är tillåtna för pudel är de som finns som
tillägg till rasstandarden. Domare har fått direktiv om att inte döma en pudel
som inte är iordninggjord enligt vad som är specificerat i rasstandarden.
§ 87

Rasklubben och SCC accepterar utan vidare att man tar bort morrhår. De
motsätter sig helt användandet av hårspray eller någon annan substans som
kan förändra pälsens struktur eller färg.
Rasklubben uppmuntrar auktoriserade domare att uppmuntra den moderna
klippningen av pudel då den är den minst sofistikerade av de godkända
klippningarna. Domare har påmints om att bedömningen inte behöver vara
en tävling i pälsvård.
CS diskuterade frågan och Åke Hedhammar uttryckte att det är bra att
gradvis försöka få förståelse för det som kan anses vara överdrivet eller inte
önskvärt inom våra raser.
Det är viktigt att få till stånd en förändring inom hela organisationen
inklusive uppfödare och utställare.
Ulf Uddman informerade om diskussionerna som finns med anledning av
den pågående Djurskyddsutredningen och där begreppet ”djurvälfärd”
sannolikt får en mer avgörande roll för att beskriva ett gott djurskydd. Kan
inte SKK på ett trovärdigt sätt förklara och få accept för sin syn på hur
hundar ska förberedas för utställningsbedömning kommer SKK sannolikt
mötas av olika lagstiftningsinitiativ.
Inom EU pågår även för närvarande en intensiv diskussion kring EU:s
strategi för perioden 2011-2016 rörande sällskapsdjur baserat bl.a. på den
svenska EU-parlamentarikern Marit Paulsens rapport, som presenterades för
EU parlamentet tidigare i år.
Som tidigare beslutats kommer CS att vid sitt möte den 4 maj 2011 att
lämna en sammanställning om hur rekommendationerna har uppfattats och
hur det rent konkret ser ut hos de raser som rakning/klippning är mest
vanligt.
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§ 88

Protokoll SKK/AK nr 3/2010 - § 77 Policy avseende
kastration
För information fanns utdrag ur Hundsport nr 5/1993, Åsa
Lindholms nyskrivna artikel samt Sveriges Veterinärförbunds norm
angående kirurgisk kastration av friska hundar.
Britt-Marie Dornell informerade om att AK har utsett en grupp som
ska diskutera kring kastration och AK kommer att lämna ett förslag
som CS får ta ställning till.
CS noterade informationen.

§ 108

Protokoll SKK/DK nr 3/2010 - § 90 övriga skrivelser
Vid Länsklubbskonferensen i mitten av oktober redovisades den
enkät som skickats ut till länsklubbarna angående kvalitetssäkring av
utomnordiska domare. Länsklubbarna ger klart uttryck för att de
önskar vara med och diskutera hur kvalitetssäkringen ska utformas.
CS noterade informationen.

§ 109 c

Information från VD – Sveriges Advokatsamfund
SKK har fått en kopia av brev ställt till Advokatsamfundet, från den
advokat som SKK och Jägareförbundet har anmält. SKK kommer
inte att agera vidare i ärendet innan Sveriges Advokatsamfund har
lämnat sitt avgörande.
CS noterade informationen.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 116 Protokoll SKK/DK nr 4/2010
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 7
juli 2010.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 117 Protokoll SKK/DK nr 5/2010
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 2
september 2010.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 118 Protokoll SKK/DK nr 6/2010
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 30
september 2010.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 119 Protokoll SKK/DN den 3 september 2010 beslut samt sammanställning av
beslut
För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Disciplinnämnden den 3
september 2010 samt beslut och sammanställning av beslut.
§ 32 Mejlskrivelse från Disiplinärkommittén i Norsk Kennel Klub
Disciplinärkommittén i Norsk Kennel Klubb önskar att de nordiska kennelklubbarna har
en enhetlig praxis i fråga om straffnivå för olika brott mot regelverk.
DN överlämnar frågan till SKK/CS för eventuell vidare diskussion inom NKU.
CS beslutade att ta upp frågan till nästa möte i NKU/AU den 3 mars 2011.
CS diskuterade hur man på bästa sätt ska hålla styrelsen informerad om de ärenden som
kommittéerna anmäler till DN.
CS beslutade att uppdra till VD att informera om speciella eller särskilda mål som
kommer att avgöras av disciplinnämnden.

§ 120 Protokoll SKK/FK nr 4/2010
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den
2-3 september 2010.
a) Skrivelse angående anmälan från Nacka BK
För information redogjorde Jahn Stääv i korthet för en anmälan från medlemmar i
Nacka BK till SKK/FK som vidarebefordrats till SKK/DN för avgörande. En anmälan
finns också från SBK mot tidigare förtroendevalda inom Nacka BK. Hanteringen har
varit komplicerad men ärendena är nu handlagda och kommer att behandlas gemensamt
för beslut i SKK/DN.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 121 Protokoll SKK/JhK nr 4/2010
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den
11 augusti 2010.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 122 Protokoll SKK/JhK nr 5/2010
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 1
oktober 2010.
§ 72 Information
På uppmaning av Rikspolisstyrelsen, Nationella Viltolycksrådet (NVR) kommer SKK
att ansöka om medlemskap i NVR.
CS noterade informationen.
§ 72 Information
Fr.o.m. 1/1 2011 är det respektive länsstyrelse som beviljar dispens från § 17 i
Jaktförordningen som gäller att släppa jakthundar för klubbarrangerad träning och
domarutbildning. En oro finns över att respektive länsstyrelse kommer att bedöma
dispensansökningarna olika.
En separat dispensansökan kommer att skickas centralt från SKK till samtliga 21
länsstyrelser.
SSF har skickat en förfrågan till JhK om att få ett policydokument som avser domares
och deltagares alkoholförtäring kväll före prov. Ett ”etikdokument” är skickat till SSF.
CS noterade informationen.
§ 75

Eventuella åtgärder mot fågelhundsklubbar som inte följer SKKs
utsättningsbestämmelser för fågel vid prov och träning
JhK kommer att ta upp frågan om eventuella sanktioner mot de fågelhundklubbar som
inte följer SKKs bestämmelser när man gjort ett antal slumpmässigt utvalda besök på
prov under hösten 2010.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 123 Protokoll SKK/JhK nr 6/2010
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den
15 oktober 2010.
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§ 85

Rapport från Svenska Spaniel och Retrieverklubbens (SSRK) spanielprov 26
september och 23 oktober
Henrik Barnekow och Curt-Christer Gustafsson redogjorde för de besök som under
hösten gjorts vid några olika jaktprov för fågelhundar. Av de besök som gjorts kunde
konstateras att några arrangemang skötts alldeles utmärkt utan anmärkning och några
andra på mer tveksamma sätt.
Berörda klubbar har tagit del av JhKs rapporter och JhK avvaktar svar innan eventuellt
vidare agerande. JhK tänker även nästa säsong följa upp hur utsättning av fågel hanteras
av arrangerande klubbar.
CS diskuterade även den straffskala som kan användas mot arrangörer som inte
uppfyller uppställda krav.
CS noterade informationen
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 124 Protokoll SKK/KMH nr 2/2010
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars
mentalitet den 8 april 2010.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna

§ 125 Protokoll SKK/KMH nr 3/2010
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars
mentalitet den 2 juni 2010.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna

§ 126 Protokoll SKK/KMH nr 4/2010
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars
mentalitet den 14 september 2010.
§ 53 Information, c) VD
Staffan Thorman och SKKs VD har i uppdrag att ta fram lämpligt material för en
”hundägarutbildning” som djurpolisen kan hänvisa till i sin utövning av tillsynslagen.
CS noterade informationen.
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§ 61 Övrigt, a) ny ras i Sverige – boerbol
Ett antal hundar av rasen boerbol har kommit till Sverige sedan den förbjudits i
Danmark i somras. Rasen är inte tidigare registrerad i vårt land. KHM har diskuterat
vilka krav som ska ställas för att hundarna ska kunna registreras i SKK.
KHM önskar SKK/CS tar ställning till frågan om att registrering i SKK kan ske först
efter att samtliga hundar MH-testats.
CS diskuterade frågan i ett större perspektiv att inte bara gälla boerbol utan även andra
nya raser som kommer in i landet. CS har då att förhålla sig till varje ny ras och vad
som ska gälla för den/de raserna.
När det gäller boerbol redovisade Ulf Uddman att han har haft möte med en
representant för rasen som informerade om att det finns ca 200 hundar i Sverige. I
rasens hemland Sydafrika, finns det tre rasklubbar för rasen och den är erkänd av
sydafrikanska kennelklubben (KUSA). Rasen är inte erkänd av FCI.
En diskussion har även förts i NKU där övriga nordiska länder anser att Sverige
accepterar nya, inte FCI erkända, raser för enkelt . En ny diskussion ska tas upp vid
nästa möte i NKU/AU.
CS beslutade att tillstyrka KHMs förslag.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna

§ 127 Protokoll SKK/UKK nr 4/2010
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté den 25 augusti 2010.
§ 70 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Stig Coldenberg har begärt att återauktoriseras som kennelkonsulent. UKK hälsar
honom varmt välkommen tillbaka till konsulentverksamheten.
§ 84 SKKs valphänvisning på Internet
En demo av valphänvisningen kommer förhoppningsvis att vara klar till
specialklubbskonferensen i januari 2011.

CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 128 Protokoll SKK/UtstK nr 4/2010
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 24
augusti 2010.
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Byte av utställningsplats Skaraborgs Kennelklubb
UtstK har vid sitt möte den 24 september 2010 beslutat att bevilja Skaraborgs
Kennelklubbs begäran om att byta plats för beviljade nationella utställningar i Larv till
Lidköping (inomhus) med samma datum; 2011-05-07–08, 2012-05-05–06 och 2013-0511–12.
CS noterade informationen.
Övrigt
Utdrag ur SKK/ UtstK protokoll nr 6/2010, 2010-11-09 (omedelbart justerat
beslut)
§ 96

Tillägg till de ”Allmänna bestämmelser för utställning, prov och tävling”
b) Tillägg punkt 3 Ansvar – Allmänna bestämmelser

UtstK önskar att CS fastställer nedanstående skrivning att föras in i de Allmänna
bestämmelserna för utställning, prov och tävling.
Förvaring av hund i bil, bur, tält eller dylikt får under inga omständigheter ske under
sådana förhållanden att hunden kan ta skada.
Om hundägaren eller dennes ombud under utställning, prov, tävling eller
klubborganiserad aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av
tjänstgörande funktionär, på särskild blankett, rapporteras till SKK. Exempel på
funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller
tävlingsledare, domare, ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov.
Arrangören ansvarar för att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.
CS fastställde UtstK beslut.
Anvisningar för handläggning av rapport om hund som förvarats på ett olämpligt
sätt
Tjänstgörande funktionär skickar omgående in ifylld rapporteringsblankett till SKK,
Tävlingsavdelningen, 163 85 Spånga. Tävlingsavdelningen gör en utredning där
kompletterande underlag kan begäras in. Hundägare eller dennes ombud kan under
utredningstiden beläggas med tävlingsförbud (gällande utställning, prov och tävling)
efter beslut av SKK VD. Avstängning under utredning ska via e-post meddelas länsoch specialklubbar. När utredningen är klar tar SKK VD ställning till om ärendet ska
anmälas till SKK Disciplinnämnd.”
Ulf Uddman påpekade att SKKs VD inte har delgering att stänga av person under
utredning utan endast hund med hänvisning till gällande stadgar för SKK.
CS beslutade uppdra till Ulf Uddman att hos DN begära ett interimsbeslut i de
fall/ärenden som kan bli aktuella under pågående utredning.
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§ 129 Protokoll SKKs Arbetsgrupp för Freestyle
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle
den 15 september 2010.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 130 Beslut tagna av SKKs presidium
a) Entledigande av kommittéledamot
Nils Erik Åhmansson informerade om bakgrunden till att en kommittéledamot
entledigats från sitt kommittéarbete genom ett enhälligt beslut av presidiet.
CS fastställde presidiets beslut samt uppdrog till Ulf Uddman att i brev till ledamoten
redogöra för beslutet.
b) Sydskånska Kennelklubbens utställning 2011
Presidiet har beslutat tillstyrka Sydskånska Kennelklubben Internationella utställning
2011-03-19–20 i Malmö. Utställningen kommer att hållas vid Jägersro i stora tält där
befintlig service i form av restaurang, parkering etc. finns tillgänglig.
CS fastställde presidiets beslut.
c) Ny TV-serie av SVT om familjer som får möjlighet att köpa en omplaceringshund
Presidiet har beslutat tillstyrka ett projekt där ett svenskt filmbolag som efter
amerikanskt koncept ska producera 10 program där några familjer får möjlighet att köpa
en omplaceringshund. Deras tanke är att det ska vara svenska hundar som behöver ett
nytt hem.
Idén bygger på att blanda omplaceringshundar från t.ex. Hundstallet med hundar som
uppfödare får tillbaka och som behöver ett nytt hem. Tanken är att det ska vara en
motvikt till hittehundar från södra Europa.
Ulf Uddman har i egenskap av ordförande i Hundstallet och SKKs VD blivit kontaktad
av filmbolaget. SKK får möjlighet att påverka programmet med råd och information.
Programmet är tänkt att visas under 10 veckor våren 2011.
CS fastställde presidiets beslut och uttryckte att det är viktigt att visa att det även finns
svenska hundar som behöver en andra chans i livet.
d) Nytt datum för Stockholms Kennelklubbs (STOKK) utställningar
Presidiet har den 27 oktober 2010 beslutat tillstyrka ändring av datum för STOKKs
utställningar enligt nedan:
25-26 maj 2013
1 september 2013

internationell utställning, gruppfördelning lördag: 2,4,6,9,10,
söndag: 1,3,5,7,8, Vallentuna flygfält
nationell utställning, samtliga grupper, Vallentuna flygfält
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CS fastställde presidiets beslut.

§ 131 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) revidering för
fastställande
Göran Bodegård redogjorde för den reviderade versionen av SRD-projektet.
Ändringar och tillägg i det reviderade förslaget av 8-9 september.
1. I den inledande delen är tillagt ”Kondition: inga hundar ska vara överviktiga ”samt
övergripande noteringar angående ”De kortskalliga raserna” och ”De
kondrodystrofiska raserna”.
2.

I några raser har texten kompletterats med citat ur rasens standard då detta ger en
tydligare fokusering på dels problemområden och dels typkaraktäristika. Detta
bedömdes önskvärt mot bakgrunden av klubbens kommentarer om att SRD i en del
fall kommit att användas på ett ogynnsamt vis och att förtydligande av typ var
önskvärt.

Grupp 1: collie, welsh corgi cardigan och welsh corgi pembroke
Grupp 2: mastino napoletano
Grupp 5: chow chow
Grupp 6: basset artesien normand och basset hound
Grupp 9: cavalier king charles spaniel, chihuahua (standarden har ändrats), fransk
bulldogg och pekingese.
3.

För två raser, collie och grand danois, har texten kompletterats
med påpekande kring mentaliteten. Detta har ansetts speciellt önskvärt för dessa
raser trots att de allmänna anvisningarna för alla raser i dokumentets inledning
poängterar mentalitetens betydelse.

4.

SRD gruppen vill diskutera möjligheten att shetland sheepdog stryks från listan.
Den ursprungliga anledningen till att rasen listades var egentligen ett missförstånd.
Utvärderingen och skadestatistiken stöder inte att rasen är på listan.
CS beslutade att shetland sheepdog stryks ur listan.

5.

För griffon och japanese chin har anmärkningen om ”Alltför stora ögon” tagits
bort då det saknas underlag för påståendet att just detta är en orsak till problem.
Inledningstexten till grupp 9 tar dock tydligt upp alla de ögonproblem som
är gemensamma för kortskalliga dvärghundar.

Kommentar angående engelska standardändringar
Engelska kennelklubben gjorde i början av 2009 revideringar i ett sjuttiotal
rasstandarder för att undanröja risker för ohälsa och osundhet på grund av ogynnsamma
textformuleringar. Av de 69 reviderade standarderna så är det 17 som angår raser i vår
SRD lista (alltså raser med engelskt ansvar och hemhörighet för standarden). Dessa
standarder är nu accepterade av FCI och kommer att vara de som gäller i Sverige
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framöver. En noggrann genomgång av dessa har gjorts och texten i SRD har i några få
fall behövt justeras så att harmonisering med den ändrade standardtexten erhållits.
De 17 raserna är: basset hound, clumber spaniel, sussex spaniel, labrador retriever,
bullterrier/miniature bullterrier, norwich terrier, west highland white terrier, engelsk
bulldogg, chow chow, mastiff, bullmastiff, shar pei, king charles spaniel, mops,
pekingese, shih tzu och yorkshire terrier.
Förslag till vidare handläggning
att göra en översättning till engelska
att göra en översyn av informationen kring rutinerna till läns- och
specialklubbarna
att vidareutveckla kvalitetsaspekterna av tillämpningen av SRD genom att bl. a.
följa förändringar i nivåerna av kvalitetsprissättningarna för de tyngst belastade
raserna
att utarbeta rutiner för framtida uppdatering och ändring av listan inklusive
fokusering på de raser som tidigare föreslagits och framöver kommer att
föreslås införas i listan
CS beslutade i enlighet med ovanstående förslag.
CS beslutade vidare att uppdra till Göran Bodegård och Britt-Marie Dornell att utse en
grupp som ska arbeta med att koordinera RAS och SRD.
Vid CS nästa möte den 16 februari 2011 kommer en grupp utses för att börja arbeta med
den kommande generella domarkonferensens olika delar.
CS uttryckte att arbetsgruppen gjort ett mycket utmärkt arbete med SRD-projektet.
Genomslagskraften har även nått utanför Sveriges gränser på olika sätt.
Åke Hedhammar informerade om att han vid en etikkonferens för veterinärer i korthet
redogjort för SRD och mötts av idel positiva omdömen. Med utgångspunkt från SRD
kommer valpbesiktningsanvisningar att utarbetas för vissa raser.

§ 132 Kennelfullmäktige 2011
a) principer för att dela ut förtjänsttecken (anställd, externa personer, leverantörer)
Senast förtjänsttecken delades ut till anställd personal var vid SKKs 100 års jubileum
1989. Sedan dess används endast Patriotiska Sällskapets utmärkelser för detta ändamål.
CS beslutade att anställd personal inte ska tilldelas förtjänsttecken utan att även
fortsättningsvis använda Patriotiska Sällskapets Utmärkelse.
CS beslutade vidare att utländsk person, externa personer som inte är förtroendevalda
inom SKK och leverantörer ska kunna tilldelas SKKs olika förtjänsttecken.
b) val av arbetsgrupp för att utse mottagare av förtjänsttecken
CS beslutade utse Britt-Marie Dornell och Per-Inge Johansson att ingå i gruppen. Ulf
Uddman är sammankallande.
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c) val av arbetsgrupp för att utse mottagare av Hamiltonplaketten
Följande kommittéer utser ledamot att ingå i gruppen: SKK/AK, SKK/UtstK, SKK/JhK,
SKK/PTK, SKK/KHM (ny kommitté) och UKK. Ledamotens namn anmäls till
sekreteraren.
CS beslutade att utse Carl Gunnar Stafberg till sammankallande i gruppen.
d) Uppskov med att skicka in motioner och anmäla delegater till KF
Svenska Pudelklubben har begärt uppskov med att skicka in motioner och anmäla
delegater till KF 2011. Klubben har sitt fullmäktige den 2-3 april och sista datum för att
anmäla motioner och delegater är den sista mars.
CS beslutade att avslå Svenska Pudelklubbens begäran.
e) SKKs valberedning
Bo Edoff informerade om att valberedningen har börjat sitt arbete och kommer inom
kort att redovisa vilka ledamöter som kommer att ställa upp för omval till nästa
mandatperiod eller inte.
CS noterade informationen.

§ 133 Information från Länsklubbskonferensen 15-17 oktober
För information fanns minnesanteckningar från Länsklubbskonferensen till 15-17
oktober. Konferensen hölls i ett bra diskussionsklimat med mycket information och
redovisningar från SKKs sida.
a) två nya arbetsgrupper ”projekt stadshund”, ”länsklubbarnas utbildningsgrupp”
Länsklubbarna uttryckte önskemål om att bilda en grupp för att diskutera utvecklingen
av det ökade antalet ”kamphundar/farliga hundar” och lämna förslag till lämpliga
åtgärder. Från länsklubbarnas sida utsågs Jan Erikson, Sydskånska Kennelkubben, Sture
Engström, Stockholms Kennelklubb och Liz-Beth Carlsson Liljeqvist, Västra
Kennelklubben.
CS uppdrog till Ulf Uddman att vara sammankallande i arbetsgruppen.
Den andra arbetsgruppen består av Monica Moberg Falk, Stockholms Kennelklubb,
Susanne Thell, Sydskånska Kennelklubben och Anne-Chaterine Edoff, Västra
Kennelklubben. Gruppen ska inventera utbildningsbehovet hos länsklubbarna.
CS beslutade att Kjell Svensson, SKKs kansli, ska använda gruppen som
referensgrupp.
På liknande sätt kommer en referensgrupp att utses för SKKs webbplats, där Lotta
Skoog är sammankallande.
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b) ekonomisk disposition
Länsklubbarna har uttryckt önskemål om att minska länsklubbsfondens medel, som idag
uppgår till ca 17 mnkr.
Ulf Uddman har föreslagit att länsklubbarna gör ett engångsuttag om fem miljoner
kronor vilket blir 50 kr/medlem. Pengarna kan användas till sådant som klubbarna
själva finner lämpligt. Ulf Uddman har dessutom föreslagit att klubbarna återställer ITfonden med 1 mnkr.
Länsklubbarna ska lämna sin viljeyttring till CS vid sitt ordförandemöte i januari 2011 i
samband med specialklubbskonferensen. Det blir underlag till ett förslag om
disponering av fonden som CS sammanställer till Länsklubbarnas fullmäktige 2011.
CS noterade informationen.

§ 134 Svenska Kennelklubbens etiska riktlinjer
AK har lämnat ett förslag till etiska riktlinjer som är en sammanfattning av flera viktiga
dokument från olika verksamheter inom SKK och är tänkt att vara allmänhet hållet och
lätt att förstå.
CS beslutade att förslaget ska skickas ut som en internremiss till alla SKKs
kommittéer. Remisstiden går ut den 31 mars 2011.
CS beslutade vidare att uppdra till Ulf Uddman att ställa samman de inkomna
resmissvaren till CS möte i maj 2011.

§ 135 Delårsbokslut SKK
Resultatförbättringen som rapporterades per den 30 juni har förstärkts under det 3:e
kvartalet 2010 genom att bl.a. valpregistreringssiffrorna visar en mer säker positiv
ökning, även olika administrativa processer gör att vissa kontorsomkostnader sjunker,
generellt sett.
CS noterade informationen.

§ 136 Reseersättning till klubbar vid möte med SKK-representanter
Ulf Uddman informerade om att han allt oftare stöter på önskemål från representanter
för de mindre ras- och specialklubbarna om att SKK ska betala klubbarnas
resekostnader vid möten på SKK.
I dagsläget finns inga medel budgeterade för dessa ändamål och det finns en tendens till
ett ökat behov av möten inom AK och SRD-gruppens område men behov finns även
tidvis i andra kommittéer.
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CS diskuterade frågan och beslutade uppdra till Ulf Uddman att till nästa möte lämna
förslag på regler för hantering av sådana önskemål.
§ 137 Svenska Domarföreningen – arvodesersättningar för exteriördomare –
redovisning av remiss till läns- och specialklubbar
Svenska Domarföreningen har på uppdrag av sina medlemmar ställt ett brev till
SKK/CS där man önskar att höja ersättningsnivån för utställningsdomare till 1 000
kr/dag.
En snabbremiss har skickats ut till läns- och specialklubbarna. Svaren visar att
länsklubbarna är mer negativa till en höjning än vad specialklubbarna är. Dock är
många klubbar emot att höjningen ska bli 1 000 kr.
CS förde en lång diskussion kring frågan och beslutade att höja ersättningen för
exteriördomare till 950,-/dag och ersättningen till ringsekreterare höjs till 800,-/dag att
gälla från den 1 januari 2012.

§ 138 Preliminärt program för specialklubbskonferens och konferens för
ordförande i läns- och specialklubb
Ulf Uddman lämnade förslag till program för kommande specialklubbskonferens. Efter
några smärre justeringar beslutade CS att fastställa programmet som snarast kommer
att skickas till berörda klubbar. Information och anmälan via on-line bokning
färdigställs inom kort.

§ 139 Statliga myndigheter
Jordbruksverket
a) Ansökan om dispens från kravet på veterinär medverkan vid offentlig tävling med
djur
Svenska Kennelklubben har i brev till Jordbruksverket överklagat beslut som innebär att
SKK inte får dispens från kravet på officiell veterinär vid Nordiska Mästerskapet för
lydnadshundar på Stockholms Hundmässa. Beslut har ännu inte lämnats från
Förvaltningsdomstolen.
Övrigt
Assistanshundsfonden
Utredningen som gäller möjligheten att utöka rätten till offentligt bidrag för
assistanshund utöver ledarhund kommer att presentera sitt förslag våren 2012.
I utredningen har ca 60 ekipage blivit uttagna i en studie som innebär att man först
mäter den samhällsekonomiska kostnaden för den vård/omsorg en person behöver, för
att efter utbildningen av assistanshunden åter mäta denna kostnad ett år efter
färdigutbildningen.
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Målsättningen är att projektet ska vara utvärderat så att förhoppningsvis rätten till
assistanshund utökas och finansieras i budgetpropositionen hösten 2012.
Tidsschemat innebär att det från slutet av 2011 och under 2012 inte kommer att finnas
några offentliga medel till utbildning av nya assistanshundar innan frågan
förhoppningsvis har fått en likartad stabil finansiering som ledarhundarna haft sedan
årtionden tillbaka.
SKK drev assistanshundsinsamlingen under några år innan den statliga utredningen
tillsattes. Den konkreta frågan Ulf Uddman har fått är om SKK kan tänka sig att stödja
Service- och Signalhundsförbundet ekonomiskt under det ”glapp” som uppstår. Under
de år som SKK drev sin insamling samlades ca 1 miljon kronor in vilket möjliggjorde
utbildning för ca 100 ekipage.
CS diskuterade förfrågan och beslutade att avsätta 300 000 kr för 2012 ur fonden
Hunden i Samhället.

§ 140 Internationella frågor:
a)
FCI Quarterly Update
För information fanns kvartalsrapport från FCI rörande den bevakning av vad som sker
inom EU när det gäller sällskapsdjur och då främst hund.
CS noterade informationen.
b)
FCI Utility Dogs Commission – IPO VM, Finland
Ionie Oskarson informerade om möte i FCIs Brukshundskommitté i Finland. Vid
samma tidpunkt hölls IPO VM.
VM-organisationen runt tävlingarna fungerade utmärkt.
Ionie Oskarson önskade uppmärksamma CS på en händelse av allvarlig karaktär under
VM. Under prisutdelningen blev en förare biten av sin hund. Enligt gällande regler
skulle hunden då diskvalificeras vilket överdomaren inte gjorde. FCIs ordförande i
Brukshundskommittén konstaterade att så borde ha skett.
Finland, som arrangörsland, kommer att lämna in en anmälan/protest till FCIs om
händelse. De nordiska länder som deltog kommer att ställa sig bakom anmälan.
Vid nästa möte i FCIs Brukshundskommitté ska denna händelse tillsammans med några
fler diskuteras inom kommittén.
De svenska ekipagen var duktiga och hade mycket trevliga hundar (5:e plats i
lagtävlingen och 5:a individuellt!).
CS noterade informationen och gratulerar till framgången.
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c)
FCI Europe Section, generalförsamling 4 oktober
Ulf Uddman gav en kort sammanfattning från FCIs Europasektions möte den 4 oktober.
Europasektionens styrelse har fått en ny ledamot: Ms Barbara Müller, Schweiz.
Tjeckien valdes att arrangera Europautställningen 2014.
CS noterade informationen.
d)
Minutes of the FCI General Committee, Madrid 24-25th February 2010
För information fanns protokoll från FCIs styrelses möte den 24-25 februari 2010.
6.
Miscellaneous and Correspondence
Franska kennelklubben har hos FCIs styrelse begärt undantag från det nya championatet
(Championat Internationale d’Exposition).
CS diskuterade frågan då även SKK, NKK och FKK har begärt samma undantag för
sina respektive nationella jakthundsraser.
CS beslutade att skicka samma motion i frågan till FCIs Generalförsamling i Paris som
skickades till generalförsamlingen 2009 samt att fråga några fler länder t.ex. Frankrike,
Schweiz, Italien och Österrike om de kan tänka sig att stödja motionen.
e)
Minutes of the FCI General Committee, Bratislava 11-12th August 2010
För information fanns protokoll från FCIs styrelses möte den 11-12 augusti 2010.
7.

Övrigt (Any other business)

FCIs styrelse har beslutat att erkänna rasvarianten långhårig schäfer fr.o.m. den 1
januari 2011. Båda varianterna tävlar om separata CACIB. Ingen korsavel mellan de
båda varianterna tillåts.
CS beslutade att skriva till FCI och informera om att SKK under 2011 kommer att
hantera rasen schäfer som man gjort under 2010. De nya reglerna kommer att gälla
fr.o.m. 1 januari 2012. Svenska Brukshundklubben och Svenska Schäferhundklubben
informeras om SKKs ställningstagande genom en kopia av det brev som skickas till
FCI.
CS förutsätter att Svenska Brukshundklubben blir rasansvarig för den nya rasvarianten
av schäfer.

§ 141 Nordiska frågor
a)
Protokoll från NKU/AU, 23 september 2010
För information fanns protokoll från möte med NKU/AU den 23 september i
Helsingfors.
CS noterade informationen.
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§ 142 Information från
a) CS ledamöter
Curt-Christer Gustafsson
Europapokal för drivande hundar
Curt-Christer rapporterade kort från EM för drivande hundar i Schweiz.
Arrangemanget fungerade väl. De svenska hundarna placerade sig som 5, 6 och 11.
Vildsvinsjakt
I mitten av januari 2011 ska delar av Jakthundskommittén träffa företrädare för
raserna fauve de bretagne och griffon nivernais för att diskutera jaktformer.
CS noterade informationen
Annica Uppström
Mall för specialklubbar och exteriördomare att närvara vid prov
PTKs och JhKs uppdrag från CS att utforma en mall/lathund till specialklubbar och
exteriördomare vid närvaro på jakt-, bruks eller annat arbetsprov, är utfört. Mallen
har distribuerats till alla berörda.
CS noterade informationen.
Titlar för tjänstehundar
Vid PTKs senaste möte beslutades att möjliggöra ansökan om någon form av
tjänstehundstitel för olika typer av samhällsnyttiga hundar utöver de som idag är
befintliga. En del praktiska kanslifrågor återstår. I första skedet avser detta tullens
hundar, väktarhundar och ledarhundar.
CS noterade informationen.
Internationella tävlingsframgångar i Finland, Slovakien och Tyskland
IPO VM avgjordes i Hämeenlinna, Finland den 16-19 september och Sverige nådde
här sina främsta framgångar någonsin i detta mästerskap med 5:e placering både
individuellt och lag.
IPO-FH EM 2-3 oktober i Slovakien slutade med ett svenskt EM-silver.
Vid VM i agility i tyska Reiden 3-4 oktober lyckades det svenska laget i large erövra
den ädlaste valören, guld.
FCI Sledge Dog Commission
Ordförande Franco Mannato hade inför det senaste mötet lämnat ett förslag på
guidelines för framtida FCI Sled Dogs Working Judges. I förslaget framgår att man
inte fullt ut kan acceptera FCIs registreringsbevis för start av polarhundar vid FCIs
draghundtävlingar. Istället ska en domare på plats kunna fälla avgörande om hunden
kan anses renrasig eller inte.
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CS ställer sig starkt kritisk till ett sådant förslag, då FCIs registreringsbevis är
grunden för all avel- och tävlingsverksamhet inom organisationen.
Göran Bodegård
Kamphundsproblem
Göran Bodegård har i brev till CS skrivit om det växande problemet med hundar av
kamphundstyp. Göran Bodegård önskar att CS tar initiativet till en utredning med
målsättningen att belysa om och i hur stor grad SKKs avancerade regelverk
åstadkommit en parallellhunduppfödning som försörjer samhällets behov av hundar
av kamphundstyp.
CS diskuterade brevets innehåll och beslutade att avslå önskemålet med hänvisning
till att CS inte finner att problemet ligger i SKKs regelverk för valpregistrering utan
hur hundägare uppenbart inte tar sitt ansvar för hur deras hundar uppträder mot
personer och andra hundar.

Bengt Pettersson
Tävling för slädhundar
Bengt Pettersson förevisade för information en kort bildserie från en
långloppstävling för slädhundar.

Britt-Marie Dornell
Svenska Irländsk Setterklubben (SISK) 100 år
Britt-Marie Dornell framförde ett tack från styrelsen för gåvan. Hela arrangemanget
kring jubileet fungerade på ett utmärkt sätt.
SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond
a) Ansökan från Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF)
SSF ansöker om bidrag för ”kartläggning av status för norrbottenspets och finsk
spets – plattform för målinriktat strategiskt arbete”.
AK föreslår CS att avslå ansökan.
CS beslutade i enlighet med förslaget och uppdrog till Britt-Marie Dornell att
klubben och närmare förklara bakgrunden till avslaget.
b) Ansökan från Svenska Norfolkterrierklubben
Klubben ansöker om medel för att undersöka prevalens av hjärtsjukdomen
mitralisendokardos hos norfolkterrier.
AK föreslår CS att bevilja ansökan med 75 000 kr med förbehåll att en kontakt tas
med SKKs veterinärmedicinske rådgivare, Åke Hedhammar, för samråd kring
projektets genomförande.
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CS beslutade i enlighet med förslaget.
Jahn Stääv
Utbildning för ordförande
Jahn Stääv informerade om att utbildningen genomfördes på ett mycket bra sätt och
att kursen var uppskattad av deltagarna.
Under 2011 den 29-30 oktober kommer utbildningen att genomföras igen och
samordnas med sekreterar- och kassörsutbildningen. Vissa delar av kurserna kommer
att genomföras gemensamt för att tre grupperna.
CS noterade informationen.

b) VD
Personalfrågor
Åsa Gustavsson går i pension vid årsskiftet efter 45 års anställning.
Helena Rosenberg slutar sin anställning på SKK vid årsskiftet
Sofia Malm börjar sin anställning hos SKK den 10 januari på avelssekretariatet
Agneta Lönn börjar sin anställning hos SKK som chefsjurist den 29 november
Rekryteringen av en IT-chef är i slutfasen
CS noterade informationen.
Valpregistrering
Valpregistreringssiffrorna visar en positiv trend.
Likviditet
Likviditeten är god.
Uppvaktningar
SKK har uppvaktat exteriördomare Marlo Hjernquist på hans 90-årsdag. Tackbrev
har kommit via Marlos dotter.
Biträde i mål/dolda fel försäkring
En uppfödare har begärt prövningstillstånd hos hovrätten i Skåne i ett fall som rör en
såld valp som senare avled. Juridiskt handlar ärendet om hur stor uppfödarens och
valpköparens undersökningsplikt är samt vem som är ansvarig för fel som
uppkommer hos valpen kort tid efter leverans.
SKK har ett intresse av att få den juridiska sakfrågan prövad och har bistått vid
begäran om prövningstillstånd.
SKKs och Agrias forskningsfond
42 olika projekt har ansökt om ekonomiska medel. 21 projekt har beviljats medel, totalt
kommer 4 mnkr att betalas ut.
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Möte med SKKs FCI representanter
Nils Erik Åhmansson och Ulf Uddman kommer att träffa FCI representanterna för de
internationella FCI-kommittéerna under första kvartalet 2011. CS ledamöter kan lämna
punkter till dagordningen senast den 30 november till sekreteraren.
Enkätundersökning – www.hundsport.se
Enkätundersökningen har skickats ut till 500 länsklubbsmedlemmar som fått lämna
synpunkter på vad de tycker om www.hundsport.se
Resultatet kommer att skickas ut till länsklubbarna som ska lämna sina synpunkter till
SKK/CS vid ordförandemötet i januari 2011.
Åke Hedhammar
Antibiotikaresistens hos hund och människa
Åke Hedhammar önskade uppmärksamma CS på att det blir allt vanligare med
antibiotikaresistens hos hund. Allvarliga stafylokockbakterier hos hund kan överföras
till människa.
SKK kan genom att bidra med ekonomiska medel till forskning kring detta ta en del av
ansvaret för att få ökad kunskap i ämnet, vilket har skett i samband med fördelningen av
2010 års medel enligt ovan.
Vid kommande utställning på Stockholmsmässan kommer uppdaterade hygienregler att
lämnas ut vid veterinärbesiktningen och till alla domare.
En uppföljande artikel i Hundsport/Hundsport Special kommer att produceras.
Konferens”Canine and Feline Genomics”
Åke Hedhammar informerade om att planer finns på att i anslutning till den
Internationella forskar konferensen ”Canine and Feline Genomics” som kommer att
arrangeras i Sverige våren 2012 också arrangeras en efterföljande ”Tillämpningskonferens” där några av de inbjudna gästföreläsarna också engageras i diskussioner
kring möjliga och önskvärda tillämpningar av nyvunnen kunskap om Hundgenetik.
Konferensen, som i så fall kommer att äga rum i Stockholm, är tänkt att rikta sig mot
såväl praktiserande veterinärer och andra personer som till sin profession arbetar med
hundar, som intresserade hunduppfödare och avelsfunktionärer.
CS noterade informationen.

§ 143 Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska
publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär
CS beslutade att det inte finns någon paragraf som inte kan offentliggöras innan
protokollet är justerat.
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§ 144 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 16 februari 2011.

§ 145 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Nils Erik Åhmansson
Ordförande

Justeras:

Britt-Marie Dornell

Jahn Stääv

