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CS nr 5/2011
2011-09-23
§ 137 - 159

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 23
september 2011, på Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm.

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

Vid protokollet: Annika Klang

§ 137 Sammanträdet öppnas
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet för
öppnat.

§ 138 Val av justeringspersoner
Mats Stenmark och Jahn Stääv utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
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§ 139 Föregående protokoll nr 4/2011
§ 114 Protokoll SKK/AK nr 3/2011 - § 74 Avel med anlagsbärare för merlefärg
CS diskuterade kring en formulering i texten angående merlefärg.
CS beslutade att återremittera texten till AK för ytterligare diskussion.
§ 122 SKK/StandK – a) principfråga angående rasteckningar på www.skk.se
Ulf Uddman informerade om att SKK har ett avtal om copyright på de
Davidsonteckningar som man förfogar över. SKK har således full dispositionsrätt över
teckningarna.
CS noterade informationen.
§ 132 Internationella frågor:
a) Snabbrapport från olika möten i Paris 3-9 juli
Förtydligande av information rörande villkoren för internationellt
utställningschampionat för våra inhemska jakthundsraser:
FCI:s generalförsamling har tillstyrkt SKK:s, FKK:s, NKK:s motion med krav på att de
nationella jakthundsraserna i grupp 5 och 6 undantas från att kunna bli internationell
utställningschampion (CIE) utan provmerit. Detta gäller hundar som är registrerade
och ägda i något av de tre nordiska länderna.
CS noterade informationen.
Övrigt
Möte med Svenska Domarföreningen
På CS:s uppdrag mötte SRD-gruppen Domarföreningens styrelse den 15 september.
Man fokuserade på kraven på hundutställningars ansvar för hundavelns hälsoaspekter
speciellt i perspektivet av aktuell kunskap kring andningsproblem hos de
brachycephala hundraserna.
Ulf Uddman inledde med en orientering om vad de nya politiska inställningarna till
djurs välfärd innebär i praktiken inom ramarna för bl.a. vår verksamhet. Samhällets
ökande intresse för hundutställningars riskabla inverkan på hälsa och sundhet kommer
tvinga fram tydliga reparativa åtgärder. Diskussionen koncentrerades kring bedömning
och värdering av hundars andningsförmåga utgående från artikeln om Brachycefaliska
syndromet. Det är angeläget att alla exteriördomare är väl bekanta med den nya
kunskapen kring hundars andning och temperaturreglering som grund för hur domares
ansvar på detta område bör omsättas i praktiken. Inom domarkåren förekommer olika
synsätt dels när det gäller hur andningsbesvär ter sig och ska beskrivas och dels hur de
skall värderas och i vilka raser man finner problem. Domaren måste genom enkel
besiktning kunna försäkra sig om att ”Alla hundar ska kunna andas obesvärat även i
rörelse” i praktiken notera och bedöma sådana hörbara och/eller synliga tecken på
besvärad andning som kan observeras i utställningsringen. Även om aktuella
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forskningsresultat kan värderas kritiskt så berör detta inte i praktiken domares ansvar
för att bedöma hundars andningsförmåga i utställningsringen.
De missbildningar som följer med den brachycephala genetiska bakgrunden är inte alls
lika uttalade hos alla raser eller hos alla individer i samma ras. Det finns anledning att
kartlägga olikheterna mellan olika raser för att få en uppfattning om hur svåra
problemen är i de enskilda raserna – men detta påverkar inte de nya kraven på att
utställningsdomare skall beakta den här problematiken tydligare och då med
tillämpning av gemensam kunskap och struktur i bedömningen.
Den genetiska variationen är grundvalen för att domare ska kunna premiera
besvärsfria djur och även positivt kunna påverka och reparera brakycefalrasernas
andningsbesvär. Utan en insiktsfull ansvarstagande inställning gemensam hos såväl
domare som uppfödare kommer vi inte kunna reparera det som extremavel och
okunnighet/överseende hos domare åstadkommit.
CS uttryckte sin tillfredsställelse över de konstruktiva diskussioner som förts med bl.a.
Svenska Domarföreningen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 140 Protokollsutdrag SKK/DK
§ xx Domarfrågor – övrigt
DK förelår CS att avauktorisera en exteriördomare som från Länsstyrelsen fått beslut
om att denne inte får ha hand om djur.
CS diskuterade ingående ovan nämnda fall och beslutade i enlighet med
Domarkommitténs förslag.
Ulf Uddman informerade om att berörd person har överklagat Länsstyrelsens beslut.
CS uttryckte en möjlighet att ta upp fallet till diskussion igen om högre rätt kommer
fram till ett annat beslut än Länsstyrelsen.

§ 141 Protokoll SKK/FK nr 3/2011
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den
7 juni 2011.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 142 Protokoll SKK/JhK nr 3/2011
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den
11-12 augusti 2011.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 143 Protokoll SKK/KHM nr 3/2011
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars
Mentalitet den 3 maj 2011.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 144 Protokoll SKK/KHM nr 4/2011
Protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för
Hundars Mentalitet den 26 maj 2011.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 145 Protokoll SKK/StandK nr 3/2011
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Standardkommitté den
22 juni 2011.
§ 46

Föregående StandK protokoll nr 1/2011 och 2/2011

StandK protokoll nr 2/2011
Ulf Uddman förtydligade att SKK har publiceringsrätt till Åsa Lindholms fotografier men
inte äganderätt.
CS noterade informationen.
Övrigt
Göran Bodegård påpekade att det uppstår onödigt långa väntetider när en klubb inte
svarar inom remisstiden för t.ex. revidering av standarder.
CS beslutade att om en klubb inte svarat inom remisstiden plus en påminnelse så
kommer CS att ta beslut om aktuell standard. Denna punkt kommer att läggas till i
delegationsordningen för Standardkommittén och SKKs övriga kommittéer.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 146 Protokoll SKK/UKK nr 3/2011
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté den 17 augusti 2011.
§ 81 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Irma Rydén önskar på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsult.
CS beslutade i enlighet med Irma Rydéns begäran och tackade varmt för hennes
engagemang under de år hon varit verksam.
Kjell Olofsson önskar på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsult.
CS beslutade i enlighet med Kjell Olofssons begäran och tackade varmt för hans
engagemang under de år han varit verksam.

§ 147 Protokoll SKK/UtstK nr 4/2011
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
den 14 juni 2011.
§ xx

Antal länsklubbsutställningar och policy för större arrangemang och
dubbelutställningar
Mats Stenmark redovisade diskussioner och förslag till policy kring större arrangemang
och dubbelutställningar för länsklubbarna.
Förslaget kommer att diskuteras vid fredagens workshop inför Kennelfullmäktige.
CS tackade för ett bra arbete och beslutade att ta upp frågan till beslut vid CS möte i
november 2011.
Kvalitetssäkring av exteriördomare
Mats Stenmark redovisade diskussioner och förslag till kvalitetssäkring av domare som
arbetsgruppen tagit fram.
Förslaget kommer att diskuteras vid fredagens workshop inför Kennelfullmäktige.
CS tackade för ett bra arbete och beslutade att ta upp frågan till beslut vid CS möte i
november 2011.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 148 Kvarvarande frågor inför KF 2011
Ulf Uddman föreslog CS att godkänna ändringar av delegater till dags dato.
CS beslutade i enlighet med förslaget men uttryckte att detta är en engångsföreteelse i
och med att fullmaktsröstning nu är införd. Blir en delegat förhindrad att delta så
träder automatiskt möjligheten att utnyttja fullmaktsystemet in.

§ 149 Skrivelser från Läns- och Specialklubbar
a) Svenska Specialklubben för Västgötaspets
SKK har tagit del av minnesanteckningar från SKV:s världskongress tidigare i år och
reagerat på vissa delar av innehållet gällande information om HD som är mindre
bra och direkt felaktiga.
Ett brev med kommentarer har skickats till klubben samt även till berörd
föredragshållare.
CS noterade informationen.

§ 150 Skrivelser från medlemmar/privatpersoner
a) Förslag till reportageserie – Mia Sandgren
Ulf Uddman informerade om ett möte med Mia Sandgren där hon presenterat ett
projekt som skulle ge SKK ett bra komplement till våra rasers utveckling både utifrån
positiva och negativa aspekter sedan 1950-talet.
CS diskuterade förslaget och uttryckte att projektet i detta läge behöver förtydligas och
eventuellt delas upp i flera steg med tanke på den förväntade kostnaden av att
genomföra reportageserien.
CS beslutade att föreslå Mia Sandgren att göra en projektplan som även innehåller
namn på tänkta personer att intervjua samt att vända sig till Svenska Kynologiska
Akademin där projektet bättre hör hemma.

§ 151 Statliga myndigheter
Miljödepartementet
a) Tilläggsuppdrag om den svenska rovdjurspolitiken
För information fanns skrivelse från Miljödepartementet om att
Naturvårdsverket får förlängd tid för det uppdrag om fastställande av en
långsiktig förvaltningsplan för varg som regeringen beslutade den 21 juli 2011.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2012.
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CS noterade informationen.

§ 152 Länsstyrelsen i Skåne Län
a) Föreläggande enligt djurskyddslagen
Länsstyrelsen i Skåne Län, Jordbruksverket och SKK har haft ett möte med
anledning av att alla åtta uppfödare av shar pei i Skåne fått mycket stränga
förhållningsorder för att kunna fortsätta sin uppfödning.
Mötet hade det positiva med sig att ett utökat informationsbyte kommer att ske
mellan de olika myndigheterna från och med nu samt att Jordbruksverket kommer
att avsätta en dag för diskussion om hundfrågor med alla länsstyrelser i Sverige.
Per-Inge Johansson informerade om att ett möte med Länsstyrelsen i Halland
resulterat i att de kan tänka sig att delta i ett pilotprojekt i ett utökat samarbete
med SKK:s kennelkonsulenter.
CS noterade informationen.

§ 153

Kammarrätten i Stockholm

a) Kallelse till muntlig förhandling, Fritidsrörelsernas Hus
Ulf Uddman informerade om att han blivit kallad till Kammarrätten den 6 oktober
för muntlig förhandling gällande överklagande av Förvaltningsrättens dom
angående Fritidsrörelsernas Hus.
CS noterade informationen.

§ 154

Internationella frågor

a) FCI – Procedure for the recognition of a new breed by the FCI
För information fanns skrivelse från FCI om hur nationella kennelklubbar ska gå
tillväga för att få en ny ras erkänd av FCI.
Åke Hedhammar har i sammanghanget publicerat två artiklar i ”The Veterinary
Journal” tillsammans med Astrid Indrebø, Rules, regulations, strategies and
activities within the Fédération Cynologique Internationale (FCI) to promote
canine genetic health, och tillsammans med Sofia Malm och Brenda Bonnet,
International and collaborative strategies to enhance genetic health in purebred
dogs.
CS noterade informationen.
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b) Artikel “The Brachycephalic Syndrome” redovisat vid domarseminarium i
Leeuwarden den 31/8 2011
För information fanns en artikel skriven av Åke Hedhammar och Göran
Bodegård om det brachycefaliska syndromet som distribuerats vid
domarseminariet som föregick europautställningen i Leeuwarden 31 augusti
2011.
CS noterade informationen.
c) Rapport från FCI:s Europasektionsmöte
CS beslut om att tillstyrka Europasektionens styrelses förslag till att uttala
ställningstaganden om t.ex. djurskydd och djurvälfärd samt hundpromenader
mottogs generellt positivt av övriga länder. Debatten som följde ledde inte
till något beslut men att det var bra att länderna ska arbeta i den föreslagna
riktningen.
CS noterade informationen.
d) Agreement on championship between Lithuanian Cynological Society (LKD)
and Swedish Kennel Club (SKK)
Svenska Kennelklubben har från Litauiska Kennelklubben (LKD) fått ett
avtalsförslag som gäller att en svensk champion kan bli litauisk champion
genom att ta ett certifikat på en litauisk utställning och vice versa.
Kansliet har via e-post uppmärksammat LKD på att ingen svensk hund kan bli
champion tidigare än vid 24 månaders ålder. Inget svar om revidering av det
föreslagna avtalet har ännu kommit till SKK.
CS diskuterade hur olika provmeriter kan påverka avtalet.
CS beslutade att avvakta med slutligt ställningstagande till ytterligare kontakter
tagits med LKD.

§ 155 Nordiska frågor:
a) Memorandum from meeting with NKU and the Baltic countries
Ulf Uddman informerade om att mötet med de baltiska länderna resulterat i att
de i stort sett behåller sina egna regler men att Estland verkar vara det land
som kommer att försöka anpassa sig till de nordiska reglerna. De baltiska
länderna uppmanade NKU-länderna att diskutera att införa junior- och
veteranchampionat.
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§ 156 Information från:
a) Ordförande
Ordförande informerade om ett ärende som presidiet handlagt.
har protesterat mot att kennelnamnet ”Qvantum Rock” har
godkänts av SKK. De anser att det är alldeles för likt deras eget kennelnamn
”Quantum”.
Presidiet har godkänt

protest.

CS fastställde presidiets beslut.

b) CS ledamöter
Ionie Oskarson
Ansökan IPO-VM 2014
Ionie Oskarson informerade om att det i dagsläget finns två ansökningar för att
arrangera IPO-VM 2014, Tyskland och Sverige. Frågan finns nu ute för
omröstning hos respektive delegat, varför inget beslut ännu finns.
Curt-Christer Gustafsson
Regler för att dela ut CACIT
Från 2012 måste alla regelverk för internationella jaktprov vara översatta till
engelska eller tyska för att klubbar ska kunna arrangera tävlingar med CACITrättigheter. De översatta regelverken ska skickas till FCI.
Curt-Christer Gustafsson föreslår att CS söker dispens hos FCI till 2014 då det
nya svenska regelverket ska börja gälla samt att en sammanfattning av de
svenska reglerna översatta till engelska skickas till FCI.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Göran Bodegård
Kvalifikationer för aspirantdomare
Punkten bordläggs till CS möte i februari 2012.
c) VD
Djurskyddsutredningen
Ulf Uddman informerade om att Djurskyddsutredningen kommer att
överlämnas till landsbygdsminister Eskil Erlandsson den 28 november.
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Ulf Uddman har begärt att få lämna ett särskilt yttrande som gäller levande
djur i hägn som används vid olika slag av anlagsprov.
CS noterade informationen.
Brev angående att eventuellt införa rasförbud
För information fanns brev från Hanna Bonnevier som önskar att CS
omvärderar sitt beslut om att inte förespråka rasförbud. Anledningen är bl.a.
att hon själv upplever ett ökat problem med så kallade ”kamphundar” i sin
vardag.
CS har tagit del av brevet och kommer under hösten att bilda en kommitté
som särskilt kommer att inrikta sitt arbete på hundar i storstadsmiljö.
Likviditet
Likviditeten är fortsatt god.
Registreringssiffror
Registreringssiffrorna visar en fortsatt nedåtgående trend.

§ 157 Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras
på SKK:s webbplats och/eller i Hundsport Funktionär
CS beslutade att § 140, Domarfrågor - övrigt inte får offentliggöras innan protokollet
är justerat.

§ 158 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir den 16 november på SKK:s kansli, Rinkeby.

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

Annika Klang
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Justeras:

Nils Erik Åhmansson
Ordförande

Justeras:

Jahn Stääv

Mats Stenmark

