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SKK/CS nr 5-2012
2012-11-08-09
§ 120-153

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 8-9
november på Sjöbo Gästgiveri, Sjöbo.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Nils Erik Åhmansson, ordf, Carl Gunnar Stafberg, Mats Stenmark, Britt-Marie Dornell,
Annica Uppström (§ 120-150), Per-Inge Johansson, Göran Bodegård, Bengt Pettersson,
Jahn Stääv
Suppleanter:
Marie Nylander, Moa Källström, Christoffer Schildt, Henrik Barnekow
Adjungerade:
Ulf Uddman, Yvonne Larsdotter, Kjell Svensson, Bo Edoff (valberedningens ordf), Rolf
Weiffert, SBK (§ 136 )
Vid protokollet:
Annika Klang

§ 120 Sammanträdet öppnas
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade
sammanträdet för öppnat. Valberedningens ordförande, Bo Edoff, hälsades särskilt
välkommen sammanträdet.
§ 121

Val av justerare

Mats Stenmark och Jahn Stääv utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
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§ 122

Föregående protokoll nr 4-2012
§ 90 Protokoll SKK/DK nr 3-2012, § 88 Övriga skrivelser
Göran Bodegård har i en skrivelse lämnat förslag om att ett nytt kvalitetspris
ska införas för att tydliggöra hundar som är typmässigt överdrivna.
Frågan har behandlats vid NKU/AUs möte den 26 september, där övriga länder
var negativa till att införa ett nytt begrepp. Mötet ansåg att det idag redan finns
möjligheter att prissätta typmässigt överdrivna hundar.
CS förde en kort diskussion i frågan och beslutade att avslå förslaget.
§ 90 Protokoll SKK/DK nr 3-2012, § 114 Ansökningar beträffande överflytt av
allrounddomare från annat FCI-land (Protokollsutdrag från SKK/DK nr 42012)
En diskussion fördes åter kring principen för att överföra utländska
allrounddomare från annat FCI-land till Sverige.
Ulf Uddman informerade om att SKK följer de regler som finns inom FCIorganisationen. I händelse av att svensk lagstiftning ändras kan SKK hänvisa till
detta, vilket också betyder att lagstiftningen går före FCIs regelverk.
CS noterade informationen.
§ 94 Protokoll SKK/AK nr 3-2012, § 66 Skrivelse från Svenska Sällskapet för
Veterinär Oftalmologi (SSVO)
SSVO har i en skrivelse till AK ställt frågan om ögonpanelens medlemmar kan
kalla sig för auktoriserade ögonlysare. Jordbruksverket och Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap har inte motsatt sig förslaget.
CS beslutade att följa övriga organisationers beslut. Men klargjorde att SKK
förbehåller sig rätten att besluta att inte acceptera enskild ögonveterinär om
vederbörandes förtroende inte längre finns hos SKK.
§ 104 Rapport om arbetet inför den generella domarkonferensen
”Domargärningen – en välfärdsfråga för hunden”
Ulf Uddman informerade om att budgeten för konferensen har justerats med
anledning av de höga anmälningssiffrorna. Budgeten är idag 1,7 miljoner
kronor. Medlen tas från SKKs ändamålsbestämda fonder.
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§ 105 Stockholms Kennelklubb (STOKK) – ansökan om kompensation för
komplikationer vid användning av SKKs Internetanmälan
STOKKs underleverantör har i brev framfört att texten i CS protokoll upplevs som
kränkande och felaktig. Problemet orsakades av att ”Katalog för PC” inte slog om till
högre avgift vilket skulle ha skett om programvaran fungerat och orsakades således
inte av fel begånget av underleverantören.
CS diskuterade ärendet ingående. CS beklagar att texten i CS protokoll kunde
uppfattas som utpekande och kränkande men står fast vid beslutet om kompensation
enligt protokoll nr 4-2012, § 105. Ulf Uddman uppdrogs att skriva ett brev till
underleverantören, därefter läggs ärendet till handlingarna.
§ 113 Förändrad prismodell till stambokföringsavgifter
CS önskar göra ett förtydligande angående beslutet i protokoll nr 4-2012 enligt nedan:
För prov och tävling där SKK inte tillhandhåller något elektroniskt registreringsverktyg,
debiteras 40 kr per resultat med en rabatt om 5 kr per resultat vid elektronisk
överföring till SKK. För BPH debiteras 100 kr per resultat.
§ 116 Kynologisk kvalitetsgaranti av SKKs utställningsverksamhet (bordlagd fråga)
Göran Bodegård har i brev till CS och några av CS kommittéer gett uttryck för att SKK
på ett tydligare sätt bör kunna strukturera den kynologiska kvalitetsgarantin på
utställningsverksamheten.

-

Göran Bodegård anser att ansvaret för hundutställningars påverkan på hundaveln
måste delas mellan
Utformningen av rasstandarder (bevakas av SKK/AG Standard och SRD-K)
Utställningsdomares kunskaper (bevakas av SKK/DK och SRD-K)
Antalet utställningar (bevakas av SKK/CS, SKK/UtstK och SKK/DK)
Utställningsarrangörerna, i detta fall länsklubbarna, med ansvar för domarinbjudningar
(denna del saknar idag något centralt överordnande ansvar)
Uppfödare och rasklubbar med ansvar för rasspecifika mål etc. (bevakas av SKK/SRD-K
och rasklubbarna)
Ulf Uddman informerade om att det idag fungerar tillfredsställande med att
länsklubbarna själva är ansvariga för sina respektive domarinbjudningar. Under året
har två seminarier hållits, för läns- och specialklubbars domaransvariga, för att
ingående diskutera hur man ska hantera och kvalitetssäkra inbjudningar av domare
utanför Norden och Europa.
CS diskuterade frågan vidare och beslutade, för att möta intentionerna i Göran
Bodegårds brev, att skapa en grupp som under 2013 ska se över möjligheten att skapa
ett verktyg för klubbarna att ytterligare förbättra kvalitetssäkringen vid
domarinbjudningar.
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CS beslutade vidare att den grupp som Länsklubbskonferensen tillsatte, Marina
Bengtsson, Christina Bjerstedt Ohlsson och Aina Lundmark samarbetar med en
representant från vardera SKK/UtstK, SKK/DK och SKK/SRD-K. Kjell Svensson, Tävlingsoch Utbildningschef är sammankallande i gruppen. Uppdraget består i att förbättra
kvalitetssäkringen vid domarinbjudningar.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 123 Protokoll SKK/DK nr 4-2012
§ 111 Domarkonferenser - Övrigt
Svenska Terrierklubben har ställt frågan om höjda bidrag för att kunna genomföra
exteriördomarkonferenser för sina raser inom stipulerad tidsperiod. DK önskar därför
lämna förslag till höjt maxbelopp inför Kennelfullmäktige 2013.
Ulf Uddman föreslår CS att inte höja bidragen för domarkonferenser under 2013 men
väl att ta det i beaktning inför verksamhetsperioden 2014-2015.
CS beslutade i enlighet med förslaget samt uppdrog till respektive
kommittéordförande att lämna budgetförslag till Ulf Uddman för sina respektive
kommittéer, samt hur finansieringen ska ske av de ökade kostnaderna.
§ 113 Ansökningar beträffande honnörsdomarskap
Carl Gunnar Stafberg informerade om att DK gjort en genomgång av de domare som
inte dömt de senaste fem åren.
DK föreslår CS att utse Christer Jernhake till Honnörsdomare.
CS beslutar i enlighet med DKs förslag. CS skickar ett varmt och stort tack till Christer
Jernhake för hans insatser som exteriördomare under en lång tid i SKKs organisation.
DK föreslår CS att utse Rolf Norstedt till Honnörsdomare. Efter diskussion beslutade CS
att återremittera ärendet till DK för vidare handläggning.
§ 118 Domarutbildning – kvalitetssäkring av aspirantdomare
DK har på uppdrag CS sett över rutinerna för att utse aspirantdomare.
DK har diskuterat frågan grundligt genom åren och ser ingen anledning att ändra
nuvarande regler.
Specialklubbarna förfogar över listan med aspirantdomare/examinatorer. Minst tio
personer ska finnas på listan, annars lägger DK till ”svenska gruppallrounders”. Det
finns möjlighet att söka dispens hos respektive specialklubb för att få agera som
aspirantdomare/examinator. Efter ansökan om dispens meddelar specialklubben SKK
sitt beslut.
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CS beslutade att fastställa SKK/DKs beslut.
Göran Bodegård reserverade sig mot beslutet.
CS protokoll nr 3-2012 § 69 Protokoll SKK/UtstK nr 3-2012 – Övrigt, Inventering av
domare inom olika rasgrupper
DK har på uppdrag av CS gjort en inventering av SKKs exteriördomarkår när det gäller
rasfördelning, åldersstruktur, antalet gruppallrounder och allrounder m.m.
I dagsläget finns det totalt 40 allrounddomare i Norden varav Sverige har 14 stycken i
åldern mellan 50-80 år.
DK föreslår CS att inte starta en utbildning för eventuellt blivande allrounddomare i
dagsläget.
CS diskuterade DKs information ingående.
CS beslutade i enlighet med DKs förslag. CS beslutade vidare att uppdra till DKs att
inventera personer som idag är i början av sin domargärning och som runt 2025 bör
vara klara för ett allrounderskap. En långsiktig personlig utbildningsplan ska följa för
respektive person.
Protokoll från domarkonferenser – brev från Göran Bodegård
Göran Bodegård tillsammans med Svenska Pudelklubben har reagerat på DKs
kommentarer om att protokollet från deras nyligen genomförda domarkonferens
avsevärt måste kortas ner.
Carl Gunnar Stafberg informerade om de riktlinjer för konferensprotokoll som finns:
”protokollet ska spegla de väsentligheter som klubb och presentatör framhållit rörande
respektive ras. Utöver detta redovisas också om konferensen gjort gemensamt
uttalande i någon fråga.”
Carl Gunnar Stafberg informerade om att klubben kan komplettera sina raskompendier
med referat från sin konferens.
CS noterade informationen och uttryckte att SKK/DK särskilt kan påpeka detta till
berörda klubbar för att undvika missförstånd.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 124 Protokoll SKK/FREE nr 4-2012
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den
30 augusti 2012.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 125 Protokoll SKK/JhK nr 3-2012
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den
5-6 augusti 2012.
§ 50

Information

Närvaro vid jaktmässor
Henrik Barnekow informerade om JhKs närvaro vid jaktmässorna på Tullgarn, Fäviken
och Bosjökloster.
Närvaron har varit positiv, gemene man har inte visat samma intresse som t.ex.
specialklubbarna.
Inför 2013 föreslås närvaro vid Elmia i Jönköping och eventuellt en ytterligare mässa. I
Jönköping är det också möjligt att hålla det årliga mötet med Jägareförbundet och
berörda specialklubbar.
Ulf Uddman informerade om att han tillsammans med marknadschefen ska utvärdera
2012 års närvaro på olika event för att kunna göra en planering inför 2013.
CS noterade informationen.
Oacceptabelt beteende
JhK föreslår SKK CS att se över SKKs Allmänna regler så att Oacceptabelt beteende även
innefattar tamdjur. Detta med anledning av att två pointrar stängts av för en tid av två
år för att de förföljt och rivit tamren.
CS beslutade att uppdra till Tävlings- och Utbildningsavdelningen att se över
nuvarande regler.
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§ 52
§ 36

Protokollsutdrag från SKK/CS 2012-04-25
Protokoll SKKs JhK nr 1-2012 – a) SSF – Begäran om överprövning av beslut från
SKKs Jakthundskommitté
Jakthundskommitténs VU har med anledning av att det framkommit ny information
åter behandlat ärendet.
JhK VU har funnit att en avgörande orsak till att missuppfattningar uppstått i ärendet,
både i CS och i JhK, varit att en provledare använt SSFs officiella brevpapper i stället för
neutralt papper, vilket föranlett JhK anta att CS behandlat en överprövning från SSF.
Mot bakgrund av detta har JhKs VU beslutat upphäva beslutet i protokoll nr 3-2012 §
52 samt att stå fast vid beslut i protokoll nr 1-2012, § 9.
CS beslutade fastställa JhKs VUs beslut.
§ 54

Fastställande av Svenska Älghundsklubbens (SÄK) Jaktprovsbestämmelser
(löshundsprov)

JhK har fastställt SÄKs jaktprovsbestämmelser för löshund att gälla 2013-07-01 till och
med 2014-06-30. Detta med anledning av att SÄKs styrelse vid specialklubbens nästa
fullmäktige tänker föreslå att införa gemensamma nordiska jaktprovsbestämmelser för
älghundar.
CS noterade informationen.
§ 58 Bidragsbelopp för jaktprovsdomarkonferenser
Henrik Barnekow framförde önskemål om att öka nuvarande bidrag för
jaktprovsdomarkonferenser. En av anledningarna är att ett flertal jakthundsklubbars
provverksamhet ökat i omfattning och därmed kräver ett högre antal domare.
Då CS tagit beslut om att inte höja några domarkonferensbidrag under 2013 föreslog
Ulf Uddman att JhK diskuterar frågan om domarkonferenser i samband vårens möte
med specialklubbarna. Punkter till agendan kan t.ex. vara domarutbildning, ITutveckling och domarkonferenser.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
§ 67 Skrivelse från Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV)
SSDVs styrelse har till JhK framfört begäran om att inom det närmaste året arrangera
en domarkonferens för klubbens jaktprovsdomare.
Henrik Barnekow, önskade återkomma i frågan efter JhKs sammanträde senare i
november.
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CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 126 Protokoll SKK/JhK per capsulam 2012-10-15
Protokoll fört per capsulam med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 15
oktober 2012.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 127 Protokoll SKK/UtstK nr 5-2012
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
den 12 september 2012.
§ 98 UtstK – policyfrågor – bestämmelser
a) ”Klossträning” – förenligt med djurskyddslagen
UtstK har till CS lämnat bildmaterial från olika företag som lanserar en typ av
”klossträning”, som tvingar en hund/valp att stå på klossarna i en fixerad ställning för
att lära hunden/valpen att visa upp sig i samband med utställning.
CS diskuterade ingående denna form av ”träning” och uttalade att det skadar
utställningarnas renommé och lägger ett löjets skimmer över vår verksamhet. CS tar
starkt avstånd från det sätt klossarna används på.
a)

Länsklubbarnas utställningsprogram för 2015

CS beslutade att fastställa programmet för 2015 enligt nedan:
Datum

Plats

Status

Klubb

3-6 jan

Göteborg - MyDog

internationell Västra KK

14-15 mars

Strängnäs

internationell Södermanlands KK

21-22 mars

Malmö

internationell Sydskånska KK

3-6 april

Kista - Svensk Vinnare

internationell Stockholms KK

Dag och grupper
Lö: 1,8,9,10
Sö: 1,8,9,10
Må: 2,3,4/6,5,7
Ti: 2,3,4/6,5,7
Lö: 3,5,7,9,10
Sö: 1, 2/4,6,8
Lö: 2,3,7,8
Sö: 1,4/6,5,9,10
Fr: 1,4/6,5
Lö: 7,9
Sö: 3,8,10
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Må: 2
25-26 april

Västerås/Rocklunda

nationell

Wästmanlands KK

2-3 maj

Lidköping

internationell Skaraborgs KK

16-17 maj

Hässleholm

internationell Nordskånska KK

16-17 maj

Piteå

nationell

30-31 maj

Österbybruk

internationell Uppsala Läns KK

6-7 juni

Vänersborg

internationell Norra Älvsborgs KK

6-7 juni

Norrköping

nationell

Östergötlands KK

13-14 juni

Avesta

nationell

Dalarnas KK

13-14 juni

Vännäs

nationell

Västerbottens KK

27-28 juni

Gällivare

internationell Norra Norrbottens KK

27-28 juni

Borås

nationell

4-5 juli

Piteå

internationell Södra Norrbottens KK

4-5 juli

Alfta Forspark

nationell

10 juli

Tvååker

internationell Hallands KK

11 juli

Tvååker

nationell

18-19 juli

Köping

internationell Wästmanlands KK

25-26 juli

Ransäter

internationell Värmlands KK

1-2 aug

Svenstavik/Östersund

internationell Jämtland/Härjedalens KK

8-9 aug

Ronneby

internationell Blekinge KK

8-9 aug

Askersund

nationell

15-16 aug

Norrköping

internationell Östergötlands KK

15-16 aug

Eskilstuna

nationell

Södermanlands KK

22-23 aug

Backamo, Ljungskile

nationell

Västra KK

22-23 aug

Överkalix

nationell

Norra Norrbottens KK

23 aug

Solvalla

nationell

Stockholms KK

Norrbottens KK

Södra Älvsborgs KK

Hälsinglands KK

Hallands KK

Örebro läns KK

Lö: 1,2,4/6,5,7
Sö: 3,8,9,10
Lö: 2,3,4/6,8,10
Sö: 1,5,7,9
Lö: 2,4/6,5,8
Sö: 1,3,7,9,10
Lö: 2,3,4/6,5,10
Sö: 1,7,8,9
Lö: 1,3,5,8,10
Sö: 2,4/6,7,9
Lö:1,3,7,9,10
Sö:2,4/6,5,8
Lö: 2,4/6,5,8
Sö:1, 3,7,9,10
Lö: 2,4/6,5,8
Sö: 1,3,7,9,10
Lö: 1,3,7,9,10
Sö: 2,4/6,5,8
Lö: 2,4/6,8,9
Sö: 1,3,5,7,10
Lö: 1,3,4/6,5,7
Sö: 2,8,9,10
Lö: 2,3,4/6,5,10
Sö: 1,7,8,9
Lö: 1,3,7,8,9
Sö: 2,4/6,5,10
Fr: Samtliga
grupper
Lö: Samtliga
grupper
Lö: 1,2,4/6,5,7
Sö: 3,8,9,10
Lö: 1,3,7,9,10
Sö:2,4/6,5,8
Lö: 2,4/6,5,9
Sö: 1,3,7,8,10
Lö: 1,3,4/6,7,9
Sö: 2,5,8,10
Lö:2,5,8,10
Sö:1,3,4/6,7,9
Lö: 1,2,4/6,8
Sö: 3,5,7,9,10
Lö: 3,5,7,9,10
Sö: 1,2,4/6,8
Lö: 2,3,4/6,5,7
Sö: 1,8,9,10
Lö: 2,4/6,8,9
Sö: 1,3,5,7,10
Sö: Samtliga
grupper
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29 aug

Visby

nationell

Gotlands KK

30 aug

Visby

internationell Gotlands KK

5-6 sep

Böda Sand/Öland

nationell

12-13 sep

Högbo Bruk

internationell Gästriklands KK

12-13 sep

Sofiero/Helsingborg

nationell

10-11 okt

NordicHall/Sundsvall

internationell Västernorrlands KK

30-31 okt1 nov

Växjö

Internationell Småland-Ölands KK

12-13 dec

Prel. Stockholm Hundmässa
Nordisk Vinnare

internationell Svenska Kennelklubben/CS

Småland/Ölands KK

Sydskånska KK

Lö: Samtliga
grupper
Sö: Samtliga
grupper
Lö: 1,3,7,9,10
Sö: 2,4/6,5,8
Lö: 2,4/6,5,9
Sö: 1,3,7,8,10
Lö: 1,4/6,5,8,10
Sö: 2,3,7,9
Lö: 1,4,6,7,9,10
Sö: 2,3,5,8
Fr: 4/6,5,7,10
Lö:2,9
Sö: 1,3,8
Lö:1,5,7,9,10
Sö:2,3,4/6,8

Övrigt 2015
11-14 juni

World Dog Show - Milano, Italien

4-6 sep

Europa utställning - Lilleström, Norge
Men reservation för eventuella ändringar - SKK/CS 2012-09-12

b)

Överklagan av beslut i SKKs UtstK – brev från Specialklubben för Kontinentala
Fågelhundar
Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar har till CS vidarebefordrat en överklagan
från Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone ett domslut som rör en spinone som i
sin kritik blivit diskvalificerad på grund av tandförlust. I rasstandarden för spinone finns
inte avsaknad av tänder med som diskvalificerande fel.
Rasklubben begär att priset annulleras med hänvisning till rasstandarden.
UtstK har i inte annullerat priset med anledning av att det inte är hundägaren själv som
överklagat domslutet utan rasklubben.
CS diskuterade ärendet och beslutade att fastställa UtstKs beslut.
c)
Utdrag från möte i SKK/UtstK den 19 oktober 2012
§ xx Utdrag ur protokoll från SKK/CS nr 3-2011, 2011-06-15, § 89 SKK/StandK nr 22011, 2011-04-17, § 39 Översättningar av standarder för raser som inte är erkända av
FCI
Av rubricerade beslut framgår att SKK/CS fastställt att för icke FCI-erkända raser får
den engelskspråkiga standarden från rasens hemland gälla när beslut om
utställningsrätt tas för rasen i Sverige.
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UtstK föreslår CS att riva upp beslutet och att uppdra till Arbetsgruppen för Standard
att se till att en svensk översättning finns.
CS beslutade i enlighet med förslaget.

§ 128 Protokoll SKK/AK nr 4-2012
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 5
september 2012.
§ 90 Svenska raser
Diskussion kring SKKs ansvar för numerärt små svenska nationalraser – bl.a. svensk
lapphund
Svensk stövare
Britt-Marie Dornell redovisade ett förslag till diskussionsunderlag att användas vid
möte med Svenska Stövarklubben.
Förslaget redovisar en historisk tillbakablick, avelsmål, registreringsstatistik,
hälsoproblem, rasvårdsprojekt och framtidsutsikter.
CS tackade för ett mycket välskrivet diskussionsunderlag och beslutade att bjuda in
Stövarklubben till ett möte i december eller senast i januari 2013.
Svensk lapphund
Britt-Marie Dornell redovisade Svenska Lapphundsklubbens framtidsplan för svensk
lapphund.
Styrelsen har för avsikt att kalla till ett medlemsmöte för att presentera och förankra
planen. Planen kan fungera som underlag för revidering av RAS.
CS uttryckte att styrelsen gjort ett mycket bra arbete och att planen är en bra början
på det fortsatta arbete som klubben har att utföra. CS anser dock att det fortfarande
finns anledning till oro för rasens överlevnad.
§ 96 Parning av tik med flera hanhundar
Göran Bodegård har i e-postbrev ifrågasatt AKs beslut om att en uppfödare måste
ansöka om att få para en tik med fler hundar när det istället skulle kunna räcka med att
anmäla att en parning med flera hundar ska göras.
AKs beslut bygger på att det ska vara en planerad avel och att det kan vara bra att
möjligheten finns för raser i liten numerär. AKs ordförande, Britt-Marie Dornell,
hänvisade till att man i Finland har goda erfarenheter av denna möjlighet.
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CS diskuterade ingående frågan om för- och nackdelar med AKs beslut men beslutade
att fastställa AKs beslut att under en försöksperiod om tre år låta uppfödare ansöka
om att få para en tik med flera hanar.

§ 129 Protokoll SKK/DN 2012-09-14 samt beslut
För information fanns protokoll från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd den 14
september 2012 samt beslut.
Disciplinärende 112/2011, beslut 72/2012
Ärendet gäller ett DN-beslut där de personer som anmält en uppfödare inte är nöjda
med DNs beslut och önskar CS ställningstagande i ärendet.
CS har tagit del av handlingarna men kommenterar inte DNs beslut. Ärendet lades
därmed till handlingarna.

§ 130 Protokoll SKK/FK nr 4-2012
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den
18 september 2012.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 131 Protokoll SKK/HIC nr 4-2012
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté Hunden i
Samhället den 23 oktober 2012.
Jahn Stääv gav en kort information om att kommittén adjungerat Jan Erikson,
Sydskånska Kennelklubben och Fredrik Steen i arbetet i första hand till våren 2013.
Kommittén har antagit en kommunikationsplan för en kampanj om hundägaransvar.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 132 Protokoll SKK/KHM nr 4-2012
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars
Mentalitet den 22 augusti 2012.
§ 64 Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)
d) Marknadsföring
KHM önskar CS ställningstagande kring vad som menas med att ”mentalitet är ett
prioriterat område”.
CS uttryckte att SKK satsar stort på BPH och det är en prioriterad aktivitet inom
kansliet, t.ex. genom IT-utveckling, BPH-banor har utvecklats, testledare utbildats etc.
etc.
Till dags dato har 987 beskrivningar genomförts, 938 med skott och 49 utan skott.
CS noterade informationen.
Assistanshundsråd
SKKs uppdrag för Hjälpmedelinstitutet, som i sin tur har uppdraget för
Socialdepartementet, att överta driftansvaret för Assistanshundsportalen har gjort att
ett Assistanshundsråd har bildats. Rådet kommer även att arbeta med att
kvalitetssäkra utbildningen av instruktörer för assistanshundar.
Rådet består av Ulf Uddman, Helena Frögéli, Curt Blixt och Lena Heimlén (sekr.), Lars
Gordér (Hjälpmedelsinstitutet) samt ytterligare fem personer som representerar olika
delar av assistanshundsverksamheten. Rådet ska arbeta under de närmaste två åren.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 133 Protokoll SKK/KHM nr 5-2012
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars
Mentalitet den 1 oktober 2012.
Brev till SBK angående MH och BPH
SKK har i brev till SBK föreslagit en förändring av bruksprovsreglerna som innebär att
för de raser som SBK inte har rasansvar för kan kravet på genomförd MH ersättas av
genomförd BPH. SKK föreslår i brevet att regeländringen träder ikraft den 1 juli 2013.
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CS noterade informationen.

Överläggningsärende: första året med BPH
Curt Blixt håller på att sammanställa en rapport och återkommer vid CS nästa möte.
CS noterade informationen.
Möte med Polisen, Försvarsmakten, Schäferhundklubben och SBK
Ulf Uddman redovisade från möte som genomförts med berörda angående
tjänstehundsaveln. Vid mötet har frågor väckts om Försvarsmaktens genomförande av
MH har följt gällande regelverk. Frågan utreds för närvarande av SKK.
CS noterade informationen.

§ 134 Protokoll SKK/SRD-K nr 5-2012
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Särskilda
Domaranvisningar den 27 september 2012.
§ 62 Föregående protokoll
§ 48 Utbildningsmaterial
SRD-K föreslår CS att ta fram en dvd om hundens rörelser.
CS beslutade uppdra till SRD-K att göra en inventering av vad som finns i form av
material, film, artiklar etc. på hundens rörelser. Viktigt att kontrollera upphovsrätter på
befintligt material samt att ta fram en kostnadskalkyl för produktionen, om den sker i
SKKs regi.

§ 135 Protokoll Svenska Kynologiska Akademin 2-2012
För information fanns protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska
Akademin den 4 september 2012.
Nils Erik Åhmansson informerade kort om att en tavla av den kända konstnärinnan Siri
Derkert införskaffats. Motivet är en saluki och målat på smörpapper.
CS noterade informationen.

§ 136 Huvudmannaskap Agility
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Rolf Weiffert, ordförande i Svenska Brukshundklubben (SBK), hälsades välkommen till
mötet.
Rolf Weiffert gav en sammanfattning av vad SBK står i frågan om agility och dess
verksamhet inom klubben. SBK arbetar med ett förslag om agilityns framtid som ska
läggas fram till kongressen i maj 2013. SBK anser att agility hör hemma inom deras
organisation.
Nils Erik Åhmansson framförde en allmän oro över att agilityn kan ta andra vägar än att
stanna inom SKK-organisationen vilket skulle vara mycket olyckligt. Tidsperspektivet är
mycket viktigt i sammanhanget och en utdragen process innan beslut är enbart
negativ.
CS framförde ett starkt önskemål om att få ha representation i den arbetsgrupp som
SBK bildat. Ulf Uddman och Per-Inge Johansson från CS, kommer snarast att kontakta
arbetsgruppen för fortsatta diskussioner.
CS föreslog att SKK och SBK gemensamt gör en enkät via Internet för att få synpunkter
från de som både tränar och tävlar aktivt till de som bara använder agility som en
träningsform. Detta för att spegla bredden och få synpunkter från de olika leden inom
sporten.
Ordförande tackade Rolf Weiffert för hans medverkan.

§ 137 Ajournering av mötet
Ordförande ajournerade mötet till den 9 november kl. 09.00.

§ 138 Mötet återupptas
Ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och mötet återupptas.

§ 139 Länsklubbsfrågor
a) Minnesanteckningar från Länsklubbskonferensen 22-23/9
För information fanns minnesanteckningar från Länsklubbskonferensen.
CS noterade informationen.
b) Skriftlig omröstning inom Länsklubbsfullmäktige
Ulf Uddman informerade om utfallet i omröstningen 2012-11-06 som CS tidigare
beslutat om. Omröstningen omfattade två frågor; investering i en gemensam teknisk
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plattform för länsklubbarnas webbplatser samt en investering i utökning av antalet
BPH-banor.
En majoritet av fullmäktigedelegaterna sa ja till investering i webbplattform men nej
till en utökning av BPH-banorna.
Samtliga delegater från fyra länsklubbar (Stockholms Kennelklubb, Östergötlands
Kennelklubb, Wästmanlands Kennelklubb och Dalarnas Kennelklubb) har reserverat sig
mot den del i omröstningen som gäller finansiering av BPH ur Länsklubbsfonden med
hänvisning till § 31 i fullmäktigeprotokoll från 2011.
Sydskånska Kennelklubben reserverar sig mot att en omröstning avseende
länsklubbsfonden kan ge ett beslut vid enkel majoritet. Klubben menar att det finns en
överenskommelse om att det krävs en 100 % -ig acceptans av alla ledamöter för att
använda fonden.
CS diskuterade utfallet ingående och beslutade att med anledning av de inlämnade
reservationerna skjuta frågan om nyinvesteringar till Länsklubbsfullmäktige 2013.
Frågan kan också genomföras som ett extra möte för att klara ut regelverket kring hur
länsklubbsfonden får disponeras.

§ 140 Remiss – revidering av SKKs Grundregler
För information fanns kopia av utskick till SKKs länsklubbar, specialklubbar och
avtalsklubbar angående revidering av SKKs Grundregler.
Remisstiden går ut den 28 februari 2013.
CS noterade informationen.

§ 141 Frågor från privatpersoner/medlemmar:
a) Brev från Svenska Domarföreningen – prioritering i Arbetsgruppen för
Standard översättning av standarder
Domarföreningen har i brev till CS lämnat förslag till prioritering i hanteringen
av reviderade standarder.
Ulf Uddman informerade om att arbetsgruppen är underbemannad och att det
är svårt att rekrytera ledamöter med rätt språkkompetens som är beredda att
ta sig an översättningsarbetet.
20 översatta standarder blir dock klara inom kort.
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CS beslutade uppdra till Kjell Svensson att besvara brevet mer utförligt.
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§ 142 Internationella frågor:
a) Information från FCIs Europasektionsmöte i Bukarest
- Ulf Uddman informerade om att 37 länder var närvarande vid mötet. Det var en
lång debatt kring att bl.a. Bulgarien arrangerar utställningar för andra länder än
sitt eget. FCIs regler kommer att skärpas för att stävja detta sätt arbetssätt.
- Nils Erik Åhmansson blev omvald som revisor för FCIs Europasektion.
- Belgien kommer att vara värd för FCIs Europautställning 2016.
- Ekonomin är god i sektionen
- Europasektionens styrelse efterfrågar engelskspråkigt material att distribueras
vid det årliga evenemanget ”European Pet Night” i Bryssel
b) Protokoll från styrelsemöte i FCIs styrelse 11-13 april 2012
För information fanns protokoll från FCIs styrelsemöte den 11-13 april.
-

FCIs styrelse påpekar att grupp 11 som består av raser som inte är erkända av
FCI (definitivt eller provisoriskt), inte får delas in i en speciell grupp. Detta gäller
även nationella utställningar. Ett cirkulär kommer att skickas ut om detta och
regeln kommer även att föras in i FCIs utställningsregler.

-

Det kommer att göras ett tillägg i FCIs statuter som innebär att en organisation
kan arrangera nationella utställningar i ett annat land under vissa
förutsättningar.

c) SKKs internationella kontakter – brev från Göran Bodegård
Göran Bodegård har i brev till CS uttryckt att han önskar diskutera nyttan av SKKs
medlemskap i FCI med anledning av de förhållanden som har noterats kring bl.a.
formen för sommarens utställningar i framför allt forna öststater.
Nils Erik Åhmansson påminde om att Sverige och Norden efter hårt arbete lyckats med
att modernisera FCIs stadgar för att få ett mer demokratiskt arbetssätt inom
organisationen. Sverige och även de nordiska länderna har insett att det är viktigt att
ha representation i de internationella FCI-kommittéerna. Genom det nordiska
samarbetet kan vi också bli starka internationellt.
CS diskuterade kring ämnet och uttryckte att det i dagsläget inte finns något alternativ
till att vara medlem i FCI.
Övrigt
Ulf Uddman föreslog att till dagordningen på nästa NKU/AU föra upp frågan om de
interna problem som varit i FCIs styrelse under hösten.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
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d) Ansökan om World Dog Show 2018
Framförhållningen för att arrangera de stora internationella utställningarna är lång,
minst fem år.
SKK hade 2008 ett oerhört uppskattat och välarrangerat evenemang i Stockholm,
något som många talar om inte minst vid internationella kontakter.
Fortfarande finns kunskapen och erfarenheterna i någorlunda färskt minne från 2008
och kansliet kommer av den anledningen att ha lättare att organisera en unik
världsutställning även denna gång.
En inte helt oväsentlig effekt med en ansökan och inte minst om man får uppdraget är
att åter sätta Sverige och SKK på den kynologiska världskartan, för SKKs personal,
förtroendevalda, klubbar och medlemmar.
CS diskuterade ingående frågan och beslutade att tillstyrka att en ansökan görs om
värdskap för världsutställningen 2018. SKKs marknadsavdelning uppdras att ta fram en
presentation att användas vid FCIs Generalförsamling i Budapest i maj 2013.
e) Rapport från styrelsemöte FCIs styrelsemöte 2012-10-09
Brenda Bonnett deltog på FCIs styrelsemöte i Bukarest den 9 oktober och redovisade
förslag om en gemensam internationell plattform för informationsutbyte som arbetats
fram av en grupp ledd av Kari Järvinen. FCIs styrelse var i princip positiv till projektet
men var inte beredd att investera några medel i projektet i den form det
presenterades. FCIs styrelse önskar ytterligare material och information för att ta
ställning till en eventuell fortsättning.
Hur projektet ska fortskrida samt i vilken utsträckning SKK ska fortsätta driva projektet
är nu under diskussion.
CS noterade informationen.
f) Rapport från möte med SCC (franska kennelklubben)
Nils Erik Åhmansson, Mats Stenmark och Ulf Uddman har haft ett inledande möte med
representanter från SCC vid Europasektionens möte i Bukarest. SCC kommer att bjudas
in till Sverige i januari 2013 för att diskutera gemensamma frågor.
CS noterade informationen.
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§ 143 Nordiska frågor:
a) Minnesanteckningar från NKU/VD möte den 5 september
För information fanns minnesanteckningar från NKU/VD-möte den 5 september i
Stockholm.
CS noterade informationen.
b) Protokoll från NKU/AU den 26 september (ojusterat)
För information fanns protokoll från NKU/AU den 26 september i Helsingfors.
Protokollet är ännu inte justerat.
CS noterade informationen.
c) The plan for practical implementation of the first step towards a harmonized NKUBSI
Göran Bodegård informerade om uppdraget att harmonisera SRD till ett gemensamt
nordiskt dokument. Ett förslag ska vara klart till den 31 december 2013.
SRD-K ansvarar för den fortsatta processen i arbetet.
CS noterade informationen.

§ 144 Preliminärt program för specialklubbskonferensen
För information fanns preliminärt program för den kommande
specialklubbskonferensen. En onlinebokning kommer att öppnas via www.skk.se inom
de närmaste dagarna.
CS noterade informationen.

§ 145 Delårsbokslut SKK 2012-09-30
Ulf Uddman informerade om delårsbokslut per den 30 september 2012.
CS noterade informationen.
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§ 146 Reviderad budget SKK 2013
Den reviderade budgeten är inte klar. Punkten kommer tillbaka vid CS nästa möte i
januari 2013.
CS noterade informationen.

§ 147 Huvudmannaskap Agility
Punkten är redovisad under § 136.

§ 148 Remissammanställning rörande förslaget till ny djurskyddslag
Ulf Uddman informerade om att 230 remissvar lämnats på förslaget. Det är inte troligt
att det blir någon ny lag förrän tidigast 2015.
Ulf Uddman kommer att presentera en sammanställning av remissvaren till CS nästa
möte.
§ 149 Diskussion rörande SKKs värdegrund
Ett förslag till värdegrund för SKK har distribuerats till CS för kommentarer.
CS fann inte dokumentet relevant eller användbart i sin nuvarande form.

§ 150 Information från:
b) CS ledamöter
Annica Uppström
Kennelkonsulenter
Kennelkonsulentbesöken har under detta år ökat markant kommer förhoppningsvis att
nå 3 500 vid årsskiftet.
Fem regionträffar har hållits under hösten och tre till ska arrangeras innan årets slut.
Kennelkonsulenterna kommer att delta på Stockholm Hundmässa och MyDog med en
monter.

SKK/CS nr 5-2012
2012-11-08
Sida 22/26

CS noterade informationen och uttryckte tillfredsställelse med kommitténs arbete att
bl.a. öka antalet kennelkonsulentbesök.
a) Ordförande
Artikel i dagspress
En debattartikel om vargfrågan som SKK har skrivit tillsammans med Jägareförbundet
nekades publicering i DN och SvD. Artikeln är nu publicerad i ett tiotal regionala
tidningar, t.ex. Östersundsposten (ÖP).
CS noterade informationen.
b) Ledamöter forts.
Britt-Marie Dornell
Avtal Sverige-Norge, fågelhundsjakt
Britt-Marie Dornell informerade om möte i arbetsgruppen avseende fjälljaktsfrågor
med representanter från Norge och Sverige. Efterhand har arbetet utvidgats till att
även omfatta träning på utsatt fågel och regelverken som gäller. Gruppen har rätat ut
vissa frågetecken avseende avtalet för träning i varandras länder och hur information
ska spridas till medlemmar. Nu fokuseras arbetet på ett gemensamt etikdokument.
Bengt Pettersson
Dopingkommittén
Det är i dagsläget svårt att hitta laboratorier som har utvecklade metoder för att
analysera pälsprover i Sverige. Dopingkommittén har eventuellt hittat en öppning med
några Stockholmsbaserade djursjukhus, som kan vara intresserade av att utveckla
metoder för att analysera dopingprover.
CS fann förslaget intressant och uppmanade kommittén att fortsätta diskussionerna
och även förse sjukhusen med ytterligare material och underlag.
SKK valberedning
Bo Edoff informerade om att valberedningen har skickat ut förfrågningar till CS, DN och
revisorerna om de står till förfogande för ytterligare en verksamhetsperiod.
På nyåret kommer valberedningen att skicka ut information till läns- och
specialklubbar för att få in förslag på personer till ovanstående poster.
Olle Billström som tidigare avgått ur valberedningen är nu tillbaka.
CS noterade informationen.
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Henrik Barnekow
NKU/Jakthundskommittén
Mötet hölls i en positiv andra med bra diskussioner.
Deltagarna diskuterade bl.a. domarutbildning.
Henrik Barnekow informerade om förslaget till ny djurskyddslagsstiftning.
Per-Inge Johansson
Möte med landets länsstyrelser
Hittills har det varit mycket positiva möten och bra diskussioner. UKK kommer inte att
hinna med alla de möten som var planerat för under året, utan det får dra ut till nästa
år.
CS noterade informationen.
Deltagande vid begravning
Per-Inge Johansson har deltagit vid Gun Kristenssons begravning.
Jan Stääv
Kampanj för att bli en bättre hundägare
Ledamöterna i kommittén Hunden i Centrum har nu kommit så långt i sitt arbete att
kampanjen börjat utkristalliserat sig. Den 13 april 2013 blir det en gemensam
hundägardag över landet.
CS noterade informationen.
Åke Hedhammar
NKU/Vetenskapliga kommitté
Kommittén har med tiden utvecklats till en mycket professionell och kompetent
kommitté med intressanta och engagerade personer. Mötet hade sitt senaste möte i
oktober i Köpenhamn.
Hunden i kulturen
Åke Hedhammar informerade om ett seminarium som kommer att hållas i Uppsala den
15 februari 2013. Bl.a. kommer Staffan Thorman att vara föredragshållare.
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c) VD
Förtjänsttecken för exteriördomare
MopsOrden har via Svenska Dvärghundsklubben framfört ett förslag som skulle
innebära att en exteriördomare som varit auktoriserad i tio år och dömer utomlands
regelbundet skulle tilldelas SKKs förtjänsttecken.
CS beslutade lägga mejlet till handlingar utan vidare åtgärd.
Uppvaktning
SKK har uppvaktat Jörgen Hindse som varit ordförande i Dansk Kennel Klub i 35 år och
även fyllt jämna år.
Jörgen Hindse har i brev tackat SKK för uppvaktningen.
CS noterade informationen.
Medlemskap
Svenska Terrierklubbens fullmäktige har beslutat begära att medlemskap i aktuell
rasklubb inom SKK-organisationen blir obligatorisk för uppfödare för att kunna
registrera valpar hos SKK.
CS beslutade avslå förslaget.
Årsredovisningar länsklubb
Jämtland/Härjedalens Kennelklubb, Norra Norrbottens Kennelklubb samt
Wästmanlands Kennelklubb, har via brev fått information om att om de inte snarast
skickar in sina kompletta årsredovisningar för 2012 får de inte sina medlemspengar
utbetalade för 2013. Till dags dato har Norra Norrbotten och Wästmanland skickat in
sina redovisningar. Jämtland/Härjedalen har bara skickat verksamhetsberättelse men
ingen ekonomisk redovisning för 2012 trots flera påminnelser.
CS beslutade att inga medlemspengar betalas ut till Jämtland/Härjedalen för 2013
förrän årsredovisningen för 2011 och 2012 skickats till SKK. Protokollsutdrag från CS
möte skickas till ordförande och sekreterare i klubben.
Djurskyddskonferens i Stockholm
SKK deltar på djurskyddskonferensen där Åke Hedhammar är en av föredragshållarna.
Jordbruksverket
Ulf Uddman och Nils Erik Åhmansson kommer den 29 november att träffa
Jordbruksverket generaldirektör, Leif Denneberg.
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Stockholm Hundmässa
130 kommersiella montrar är bokade.
Idag är det 6 000 hundar anmälda vilket pekar på att det blir över 7 000 som kommer
att tävla helgen den 15-16 december.
Avtal
Nytt avtal är tecknat med Mars/Pedigree
Omförhandling pågår med Agria. CS beslutade att ge mandat till Ulf Uddman och Nils
Erik Åhmansson att slutföra diskussionerna.
Antal utställda hundar
Prognosen visar en nedgång på ca 3 % under 2012.
Valpregistreringar
Antalet registreringar visar en svagt uppåtgående tendens.
Likviditet
Likviditeten är god.

§ 151 Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras
på SKK:s webbplats
CS beslutade att alla punkter kan offentliggöras innan protokollet är justerat.

§ 152 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir den 25 januari 2013.

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

Annika Klang
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Justerare:

Nils Erik Åhmansson
Ordförande

Justerare.

Mats Stenmark

Jahn Stääv

