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§ 121 - 139

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2013-0927.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Nils Erik Åhmansson, ordf, Carl Gunnar Stafberg, Mats Stenmark, Göran Bodegård,
Britt-Marie Dornell, Per-Inge Johansson, Jahn Stääv, Annica Uppström, Bengt
Pettersson
Suppleanter:
Marie Nylander, Moa Källström, Henrik Barnekow
Adjungerade:
Ulf Uddman, Kjell Svensson, Yvonne Larsdotter
Anmält förhinder:
Christoffer Schildt, Åke Hedhammar
Protokoll
Annika Klang
§ 121 Sammanträdet öppnas

Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade
sammanträdet för öppnat.

§ 122 Val av justerare
Göran Bodegård och Bengt Pettersson utsågs att tillsammans med ordförande att
justera dagens protokoll.
§ 123 Föregående protokoll nr 4-2013
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§ 100 Föregående protokoll nr 3-2013 – § 93 Agility, beslut på SBKs kongress
2013
SKK har mottagit en skrivelse från Svenska Brukshundklubben (SBK) med förslag
till hur de tänkt den fortsatta processen kring inflytandefrågor inom
agilitysporten.
CS konstaterade att SBKs förslag inte löser frågeställningarna kring agility utan
enbart förlänger den osäkerhet och frustration som finns i dagsläget bland
de som är intresserade av agility.
Med anledning av ovan står CS fast vid sitt beslut från den 12 juni står kvar. CS
beslutade vidare att uppdra till Per-Inge Johansson att återuppta sitt uppdrag
med arbetet att bilda en agilityklubb.
Ulf Uddman uppdrogs att säga upp avtalet med SBK rörande agility.
Per-Inge Johansson deltog inte i beslutet.
§ 101 Registrering av Försvarsmaktens/Polisens tjänstehundar (FM, RPS)
Ulf Uddman informerade om det möte som han, Christoffer Schildt och Maritha
Östlund-Holmsten haft. Parterna står tyvärr långt ifrån varandra och
diskussionerna lämnade inte något som kom närmare en lösning. Enligt tidigare
information skulle Försvarsmakten lämna sitt beslut till SKK/SBK i mitten av
september. Till dags dato har inget beslut lämnats.
CS noterade informationen och får avvakta vidare besked.
§ 106 Protokoll SKK/UtstK nr 3-2013
Sydskånska Kennelklubbens (SYSSK) utställning 2014
Sydskånska Kennelklubben har meddelat att de kommer att behålla sitt
ursprungliga utställningsdatum den 14 och 15 september men kommer att vara
på annan plats (Eslöv).
CS noterade informationen och uttryckte att klubben gjort ett bra arbete med
att hitta en ny plats för sitt evenemang.
§ 108 Protokoll SKK/FK nr 3-2013
SKKs ordförande, Nils Erik Åhmansson, rapporterade från möte med Svenska
Älghundklubben och Svenska Jämthundklubben 2013-09-26.
På mötet deltog även SKKs Jakthundskommittés ordförande, Henrik Barnekow,
och SKKs VD, Ulf Uddman.
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Vid mötet gjordes en genomgång av bakgrunden till den oro som beslutet vid
2013 års stämma i Svenska Älghundklubben medfört, rörande beslutet att anta
gemensamma nordiska jaktprovsregler. För samtliga jaktprovsregler inom SKK
gäller att dessa alltid slutligen fastställs av SKK.
Den formella hanteringen av stämman 2012 respektive 2013 berördes men har
samtidigt av SKKs föreningskommitté och sedermera SKK/CS behandlats och
beslutats. Det har begåtts formfel vid SÄKs stämma 2013 men som samtidigt
SKK bedömt inte vara av den karaktären att det ensidigt ska innebära att ett
stämmobeslut ska upphävas.
Jämthunden tillika flera andra älghundsraser har Skandinavien som sin avelsbas
och det är därför viktigt att hela avelsbasen kan användas och att så stor
jämförbarhet som möjligt finns att tillgå. Samtliga närvarande personer vid
mötet delade denna grundinställning.
Parterna konstaterade att det inom SÄK finns ett önskemål om att vissa delar i
de gemensamma Nordiska jaktprovsreglerna förändras så att krav på ståndskall
och samarbete blir mer uttalat.
Det har brustit i informationen till medlemmarna rörande det nordiska
regelverket vilket SÄK kommer att förbättra genom pågående arbete med ett
informationsdokument. Vidare saknas redovisning av erfarenheter från
provbedömningar i Sverige av de nordiska jaktprovsreglerna vilket är viktigt i
förankringsprocessen.
Nils Erik Åhmansson framförde att från SKK:s sida är det angeläget att vi strävar
efter gemensamma nordiska jaktprovsregler och att detta ska vara en tydlig
målsättning för SÄK.
Med anledning av nedanstående skäl anser SKK/CS att ett nytt regelverk måste
anstå till nästa regelrevidering 2017
a) att det finns begångna formfel vid stämman
b) att informationen till medlemmarna behöver förbättras vad gäller Nordiska
regelverket jämfört med det nuvarande
c) att det finns brister i förankringsarbetet inom klubben av de nordiska
jaktprovsreglerna
Konkret innebär detta att SKK/CS genom dess Jakthundskommitté inte kommer
att godkänna det regelverk för jaktprovsregler som SÄKs stämma 2013
beslutade om, utan för åren 2014, 2015 och 2016 kommer de regler som
fastställdes vid SÄKs stämma 2012 att gälla.
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SKK/CS önskar följa de kommande förhandlingarna med de övriga nordiska
klubbarna, antingen genom att en person från SKK/JhK adjungeras i
förhandlingsgruppen som ska ledas av SÄK eller att SÄK regelbundet under
kommande år informerar om förhandlingsresultaten.
Samtliga parter uttalade en stark ambition att målsättningen är att arbeta för
att gemensamma nordiska jaktprovsregler införs 2017.
CS beslutade att uppdra till SKK/JhK att hantera ärendet enligt ovan.
Beslutet är omedelbart justerat.
§ 116 Statliga myndigheter
a) Miljödepartementet – inbjudan att delta vid remissmöte – betänkande för
en hållbar rovdjurspolitik för varg
SKKs ordförande lämnade en kort information om mötet, där organisationer och
andra berörda fick lämna sina synpunkter under fem minuter.
CS noterade informationen.
Övrigt
Danmark – rasförbud
Danmark har fortsatt rasförbud i landet. Reglerna kommer dock att justeras något
framöver. Det finns en vetenskaplig rapport som visar att rasförbudet inte haft
någon egentlig effekt, trots att samhället tycker det. Känslan av att veta att vissa
farliga hundar inte finns gör att människor känner sig tryggare.
CS noterade informationen med intresse.
§ 117 Information från
c) VD
Internationell webbplattform för informationsutbyte
Ulf Uddman informerade om att Dr Brenda Bonnett kommer till Kennelfullmäktige
söndag 29 september för att lämna en information om projektet.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 124 SKK/DK nr 4-2013
§ xx Domarfrågor - Disciplinnämndsbeslut
CS förde en lång diskussion kring den praxis som finns inom organisationen när det
gäller att utdöma straff för brott mot SKKs regelverk. Besluten kan leda till att en
medlem blir dubbel- och trippelbestraffad.
Med anledning av domen i högsta domstolen 11 juni 2013, som baseras på att det
svenska systemet med dubbla sanktioner strider mot Europakonventionen och EU:s
rättighetsstadga beslutade CS att ändra gällande praxis.
Som en konsekvens att CS beslut så upphävs avstängningen av tre exteriördomare med
omedelbar verkan.
Beslutet är omedelbart justerat.
Övrigt
CS kommer vid sitt sammanträde i november diskutera frågan på ett djupare plan.
Domarkommitténs delegeringsordning kommer att ses över och göras tydligare på
vissa punkter.
En information om den förändrade praxisen distribueras till organisationens
specialklubbar.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 125 Protokoll SKK/AK 3-2013
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 23 maj
2013.
§ 75

Skrivelse från Svenska Pomeranian Klubben ang. registrering av pomeranian
importerade från länder utanför FCI

SKK/AK har i ett beslut avslagit klubbens begäran om att obligatorisk inmätning av
föräldradjur som importeras till Sverige från länder utanför FCI, innan avkomman kan
registreras i SKK.
AK har motiverat sitt beslut med att hänvisa till gällande avelspolicy där AK ska verka
för att ”minska antalet avelsrestriktioner som inte är relaterade till hundrasernas
sundhet men begränsar möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av befintliga

SKK/CS nr 5-2013
2013-09-27
Sida 6/12

hundmaterial; vid behov ta bort avelshinder, mellan rasvarianter/raser, vilka bygger på
olikheter i enskilda genpar till exempel färg, hårlag och storlek”.
Göran Bodegård menar i en kommentar att AKs beslut inte gynnar dagens situation när
det gäller standardenliga storlekar för rasen. Göran Bodegård anser inte att det
framöver kommer att vara lätt att särskilja pomeranian som en egen ras och inte en
rasvariant.
CS förde en diskussion kring rasklubbens problem och uppdrog till AK att ta upp frågan
igen i ett större sammanhang i specialklubben för att hitta en lösning för framtiden.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 126 Protokoll SKK/KHM
Beslut per capsulam i Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, KHM
2013-07-10.
KHM har beslutat att medge dispens för att göra om en BPH-beskrivning av sex hundar
p.g.a. fallerande teknisk utrustning vid BPH-beskrivning den 16 juni 2013.
Beskrivningen görs kostnadsfritt.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 127 Protokoll SKK/UKK nr 4-2013
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté 2013-08-29.
Överklagan – parning av tik över sju år
En uppfödare har från UKK fått avslag på sin dispensansökan om att para en tik över
sju år. Avslaget har överklagats till SKKs presidium, som fastslagit UKKs beslut.
Uppfödaren har också överklagat presidiets beslut.
Mot bakgrund av tillgängliga handlingar i ärendet beslutade CS att avslå uppfödarens
överklagan och att tidigare beslut står fast.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 128 Protokoll SKK/Disciplinnämnden samt beslut
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd den 31
maj 2013.
CS noterade informationen.

§ 129 Skrivelser från läns- och specialklubbar
a) Svenska Vorstehklubben – redovisning av resultat från officiell prov- och
tävlingsverksamhet som inte stambokförs
Svenska Vorstehklubben anhåller i brev att SKK tar upp ovanstående ärende med
klubben samt att SKK/CS upphäver sitt beslut i avvaktan på en gemensam lösning.
Klubben befarar att en kostnadsökning kommer att minska antalet startande vid
jaktproven.
Klubben anser inte att SKKs databas och resultathantering omfattar de ”djupare
verktyg som SVK använder för rasernas genetiska vidmakthållande”.
Britt-Marie Dornell informerade om att Fågelhundarnas Arbetsutskott (FA) också
diskuterat ovanstående frågor.
Ulf Uddman uppmanade FA att inkomma med en förfrågan till SKK om att se över
möjligheterna för att leverera elektroniska resultatlistor som också innehåller
egenskapsbeskrivningar.
CS beslutade att tidigare taget beslut står fast.

b) Svenska Brukshundklubben – gällande stambokföring av agilityresultat
Svenska Brukshundklubben (SBK) yrkar i brev till SKK/CS att beslutet av stambokföra
alla resultat i agility omprövas. SBK önskar en diskussion om vilka resultat som borde
stambokföras.
Mot bakgrund av SBKs yrkande diskuterade CS åter ärendet.
CS beslutade att stå fast vid sitt tidigare beslut och avslå SBKs yrkande.

SKK/CS nr 5-2013
2013-09-27
Sida 8/12

c) Svenska Brukshundklubben – gällande tankningsavgift från SKK Hunddata
Svenska Brukshundklubben (SBK) önskar en dialog med SKK angående
tankningsavgifter från SKK Hunddata då parterna inte är överens om hur debitering för
de olika tjänsterna ska hanteras.
CS beslutade uppdra till VD att få fortsatt mandat att lösa frågan fram till årsskiftet.

§ 130 Skrivelser från medlemmar och privatpersoner
Registreringsansökan av jaktterriervalpar
Anders Sällström, som talesperson för två oregistrerade jaktterriervalpar, har ansökt
om att få dessa registrerade, genom dispensförfarande.
(Uppfödaren är inte längre medlem i Dansk Kennel Klub och vid sin flytt till Sverige har
uppfödaren inte ansökt om medlemskap i Svenska Kennelklubben (SKK).)
Mot bakgrund av tillgängliga handlingar beslutade CS att uppdra till SKK/AK att göra en
vidare utredning av ärendet.

§ 131 Skrivelser från myndigheter
a) Jordbruksverket
Remissvar från Svenska Kennelklubben angående ändring av Statens Jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur; Saknr L17
För information fanns SKKs svar på ovanstående remiss.
CS noterade informationen.
b) Miljödepartementet
Betänkande av Vargkommittén – Åtgärder för samexistens mellan människa och varg
För information fanns Vargkommitténs betänkande.
CS noterade informationen.
Svenska Kennelklubben, Svenska Jägareförbundet och Sveriges Jordägareförbund har
lämnat en gemensam skrivelse till regeringen med anledning av Vargkommitténs
betänkande.
CS noterade informationen.
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§ 132 Nordiska frågor
För information fanns dagordning för Nordisk Kennel Unions möte den 8 oktober.
CS noterade informationen.

§ 133 Internationella frågor
Anti-gay lagar Ryssland
Med anledning av Rysslands nya anti-gay lag så har FCIs ordförande gjort ett uttalande.
Reaktioner från kennelklubbar runt om i världen har bl.a. uttryckt att FCI ska verka för
att flytta världsutställningen 2016 från Ryssland till något annat land.
Göran Bodegård har lämnat ett underlag för diskussion av ämnet i CS.
CS förde en diskussion mot bakgrund av FCIs ordförandes uttalande samt Göran
Bodegårds skrivelse.
SKKs ordförande påpekade att SKK/CS inte ska uttrycka sig i politiska frågor, men att CS
självklart är för att mänskliga rättigheter gäller alla människor.
Det är FCIs uppgift att göra uttalanden för hela organisationen i frågor som denna.
CS beslutade att lämna en skrivelse till FCI där man önskar ett tydligare uttalande i
frågan om att mänskliga rättigheter ska respekteras med hänvisning till FCIs statuter,
artikel 3:
“Article 3 - Non-discrimination and stance against racism
Discrimination of any kind against a country, private person or groups of people on
account of ethnic origin, gender, language, religion, politics or any other reason is
strictly prohibited within the FCI and punishable by suspension or expulsion.”
”Artikel 3 - Diskriminering och ställning mot rasism
Diskriminering av alla slag mot ett land, privatperson eller grupper av människor på
grund av deras etnicitet, kön, språk, religion, politiska åsikter eller annan orsak är
strängt förbjudet inom FCI och straffbart genom avstängning eller uteslutning.” (fritt
översatt).
CS beslutade vidare att kontrollera om HBT-frågan finns på dagordningen vid nästa
styrelsemöte i FCI i slutet av oktober.
Norsk Kennel Klub – FCI European Dog Show i Norge 2015
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Norsk Kennel Klub arrangerar Europautställningen 2015. Norge har rasförbud på några
raser (american staffordshire terrier, fila brasiliero, tosa inu, dogo argentino och
tjeckoslovakisk vlack). Norska staten har gett tillåtelse för dessa raser att delta på
utställningen under vissa villkor.
Villkoren är bl.a. att hundägare garanterar att hundar av ovanstående raser återvänder
till sina hemländer efter utställningen samt att Svenska Kennelklubben gör en
uppföljning och utesluter hundägare från vidare tävlande om inte villkoren uppfylls.
Hundar som stannar i Norge kommer att bli avlivande av norska myndigheter och
hundägare blir åtalad.
CS beslutade att detta är ett åtagande som SKK inte kan tillmötesgå. CS uppdrog till VD
att besvara NKKs skrivelse.
Svenska Spaniel och Retriever Klubben – Coupe d’Europe för retriever 2015
SSRK har i brev till SKK informerat om att klubben avstår från värdskapet för Coupe
d’Europe 2015.
CS noterade informationen.
FCIs Europasektionsmöte i Genève
Europasektionsmötet hölls i en betydligt bättre ordning än tidigare möten de senaste
åren. Den stora frågan som gicks igenom var EU:s gällande konkurrenslagstiftning.
Ukraina blev vald som värd för Europautställningen 2017.
CS noterade informationen.

§ 134 Distribution av SKK Rasdata
Ulf Uddman informerade om att från och med 2014-12-31 upphör möjlighet att
beställa SKK Rasdata på CD. Tjänsten ersätts med en webbtjänst där motsvarande
uppgifter kan tankas ner online. I samband med detta kommer även modellen för
prissättning att ses över.
Ulf Uddman påpekade att med nuvarande system är informationen som klubben får
gammal redan vid leverans dessutom är tekniken gammal. Med den nya webbtjänsten
kommer klubbarna alltid att få tillgång till uppdaterad information.
CS såg med tillfredsställelse på den nya tjänsten som klubbarna erbjuds.
§ 135 Kennelfullmäktige 2013
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Länsklubbsfullmäktige
Inga specifika frågeställningar har kommit till kansliets kännedom.
Kennelfullmäktige
Ulf Uddman har haft ett möte med KFs föreslagne ordförande, Carl Hård av Segerstad
och vice ordförande Alf Andersson för genomgång av KF-handlingarna.
CS noterade informationen.

§ 136 Information från
a) CS ledamöter
Per-Inge Johansson
Svenska Hundfreestyle Klubben
Per-Inge Johansson informerade om att klubben nu är bildad och att en ny styrelse är
vald. Klubben startar sin verksamhet den 1 januari 2014.

b) VD
Likviditet
Likviditeten är fortsatt god.
Registreringsstatistik
Registreringarna ligger något lägre än vid samma tidpunkt 2012.

§ 137 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 nyhetsbrev
CS beslutade att ingen punkt inte offentliggöras innan protokollet är justerat.

§ 138 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls den 14 och 15 november i Skåne.
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§ 139 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Nils Erik Åhmansson
Ordförande

Justeras:

Göran Bodegård

Bengt Pettersson

