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SKK/CS nr 5-2017
2017-09-29
§ 132 -153

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2017-0929.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Pekka Olson, ordf., Mats Stenmark, Britt-Marie Dornell, Annica Uppström, Bengt
Pettersson, Bo Skalin, Thomas Uneholt, Maritha Östlund-Holmsten, Eva Lejdbrandt
Suppleanter:
Freddy Kjellström, Agneta Ståhle, Patrik Cederlöf, Birgitta Bernhed
Adjungerade:
Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åke Hedhammar (fr.o.m. del av § 134), Åsa Blomqvist
Anmält förhinder:
Protokoll
Annika Klang

§ 132 Sammanträdet öppnas
Pekka Olson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat. Några
justeringar i ordningen av dagordningen kommer att göras.

§ 133 Val av justerare
Eva Lejdbrandt och Maritha Östlund-Holmsten utsågs att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 134 SKK/DK
Frågeställningar från SKKs Utställnings- och Domarkommitté kring Samsyn inom
organisationen – CS § 81 a)
De båda kommittéerna har haft ett gemensamt möte och ingående diskuterat
konsekvenser och frågeställningar kring CS beslut i § 81 a). Främst rör det punkter som
direkt berör utställningsverksamheten.
”För att öka möjligheten att än mer konkret kunna kommunicera med de domare som
dömer de aktuella raserna får dessa hundraser från och med 2020 enbart bedömas av
nordiska domare om inte separat dispens lämnats från SKK för inbjudan av utomnordisk
domare under perioden 2020-2024 om perioden ska förlängas”
1. Vilken instans inom SKK ska ge dess dispenser?
Förslag att nuvarande SRD-arbetsgrupp får ett kompletterande uppdrag att
besluta om dessa dispenser. Förslagsvis att nämnda arbetsgrupp rapporterar
sin verksamhet till SKK/DK.
2. Vilka kriterier ska gälla för att kunna bevilja en dispens?
Dispenser som begärs i samband med att domarlistan upprättas beslutas av
ovannämnda grupp. Gruppen får i uppdrag att ta fram exempel på skäl för
dispens. T.ex. mycket lång erfarenhet och starkt engagemang i frågan.
Dispenser som sker i nära anslutning till utställningen inom 3-6 mån innan
beslutas av SKK/UtstK.
3. Frågor om valpklass
Förslag att valpklass undantas från CS beslut.
4. Kommer nordiska domare räcka till…?
Ja, bedömningen är att antalet domare räcker väl.
5. Oro finns över att flera nordisk domare inte kommer att vilja döma de fyra
raserna i Sverige från 2020.
CS är inte orolig över att antalet domare inte ska räcka till.
Om en domare dömer fler än 25 hundar under en dag av någon av de aktuella raserna
gäller att domaren får döma max 60 hundar den dagen. Vid färre hundar av de aktuella
raserna gäller regeln 80 hundar per dag.
6. Kan dispens ges från detta i enlighet med vad som gälle för 80 hundarsregeln?
SKK-UtstK hanterar dessa dispenser i enlighet med tidigare praxis. Kommer att
justeras i gällande delegeringsordning.
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7. Ska samma regel gälla för länsklubbsutställningar och rasklubbsutställningar?
Ja.
8. Ökade kostnader för domar och ringsekreterare
Med anledning av allvaret i hälsoaspekten får den ekonomiska konsekvensen
stå tillbaka.
9. Hur ska tillsynen ske av att domare följer SKKs anvisningar?
En samverkan med berörda ras- och specialklubbar för de aktuella raserna bör
skapas för att även denna väg få in kunskap om domares bedömning.
10. Vilken typ av underlag/dokumentation ska behövas för att DK skakunna pröva
en överträdelse av SKKs anvisningar?
Ingen skillnad mot kraven som finns idag, när det blir aktuellt att pröva en
domares kompetens och handlande. Förslagsvis bereds frågan i ovan nämnda
arbetsgrupp som lämnar förslag på beslut till SKK/DK.
Efter att ingående ha diskuterat ovanstående frågor och svar beslutade CS att VD och
presidiet skriver tydliga anvisningar i respektive kommittés delegeringsordning om
vilka mandat och regler som gäller för utställningsverksamheten.
CS beslutade uppdra till ordförande, VD, Åke Hedhammar och Thomas Uneholt att
innan den generella domarkonferensen producera ett informationspaket till domarna.
Frågan ska också informeras om på kommande NKU-möte. Ordförande och VD
uppdrogs att besvara frågeställningar från FCI i samma ärende.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 135 Föregående protokoll
§ 115 d) Skrivelse från Svenska Schäferhundklubben gällande index
Svenska Schäferhundklubben begär i brev att SKK/AKs beslut om särskilda indexregler
för tysk schäferhund omprövas.
SKK/AK har beslutat om krav på index där klubben önskar rekommendation. Svenska
Brukshundklubben står i sitt yttrande fast vid krav på index men önskar flytta fram
beslutet att gälla fr.o.m. 2019-01-01.
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Efter en ingående diskussion beslutade CS följande:
- Nuvarande registreringsregler står fast ytterligare ett år (2019-01-01)
- Index öppnas för rasen, vilket gör det möjligt för uppfödare att studera
innehållet
- Det kan bli möjligt att i en avelskombination använda en hund med grad A och
en hund med grad C, men dispens måste sökas hos SKK/AK.
- Svenska Schäferhundklubben och Svenska Brukshundklubben uppmanas att
under det närmaste året diskutera indexfrågan för att i slutänden komma till en
överenskommelse
§ 111 e) Uppdrag om att tillsätta en HD-utredning
Ordförande informerade om det förslag till arbetsgrupp som kommer att presenteras
för Kennelfullmäktige:
Agneta Ståhle, ordförande
Bodo Bäckmo
John Örvill
Erling Strandberg, SLU
Kerstin Hansson
Katariina Mäki, FKK
Eva von Celsing
Morten Nilsen
Gustav Svensson
Astrid Indrebø, NKK
Sofia Malm, SKK
Till arbetsgruppens förfogande: Åke Hedhammar
Sekreterare och projektledare gruppen meddelas senare.
CS noterade informationen.
Förslag att finansiera arbetsgruppen via SKKs Forsknings- och utvecklingsfond.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 136 Ansökan om bidrag från SAgiK till VM 2018
Svenska Agilityklubben ansöker om ekonomiskt bidrag (50 000 kr) för att arrangera VM
2018. Detta för att bl.a. täcka vissa kostnader för officiella representanter.
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CS påminde att som arrangör har klubben att uppfylla de krav som finns i FCI
Specifications for the Agility World Championships.
SKK står för kostnaden i samband med FCI Agility Commissions möte under våren 2018
samt vid det möte som hålls dagen efter VM. FCI-delegaterna och domarna på VM får
också en domargåva från SKK.
CS beslutade att avslå klubbens ansökan.

§ 137 SKK/JhK
a)
Protokoll nr 3-2017
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den
9 augusti 2017.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 138 SKK/UK
a)

Information från ordförande

Handledarutbildning
Kurs har genomförts för att utbilda handlare för distansutbildning.
Information på länsklubbarnas webbplatser
Tre av 25 länsklubbar har haft felaktig information angående uppfödarutbildningen på
distans. Detta ska nu vara åtgärdat.
Övrig utbildning
I samarbete ed SKK/FK har en språkutbildning (engelska) för ringsekreterare och även
en utbildning för styrelseledamöter tagits fram.
Kommittén arbetar även vidare med fördjupningskurser.
SKK Play hade premiär med ett program om utfodring den 21 september.
CS noterade informationen.

§ 139 SKK/AK
a)
Protokoll nr 4-2017
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 14
september 2017.
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§ 112 Ansökan om nytt hälsoprogram för collie
Punkten flyttas till CS möte i november.
Protokollet godkändes med undantag av punkten 112 d) och lades till handlingarna.

§ 140 SKK/KHM
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för Hundars
Mentalitet den 16 maj 2017.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 141 SKK/FK
Information från ordförande
Styrelseutbildning
En utbildning för styrelseledamöter har hållits i Karlstad.
Ny avtalsklubb
En ny klubb håller på att bildas för den franska raser porcelain.
Justering av stadgar
FK kommer att föreslå en justering av SKKs stadgar i den del som gäller att bevilja
medlemskap.
CS noterade informationen.

§ 142 Information från SKKs ordförande
SHU-representantskap
Ordförande och Thomas Uneholt var närvarande vid klubbens årsmöte, vilket
uppskattades mycket av ungdomarna. Mötet genomfördes på ett mycket bra sätt.
Klubben fick en ny ordförande, Nathalie Johansson.
CS noterade informationen.
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§ 143 Information från VD
a)
Manimalisrapporten
Ulf Uddman informerade om att den senaste Manimalisrapporten nu finns att läsa på
www.manimalis.com. Ett seminarium har också hållits i Stockholm med hundratalet
deltagare.
CS noterade informationen.
b)

Lokaler

Möllan
Fastigheten Möllan är nu avvecklad.
Nya kansliet - Rotebro
Flytten har tagit mycket tid men nu är det mesta på plats. Det finns saker som
fortfarande inte är klart, t.ex. museet och biblioteket.
Gröna Villan
Gröna Villan som ligger i anslutning till SKKs kansli är nu tillgängligt att hyra.
Stockholms Kennelklubb är de som står först att se om lokalerna passar för deras
behov.
Invigning av det nya kansliet
Fredagen den 17 och lördagen den 18 november är det invigning av SKKs nya lokaler
inkl. museum och bibliotek. Närmare information kommer att läggas ut på SKKs
webbplats och i Hundsport.
CS noterade informationen.
c)
Förhandlingar Royal Canin
Förhandlingar med Royal Canin om förlängning av sponsoravtal pågår och väntas bli
klara inom den närmaste tiden
CS noterade informationen.
d)
Stockholm Hundmässa 2017
På grund av flytten är kansliet lite sena i planeringen men arbetet pågår för fullt. Temat
för året är vikingar, vilket kommer att synas i marknadsföringen och i finalringen. Det
var länge osäkert om agilitytävlingar skulle kunna genomföras. Men nu är det klart att
det blir tävlingar, vilket är mycket positivt.
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e)
Brev från Knut-Sigurd Wilberg
Exteriördomare Knut-Sigurd Wilberg uttrycker i brev oro över den information han
tagit del av när det gäller collie och frågan om index och mentalitet.
SKK har i sitt svar informerat om att collie-frågan fortfarande är under diskussion och
att inga beslut ännu är tagna av Centralstyrelsen.
CS noterade informationen.
f)
Information från Svenska Brukshundklubben
Svenska Brukshundklubbens kansli har meddelat att generalsekreterare Catrin
Fernholm kommer att avsluta sina anställning senast den 22 mars 2018.
CS noterade informationen.

§ 144 SKK/DN
a)
DN-beslut
För information fanns Disciplinnämndens beslut.
CS noterade informationen.

§ 145 SKK/AGRM
Birgitta Bernhed informerade om att uppfödarbannern nu är klar och har fått stor
genomslagskraft.
CS noterade informationen.

§146 Svenska Kynologiska Akademin
Ordförande informerade om att färdigställandet av museet ligger lite efter i tidsplanen
men ska vara klart till invigningen. Två mindre temautställningar kommer också att
vara klara till invigningen, dels en om mops och dels en berättelse om en collie.

§ 147 Skrivelser som rör läns- eller specialklubb
Under 2017 har Svensks Agilityklubben ingått avtal med fyra inomhushallar som är
drivna privat. Hallarna riktar sig mot de som vill bedriva hundträning och då främst
agility. Hallarna finns i Skåne, Stockholm, Värmland och Södra Norrbotten.
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Klubben är nöjd med utfallet av projektet och önskar att det permanentas.
SKK/PTK stöder Svenska Agilityklubbens ansökan.
CS har tagit del av den positiva respons som klubben har presenterat. Dock kan CS i
detta läge inte besluta om att tillmötesgå klubbens önskemål. CS önskar avvakta det
beslut som Kennelfullmäktige kommer att ta när det gäller organisationsutredningens
förslag där en del handlar om privata företags möjlighet till samarbete med SKKorganisationen.

§ 148 Internationella frågor
a)
Information från FCIs Europasektions generalförsamling i Kiev
Pekka Olson informerade om att förslaget till delning av Europasektionens
medlemsländer inte fann gehör hos de närvarande delegaterna. Detta betyder
sannolikt att förslaget röstas ned vid FCIs generalförsamling i Leipzig senare i höst.
CS noterade informationen.
b)

Information om de sex kennelklubbar som initierade FCIs arbetsgrupp för en
omorganisation av FCI
SKK kommer att kalla till ett möte för de klubbar som ursprungligen begärde att ett
förslag till omorganisation/modernisering av FCI skulle utarbetas. Deltagare blir
Sverige, Finland, Norge, Tyskland, Frankrike och Italien.
CS noterade informationen.
c)
Protokoll från FCIs styrelsemöte
För information fanns protokoll från FCIs styrelsemöte den 10-11 april i Prag.
CS noterade informationen.
d)
Artikel i Our Dogs angående bedömning av brakycefala raser 2020-2024
Ulf Uddman informerade om den artikel som publicerats i tidningen Our Dogs
angående SKKs beslut om de regler som ska gälla mellan 2020-2024 för bedömning av
engelsk och fransk bulldogg, bostonterrier och mops.
CS noterade informationen.
I samband med detta har också mejl kommit från FCIs kansli där FCI önskar en
ytterligare förklaring till de regler som kommer att gälla för de domare som ska
bedöma de aktuella raserna.
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CS beslutade uppdra till ordförande och VD att besvara FCIs frågeställningar.

§ 149 Mötesspecifika frågor
Kennelfullmäktige
Justering av sista dag att anmäla delegat till KF
CS beslutade att dagens datum är sista dagen för att anmäla delegater till KF, SKKs
stadgar § 7 moment 2.
Yttranderätt för deltagare på KF
CS hänvisar till SKKs stadgar § 7 moment 6.

§ 150 Novus-rapporten
Ulf Uddman redogjorde kort för innehållet i rapporten som beställts i samarbete med
Agria och Royal Canin.

§ 151 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
CS beslutade att inga sådana beslut fanns i detta protokoll.

§ 152 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls den1 oktober i samband med att Kennelfullmäktige
avslutats.

§ 153 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade de närvarande för det sista mötet i denna konstellation och vände
sig särskilt till Annica Uppström och Mats Stenmark som lämnar sina uppdrag.
Ordförande avslutade mötet.
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Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Pekka Olson
Ordförande

Justeras:

Eva Lejdbrandt

Maritha Östlund-Holmsten

