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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2019-09-
27. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt, Britt-Marie Dornell, Bengt Pettersson, Bo Skalin, 
Maritha Östlund-Holmsten, Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Patrik Cederlöf 

Suppleanter: 

Ove Johansson (§ del av 123 - 147), Magnus Jensen, Kurt Nilsson, Freddy Kjellström 
(del av § 123 - 147) 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist  
 

Anmält förhinder:  

 

Protokoll 

Annika Klang 
 

§ 121 Sammanträdet öppnas 

 
Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade sammanträdet. 
 
 
§ 122 Val av justerare 
 
Bo Skalin och Maritha Östlund-Holmsten utsågs att jämte ordförande justera 
protokollet. 
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§ 123 Föregående protokoll nr 4-2019 
 

a) § 67 c) Brev från Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, angående 
retroaktiv registrering av labrador 

SSRK har åter skrivit till CS med anledning av den retroaktiva registreringen av 
labradorer. 
 
CS diskuterade kring ärendet med målet att kunna komma till en överenskommelse. 
CS föreslog att med hänsyn till enskilda hundägare kommer inte taget beslut att 
upphävas. Av de hundar som är registrerade ska en genomgång göras för att 
kontrollera bakgrund etc. Den/de hundar som inte uppfyller kraven kommer att 
avregistreras. 
CS föreslår att eventuellt nya retroaktiva registreringar inte ska ske med mindre än att 
SSRK godkänner de hundar som är föremål för registrering. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
CS beslutade vidare att Britt-Marie Dornell och Ulf Uddman har fortsatt uppdrag att 
föra samtal med SSRK.  
 

b) § 95 a) AG-ES förslag till domaranvisning för vissa brakycefala raser 
Arbetsgruppen önskar förtydliga att det inte har varit ett uppdrag för AG-ES utan att 
det är Kurt Nilsson och Renée Sporre Willes som skrivit förslaget på domaranvisningar 
för vissa brakycefala raser, på uppdrag av CS.  
 
CS noterar justeringen. 
 

c) § 95 d) Skrivelser från Svenska Dvärghundsklubben, SDHK, angående utsedda 
veterinärer 

Vid CS möte den 13 augusti gavs ett uppdrag till presidiet att lämna förslag till svar på 
skrivelser från SDHK. Förslaget skulle presenteras för CS innan det skickades till SDHK. 
Maritha Östlund-Holmsten påpekade att CS inte fick möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget innan det skickades ut. 
 
Presidiet noterade påpekandet. 
 
Pekka Olson och Ulf Uddman har haft ett möte med SDHKs ordförande och vice 
ordförande för att räta ut en del frågetecken som funnits i de skrivelser som klubben 
skickat till CS. 
 
Det kan konstateras att informationsöverlämnandet till SDHK från de som 
representerat klubben inte har fungerat tillfredsställande. 
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Förslag att skicka ut ny information till berörda uppfödare i samarbete med SDHK. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
CS beslutade vidare att utse en grupp som tillsammans med kansliet ska förbereda 
förslag till information att skickas ut till uppfödare. Arbetsgruppens sammankallande 
är Thomas Uneholt, övriga är Patric Cederlöf, Åke Hedhammar och Ulf Uddman. 
 
Ordförande lämnade information om att ett nytt trubbnosupprop skickats till honom 
via post med ca 360 underskrifter. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) § 98 c) Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare 
Thomas Uneholt presenterade ett reviderat förslag till Regler och riktlinjer för 
utbildning av exteriördomare, som ska börja gälla den 1 januari 2020. 
 
Efter en mindre redaktionell ändring beslutade CS att godkänna regelverket. 
 

e) CS Protokoll nr 5-2019 
Protokoll fört vid extra telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 
11 september 2019, med anledning av sjukdomsutbrottet i Norge. 
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 124 Presidiefrågor 
 

a) Sjukdomsutbrott i Norge 
Presidiet tog den 6 september 2019 beslut om ett förbud för norska hundar att delta 
på arrangemang anordnade av klubb inom SKK-organisationen. Beslutet gällde tills 
vidare. 
 
CS noterade informationen. 
 
Vid CS telefonmöte den 11 september beslutades att förbudet skulle gälla till och med 
den 30 september. 
 
Med den information som finns tillgänglig vid dagens möte beslutade CS att upphäva 
förbudet från och med den 1 oktober då norska hundar åter är välkomna att delta på 
utställning, tävling etc.  
 
Beslutet är omedelbart justerat. 
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b) PekingeseLogen 

Presidiet har beslutat att PekingeseLogen åter kommer att vara en rasklubb inom 
Svenska Dvärghundsklubben fr.o.m. den 1 januari 2020. 
 
CS fastställde beslutet. 
 
 
§ 125 Information från SKKs ordförande 
 

a) Studiebesök på SKKs kansli 
Den 4 september besökte ca 150 deltagare i International Working Dog Conference 
SKKs kansli. En kortare föreläsning samt besök i SKKs museum och temarum stod på 
programmet. Ett mycket lyckat besök enligt utsago från deltagarna. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Redaktionsråd för Hundsport 
Möte har hållits med redaktionsrådet för Hundsport. Rådet har nu funnit sin form 
vilket underlättar arbetet. Idéerna och förslagen till vad tidningen ska innehålla flyter 
mycket bra. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 126 Information från SKKs VD 
 

a) Länsklubbarnas ordförandemöte 
VD har deltagit vid länsklubbarnas ordförandemöte i början av september inför 
kommande Länsklubbsfullmäktige. Bl.a. presenterades ett förslag till budget. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Border Dog Show 
Ett möte har hållits med Södra Norrbottens Kennelklubb och den finska klubben som 
tillsammans ska arrangera utställningen 2021.  
 
CS noterade informationen. 
 

c) Möte med Svenska Brukshundklubben och Svenska Nose Work Klubben 
Ett möte har hållits med båda klubbarna för att diskutera om det finns risk för att deras 
regelverk krockar när det gäller specialsök och nose work. 
 
Då SBKs regelverk inte är klart var det svårt för mötet att kunna göra någon jämförelse 
mellan regelverken. 
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CS noterade informationen. 
 

a) Förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid förrättning 
utförd av distriktsveterinärerna 

För information fanns förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid 
förrättning utförd av distriktsveterinärerna. 
 
Kansliet har i uppdrag att besvara remissen. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 129 Kennelfullmäktige 
 

a) Information 
En avstämning gjordes av kommande Länsklubbsfullmäktige och Kennelfullmäktige. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 130 SKK/DK 
 

a) Avstängda domare 
Thomas Uneholt informerade om händelser som lett till att exteriördomare fått 
avstängningar upp till nio månader. 
 

b) Svenska Dvärghundsklubben, SDHK, – kommande domarkonferens 
Patrik Cederlöf informerade om ett möte som hållits med SDHK för att ytterligare 
klargöra klubbens ansvar vid domarkonferensen i november. Mötet föll väl ut och 
klubben är införstådd med sitt ansvar för konferensen. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 131 SKK/UtstK 
 

a) Information från ordförande 
Ordförande informerade att kommittén vid sitt senaste möte haft anledning att göra 
fyra anmälningar till Disciplinnämnden. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 132 SKK/PTK 
 

a) Information från ordförande 
Prov- och Tävlingskommittén ska tillsammans med Föreningskommittén ha ett möte 
med SKKs verksamhetsklubbar den 6 oktober. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 133 SKK/JhK 
 

a) Protokoll nr 3-2019 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
14 augusti 2019. 
 

b) Minnesanteckningar från möte med jakthundklubbar angående behovet av 
grytanlagsprov med levande grävling 

För information fanns minnesanteckningar från möte med berörda jakthundklubbar 
angående regeringsuppdrag rörande behovet av grytanlagsprov med levande grävling. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) SKK/JhK VU 
Jakthundkommitténs verkställande utskott har den 18 september 2019 beslutat 
följande: 
 
Att ta bort kravet på att en hund måste ha erhållit kvalitet 1 på grytanlagsprov för att 
delta på ett grytjaktprov. Regeln är av administrativ karaktär. Från 1 oktober 2019 kan 
en hund delta på grytjaktprov utan att först ha gjort ett grytanlagsprov. Det innebär att 
följande text tas bort i Regler för grythundsarbete:  
 
7.4 Grytjaktprov  
Rätt att delta  

 Berättigad till grytjaktprov är hund som vid mins ett tillfälle erhållit kvalitet 1 
vid grytanlagsprov.  

 Berättigad till grytjaktprov är även hund som vid minst ett tillfälle erhållit 
betyget godkänd eller väl godkänd vid grytanlagsprov enligt tidigare regler.  

 Berättigad till grytjaktprov är även hund som vid minst ett tillfälle erhållit av 
Svenska Taxklubben respektive Svenska Terrierklubben godkänd motsvarande 
utländsk provmerit.  

 
CS fastställde beslutet. 
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§ 134 Nationella Dopingkommissionen 
 

a) Information från delegat 
Bengt Pettersson informerade om att kommissionen har påbörjat arbetet med att 
rekrytera en ny ordförande. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 135 SKK/UK 
 

a) Information från ordförande 
 
SKK Play 
Eva Lejdbrandt informerade om att SKK Play sände ett program den 19 september. 
Ämnet denna gång var Ekonomi för uppfödare. 
 
CS noterade informationen. 
 
FCI Commission for Education and Public Relation 
Kommissionen har haft sitt första möte. SKK Uppfödarutbildning väckte stort intresse 
och ett arbete har påbörjats med att göra en översättning till engelska av innehållet i 
utbildningen, dock inte själva materialet, eftersom det måste anpassas efter respektive 
lands förhållanden. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 136 SKK/KHM 
 

a) Information från ordförande 
Möte har hållit med Svenska Brukshundklubben angående MT inför kommande 
regelrevidering. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 137 SKK/UKK 
 

a) Överklagan av beslut från protokoll nr 4-2019 
En uppfödare har i en skrivelse överklagat ett UKK-beslut om att inte få sina två 
valpkullar registrerade. CS har tagit del av befintliga handlingar i ärendet och kan inte 
finna någon anledning till att ändra det beslut UKK tagit. 
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CS beslutade att avslå överklagandet och fastställa UKKs beslut. 
 

b) Information från ordförande 
Freddy Kjellström informerade om att det finns ett mycket välgjort statistiskt 
material om UKKs arbete. Materialet kommer att presenteras för CS vid lämpligt 
tillfälle under 2020. 
 
CS noterade informationen. 
 
 

§ 138 SKK/FK 
 

a) Protokoll nr 4-2019 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
22 augusti 2019. 
 

b) Protokollsutdrag § 64 a) – ärende gällande specialklubb 
FK har vidarebefordrat en fråga från en specialklubb angående vägledning i en 
skattefråga med anledning av höjda domararvoden. 
 
VD föreslog att SKKs kansli förbereder en skrivelse till alla klubbar att skickas ut under 
december månad 2019. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Frågor från länsklubbarna 
 

c) Prioriteringsordningen av ny funktionalitet vid framtagandet av nytt system 
för att administrera utställningar 

Ove Johansson informerade om att ordförandegruppen önskar en annan prioritering 
av funktioner när ett nytt system för utställningsadministration tas fram.  
 
CS konstaterade att den exakta prioriteringen görs efter en förnyad bedömning när CS 
har fått in de förslag som diskuterats inom ordförandegruppen.  
 

d) Rörlig andel per medlem till respektive länsklubb från 40. till 42,- att gälla 
från 2021 

Ove Johansson informerade om att länsklubbarna önskade att den rörliga andelen av 
medlemsavgiften fr.o.m. 2021 ändras från 40 kr till 42 kr. Detta i och med att 
medlemsavgiften höjs fr.o.m. 2021. 
 
Ulf Uddman föreslog att det införs en praxis att när medlemsavgiften höjs, höjs också 
länsklubbarnas andel av medlemsavgiften. 
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CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

e) Beslutsgången av eventuell investering av att ytterligare digitalisera 
Hundsport 

Länsklubbarna framför oro att ytterligare digitalisering av Hundsport kommer att ske 
på bekostnad av det utställningsadministrativa systemet. 
 
Ulf Uddman förklarade att så inte är fallet då det rör sig om olika poster i budgeten. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 139 SKK/DN 
 

a) Protokoll från den 30 augusti 
För information fanns protokoll från Disciplinnämnden den 30 augusti 2019. 
 
CS noterade information. 
 

b) Protokollsutdrag § 24 
För information fanns beslut om återkallande av ärende. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) DN-beslut 
För information fanns DN-beslut. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) DN funktionär 
För information fanns funktionärer som tilldelats disciplinär åtgärd. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 140 SKK/AG Standard 
 

a) Protokoll nr 2-2019 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
Standard den 29 juli 2019. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
  



  

SKK/CS nr 6-2019 
2019-09-27 
Sida 10/12 

 
 

 
 
§ 141 Svenska Kynologiska Akademin 
 

a) Protokoll nr 3-2019 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kynologiska Akademin den 4 september 
2019. 
 

b) Förlängd mandatperiod 
Mandattiden för Åke Hedhammar har gått ut och Akademin önskar en förlängning av 
mandatet till 2021. 
 
CS beslutade i enlighet med önskemålet. 
 

c) Akademins deltagande på Stockholm Hundmässa 
Akademin kommer att delta på Stockholm Hundmässa med en obemannad monter 
och där informera och marknadsföra museet, biblioteket och temarummet. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) SKKs fotoarkiv 
Fotoarkivet scannas nu kontinuerligt och ca 6 000 foton är indexerade. Renée Sporre 
Willes, Karl Erik Johansson och Dan Ericsson är utsedda att hjälpa till med identifiering 
av fotografierna.  
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 142 Nordiska frågor 
 

a) Sjukdomsutbrottet i Norge 
Ulf Uddman informerade om att Sverige, Danmark och Finland har haft en gemensam 
inriktning på hur man hanterat sjukdomsutbrottet i Norge. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 143 Internationella frågor 
 

a) Riktlinjer för SKKs internationella representanter 
Riktlinjer för SKKs internationella representanter har tagits fram.  
 
CS beslutade att fastställa riktlinjerna.  
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CS beslutade vidare uppdra till VD-assistenten att distribuera riktlinjerna till 
representanterna. 
 
Rapporter 

b) Rapport from FCI Commission for Education and Public Relations 
För information fanns rapport från FCI Commission for Education and Public Relations. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 144 Ekonomi 
 

a) Likviditet 
Likviditeten är god. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 145 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att detta gäller § 130 a). 
 
 
§ 146 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde hålls den 18-19 november 2019. 
 
 
§ 147 Sammanträdet avslutas 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade sammanträdet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
Ordförande 
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Justeras: 
 
 
 
Maritha Östlund-Holmsten  Bo Skalin 
 


