CS nr 7/2009
2009-11-25
§ 163 - 192

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 25
november 2009, på SKKs kansli, Rinkeby.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl Gunnar Stafberg, Ionie Oskarson, Britt-Marie Dornell
Per-Inge Johansson, Mats Stenmark, Jahn Stääv, Annica Uppström
Suppleanter:
Curt-Christer Gustafsson, Marie Nylander, Bengt Pettersson, Henrik Barnekow
Adjungerade:
Ulf Uddman, Åke Hedhammar, Yvonne Larsdotter, Karin Drotz del av § 165, Kjell
Bräster § 187 och Kjell Svensson § 187
Anmält förhinder:
Göran Bodegård
Vid protokollet: Annika Klang

§ 163 Sammanträdet öppnas
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet
öppnat.
Då Göran Bodegård inte är närvarande fungerar Bengt Pettersson som ordinarie ledamot
vid detta möte.

§ 164 Val av justeringspersoner
Ionie Oskarson och Annica Uppström utsågs att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
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§ 165 Föregående protokoll nr 6/2009
§ 140) CS mötesdatum till KF 2011
Ulf Uddman redovisade förslag på mötesdatum för 2011
16
februari
4
maj
15
juni
10
augusti
23-25 september – KF
CS beslutade i enlighet med förslaget.
§ 148 a) Information från CS ledamöter – Göran Bodegård, utvärdering
SRD
Karin Drotz från SKKs avelssekretariat hälsades välkommen att närvara vid
denna punkt.
SRD-gruppen har lämnat en halvårsrapport för arbetet. CS har begärt en
slutrapport till april 2010.
Göran Bodegård har i brev ställt några frågor angående det fortsatta arbetet.
1) Ska vi fortsätta på samma sätt som vi gjort under 2009 och låta domare
göra utvärdering efter varje länsklubbsutställning? CS anser att det är
nödvändigt att även under 2010 fortsätta utvärderingsarbetet. Dessutom har
några specialklubbar även visat intresse att delta i arbetet, vilket kommer att
bli mycket värdefullt.
2) Ska vi fortsätta med domargenomgångar vid varje länsklubbsutställning?
CS anser att det är mycket viktigt med domargenomgångar och att de ska
genomföras inför varje utställning. Det är extra viktigt för utländska
domare. Förslag lämnades att ta fram ett presentationsmaterial på engelska.
Förslag lämnades att infoga information om domargenomgångar i manualen
för utställningsansvariga.
CS lämnade till arbetsgruppen att utarbeta ett slutligt förslag till CS hur
domargenomgångar ska genomföras på bästa sätt.
CS uttryckte också att arbetsgruppens slutrapport ska kommuniceras till
alla svenska domare.
3) Ska en årlig genomgång av utvärderingsblanketterna göras för att på så
sätt se om några raser ska flyttas från listan och ta in domares förslag på
nya raser? CS anser inte att raser ska flyttas till eller från listan varje år.
Ändringar kommer att göras i samband med den generella domarkonferensen 2012.
Vid CS möte i april 2010 kommer ett slutligt beslut om de eventuella
förändringar som ska göras i SRD-listan inför det fortsatta arbetet under
2010.
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Karin Drotz lämnade mötet.
§ 141 Protokoll SKK/FK nr 3/2009
Föreningskommittén har fått en skrivelse från en rasklubb som rör ett
manipulerat protokoll där ordförande bl.a. har låtit en person som inte är
vald justerare att få tillgång till ett protokoll för justering.
CS har tagit del av ytterligare handlingar i ärendet och beklagar det
inträffade. CS uppmanar specialklubben att var rasklubben behjälplig med
råd och information om hur arbetet ska bedrivas i en rasklubb. Därmed lades
ärendet till handlingarna.
Per-Inge Johansson deltog inte i beslutet.
§ 149 Bordlagd fråga från CS nr 5/2009 § 113, b) remissförslag
kvalitetssäkring av exteriördomare
SKK har till FCIs ordförande, Hans Müller, skrivit ett brev med anledning
av de starka internationella reaktionerna på hur SKK önskade kvalitetssäkra
utländska domare som bjuds in till Sverige.
SKK har i brevet uttryckt farhågorna om att svenska myndigheter genom
sina utredningar t.ex. kan komma att besluta om hur SKK ska bedriva avel
med våra hundar och hur de ska bedömas i utställningsringen. Genom
medlemskapet i EU är risken stor att andra länder kan komma att ta efter de
eventuella nya regler som Sverige kan drabbas av. Det är något som SKK
inte önskar.
Den domarutbildning som SKK har är omfattande och har gott rykte även
utanför Sveriges gränser. Vi anser även att det är viktigt att de utländska
domare som inbjuds att döma i Sverige ska ha rätt kvalifikationer för att
upprätthålla en god kvalitet i utställningsringarna inte minst med tanke på
det pågående SRD-arbetet.
SKK önskar FCIs stöd i arbetet med att kvalitetssäkra exteriördomare.
FCI kommer att ett möte i februari 2010 där frågan kommer att diskuteras.
CS beslutade att avvakta FCIs styrelses beslut innan remissen om
kvalitetssäkring av domare skickas ut till berörda klubbar.
§ 157 Bordlagt fråga från CS nr 5/2009 § 123 Tidningen Hundsport –
allmän diskussion
Mats Stenmark deltog i mötet med länsklubbsordförande den 26-27
september där bl.a. tidningen Hundsport diskuterades.
Klubbarna vill fortfarande ha utställnings-PM i tidningen två gånger i
Hundsport och var inte beredd att avstå från detta i dagsläget.
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CS diskuterade länsklubbarnas uppfattning och konstaterade att man inte
delade det som framförs utan stod kvar i sin grunduppfattning som
redovisades i CS nr 6/2009 § 157.
Med anledning av CS diskussion föreslog Ulf Uddman att en arbetsgrupp
bildas bestående av Mats Stenmark, Jahn Stääv och Ulf Uddman.
Arbetsgruppen ska under 2010 ha grundliga diskussioner med länsklubbarna
för att arbeta fram ett förslag till KF 2011 som kan innebära att avtalet
med SKK och länsklubbarna, det så kallade Länsklubbsuppdraget sägs upp.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
§ 140 (§ 124 g) delegeringsordningar
§ 6 KHMs uppdrag, delegeringsordningen - protokollsutdrag
Protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Kennelklubbens
Kommitté för hundars mentalitet den 5 november 2009
KHM begär hos CS att få beslutsrätt för de områden som rör mentalitet. Det
innebär ansvar för regelverk gällande Mentalbeskrivning Hund (MH,
Mentaltest (MT), framtida regelverk kring den nya mentalbeskrivningen för
hundar utanför SBK (s.k. Bas-MH) samt egenskapvärden flyttas till KHM.
CS beslutade i enlighet med förslaget. CS uppdrog till Ionie Oskarson,
Annica Uppström och Ulf Uddman att kontrollera vilka ytterligare befintliga
prov som
är aktuella för att flyttas över till KHM.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 166 Protokoll SKK/AK nr 4/2009
Protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté
den 1 september 2009.
b) Överklagan av beslut från SKK/AK – Broholmerföreningen
Broholmerföreningen överklagar AKs beslut om att inte godkänna föreningens ansökan
om att införa hälsoprogram för rasen.
Föreningen framför att hälsoprogrammet skulle innebära att endast hundar med känd
HD- och ED-status samt känd mental status (MH) skulle kunna få registrera valpkullar.
Britt-Marie Dornell informerar att AK i sitt svar till föreningen har hänvisat till att
populationen består av ett litet antal individer och att AK uppmanar rasklubben/
specialklubben att påbörja arbetet med att revidera RAS och där föra in sina
avelsrekommendationer. AK informerar också att det inte finns några krav på
utställningsbedömning för avelsdjur i Sverige.
Broholmerföreningen hänvisar i sin skrivelse till det avelsavtal man ingått med
Broholmerselskabet i Danmark för att ha likartade avelsregler i Sverige.
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CS diskuterade ärendet ingående och beslutade att fastställa AKs beslut.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 167 Protokoll SKK/DK nr 4/2009
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 8
september 2009.
§ 17 CS protokoll nr 1/2009, Uppföljning av den generella domarkonferensen
DK informerade CS om de klubbar som visat intresse för att utnyttja den generella
domarkonferensen 2012 som extra utbildningstillfälle på våra nationalraser. De klubbar
som anmält intresse är:
Specialklubben för Västgötaspets
Svenska Dreverklubben
Svenska Lapphundklubben
Rasklubben för Dansk-Svensk Gårdshund
Svenska Stövarklubben med förbehållet att kravet på dokumenterad jaktlig erfarenhet
med rasen behålls. Sådan erfarenhet kan fås genom att vederbörande deltar i praktisk
jakt eller i samband med jaktprov med stövare.
CS beslutade att fredagen den 16 november 2012 ska användas för utbildning för de
svenska nationalraserna. SKK/DK tillsammans med berörda specialklubbar kommer att
utforma utbildningsmaterialet.
§ 120 Domarkonferenser - Ansökan
Svenska Vinthundklubben har ansökt om domarkonferens den 17-18 november 2012.
Detta datum är redan inbokat för den generella domarkonferensen varför klubben får
återkomma med ett nytt datum.
CS noterade informationen.
§ 124 Övriga skrivelser
Föreningskommittén (FK) har informerat DK att de listorna över officiella och
inofficiella ras- och lokalklubbar inom läns- och specialklubbar kommer att läggas ner.
Anledningen är att informationen till SKK om vilka klubbar som är aktuella, under
senare år har fungerat dåligt.
DK ser en svårighet i att följa ”Regler och anvisningar för exteriördomare samt
domaretiska regler” där det står att SKK ska lista godkända klubbar och distribuera
dessa till domarkåren.
Förslag lämnades om att en lista upprättas över de klubbar där auktoriserade
exteriördomare inte får döma.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
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§ 125 Övriga frågor
DK har diskuterat frågan om kastrerad hunds vara eller inte vara på utställning. DK
anser att då många hundar kastreras på grund av mentala orsaker så borde de inte få
delta på utställningar.
DK har skickat frågan vidare till UtstK för eventuella ändringar i utställningsreglerna.
CS konstaterade att punkten ingår i arbetet med de gemensamma nordiska
utställningsbestämmelserna varför UtstK inte kommer att behöva behandla frågan.
Övrigt
Göran Bodegård ställer frågan till DK om det är lämpligt att agera i en skilsmässostrid
mellan två domare.
CS anser DK beslutat rätt i frågan med hänvisning till det underlag som presenterats
inför beslutet.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna

§ 168 Protokoll SKK/DN 4 september 2009
För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Disciplinnämnd den 4 september 2009 samt beslut och sammanställning av beslut.
Anmälan gällande nr 53/2009
Omprövning är begärd i ovanstående beslut för att kunna skydda och stödja
kennelkonsulenter i deras arbete.
CS noterade informationen.
Förslag lämnades att Hundsport Special i en artikel ska beskriva kennelkonsulenternas
arbete med t.ex. en beskrivning av vad både kennelkonsulenten och uppfödaren kan och
ska förvänta sig av besöket.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Göran Bodegård har kommenterat att DN i tre fall uteslutet personer i organisationen
och anser att nämnden inte har tillräcklig kunskap när det gäller ”den vardagliga reella
svenska hundmänniskan”.
CS grundinställning är att disciplinnämnden och SKKs revisorer arbetar självständigt
och är fristående gentemot CS. CS diskuterar aldrig med DN i ett enskilt ärende.

§ 169 Protokoll SKK/DopK nr 1/2009
För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Dopingkommitté den 23 september 2009.
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§7
Delegeringsordning DopK
Efter genomgång av delegeringsordningen har DopK gjort smärre redaktionella
ändringar i texten.
Adjungerade till kommittén är Katarina Sundberg, SKKs jurist, samt Åke Hedhammar.
Kommittén har önskemål om att utöka antalet ledamöter med en person och föreslår
Kjell Bräster att ingå i kommittén.
CS beslutade utöka kommitténs ledamöter med Kjell Bräster som adjungerad.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 169 Protokoll SKK/JhK nr 4/2009
Protokoll fört vid Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 11 september 2009.
Angående SKKs policy för oregistrerade hundar
Bakgrund
Mårdhunden brer med alarmerande snabbhet ut sig utefter Norrlands kustland. SKK och
jägarna behöver optimera alla tänkbara resurser vad gäller dugliga grythundar. JhK/VU
föreslår därför en ändring av SKKs nuvarande policy för oregistrerade hundar. För
tillfället har Svenska Grythundklubben ingen platsbrist för att få genomföra
Grytjaktprov.
I vår nuvarande policy står:
”Grythundar
Av djurskyddsskäl och i enlighet med gällande lagstiftning krävs eftersök på skadade
och/eller sjuka rävar och grävlingar. Den skyddsjakt som bedrivs på räv och grävling
i enlighet med jaktförordningen kräver också användande av grythund. Det är därför
förenligt med SKKs samhällsansvar att även hundar som inte är registrerade i SKKs
stambok kan delta i träning samt dokumentera sin lämplighet genom att delta vid
grytanlagsprov, under förutsättning att dessa hundar kan uppvisa giltig Tävlingslicens i
SKK.”
Förslag till ny policy (ändring markerad med kursiv stil).
Grythundar
Av djurskyddsskäl och i enlighet med gällande lagstiftning krävs eftersök på skadade
och/eller sjuka rävar och grävlingar. Den skyddsjakt som bedrivs på räv och grävling
i enlighet med jaktförordningen kräver också användande av grythund. Den etablering
som nu sker av den främmande arten mårdhund, i Norrbottens-, Västerbottens och
Västernorrlands kustland kräver också extra ordinära insatser av duktiga grythundar.
Det är därför förenligt med SKKs samhällsansvar att även hundar som inte är
registrerade i SKKs stambok kan delta i träning samt dokumentera sin lämplighet både
genom att delta vid grytanlagsprov och grytjaktprov, under förutsättning att dessa
hundar kan uppvisa giltig Tävlingslicens i SKK.
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I Storbritannien finns en rasklubb för parson russell terrier som står utanför Engelska
Kennelklubben. Klubbens medlemmar sysslar i det närmaste enbart med avelsarbete
och verksamheter för grytjakt. Detta har medfört att många svenska grytjägare har
importerat hundar som inte kan få exportstamtavla genom Engelska Kennelklubben och
därför heller inte kan registreras hos SKK.
Nu när SKK av samhällsnyttiga skäl behöver optimera antalet duktiga grythundar anser
JhK att en ändring av den egna policyn behövs.
CS diskuterade ärendet och beslutade i enlighet med förslaget.
Curt-Christer Gustafsson, ordförande i SKKs Jakthundskommitté och Per-Inge
Johansson, f.d. ordförande i Föreningskommittén, har haft i uppdrag att se över
möjligheten att bilda en klubb för drivande hundar för vildsvinsjakt. Förslag till stadgar
är framtagna och man är snart i startgroparna för att bilda en interrimsstyrelse för
klubben. Henrik Barnekow kommer tillsvidare att fungera som ordförande.
Curt-Christer Gustafsson och Per-Inge Johansson kommer att fortsätta sitt arbete med
klubben.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 170 Protokoll NatDopK nr 1/2009
För information fanns protokoll från Nationella Dopingkommissions möte den 22-23
september 2009.
§ 7 Arbetsordning för NatDopK
Efter genomgång av arbetsordningen fann NatDopK att endast smärre redaktionell
korrigering i den löpande texten behöver göras.
Brith Andersson har utsetts till kommissionens sekreterare och som adjungerade är
SKKs jurist Katarina Sundberg och apotekare Kristina Odensvik.
CS noterade informationen.

§ 171 Protokoll SKK/PTK nr 2/2009
Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Prov- och Tävlingskommitté den
21 och 22 oktober 2009
§ 27 Delegeringsordning PTK
PTK önskar ett tillägg till delegeringsordningen under ”angelägna frågeställningar
utpekade av kommitténs ordförande” att följa verksamhet inom skyddshundsprov”.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
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Punkten ”Regler för mentalbeskrivning samt korning” överförs till
delegeringsordningen för Kommittén för hundars mentalitet.
CS beslutade i enlighet med förslaget.

§ 29 Protokoll/Information från FCI
PTK har i sitt protokoll diskuterat protokoll från möte med FCI Utility Commission i
Gmunden, Österrike samt minnesanteckningar från Ionie Oskarson från möte med FCIs
Utility Commission.
Enligt beslut på KF 2009, § 18, så ska CS aktivt stödja att Nordiska mästerskapens
bruksprovsgrenar blir godkända som internationell provform. Ionie Oskarson anser att
PTK i sitt protokoll därmed inte följer KFs beslut när man framför sin uppfattning att de
(svenska) nationella bruksproven som ska ha företräde framför de nordiska reglerna att
bli godkända av FCI för utdelande av CACIT.
Ionie Oskarson informerade om det förberedande arbete som gjorts och att det nu finns
ett underlag som är färdigt att presenteras vid nästa NKU/AU möte.
CS beslutade efter diskussion att hos FCI begära att få de svenska bruksprovsreglerna
godkända för att dela ut CACIT samt att på NKU/AUs nästa möte i januari 2010 ta upp
de nordiska bruksprovsreglerna till beslut för att hos FCI begära ett godkännande av de
nordiska bruksprovsreglerna.
§ 32 Utdrag ur protokoll från KF 2009
Med hänvisning till KFs beslut ställer sig PTK frågande till paragrafens skrivning
avseende angivna exempel på angivna exempel och åldersgränsen 12 år.
Ulf Uddman förklarade att KF-beslutet innebär att OM en klubb beslutar sig för att ha
åldersgränser så är det 12, 16 respektive 18 år som ska användas. Det som redovisades
på KF var exempel på vad som kan vara lämpligt för varje ålder. Det är upp till varje
klubb att besluta om vilka av åldrarna 12, 16 eller 18 år som är lämpliga när det gäller
verksamheten inom klubben. Hänsyn ska givetvis också tas till gällande lagar och
förordningar.
§ 35 Rallylydnad
Två konferenser angående rallylydnad har genomförts av SBKs arbetsgrupp AG
Rallylydnad. Ett förslag till regelverk med fyra klasser har arbetats fram och inofficiell
tävlingsverksamhet bedrivs redan på många håll i landet. Önskemålet om att sporten så
småningom ska bli officiellt godkänt står kvar.
Vid den senaste konferensen framförde arbetsgruppen frågeställning avseende
huvudmannaskap för Rallylydnad och hur detta formellt fastställs.
Ionie Oskarson informerade CS att SBK tagit beslut om att begära att få
huvudmannaskapet för tävlingsformen.
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CS beslutade uppdra till PTK att skyndsamt behandla begäran från SBK angående
huvudmannaskapet för rallylydnad när den kommer till SKK.
§ 36 Inkommande skrivelse angående tävlandes uppträdande
XX, har till CS överklagat PTKs beslut om avstängning i sex månader från den 1
november 2009 till 30 april 2010.
CS diskuterade ärendet ingående mot bakgrund av tillgängliga handlingar.
CS beslutade att avslå överklagan och fastställa PTKs beslut. XX uppmanas att
informera berörda arrangörer om att inga domaruppdrag kan tas under avstängningsperioden.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
Övrigt
Göran Bodegård ställer frågan om PTK finner det adekvat att uppehålla CS:s tid med
bedömning av ärenden som utgår från konflikter i en verksamhet som SKK välsignat
som officiell och som redan orsakat en rad krångligheter av administrativ art. Sporten
saknar kynologiskt värde. Den har andra värden, men Göran Bodegård finner att dess
omogenhet motiverar att SKK omprövar dess status som officiell gren i hundsporten
och i avvaktan understöder ett mognande. CS kommer att få ett formellt korrekt förslag
i den andan. – Av samma anledning vill han varna för att skapa ytterligare sporter av
icke kynologiska art och vilka odlar hundar vars mentalitet tar sikte på andra mål än de
funktionellt rastypiska.
CS delar inte Göran Bodegårds uppfattning och anser att SKK har ett ansvar för att
utveckla hundsporten på olika plan, både socialt och kynologiskt. Finns det tillräcklig
grund för att en ny gren inom hundsporten ska göras officiell så kommer det att ske.
Skrivelsen lades därmed till handlingarna.

§ 172 Protokoll SKK/UKK nr 4/2009
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och
Kennelkonsulentkommitté den 3 september 2009.
§ 71 Ärenden från kennelkonsulentsekretariatet
Marianne Dahlin önskar på egen begäran bli avauktoriserad som kennelkonsulent.
SKK beslutade i enlighet med Marianne Dahlins önskan och tackade henne för den tid
och det engagemang hon lagt ner under sina år som kennelkonsulent.
Övrigt
Göran Bodegård har i en skrivelse till UKK ställt en fråga angående kommitténs
formuleringar i sina beslut. CS som vid tidigare möten ingående diskuterat grunderna
för och anledningarna till UKKs beslut anser att nuvarande ordning är tillfredsställande.
Skrivelsen lades till handlingarna utan åtgärd.
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 173 Protokoll SKK/UtstK nr 4/2009
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 19
augusti 2009.
§ 76

Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag

UtstK nr 5/2008, § 99 – Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse (CS), b) verkst.
Dir. BlåGula Hund, UtstK nr 1-3/2009, Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag
Efter kontakt med tidningen Hundsport föreslår UtstK CS att tävlingen BlåGula Hund
läggs ner fr.o.m. 2012 års utställningar. Utställningsprogrammet för länsklubbarna är
fastställt och utannonserat med gruppindelning t.o.m. 2011.
CS beslutade i enlighet med UtstK förslag.
§ 84

Länsklubbarnas utställningar 2012

CS beslutade i enlighet med nedanstående förslag länsklubbarnas utställningar för år
2012.
Jan

05
06
07
08

Göteborg (I)
Göteborg (II)
Göteborg (I)
Göteborg (II)

internationell
internationell
internationell
internationell

Mars

17-18

Malmö

internationell Sydskånska KK

Mars
April

3101
14-15

Piteå

nationell

Södra Norrbottens KK

NordicHall/Sundsvall

nationell

Västernorrlands KK

28-29

Rocklunda/Västerås nationell

Wästmanlands KK

05-06

Larv/Skara

nationell

Skaraborgs KK

L: 1,2,3,4,5,6
S: 7,8,9,10

19-20

Hässleholm

nationell

Nordskånska KK

L: 2,5,6,7,8

26-27

Vallentuna Flygfält internationell Stockholms KK

26-27

Österbybruk

internationell Uppsala Läns KK

02-03

Norrköping

nationell

Östergötlands KK

09-10

Vänersborg

nationell

Norra Älvsborgs KK

16-17

Avesta

internationell Dalarnas KK

Maj

Juni

Västra KK
Västra KK
Västra KK
Västra KK

To: 2,5,6,8,10
F: 2,5,6,8,10
L: 1,3,4,7,9
S: 1,3,4,7,9
L: 2,4,5,9,10
S: 1,3,6,7,8
L: 2,3,4,5,6,10
S: 1,7,8,9
L: 2,3,4,5,6,10
S: 1,7,8,9
L: 1,2,5,6,7,10
S: 3,4,8,9

S: 1,3,4,9,10
L: 3,4,5,6,9
S: 1,2,7,8,10
L: 1,2,7,8,10
S: 3,4,5,6,9

L: 2.4.5.6.8
S: 1,3,7,9,10
L: 1,2,4,5,6,7
S: 3,8,9,10
L: 2,4,5,6,8
S: 1,3,7,9,10
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16-17

Vännäs

nationell

Västerbottens KK

L: 1,3,7,9,10
S: 2,4,5,6,8

Juni

Juli

Aug

30-01 juli

Gällivare

internationell Norra Norrbottens KK

30-01

Borås

internationell Södra Älvsborgs KK

06
07
07-08

Tvååker
Tvååker
Alfta Forspark

internationell Hallands KK
nationell
Hallands KK
nationell
Hälsinglands KK

14-15

Piteå

internationell Södra Norrbottens KK

21-22

Köping

internationell Wästmanlands KK

28-29

Ransäter

internationell Värmlands KK

04-05

Svenstavik/Östersund

internationell

Jämtland/Härjedal KK

04-05

Överkalix

nationell

Norra Norrbottens KK

11-12

Askersund

internationell Örebro Läns KK

11-12

Ronneby

nationell

18-19

Norrköping

internationell Östergötlands KK

18-19

Rosvalla/Nyköping internationell Södermanlands KK

25
26
25-26

Visby
nationell
Gotlands KK
Visby
internationell Gotlands KK
Backamo,Ljungskile nationell
Västra KK

Blekinge KK

L: 1,4,7,8,9
S: 2,3,5,6,10
L: 1,3,4,5,6,7
S: 2,8,9,10
F: Samtliga grupper
L: Samtliga grupper
L: 1,3,8,9,10
S: 2,4,5,6,7
L: 2,3,4,5,6,10
S: 1,7,8,9
L: 3,4,8,9
S: 1,2,5,6,7,10
L: 2,4,5,6,8
S: 1,3,7,9,10
L: 2,5,6,7,9
S: 1,3,4,8,10
L: 1,3,4,8,10
S: 2,5,6,7,9
L: 2,5,6,8,10
S: 1,3,4,7,9
L: 1,3,4,7,9
S: 2,5,6,8,10
L: 2,4,5,6,8
S: 1,3,7,9,10
L: 1,3,7,9,10
S: 2,4,5,6,8

L:Samtliga grupper
S:Samtliga grupper
L: 1,4,7,8,9
S: 2,3,5,6,10

Aug
Sept

31
01
02
08-09

Högbo /Sandviken
Högbo /Sandviken
Högbo /Sandviken
Gimo Herrgård

internationell
internationell
internationell
nationell

Gästriklands KK
Gästriklands KK
Gästriklands KK
Uppsala Läns KK

08-09

Sofiero/Helsingborg internationell Sydskånska KK

F: Samtliga grupper
L: Samtliga grupper
S: Samtliga grupper

L: 1,4,5,6,8,10
S: 2,3,7,9

L: 2,3,7,9
S: 1,4,5,6,8,10

Okt

13-14

NordicHall/Sundsvall

internationell Västernorrlands KK

Nov

02-03-04

Växjö

internationell Småland-Ölands KK

L: 1,2,4,5,6,10
S: 3,7,8,9
F: 8,9
L: 2,5,6,10
S: 1,3,4,7

HUND2012

internationell SKK/CS
Svensk Vinnarutställning

L:2,4,6,7,8,10
S: 1,3,5,9

Dec 15 - 16

FCI World Dog Show 2012, Salzburg, Österrike 18 – 20 maj
Europa utställning 2012, Bukarest, Rumänien 5 – 7 oktober

Delegeringsordning för Utställningskommittén
Mats Stenmark, ordförande i UtstK, redovisade förslag till justeringar i kommitténs
delegeringsordning.
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CS beslutade i enlighet med förslaget.
Justeringar i ”övriga anvisningar” är lika för alla kommittéer och kan inte ändras separat
för bara en kommitté.
CS beslutade att i alla kommittéernas delegeringsordningar justera en mening till att
lyda: För de raser som SKK inte delegerat ut rasansvaret för samt för avtalsanslutna
rasklubbar har SKK/CS utarbetat en intern arbetsfördelning innebärande att kommittén
för raserna inom sitt ansvarsområde ska verka som specialklubb.
Övrigt
Protokollsutdrag från SKK/UtstK nr 6/2009
§ 117 Bordlagda ärenden/ledamöters uppdrag
SKK/UtstK nr 5/2009 § 106 Inkomna skrivelser a) Ärende gällande Södra Norrbottens
Kennelklubbs utställning i Piteå 4-5 juli 2009
Mats Stenmark informerade om ett antal brister i arrangemanget vid länsklubbens
utställning. SKK/UtstK anser att de sammantagna bristerna är så stora att Södra
Norrbottens Kennelklubb inte ska beviljas internationell status för åren 2010 och 2011.
UtstK kommer att ställa personal till hjälp för länsklubben så att kommande
utställningar ska kunna genomföras på ett korrekt sätt.
CS diskuterade ärendet och beslutade att Södra Norrbotten inte beviljas internationell
status för utställningarna 2010 och 2011. Dock är CS villig att ompröva sitt beslut efter
2010 års utställning.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 175 Gemensamma nordiska utställningsbestämmelser
Punkten bordläggs till senare under eftermiddagen. Se paragraf 187.

§ 176 Ärenden från rasklubb
a) Svenska Kuvaszklubben
En tysk Kuvaszklubb har reagerat starkt på en artikel som har varit införd i
Kuvaszbladet nr 1/2009.
Artikeln är skriven av Mikael Wåhlund i egenskap av privatperson, medlem och
uppfödare och han har inte på någon punkt uttalat sig som företrädare för
Svenska Kuvaszklubben.
Den tyska klubben hotar att vidta åtgärder om SKK inte lämnar ett svar innan
den 7 december 2009.
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CS har tagit del av artikeln och övrig korrespondens i ärendet och anser inte att
det finns något att erinra mot att artikeln publicerats.
CS beslutade uppdra till VD att i bestämda ordalag svara den tyska klubben.

§ 177 Ärenden från privatpersoner
a) Brev från Björn Vilson angående Bovil-gården
Björn Vilson framför i brev en förfrågan om sponsring av Bovil-gården i
Värmland. Björn Vilsons far har en gång gjort originalet till affischen
(vinthundar) som bl.a. använts som framsida på SKKs utställningskataloger
under ett stort antal år.
CS beslutade att avslå förfrågan sponsring av Bovil-gården då det inte ligger
inom SKKs område.
CS beslutade uppdra till VD att genom Svenska Kynologiska Akademin ta upp
en diskussion om ett eventuellt förvärv av affischoriginalet till SKKs museum.

§ 178 Statliga myndigheter
a) Jordbruksdepartementet JO 2009/2661 + Dir. 2009:57
Expert till utredningen Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och
innehåll.
Ulf Uddman informerade att han blivit utsedd att ingå i den utsedda
expertgruppen.
CS noterade informationen.
Ulf Uddman informerade om att SKK också fått några remisser med kort
svarstid som är under process just nu bl.a. Statens jordbruksverks föreskrifter om
vissa ärendens handläggningstid inom djurområdet.
CS noterade informationen.

§ 179 Delårsbokslut per den 30 september 2009
Prognosen per den 30 september skiljer sig påtagligt negativt mot den 30 juni vad avser
SKK, men är däremot lite mer positiv för Länsklubbsuppdraget.
Beträffande länsklubbsuppdraget ses ännu inte någon stor nedgång i medlemssiffrorna.
Vidare har det gjorts förändringar som innebär att Hundsport inte skickas ut till
medlemmar som ligger på krav. Samtidigt ser vi att den kommersiella
annonsförsäljningen gått trögare under hösten med innebörden att det blir lite färre
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trycksidor. Totalt innebär detta dock att prognosen för uppdraget blir ca 350 kkr bättre
än bedömningen per den 30 juni.
De övriga väsentligaste noteringarna under 3:e kvartalet är:
- Generellt sett en trögare kommersiell försäljning vilket märks för Hundsport och
Hund 2009
- Den ekonomiska situationen i Sverige syns bl.a. i färre nya kennelnamn och
färre valpregistreringar
- Under 3:e och 4:e kvartalet har det tagits extra kostnader för kvalitetshöjande
åtgärder av SKKs personregister som innehåller ca 800 000 personposter, i
samband med den IT-utveckling som skett av bl.a. vårt medlemssystem
CS noterade informationen.

§ 180 Revidering av ersättningsregler för ledamöter i kommittéer och
arbetsgruppen
Revideringen gäller för internationell representation som ersätts med utlandstraktamente
samt arvode för den/de dagar mötet varit, i övrigt är ersättningsreglerna oförändrade.
CS noterade informationen.

§ 181 Konferens People and Animals for Life – 2010
Ulf Uddman informerade att bolaget har svårt att hitta ytterligare sponsorer för
konferensen 2010.
Den lagda budgeten visar att det fattas drygt 1 miljon kronor för att nå målet.
En febril aktivitet pågår för att hitta nya aktörer.
I dagsläget sponsrar SKK projektet med VDs samt ytterligare en medarbetares tid. VD
ställer frågan till CS om möjlighet till ytterligare sponsring med 250 000 kr. Pengarna
kommer att tas ur fonden Hunden i Samhället.
CS diskuterade ingående projektet och konferensen i sin helhet.
CS beslutade att stödja projekt med 250 000 kr.

§ 182 Forskningsansökningar 2009, SKK/AGRIA
Ulf Uddman informerade att SKK fr.o.m. 2010 kommer att ta över kansliet för Agrias
och SKKs gemensamma forskningsfond.
Ett möte med AK ska hållas för att besluta om förutsättningarna för hur ansökningar etc.
ska hanteras på bästa sätt.
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Ett möte med diverse intressenter (universitet, högskolor) ska hållas där SKK och Agria
framför vilka ämnen som man önskar få forskning kring.
Fonden delade vid sitt möte i november ut ca 2,4 miljoner kronor till 13 projekt.
Projekt som anslogs från SKKs del av fonden är Jens Häggström/Samband mellan
myokardiell prestanda och grad av remodulering hos hundar med kronisk
hjärtklaffsdegeneration, Tove Fall/Diabetas hos hund och Ingegerd Fagerberg/Hund i
vården av äldre med demenssjukdom.
CS noterade informationen.

§ 183 Ny mall för rasstandard
Ulf Uddman informerade att FCI har ändrat utformningen av rasstandard när det gäller
layouten.
Ulf Uddman redovisade nuvarande utformning samt det förslag till ny utformning som
FCI kommer att använda.
CS beslutade att följa FCIs förslag som innebär att rubriken sätts ovanför texten istället
för som nu i vänstermarginalen.

§ 184 Internationella frågor
a) FCI European Section – FCI Quarterly Update
För information fanns kvartalsrapport från FCIs europasektion.
CS noterade informationen.
b) FCI General Committee Meeting, March 2009
För information fanns protokoll från FCIs styrelses möte den 26-27 mars 2009 i
Luxemburg.
CS noterade informationen.
c) FCI General Committee Meeting, July 2009
För information fanns protokoll från FCIs styrelses möte den 28-29 juli 2009 i
Wien.
CS noterade informationen.
d) FCI Internal regulations for the presidents of the FCI Optional Commissions
För information fanns regelverk för ordförande i FCIs frivilliga kommittéer.
SKKs kansli har distribuerat regelverket till SKKs FCI representanter samt till
SKKs kommittésekreterare.
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CS noterade informationen.
e) Snabba minnesanteckningar från FCIs generalförsamling i Bratislava 5-6
oktober 2009
Ulf Uddman och Nils Erik Åhmansson informerade om att en stark önskan om
en förändring i FCIs styrelse fanns hos många länder. Det innebar att i styrelsen
omvaldes Hans Müller, men med en stark markering, då 24 länder valde att inte
föreslå omval av Müller. I styrelsen nyvaldes Christopher Habig, Tyskland och
Tamas Jakkel, Ungern, dvs. 2 av 3 som valdes var nya.
SKK/NKK motionerade om att den demokratiska ordning som beslutades vid
generalförsamlingen 2007 i Mexico ska gälla vann stort gehör.
Världsutställning för kommande år går 2013 till Ungern och 2014 till Finland.
FCIs avgifter för 2009-2011 blir oförändrade.
5 länder valdes in som fullvärdiga medlemmar från att de tidigare har varit
”federated members”. Totalt fortfarande 83 länder i FCI.
Några stadgeändringar som rör klarlägganden kring vilken ”legal status” man
har då man bor i två länder antogs att gälla fr.o.m. 1 januari 2010.
Styrelsen fick i uppdrag att se över en sanktionsplan för när en domare dömer
för en konkurrerande klubb i ett annat land.
Nils Erik Åhmansson blev vald som revisor inom FCI.
Ulf Uddman är invald i en grupp som ska se till att de nya stadgarna och
statuterna följs på bästa sätt inom FCI-organisationen.
CS noterade informationen.
Övrigt
Åke Hedhammar föreslår CS att en kontakt tas med EU-parlamentarikern Marit Paulsen
med anledning av den mediedebatt som uppstod för någon månad sedan kring aveln
med våra sällskapsdjur och då särskilt hundar.
CS uppdrog till Åke Hedhammar att förbereda en sådan kontakt.

§ 185 Nordiska frågor
a) Protokoll från möte i NKU/AU den 21 augusti 2009
Protokoll fanns från möte i NKU/AU den 21 augusti 2009 i Reykjavik.
CS noterade informationen.
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§ 186 Information från
a) Ordförande
Bukowskis höstauktion
Svenska Kynologiska Akademin har till museet förvärvat Bruno Liljefors tavla
”Kling”. Tavlan är daterad 1909 och visar stövaren Kling som var den första
champion att hamna i SKKs stambok. Kling var också uppfödd av Svenska
Kennelklubbens grundare, A P Hamilton.
CS uttryckte stor glädje över förvärvet och tavlan kommer att pryda sin plats i
museet.
Svenska Brukshundklubbens (SBK) hantering av statliga medel
En journalist har till Nils Erik Åhmansson anfört kritik om hur SBK hanterat de
statliga medel på drygt 3 miljoner kronor man får i bidrag varje år. Ordförande
har haft ett samtal med SBKs ordförande, Staffan Thorman i frågan och
konstaterar att SBK har tagit till sig den kritik som varit och nu på bästa sätt
kommer att lösa frågan.
CS noterade informationen.
b) CS ledamöter
Bengt Pettersson
Utskick av underlag till CS möten via e-post
Bengt Pettersson uttryckte att det är vissa svårigheter med tillvägagångssättet
att skicka ut handlingar via e-post.
Då fler ledamöter var av samma åsikt beslutade CS att återgå till att pärmarna
skickas ut kompletta.
Laboratorium för test av dopingprover
Bengt Pettersson efterlyste hur långt Finland kommit i sina förhandlingar med
tänkt företag.
CS beslutade att ta upp frågan vid nästa NKU/AU möte i januari 2010.
SM i barmarksdrag i Ånnaboda
Vid detta evenemang deltog Bengt Pettersson för att utbilda provtagare för
dopingprover på hund. Det finns i dagsläget 10 personer som är intresserade av
att utbilda sig som provtagare för hund. De berörda personerna är idag
provtagare på humansidan. Vid ovanstående tillfälle deltog 4 personer som alla
klarade utbildningen.
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Per-Inge Johansson
Svenska Vallhundsklubben
På grund av ett antal rykten som uppkommit gällande vallning med hund har
Per-Inge Johansson tagit kontakt med Svenska Vallhundsklubben. Upphovet till
ryktet är en amerikansk film som visar vallning med hund.
Klubben ska vid sitt kommande årsmöte informera om vikten av att de etiska
reglerna för vallning följs.
Jahn Stääv
Remisstid för ändring av SKK stadgar
I enlighet med KF-beslutet tidigare i år har revideringarna av SKKs stadgar
skickats ut på remiss. Remisstiden är dock bara en månad med hänsyn till
karaktären av de ändringar som ska göras, samt att beslut om stadgeändringar
kan fattas innan årsmöten 2010 ska genomföras. Remissen har försenats bl.a. på
grund av sjukdom.
Föreningskommittén har utsett ett VU som består av Alf Andersson, Karin
Sejnell och Jahn Stääv.
CS noterade informationen.
Mats Stenmark
Länsklubbarnas ordförandekonferens
Mats Stenmark deltog på mötet som hölls den 26 och 27 september. 15 av 25
klubbar var närvarande vid mötet.
Ett antal frågor ställdes och diskuterades:
Domares antal BIR- och BIS-uppdrag, utställningskataloger, hur ska de centrala
utbildningarna fungera utan SKKs utbildningskommitté, kvalitetssäkring av
domare, hur hantera person som inte är medlem men som beter sig illa på
utställning, statusen för dagboksprojektet, etc. etc.
CS beslutade att Ulf Uddman, efter diskussion med berörd kommittéordförande,
besvarar frågorna.
Specialklubbskonferens samt möte för ordförande i läns- och specialklubb
Ordförandegruppen har också önskemål att få delta under några av lördagens
punkter alternativt att dessa punkter läggs under söndagens program.
CS diskuterade önskemålet men beslutade att de aktuella punkterna kommer att
kunna tas upp vid den kommande länsklubbskonferensen i oktober 2010 och då
kan informationen anpassas och hållas från länsklubbarnas perspektiv.
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Curt-Christer Gustafsson
Aktuella diskussionsämnen
I norra delen av landet diskuteras mycket rovdjur och i den södra delen
diskuteras mycket vildsvin.
Vildsvinsprov
Det första provet för vildsvinshundar ska hållas den 26 och 27 november i
Boxholm. Som arrangör står Svenska Kopovklubben.
CS noterade informationen.
Annica Uppström
Förkortningslexikon
Önskar att SKK tar fram ett förkortningslexikon att läggas ut på SKKs
webbplats. Ulf Uddman informerade att det finns med i den IT-plan som ska
presenteras för nästkommande år.
ID-kort/namnbrickor
PTK önskar namnbrickor för sina ledamöter.
SKKs FCI-delegater önskar också namnbrickor med engelsk text.
Resterande frågor under denna punkt kommer i paragraf 188.

§ 187 Gemensamma Nordiska utställningsbestämmelser
Den bordlagda § 175 återupptogs då Kjell Bräster som pensioneras vid årsskiftet och
Kjell Svensson som är nytillträdd tävlings- och utbildningschef kunde välkomnas till
mötet.
Ulf Uddman informerade om bakgrunden till de gemensamma nordiska utställningsbestämmelserna.
Arbetet med bestämmelserna har nu kommit så långt att de finns ett utarbetat förslag
som ska presenteras vid nästa möte i NKU/AU i januari 2010.
CS gick igenom det befintliga förslaget och lämnade förslag till smärre justeringar.
CS beslutade att ge mandat till Nils Erik Åhmansson, Carl Gunnar Stafberg och VD att
fortsätta processen av projektet. Ordförande gav uttryck för att klubbslaget för detta
beslut med all rätt kan kallas för historiskt!
Kjell Bräster och Kjell Svensson lämnade mötet, efter det att Kjell Bräster tackats för
mycket gedigna arbetsinsatser genom åren.
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§ 188 Information från (forts.)
b) CS ledamöter
Göran Bodegård
Anmälningar med ekonomiska och förtalsmässiga konsekvenser
Göran Bodegård önskar i en skrivelse att CS diskuterar, fastslår och påminner
om vilka förhållanden som gäller i samband med anmälningar som kan ha både
ekonomiska och förtalsmässiga konsekvenser.
Det är även viktigt att kommittéerna alltid skickar skrivelser med anklagelser
och utpekanden till den berörde innan beslut tas för att undvika negativa följder
för någon som är grundlöst utpekad.
Ulf Uddman informerade att detta redan görs i kommittéerna och att det kommer
att tas upp vid nästa sekreterarmöte.
Vidare ställs frågan om vem som betalar en DNA-utredning för en grundlös
anmärkning om misstanke om felaktigt faderskap? Ulf Uddman informerade om
att är DNA-resultatet korrekt då står SKK för kostnaden, i annat fall står
djurägaren/uppfödaren för kostnaden.
Okynneskastrering av hundar
Frågan finns inom ramen för de gemensamma Nordiska
Utställningsbestämmelserna varför denna skrivelse lades till handlingarna utan
åtgärd. Se också § 167.
Fokusering på mentaltester och dylikt
CS kommer vid sitt nästa möte den 17 februari få informationer och möjlighet
till diskussion kring ämnet vid Kommittén för hundars mentala hälsa.
SKKs ungdomspolicy - återväxten
CS önskar att Göran Bodegård kommer med konkreta förslag till vad som bör
göras.
c) Verkst. Dir.
Polisanmälan av misstänkt dataintrång enligt BrB 9 c §
Ulf Uddman informerade om att ett misstänkt olovligt dataintrång på SKKs
webbplats gjorts under perioden 21 – 27 september 2009. SKK avvaktar nu
polisutredningen.
Svenska Kynologiska Akademin – revidering av stadgar
Akademin önskar revidera sina stadgar för att bättre anpassa dem till det sätt
som ledamöterna arbetar på.
CS beslutade fastställa förslaget till reviderade stadgar.
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Grupptalan mot Posten
Ernst & Young och KPMG har informerat om planerna att starta en grupptalan
mot Posten som rör momsdebitering på porto för ideella föreningar, som är
momsbefriade. Frågan drivs genom Svenskt Friluftsliv där SKK är medlem.
Bakgrunden är en dom i Europadomstolen där den brittiska posten har fällts för
brott mot EU-direktiven genom att debitera moms på porto för ideella förningar.
Momsutredningen
Momsutredningen har nu kommit. Materialet är omfattande och innefattar över
300 sidor text. SKK får hjälp i arbetet med att uttolka utredningen. Svenskt
Friluftsliv kommer sannolikt samordna friluftsorganisationernas uppfattning.
Möte med Jordbruksverket
Under hösten kommer möten att hållas med Jordbruksverket bl.a. när det gäller
ID-märkning och revidering av regelverket för hållande av hund och katt.
Möte med djurförsäkringsbolagen m.fl.
Den 2 december kommer ett möte att hållas med djurförsäkringsbolagen,
företrädare för Sveriges Veterinärförbund och Svensk Djursjukvård (f.d.
Djursjukhusföreningen).
Nytt samarbetsavtal
Ett nytt treårigt samarbetsavtal har ingåtts med Mars.
Personal
Kjell Svensson har anställts som ny tävlings- och utbildningschef efter Kjell
Bräster. Kjell Svensson har sin bakgrund i SSRK.
Lotta Skoog har anställts som ny marknadschef och börjar sitt arbete i januari
2010.
Petra Waleij efterträder i april Ulla-Britt Karlmann som ansvarig för
registreringsavdelningen. Ulla-Britt Karlmann övergår till avelssekretariatet där
hon kommer att arbeta deltid fram till sin pensionering.
Berit Wallin-Håkanson kommer att vara adjungerad till AK som ögonveterinär
efter Lennart Garmer som går i pension.
SKKs avtal med SLU som rör genetisk kompetens upphör. På sikt är avsikten att
anställa Sofia Malm som idag verkar vid SLU för dessa uppgifter.
Åke Hedhammar kommer att gå i delpension och ägna sin tid mer åt forskning.
Han kvarstår dock som SKKs kynologiska expert och adjungerad till CS.
Röntgenavläsare
Håkan Kasström har gått i pension och läser i princip inga bilder längre. SKKs
huvudavläsare är idag Annie Liman, som är inlånad från Finland. Kerstin
Hansson från SLU samt Jessica Ingman avläser också röntgenbilder.
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Ulf Uddman har fört samtal med presidiet angående avläsaren Jessica Ingman.
Jessica är intresserad av att förkovra sig inom ämnet genom vidareutbildning
och söker därför bidrag från SKK .
CS diskuterade frågan och beslutade att tillstyrka att Jessica Ingman får ett
bidrag om högst 100 000 kronor för vidareutbildning. CS beslutade vidare att
återbetalning av bidraget ska ske om Jessica Ingman slutar sitt åtagande för SKK
inom fem år efter utbildningen. CS uppdrog åt VD att skriva avtalet.
Tjänstehundsutredningen
Utredningen har nu haft sitt sista möte och materialet kommer att lämnas över
till ministern i början av januari 2010. Propositionen väntas inte bli klar förrän
2011.
Assistanshundar
Projektet arbetar vidare och för närvarande har man 20 ekipage i utbildning.
Projekten arbetar för att kunna visa den samhällsekonomiska effekten av att
kunna ha en hund som hjälp till självhjälp efter den treåriga försöksperioden.
Hundar i vården
Utifrån samtal med företrädare för hund i vården ska SKK se över och komma
med förslag till vilken roll SKK ska ta i det allt mer ökade antalet hundtjänsteföretag som t.ex. vårdhundar, assistanshundar etc. Ulf Uddman föreslår att en
arbetsgrupp bestående av Bengt Pettersson, Katarina Sundberg och VD under
2010 får ett brett mandat att arbeta med frågan.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
The Kennel Club
The Associate Parliamentary Group for Animal Welfare har presenterat ett
material som omfattar rekommendationer för avel, uppfödning, veterinäryrket,
lager och regler, försäljning av valpar etc.
Likviditet
Likviditeten är god.
Registreringsstatistik
Utvecklingen av valpregistreringssiffrorna ligger på samma nivå som vid CS
senaste möte.
Medlemsstatistik
Medlemssiffran pekar svagt nedåt.
SKKs medlemsregister
Det nya medlemsregistret är nu igång och felprocenten i SKKs utskick är ytterst
låg vilket är mycket bra.
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§ 189 Principdiskussion kring stambokföringsavgiften med innebörden att öka
prisdifferentieringen mellan elektroniskt eller manuellt inrapporterade
resultat
Den avgift som läns- och specialklubbar idag betalar för att stambokföra resultaten från
utställning, prov och tävling är 30 kronor och 5 kr rabatt för de som väljer att skicka in
sina resultat elektroniskt. Från denna debitering finns provresultat som innehåller en
stor mängd delresultat där en högre debitering sker, dock har några av klubbarna valt att
inte skicka in dessa.
SKKs målsättning har under ett flertal år varit att föra över registrering av resultat från
manuell registrering till att få in resultaten elektroniskt. SKK har för detta ändamål
skapat ett antal olika IT-verktyg som stöd för klubbarna. I IT-planeringen för 2010 finns
även att ta fram IT-verktyg för jaktprovsverksamheten.
För 2011 finns ett beslut om att höja avgiften från 30 till 35 kronor med 5 kr rabatt.
Förslag att prisskillnaden 2011 ökar till 30 kr för elektronisk inrapportering och 50 kr
för manuell registrering på SKKs kansli.
CS diskuterade förslaget till höjning av avgifterna för inrapportering av resultaten. CS
beslutade att avgiften får höjas när SKK kostnadsfritt kan erbjuda en datorstödd lösning
till klubbarna.

§ 190 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 Hundsport Funktionär
CS beslutade att § 171 faller under denna punkt.

§ 191 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir den 17 februari 2010.

§ 192 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Annika Klang
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Justeras:

Nils Erik Åhmansson
Ordförande

Justeras:

Ionie Oskarson

Annica Uppström

