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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse torsdag-
fredag 2015-11-12--13. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf., Mats Stenmark, Britt-Marie Dornell, Annica Uppström (§ 141- delar 
av § 165) Bengt Pettersson, Bo Skalin, Thomas Uneholt, Maritha Östlund-Holmsten, 
Eva Lejdbrandt 

Suppleanter: 

Freddy Kjellström, Patrik Cederlöf, Birgitta Bernhed 

Adjungerade: 

Ulf Uddman, Åke Hedhammar (§ 141- § 161), Kjell Svensson 
 

Anmält förhinder:  

Agneta Ståhle, Åsa Blomqvist 

Protokoll 

Annika Klang 
 
§ 141 Sammanträdet öppnas 
 
Pekka Olson hälsade välkommen till det första sammanträdet med den nya styrelsen 
och förklarade sammanträdet för öppnat. 
 
 
§ 142 Val av justerare 
 
Bengt Pettersson och Thomas Uneholt utsågs att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. 
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§ 143 Föregående protokoll nr 5-2015 
 
a) § 115 a) Svenska Brukshundklubben och FM-hund och tävlingslicens 
Ulf Uddman informerade om att sedan CS möte i oktober har frågan inte kommit 
närmare en lösning. 
 
SKK har inte fått någon återkoppling på brev som skickats till Försvarsmakten. 
 
SBK har nu tagit ett beslut som går emot det som SKK tidigare beslutat om angående 
FM-hundar. 
 
CS förde en lång diskussion med målet att CS önskar hitta en lösning så att FM-hundar 
kan registreras i SKK. 
 
CS beslutade att omedelbart ta en förnyad kontakt med FM. 
 
b) § 117 a) Offertförfrågan från Myndigheten för delaktighet 
Ulf Uddman informerade om att tre anbudsgivare lämnat offert på uppdraget. 
 
Svenska Brukshundklubben var de som fick uppdraget.  

• För SKK betyder att Assistanshundsrådets telefonservice håller öppet till den 30 
november. 

• De prov som är planerade genomförs 
• En överlämning till SBK sker vid ett möte den 23 november 
• SKK hjälper SBK så att brukare och instruktörer ska märka så lite som möjligt av 

övergången till ny huvudman 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
c) Protokoll nr 6-2016 
Konstituerande protokoll fört vid Svenska Kennelklubbens Centralstyrelses möte den 4 
oktober 2015. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 144  SKK/DK 
 
a) Protokoll nr 4-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 9 
september 2015. 
 
§ 69 Domarkonferenser 
DK föreslår CS att Svenska Lagotto Romagnoloklubben, Svenska Perro de Agua 
Españolklubben, Rasklubben för Portugisisk Vattenhund samt Svenska Barbetklubben 
ska få hålla en gemensam exteriördomarkonferens fredagen den 23 februari 2018. DK 
föreslår även att en minikonferens hålls för shar pei samma datum. Båda dessa 
konferenser ligger samband med den generella domarkonferensen som hålls den 24-
25 februari 2018. DK informerade också att det inte finns utrymme för fler raser att 
delta den 23 februari. 
 
CS beslutade i enlighet med DKs förslag.  
 
§ 70 Domarutbildning - anhållan om vidareutbildning 
DK har fått en ansökan om att hålla en projektutbildning på fyra brakycefali-raser vid 
Västra Kennelklubbens utställning i januari 2016. En klubb har senare meddelat att de 
inte står bakom skrivelsen. De har dock meddelat att de önskar komma med ett annat 
förslag, vilket DK ser positivt på 
 
DK förklarade också att det kommer fler tillfällen under 2016 där domare kan ta del av 
projektutbildningen för brakycefali-raser. 
 
DK informerade också att examinationer kommer att genomföras efter 
projektutbildningens genomförande. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Serbiska domare boende i Sverige utbildade i Serbien 
Vid FCI Show Judges Commission och FCI Show Commission möte I januari 2015 blev 
kennelklubbarna ombedda att vara uppmärksamma på om det finns domare som inte 
bor/verkar I det land de är auktoriserade i. 
 
DK har sammanställt en rapport på FCIs uppdrag som gäller serbiska domare som bor i 
Sverige men som utbildar sig i Serbien. 
 
DK önskar CS godkännande så att rapporten kan vidarebefordras till FCI. 
 
CS beslutade att godkänna rapporten för vidarebefordran till FCI. 
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c) Bedömning av mops vid en utställning i Sverige under sommaren 2015 
Med anledning av att en filmfrekvens från en mopsbedömning under sommaren 2015 
väckt stor uppmärksamhet på sociala medier både i Sverige och utomlands önskar CS 
lämna följande uttalande: 
 
Uttalande med anledning av ett YouTube-klipp på en mops med andningsbesvär vid 
utställning i Sverige under sommaren 2015 
Svenska Kennelklubben (SKK) har aktivt och under en längre tid utarbetat anvisningar 
för en bedömning av exteriöra överdrifter 
(http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/sarskilda-rasspecifika-
domaranvisningar-A7.pdf).  Det har också utarbetats en videoproduktion med särskild 
inriktning på andningsbesvär vilken är tillgänglig på YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=wQ5Lo9E89uQ). 
Vid SKK:s Centralstyrelses sammanträde (CS) den 12-13/11 2015 diskuterades ett 
YouTube-klipp på en mops med andningsbesvär vid utställning i Sverige under 
sommaren 2015. 
CS beklagar djupt det som återspeglas på det YouTube inslag som visar bedömningen 
av en mops med andningsbesvär på en hundutställning i Sverige under sommaren.  
Den tjänstgörande domaren har - i enlighet med den rutin som gäller när situationer 
som denna kommer till organisationens kännedom - ombetts lämna en förklaring och 
motiv för sin bedömning. Denna process är ännu inte avslutad. 
SKK förväntar sig att det som återges i filmklippet inte kommer att upprepas.  SKKs 
ambition är att säkerställa att samtliga domare vid utställningar i Sverige fullt ut tar 
hänsyn till betydelsen av hälsoaspekter vid bedömningen av hundar med exteriöra 
överdrifter. Denna händelse visar med tydlighet på fortsatt behov av uppmärksamhet 
riktat mot exteriöra överdrifter samt på vikten av att fortsätta arbetet med de 
rasspecifika domaranvisningarna. 
För att säkerställa att potentiella avelsdjur i brakycefala (kortskalliga) raser uppfyller 
fullgod hälsostatus samverkar SKK, Sveriges Veterinärförbund, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap och Jordbruksverket i ett 
arbete inom sex fokusområden:  

a) Uppdatering av nationella och internationella data på ohälsa som 
kan förknippas med en brakycefal konstitution.  

b) Utreda möjligheten till central registrering av diagnoser och 
operativa ingrepp kopplade till exteriöra överdrifter. 

c) Revidering av det valpbesiktningsintyg som är obligatoriskt att 
använda för alla SKKs medlemmar med mer information om 
hälsoaspekter som kan kopplas till exteriöra överdrifter.  

d) Utformning av ett protokoll och ett veterinärintyg för bedömning 
av avelsdjur med särskild hänsyn till andningsfunktion. 

e) Ökad utbildning av domare, uppfödare och veterinärer i dessa 
avseenden.   

http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/sarskilda-rasspecifika-domaranvisningar-A7.pdf
http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/sarskilda-rasspecifika-domaranvisningar-A7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wQ5Lo9E89uQ
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f) Konsumentupplysning kring risker förknippade med exteriöra 

överdrifter. 

Dessa projekt syftar alla till att händelser som den ovan angivna ska kunna undvikas. 
Fokusgruppernas arbete kommer fortlöpande rapporteras på DogWellNet.com 
 
Statement regarding a YouTube clip showing a Pug with breathing difficulties at a 
dog show in Sweden. 
The Swedish Kennel Club (SKC) has worked intensively on the education of show 
judges on how to handle exaggerated anatomical features in their duties. Breathing 
has been in focus both in general and specific texts within the Nordic Breed Specific 
Instructions (http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/special-breed-specific-
instructions-A8.pdf). There is also a video production specifically focused on breathing 
difficulties available on YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=kQ_3f4bLkME&feature=youtu.be).  
The SKC board therefore deeply regret the scenario depictured on YouTube regarding 
the examination and rewarding a Pug with clinical signs of distress related to breathing 
at a dog show in Sweden this summer. 
The judge on duty has been asked to explain and motivate his actions according to 
procedures to be followed when situations like this are brought to our attention. That 
process is not yet completed  
SKC expects that such scenarios shown in the film clip are not going to happen again. 
SKC’s ambition is to make sure that every judge at shows in Sweden will fully comply 
with BSI and the importance of the health aspects in the evaluation of exaggerated 
anatomical features. This incident very clearly shows the continuous need for attention 
towards exaggerations in anatomical features and the importance to continue the 
work with the Breed Specific Instructions, BSI. 
To make sure that potential breeding stock in brachycephalic breeds meets expected 
criteria regarding breathing SKK have developed collaborative efforts in Sweden with 
SKC, the veterinary profession and national authorities. Within this collaborative 
framework there are six focus areas: 

a) An update on nationally and internationally available data on the 
prevalence of unhealthy related to a brachycephalic constitution.  

b) Investigate the possibilities to centrally register diagnoses and 
surgical procedures related to exaggerated anatomical features.  

c) Revision of the puppy health certificate, mandatory to all puppies 
sold by members of SKC, to include more focus on constitutional 
aspect on health. 

d) Develop a protocol and veterinary certificate for potential 
breeding stock on breathing capacity intended as a merit and if 
necessary be made compulsory before breeding. 

http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/special-breed-specific-instructions-A8.pdf
http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/special-breed-specific-instructions-A8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kQ_3f4bLkME&feature=youtu.be
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e) Further training of judges, veterinarians and breeders related to 

exaggerated anatomical features.   
f) Consumer education on health risks related to a brachycephalic 

constitution. 

These projects all aiming to avoid scenarios as the one alluded on will be reported on 
at Dog WelllNet.com. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 
 
§ 145 AG Standard 
 
a)  Protokoll nr 2-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
Standard den 31 juli 2015. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 146 SKK/UtstK 
 
a) Protokoll nr 4-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
2015. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 147 SKK/UK 
 
a) Protokoll nr 3-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 18 september 2015. 
 
§ 50 Uppfödarutbildningen 
Arbetet med att ta fram den nya uppfödarutbildningen är långt framskridna, med 
material både för handledare och deltagare. 
 
UK har diskuterat övergångsregler mellan nuvarande och den nya 
uppfödarutbildningen. 2016 kommer att bli ett övergångsår då klubbarna kan 
arrangera uppfödarutbildning med nuvarande material och handledare som inte 
genomfört central handledarutbildning. Detta gäller även utbildningar med det nya 
materialet och centralt utbildade och certifierade handledare. Från och med 2017 kan 
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endast den nya uppfödarutbildningen, med centralt utbildade handledare, arrangeras 
av klubbarna. 
 
CS noterade informationen. 
 
UK har önskemål om att de som genomfört SKKs nya uppfödarutbildning ska kunna 
visa det med en logotype på sin webbplats. 
 
CS diskuterade önskemålet och kommer längre fram att sätta upp det på sin 
dagordning som ett överläggningsärende. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 148 SKK/AK 
 
a) Protokoll nr 4-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 2 
september 2015. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
b) Protokoll per capsulam 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 5 
oktober 2015, per capsulam. 
  
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 149 SKK/KHM 
 
a) Protokoll nr 4-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars 
mentalitet den 15 september 2015. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 150 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 4-2015 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och 
Kennelkonsulentkommitté den 26 augusti 2015. 
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b) Överklagan av beslut U24/15 
En tikägare överklagar i brev UKKs beslut om att inte få registrera valpkull. Bakgrunden 
är att det inte gått att identifiera vilken hane som är far till kullen trots att ett flertal 
hanar DNA-typats. 
 
UKK har beklagat att det inte gått att identifiera hanen till kullen men att det inte finns 
möjlighet att gå längre i ärendet. UKK har beslutat att tillåta registrering med tom 
härstamning på faderns sida samt med avelsspärr. 
 
CS har tagit del av ett mycket stort material i ärendet och liksom UKK beklagar CS den 
svåra situation som uppstått.  
 
Efter en lång diskussion beslutade CS att avslå överklagan och fastställa UKKs beslut. 
 
c) Enkätundersökning 
Som information redovisade resultatet av en enkät som skickats ut via e-post till drygt 
11 000 uppfödare. Knappt 50 % har öppnat enkäten. Av de 500 svar som kommit in 
svarade 385 att de haft besök från en kennelkonsulent de senaste fem åren. 163 
önskade få besök medan 72 inte önskade något besök från en konsulent. Närmare 70 
% av de som svarat ansåg sig ha haft nytta av sitt kennelkonsulentbesök. 
 
Svaren visar att SKKs kennelkonsulentverksamhet är en uppskattad förmån och tillgång 
för uppfödarna. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 151 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr 5-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
13 oktober 2015. 
 
b) Förfrågan från Jaktretrieverklubben, JRK, och Jaktspanielklubben, JSK, om att 
 bilda verksamhetsklubbar 
SKK/FK önskar att CS tar upp ovanstående fråga till diskussion. 
 
Klubbarna önskar enligt dansk modell kunna arbeta inom SKK-organisationen som två 
verksamhetsklubbar, en för retriever och en spaniel, med särskilt beaktande av deras 
brittiska arv som jakthundar. 
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CS diskuterade frågan ingående och beslutade att SKK tar ett initiativ till ett möte där 
Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, JRK och JSK ingår. Från SKK deltar Ulf Uddman och 
Britt-Marie Dornell. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 152 Disciplinnämnden, DN 
 
a) Protokoll 
För information fanns protokoll fört vid Disciplinnämndens möte den 21 augusti 2015. 
 
§ 35 Diskussion 
Disciplinnämnden har med anledning av några ärenden som behandlats av nämnden 
uppmärksammat problem med rättskipningsområdet och prövningen av anmälningar 
mot domare och andra funktionärer som auktoriseras av organ inom SKK-
organisationen. 
 
DN önskar att CS tar upp frågan till diskussion. 
 
CS diskuterade frågeställningen och anser att det finns en fungerande ordning för hur 
ärenden hanteras. 
 
CS beslutade dock att DN kan lämna förslag till en eventuell justering av DNs 
arbetsordning för att underlätta arbetet. 
 
b) DN-beslut 
För information fanns beslut tagna av Disciplinnämnden. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 153 Svenska Kynologiska Akademin 
 
a) Protokoll nr 2-2015 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kynologiska Akademin den 8 september 
2015. 
 
b) Förslag på ny ledamot 
Akademin föreslår att Staffan Thorman återinträder som ledamot. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
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c) Ny ordförande i Akademin 
Pekka Olson har övertagit ordförandeskapet i Akademin efter Nils Erik Åhmanssons 
avgång. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 154 Skrivelser från läns- och specialklubb 
 
a) Skrivelse från Värmlands Kennelklubb angående för höga avgifter vid 
 utbildningar 
 
En lokal kennelklubb inom Värmlands Kennelklubb informerar om att kostnaden för att 
delta på SBKs instruktörsutbildningar har stigit med 100 %, för de klubbar som inte är 
brukshundklubbar.  
 
CS beslutade att SKK/PtK får i uppdrag att handlägga ärendet. 
 
 
§ 155 Skrivelser från medlemmar och privatpersoner 
 
a) Skrivelse från ett antal personer genom Yvonne Öster, angående registrering 
 av border collie 
 
Önskemålet i skrivelsen är att valpkullar efter föräldrar utan vallhundsprov ska kunna 
registreras i SKK, vilket inte är fallet idag. 
 
Ulf Uddman har i ett mejl kommenterat några av frågeställningarna i skrivelsen, bl.a. 
nedanstående 
 
Årets Kennelfullmäktige har gett SKK/CS i uppdrag att göra en total översyn av samtliga 
särbestämmelser för valpregistreringar mellan åren 2016 till 2020. Då kommer även 
särbestämmelserna för border collie att ingå. En aspekt som kommer att värderas är 
hur reglernas syften har uppnåtts och även det generella målet att minst 75 % av 
hundar födda i Sverige ska registreras i SKK. 
 
Kommentarerna är även skickade till Svenska Vallhundsklubben, som ännu inte lämnat 
några synpunkter. 
 
CS beslutade att överlämna ärendet till SKK/AK för vidare handläggning. 
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b) Skrivelse från Konkurrensverket 
SKK har från Konkurrensverket tagit emot ett brev med ett antal frågor som rör SKKs 
villkor för bl.a. avel och registrering. Klagomålen är anonyma men de avser de villkor 
som SKK ställer för att få registrera och avla på border collie och tysk schäferhund samt 
dels regler när domare dömer på klubb som inte är godkänd av SKK. 
 
CS har tagit del av brevet och beslutade uppdra till VD att besvara brevet. CS kommer 
att ta del av svaret innan det skickas till Konkurrensverket. 
 
 
§ 156 Myndigheter 
 
a) Näringsdepartementet – Remiss: Kontrollmyndighetens rätt till tillträde enligt 
 djurskyddslagen (1988:534) 
SKK har fått möjlighet att besvara ovanstående remiss och CS ser inget skäl att inte 
tillstyrka densamma. 
 
b) Länsstyrelsen i Skåne 
SKK har skickat en skrivelse till landshövdingen i Skåne för att få stöd för att kunna 
förbättra samarbetet mellan länsstyrelsen i Skåne och SKK och dess uppfödare. 
 
Landshövdingen har svarat med en inbjudan till en informationsträff om avelsprojektet 
Trubbnos som ska hållas i början av december i Malmö. 
 
SKK kommer att vara representerat vid detta möte. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Näringsdepartementet – Remiss: Sekretessbrytande bestämmelse för 
 personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst vid vanvård av djur.  
SKK har fått möjlighet att svara på ovanstående remiss.  
 
CS diskuterade kring remissen och beslutade att tillstyrka den föreslagna ändringen. 
 
 
§ 157 Nordiska frågor 
 
a) Protokoll NKU/AU 
För information fanns protokoll från NKU/AUs möte i Stockholm den 24 september 
2015. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 158 Internationella frågor 
 
a) Rapport från inmönstring av lancashire heeler – inför ansökan om 
 erkännande som ras 
För information fanns rapport från inmönstring av lancashire heeler vid 
Europautställningen i Lilleström den 6 september 2015. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
b) Towards a Stronger FCI: Proposal for Change 
Pekka Olson och Ulf Uddman informerade om det möte som hållits i Frankfurt mellan 
kennelklubbarna från Norge, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien och Sverige. Syftet 
med mötet var att tillsammans forma ett förslag till förnyelse och modernisering av 
FCI. 
 
Från mötet har en gemensam skrivelse skickats till FCI för vidare handläggning. FCI ska 
utse en arbetsgrupp som bl.a. ska arbeta vidare med att lämna förslag till revidering av 
FCI stadgar och förordningar. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 159 Ekonomi 
 
a) Delårsbokslut 30 september 2015 
Ulf Uddman redovisade prognosen per den 30 september som pekar mot ett något 
bättre resultat än bedömningen per den 30 juni. Rörelseresultatet beräknas bli strax 
under 3 miljoner kronor vilket är väsentligt bättre än det budgeterade underskottet på 
0,4 miljoner kronor. 
 
Den negativa trenden för Länsklubbsuppdraget fortsätter. Prognosen per 30 
september pekar på ett underskott på 1,5 mnkr. Den stora förändringen är nedgången 
på medlemsintäkterna. Med 2,4 mnkr till 32,7 mnkr. Totalt beräknas intäkterna för 
uppdraget uppgå till 37,3 mnkr. 
 
CS noterade informationen. 
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b) Reviderad budget 2016 
Ulf Uddman redovisade en reviderad budget för 2016. 
 
I den reviderade budgeten ingår besparingar för tidningen Hundsport, som innebär att 
tidningen kommer att minska med ca 200 sidor per år. Den största besparingen 
kommer att synas genom att länsklubbarnas utställnings-PM flyttas ut från tidningen 
till SKKs webbplatser. 
 
CS diskuterade förslaget och uppdrog till chefen för Tävling och utbildning att ta fram 
instruktioner för hur digitala PM ska publiceras på respektive länsklubbs webbplats. 
 
Efter ytterligare smärre justeringar godkände CS det redovisade förslaget. 
 
 
§ 160 Statistik 
 
Medlemssiffror 
Medlemssiffrorna visar en svag uppåtgående trend. 
 
 
Registreringssiffror 
Årets valpregistreringssiffror pekar mot att bli ca 50 000 vid årets slut. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 160 Mötesspecifika frågor 
 
Att arbeta i CS och kommittéer 
SKKs ordförande inledde med att gå igenom arbetsordningen för CS. Innehållet i 
arbetsordningen syftar till att övergripande ange CS uppgifter och arbetsfördelning 
mellan CS ledamöter samt hur styrelsens arbete ska genomföras i form av rutiner och 
standarder. Arbetsordningen fastställs vid första ordinarie sammanträde efter 
Kennelfullmäktige och gäller till nästa ordinarie Kennelfullmäktige om inte CS beslutar 
något annat. 
 
CS beslutade att fastställa den föreslagna arbetsordningen. 
 
 
§ 161 Ajournering av sammanträdet 
 
Ordförande ajournerade sammanträdet till den 13 november kl. 08.30. 
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§ 162 Sammanträdet återupptas 
 
Ordförande avslutade ajourneringen och återupptog sammanträdet. 
 
 
§ 163 Mötesspecifika frågor 
 
Att arbeta i CS och kommittéer – forts. 
CS återupptog punkten med att gå igenom olika dokument som gäller för arbetet i CS 
och de olika kommittéerna. 
 
Ansvarsfördelningen inom CS för olika kommittéer och övriga organisationer 
 
NKU, FCI och andra kennelklubbar  Pekka Olson, Mats Stenmark, Ulf 
    Uddman 
Avelskommittén   Annica Uppström 
Uppfödare- och Kennelkonsulentkommittén Agneta Ståhle 
Föreningskommittén   Thomas Uneholt 
Kommittén för hundars mentalitet  Maritha Östlund-Holmsten 
 
Kommittén för medlemsfrågor  Patrik Cederlöf 
Domarkommittén   Mats Stenmark 
Utställningskommittén   Bo Skalin, vice Thomas Uneholt 
Jakthundskommittén   Britt-Marie Dornell, vice Freddy 
    Kjellström 
Prov och Tävlingskommittén/NatDopK  Bengt Pettersson 
Utbildningskommittén   Eva Lejdbrandt 
 
AG Rashundar/medlemsrekrytering  Birgitta Bernhed 
AG Standard    Renée Willes  
AG Domare till Sthlm Hundmässa  Mats Stenmark 
AG SRD    Göran Bodegård  
AG Organisationsutredning   
 
Svenska Kynologiska Akademin Pekka Olson 
 Staffan Drangel 

Märta Ericson (mandat upphör 
2017), 
Åke Hedhammar 
Hans Jerenäs 
Marina Reuterswärd (mandat 
upphör 2017) 
Renée Willes 
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Karin Hedberg 
Staffan Thorman 
Ulf Uddman, adjungerad 

 
SKK/Agria forskningsråd,   Valda till 2016: 
utses i samråd med Agria Berndt Klingeborn, ordförande 
 Astrid Indrebøe 
 Helle Friis Proschowsky 
 Lotta Möller 
 Anders Forslid 
 Lars-Åke Levin 
 Björn Forkman 
 
AB Fritidsrörelsernas Hus Avvecklas 2015 
Föreningsdistribution i Spånga AB Avvecklas 2015 
 
Assistanshundsrådet Avvecklas 2015 
 
 Endast anmälan: 
Stiftelsen SKKs Donatorers Fond Pekka Olson, Ulf Uddman 
Stiftelsen SKKs Forskningsfond Pekka Olson, Ulf Uddman 
Stiftelsen Ulla Segerström och Bertil Pekka Olson, Ulf Uddman,  
Sted-Grens Fond Åke Hedhammar 
 
Samverkan med svenska organisationer 
Avrapportering sker på lämpligt sätt när så är aktuellt till CS eller berörd kommitté för 
samtliga representanter från SKK. 
 
Agrias Skadeprövningsnämnd Agneta Lönn 
Djurbranschens Yrkesnämnd Ulf Uddman 
Jordbruksverkets smittskyddsråd Linda Andersson (förordnad av 
 Jordbruksverket). Suppleant 
 Helena Skarp 
Nationella Dopingkommissionen Anders Eriksson, ordf., Bengt 
 Pettersson, Åke Hedhammar 
Samverkande organisationer, SVO Ulf Uddman 
 
Svenskt Friluftsliv Ulf Uddman 
SLUs forskningsfond Ulf Uddman (förordnad av SLU) 
Stiftelsen Stor-Stockholms Djursjukhus Nils Erik Åhmansson  
 (förordnande tillsvidare) 
Studiefrämjandet Eva Lejdbrandt, Kjell Svensson, 
 Nina Berggren 
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Svenska Jägareförbundet Pekka Olson, Britt-Marie Dornell, 
 Björn Eek 
Nationella Viltolycksrådet Utses av 
 SKK/Jakthundskommitté 
Rovdjurscentret De 5 Stora Utses av 
 SKK/Jakthundskommitté 
Samverkansgruppen för hundvälfärd Pekka Olson, Helena Skarp, Åke  
(SKK/JV/SVF/SVS/SLU) Hedhammar 
Sveriges Veterinärförbund/Svensk Djursjukvård Pekka Olson, Åke Hedhammar, 
 Ulf Uddman 
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Ann-Charlotte Hillberger 
 (förordnad av regeringen) 
 
Sveriges Hundungdoms ungdomsråd Utses av SKKs Förenings-
 kommitté 
 
Årets bragdhund Ulf Uddman, Annika Klang, Hans 
 Rosenberg, Agria 
Årets narkotikasökhund Ulf Uddman 
Årets polishund Brith Andersson 
Årets sociala tjänstehund Utses 2016 
 
Nordiskt samråd 
NKU/AU Pekka Olson, Mats Stenmark, Ulf 
 Uddman 
NKU/Agility Nalle Jansson 
NKU/Freestyle Rolf Gustavsson 
NKU/Lydnadskommitté Thomas Lundin 
 
NKU/Röntgenpanel Kerstin Hansson, Jessica Ingman 
NKU/Index Sofia Malm 
NKU/DNA-grupp Sofia Malm, Tomas Bergström, 
 Helena Skarp, vid behov 
NKU/Vetenskapliga kommitté Åke Hedhammar, Helena Skarp, 
 Linda Andersson, Sofia Malm, 
 Tomas Bergström 
NKU/Jakt Britt-Marie Dornell 
 
 
Internationellt samråd  
 
FCIs generalförsamling Pekka Olson, Mats Stenmark, Ulf 
 Uddman 
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FCIs europaförsamling Pekka Olson, Mats Stenmark, Ulf 
 Uddman 
 
FCIs agilitykommitté Nalle Jansson 
FCIs avelskommitté Annica Uppström 
FCIs kommitté för brittiska stående fågelhundar Britt-Marie Dornell 
FCIs kommitté för brukshundar Ionie Oskarson 
FCIs mondioring Emma Svensson 
FCI nordisk style Ionie Oskarson 
FCIs domarkommitté Mats Stenmark 
FCIs kommitté för drivande hundar Freddy Kjellström 
 
FCIs grythundskommitté Johan Sonesson 
FCIs kommitté för kontinentala fågelhundar Marie Nylander 
FCIs lydnadskommitté Thomas Lundin 
FCIs retrieverkommitté Lars Johnsson 
FCIs kommitté för räddningshundar Leif Sundberg 
 
FCIs utställningskommitté Bo Skalin 
FCIs vallhundskommitté Katarina Björn 
FCIs vinthundskommitté Jonny Hedberg 
FCIs spanielkommitté Rolf Näslund 
FCIs freestylekommitté Charlie Westrin 
FCIs draghundskommitté Eveline Koch 
FCIs vetenskapliga kommitté Åke Hedhammar, vald av FCIs 
 generalförsamling 
 
Europeiska ögonpanelen Beslutas efter behov inför varje 
 möte 
Internationella HD/ED-panelen Beslutas efter behov inför varje 
 möte 
Europeiska ID-registret, EPN Helena Nyberg 
Samråd med kennelklubbar i Europa Pekka Olson, Ulf Uddman samt 
 Nils Erik Åhmansson, tillsvidare 
 
CS beslutade fastställa förslaget. 
 
CS beslutade även att fastställa nedanstående dokument för arbetet: 
 
a) c) Lathund för kommittéledamöter 
b) Ersättningsregler för CS/kommittéledamot 
d) Bidragsregler för Landslagsfonden 
d) Instruktion för VD i Svenska Kennelklubben 
e) Attestinstruktion - SKK 
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f Uppdrag från Kennelfullmäktige och Länsklubbsfullmäktige 2015 
g) Uppdrag från verksamhetsplanen eller Kennelfullmäktige som inte har delegerats 
h) Personer som lämnar centrala uppdrag 
i) Utredningsdirektiv till SKKs Organisationsutredning 
 
 
§ Revidering av SKKs firmateckning 
 
CS beslutade att Svenska Kennelklubbens firma även innefattande Svenska 
Kennelklubbens tre stiftelser, Stiftelsen Donatorers fond, Stiftelsen Svenska 
Kennelklubbens Forskningsfond och Stiftelsen Ulla Segerström och Bertil Sted-Grens 
fond ska tecknas av ordförande Per Erik (Pekka) Olson, vice ordförande, Mats 
Stenmark, samt VD, Ulf Uddman, två i förening. 
 
CS beslutade också att bemyndiga endera ordföranden, Per Erik (Pekka) Olson, VD, Ulf 
Uddman, adm.chef Jerry Mankowski att i förening med endera Marie Bergquist, Anna 
Hansson eller Iréne Göth teckna klubbens firma vad gäller uttag eller överföringar från 
bank- eller plusgirokonton samt fullmakter för indrivning av kundfordringar. 
 
Vidare bemyndigades ordföranden Per Erik (Pekka) Olson, VD Ulf Uddman, 
adm.chefen Jerry Mankowski, Marie Bergquist, Anna Hansson, Iréne Göth att ha 
tillträde till klubbens samtliga hyrda bankfack. 
 
Dessutom bemyndigades VD, Ulf Uddman, eller adm.chef, Jerry Mankowski, att var för 
sig för Svenska Kennelklubbens räkning teckna avtal av administrativ karaktär såsom 
leasingavtal, hyresavtal, bankavtal, etc. 
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
En lista med de uppdrag som fåtts från årets Länsklubbsfullmäktige och 
Kennefullmäktige har fördelats på respektive arbetsgrupp eller kommitté. 
 
CS beslutade att godkänna fördelningen. 
 
 
§ 164 Delegeringsordning för respektive arbetsgrupp/kommitté: 
En noggrann genomgång av de reviderade delegeringsordningarna för respektive 
arbetsgrupp/kommitté gicks igenom. 
 
Efter smärre justeringar beslutade CS godkänna desamma. 
 
Alla ledamöter är ännu inte klara varför presidiet tillsammans med respektive 
ordförande tar det slutliga beslutet om vilka ledamöter som ska ingå i 
arbetsgrupperna/kommittéerna. 
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CS beslutade uppdra till presidiet att ta det slutliga beslutet om vem som ska leda den 
kommande organisationsutredningen. 
 
 
§ 165 Information från 
 
a) ledamöter 
 
Bengt Pettersson 
 
Svenska Lapphundklubben 
Klubben är bekymrad över rasens aktuella situation ur flera aspekter. 
 
Rasen har under längre tid haft en prekär situation och SKKs Avelskommittè har vid ett 
flertal tillfällen försökt att tillsammans med klubben få till ett bra samtalsklimat och en 
plan för hur man ska försöka göra det bästa för att rasen ska ha en framtid. 
 
CS anser att frågan ska hanteras av SKK/AK eller SKK/FK där den hittills hanterats. 
 
Britt-Marie Dornell 
 
Svenska Jägareförbundet, SJF 
SKKs årliga möte med Jägareförbundet har precis hållits. Mötet diskuterar frågor som 
är av gemensamt intresse. Denna gång var det lite speciellt då Nils Erik Åhmansson, 
som avgått som ordförande för SKK; fick möjligheten att introducera vår nye 
ordförande, Pekka Olson, som tillsammans med Jakthundskommitténs ordförande, 
Britt-Marie Dornell och sekreteraren i Jakthundskommittén, Björn Eek deltog i mötet. 
Från Jägareförbundet deltog Björn Sprängare, Bo Sköld samt Peter Ledin. 
 
CS noterade informationen. 
 
Annica Uppström 
 
Ny folder för kennelkonsulenter 
Vid höstens regionträffar får deltagande kennelkonsulenter en ny folder med 
information om kennelkonsulentarbetet. 
 
En distansutbildning startar i januari 2016, där det även ska finnas ett forum för 
diskussioner kennelkonsulenter emellan. 
 
CS noterade informationen. 
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Eva Lejdbrandt 
 
Utbildningar 
En handledarutbildning för studiecirkelform har precis hållits och kommer att hållas 
under våren 2016. 
En handledarutbildning för distansutbildning kommer att hållas under våren 2016. 
 
Föredrag om utbildning i Litauen 
SKK har fått en inbjudan om att ge ett föredrag om hur vårt utbildningssystem ser ut. 
Eva Lejdbrandt har tackat ja till detta som är ett utmärkt tillfälle att visa på de 
möjligheter till utbildning av funktionärer som SKK har skapat under de senaste åren. 
 
CS noterade informationen och ser fram emot att få en rapport vid nästa möte. 
 
Bo Skalin 
 
Holland söker samarbete 
Bo Skalin informerade om att Holländska kennelklubbens ordförande uttryckt 
önskemål om att få ett närmare samarbete med SKK framöver. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) VD 
 
Medlemsguiden 
En ny tjänst, medlemsguiden, lanseras nu på SKKs webbplats. Guiden ska göra det 
lättare för personer som vill medlemmar att hitta rätt klubb, antingen geografiskt eller 
med utgångspunkt från den ras man har. 
 
Stockholm Hundmässa 
Över 8 000 hundar anmälda vilket betyder att det är det tredje största 
anmälningsantalet, med undantag från WDS 2008.  
 
50 % av anmälningsbekräftelserna skickas digitalt och 50 % via post. 
 
Forskningsseminarium 
Seminariet kommer att ha ca 400 deltagare med ett 50-tal forskare som ska redovisa 
resultatet av sin forskning. 
 
Näringsdepartementet 
Departementet har lämnat ett nej till att ändra i lagstiftningen vid försäljning av hund 
(levande djur). 
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EU-kommissionen kommer att genomföra en planerad revidering av 
konsumentdirektivet som sätter gränser för den svenska lagstiftningen med start 2017. 
Det innebär att ett fortsatt påverkansarbete kommer behöver ske under kommande år 
med hjälp av andra länder. 
 
Besök av The Kennel Club 
Den 15 och 16 februari 2016 kommer engelska kennelklubbens nye ordförande att 
besöka SKK. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) ordförande 
 
Pekka Olson 
 
Möte i Frankfurt 
Den 23 oktober hölls ett möte i Frankfurt tillsammans med Norge, Finland, Tyskland, 
Frankrike, Italien och Sverige. Mötet hölls för att tillsammans komma fram till förslag 
som kan göra FCI till en modernare och mer effektiv organisation. 
 
Mötet var konstruktivt och ledde till ett gemensamt uttalande som även finns att läsa 
på SKKs webbplats. 
 
International Partnership for Dogs, IPFD  
Ett telefonmöte hölls i början av september. IPFD är ansvarig för att nästa Dog Health 
Workshop kommer till stånd. Franska kennelklubben kommer att värd för konferensen 
som kommer att hållas i april 2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 166 Protokoll – övrigt 
 
a) Länsklubbsfullmäktige 
För information fanns protokoll från Länsklubbarnas fullmäktige den 2 oktober 2015. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Kennelfullmäktige 
 
För information fanns protokoll från Kennelfullmäktige den 3-4 oktober 2015. 
 
CS noterade informationen. 
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c) Minnesanteckningar från Workshops den 2 oktober 2015 
För information fanns minnesanteckningar från de workshops som hölls den 2 oktober. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
Med anledning av beslut fattade av Kennelfullmäktige 2015 
 
a) IT-utvecklingsavgift – brev från Gotlands Kennelklubb 
 
Ulf Uddman informerade om att en länsklubb samt några ras- och specialklubbar har 
hunnit publicera sina PM innan de fick kunskap om den IT-utvecklingsavgift som KF 
fastställt, för att utnyttja Katalog för PC. VD har tagit ett beslut om att skjuta på 
ikraftträdandet en månad framåt och har haft direktkontakt med länsklubbar som 
skulle få sina PM publicerade i nr 11 av Hundsport och gett dem möjlighet att justera 
sina avgifter. SKK har tidigare gjort på liknande sätt när nya avgifter införts eller höjt 
befintliga och där klubbarna inte haft möjligheter att beakta detta innan utställnings-
PM publicerats. 
 
CS beslutade att godkänna VDs beslut. 
 
Gotlands Kennelklubb önskar i brev till CS att undantas från KF-beslutet. De skäl som 
anges är 

- Det finns inte utrymme i budgeten för avgiften 
- Avgiften går inte att lägga på anmälningsavgiften då den redan ligger på 

maxbelopp 
- Vissa andra klubbar har fått undantag från avgiften på grund av den nya 

förutsättningen 
 
CS diskuterade klubbens önskemål och finner inte att de skäl som anges är relevanta 
för att ett undantag ska göras. 
 
 
b) Publicering av blandrasartiklar i Hundsport 
KF gav inte CS sitt stöd på motionen från Småland-Ölands Kennelklubb rörande att inga 
artiklar om blandraser får publiceras i Hundsport. Det finns två mycket konkreta 
exempel där detta beslut sannolikt inte får avsedd konsekvens:  
 

1. En hund med tävlingslicens vinner guld i agility-VM. Många av de tävlande 
border collies har tävlingslicens. Ska denna bedrift inte få publiceras i 
Hundsport? Många ungdomar tävlar t.ex. agility med hundar som endast har 
tävlingslicens. Ett flertal ungdomar har hört av sig och undrar om de inte längre 
kan så sina tävlingsbedrifter  
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2. Någon av årets hundar t.ex. årets polishund har inte stamtavla från SKK, ska 
denna utmärkelse inte kunna publiceras?  

 
Följande förslag lämnas till CS för tolkning av KF-beslutet: Artiklar i allmänhet som 
handlar om blandrashundar publiceras inte i Hundsport. Hundar som framgångsrikt 
tävlar och har stamtavla eller tävlingslicens där kan resultaten publiceras. Om SKK 
utser eller medverkar att utse någon hund som t.ex. årets xxx-hund publiceras detta 
oavsett om hunden har stamtavla eller inte.  
 
Oavsett ovan publiceras inte namn på s.k. ”designer-dogs”, de benämns alltid som 
blandrashundar. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 167 Konsekvenser av att behålla en hunds ursprungliga registreringsnummer 
 
CS har tagit del av en konsekvensanalys rörande att behålla en importerad hunds 
ursprungliga registreringsnummer. 
 
CS ser både för- och nackdelar. Information har även hämtats från våra nordiska 
grannar för att ta del av deras erfarenheter. 
 
CS diskuterade frågan ingående och beslutade att det i dagsläget inte är en prioriterad 
fråga men att den läggs in i uppdragsförteckningen för framtiden. 
 
 
§ 168 Agility-VM 2018: 
 
Svenska Agilityklubben har ansökt om att få arrangera VM i agility 2018. 
 
CS tycker i huvudsak att ansökan är bra men p.g.a. Svenska Kennelklubbens just nu 
ansträngda förhållande till FCI beslutade CS att be klubben återkomma med en 
ansökan till 2019. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 169 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat  
 
CS beslutade ingen sådan punkt finns denna gång. 
 
  



  
SKK/CS nr 7-2015 

2015-11-12--13 
Sida 24/24 

 
 

 
 
§ 170 Nästa sammanträde 
 
Planerade sammanträden under 2016 
11 februari 
27 april 
16-17 juni 
8 september 
2-3 november 
 
 
§ 171 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Bengt Pettersson   Thomas Uneholt 
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