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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2017-11-
01-02. 
 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt, Britt-Marie Dornell, Bengt Pettersson, Bo Skalin, 
Maritha Östlund-Holmsten, Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle (§ 160- t.o.m. § 174), Patric 
Cederlöf 

Suppleanter: 

Ove Johansson, Magnus Jensen, Kurt Nilsson, Freddy Kjellström 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist 
 

Anmält förhinder:  

 

Protokoll 

Annika Klang 
 
 
 

§ 160 Sammanträdet öppnas 

 
Pekka Olson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat. Nya 
ledamöter, Ove Johansson, Magnus Jensen och Kurt Nilsson, hälsades särskilt 
välkomna. En kort presentation av Centralstyrelsen gjordes. 
 
 
§ 161 Val av justerare 
Britt-Marie Dornell och Thomas Uneholt utsågs att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 162 Föregående protokoll 
 
Protokoll nr 3-2017 
3.1 § 74/§ 65 Gunilla Fristedts Minnesfond 
Punkten bordläggs tills vidare. 
 
3.2 § 67 Uppfödning av försökshundar 
Punkten bordläggs tills vidare. 
 
Protokoll nr 4-2017 
§ 115 c) Diskbråck hos tax 
Agneta Ståhle gav en inledande bakgrund till ärendet varefter hon lämnade mötet. 
 
Åke Hedhammar redogjorde för hur SKKs Avelskommitté behandlat ärendet. 
 
Centralstyrelsen har tagit del av dokumentation från SKK/AK, Svenska Taxklubben och 
även Dansk Gravhundklubb. 
 
CS förde en lång och ingående diskussion kring frågan. 
 
CS konstaterar att den påbörjade uppmärksamheten gällande diskbråck hos rasen är 
mycket viktig och kan leda till eventuella åtgärder i framtiden. 
 
CS uppmanar Svenska Taxklubben att: 

- Fortsätta arbetet med att samla in material om diskbråck hos tax och gör det 
publikt för klubbens medlemmar tillsammans med det material/statistik som 
redan finns insamlat 

 
CS beslutade att uppdra till SKK/AK att särskilt uppmärksamma hur Svenska 
Taxklubben i RAS redovisar resultat från forskningen kring diskbråck i rasen. 
 
CS beslutade vidare att Svenska Taxklubben kan delta med en representant i den 
särskilda arbetsgrupp som AK utser att arbeta med frågan. 
 
Frågan återförs till Svenska Taxklubben i den mening att CS uppmanar klubben att 
fortsätta det goda arbete som gjorts och som pågår. 
 
Agneta Ståhle återkom till mötet. 
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§ 163 Mötesdatum för CS fram till Kennelfullmäktige 2019 
 
Förslag för möten 2018 
22 februari  
19 april 
12-13 juni 
8 augusti 
7-8 november 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Förslag för möten 2019 
1 februari (specialklubbskonferens 2-3 februari) 
10 april 
11-12 juni 
13 augusti 
27 september (KF 27-29 september) 
 
CS beslutade I enlighet med förslaget. 
 
 
§ 164 SKK/DK 
 
a) Protokoll nr 4-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 12 
september 2017. 
 
a) Generella Domarkonferensen 2018 
De CS-ledamöter som önskar kan delta på konferensen. Ledamöterna har tagit del av 
det brev som skickats till alla auktoriserade exteriördomare. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 165 SKK/SRD-AG 
 
a) Minnesanteckningar nr 3-2017 
Minnesanteckningar från möte med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för Särskilda 
Rasspecifika Domaranvisningar den 4 oktober 2017. 
 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 166 SKK/AG Standard 
 
a) Protokoll nr 3-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för 
standardfrågor den 13 september 2017. 
 
b) Protokollsutdrag § 57 – Översättningsprinciper 
Arbetsgruppen föreslår till CS att alla standarder ska översättas oavsett om rasen finns 
registrerad i Sverige eller inte. 
 
CS diskuterade förslaget och beslutade att arbetsgruppen bara ska översätta de raser 
som finns registrerade i Sverige. I övrigt har CS inga synpunkter på de lämnade 
förslagen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 167 SKK/UtstK 
 
a) Protokoll nr 4-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 12 september 2017. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 168 SKK/PTK 
 
a) Ny delegat för FCIs Agility Commission och NKUs Agilitykommitté 
Svenska Agilityklubben har föreslagit Dennis Lynge Sörensen till ny delegat i 
ovanstående kommittéer. 
 
CS har tagit del av CV och referenser. CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 169 Nationella Dopingkommissionen 
 
a) Information från ledamot 
 
Naturläkemedel 
Bengt Pettersson informerade om att kommissionen ska ha ett extramöte för att bl.a. 
diskutera benämningar på naturläkemedel. 
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Jordbruksverket 
Jordbruksverket har återigen tagit upp arbetet med översyn av dopingparagrafen i 
föreskriften kring träning och tävling med hund. 
  
Sportmedicin 
Vid det senaste möte i NKU/AU meddelade Norsk Kennel Klub att de är intresserade av 
att delta i en arbetsgrupp kring sportmedicin. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 169 Föregående protokoll nr 5-2017 

 
§ 139 SKK/AK - § 112 Hälsoprogram för collie 
Bo Skalin lämnade några korta synpunkter varefter han lämnade mötet. 
  
Pekka Olson inledde diskussionen med en sammanfattning av dagsläget. 
  
Till detta möte har CS tagit del av en stor mängd dokumentation från klubbens 
styrelse, uppfödare, medlemmar och SKK/AK. 
  
Mot bakgrund av det material som presenterats inför detta möte förde CS en lång och 
ingående diskussion i ärendet. 
 
Kennelfullmäktige har uttalat att bland annat ur djurskyddssynpunkt är frågan om 
mentalitet mycket viktig och CS ser med oro och allvar på colliens situation. 
 
Eftersom det hälsoprogram som SBK och Svenska Collieklubben ansöker om tidigast 
kan starta tidigast före 2021, främst på grund av IT-relaterade frågor, så vill CS utnyttja 
tiden till att säkerställa samsyn rörande hälsoprogrammet.  
 
CS beslutade enligt nedan: 

 Att avslå Svenska Collieklubben och AK förslag till hälsoprogram rörande 
mentalitet på nivå tre.  

 Att CS tar en aktiv och ledande roll i arbetet med mentalitet för collie 
 Att CS tar initiativ till ett inledande möte med SBK 
 Att presidiet och KHMs ordförande får i uppdrag att skriva en tydlig 

uppdragsbeskrivning till CS möte i februari 2018 för en kommande arbetsgrupp 
rörande eventuellt hälsoprogram. 

 CS beräknar att arbetsgruppens arbete kan redovisas tidigast 2020 
 
Bo Skalin återkom till mötet. 
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§ 171 Föregående protokoll nr 6-2017 
 
Protokoll fört vid CS konstituerade möte den 1 oktober 2017. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 171 SKK/UK 
 
a) Information från ordförande 
 
Utbildning av distanshandledare 
En utbildning för distanshandledare uppfödarutbildningen genomförd under oktober. 
Det finns nu ett 20-tal utbildade handledare för distansutbildning. 
 
Det har inkommit många intresseanmälningar från läns-, special- och rasklubbar 
avseende handledarutbildning för fysisk cirkelledare och därför genomförs en 
utbildning första helgen i februari 2018. 
 
Därutöver finns det möjlighet att genomföra ytterligare två handledarutbildning under 
2018.  
 
Handledare fördjupningskurs 
Kommittén söker handledare med goda kunskaper i genetik för fördjupningskurs som 
kommer lanseras under 2018.  
 
Fördjupningskursen i hundars mentalitet är under utformning i samråd med KHM och 
del 1 kommer lanseras under 2018.  
 
Distansutbildning föreningsteknik 
Distansutbildningen i föreningsteknik är i det närmaste klar och kommer att lanseras så 
snart handledare är utsedda och utbildade.  
 
Digitalt mötesstöd - VoteIT 
Studiefrämjandet har provat ett digitalt mötesstöd kallat VoteIT på sitt årsmöte. Det 
kan vara värt att testa för SKK i mindre skala för att utgöra ett mötesstöd i framtiden. 
Frågan har skickats vidare till FK.  
 
CS noterade information. 
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§ 172 SKK/AK 
 
a) Protokoll nr 3-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 14 
september 2017. 
 
Protokollet godkändes, förutom § 112, och lades till handlingarna. 
 
 
§ 173 SKK/KHM 
 
a) Protokoll nr 3-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med SKKs Kommitté för Hundars Mentalitet den 22 
augusti 2017. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 174 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 4-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och 
Kennelkonsulentkommitté den 7 september 2017. 
 
b) § 72 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
 
Avauktorisation 
Ann-Helen Engström, Sture Engström och Kerstin Lönndal önskar alla, på egen 
begäran, att bli avauktoriserade som kennelkonsulenter. 
 
CS beslutade att tillmötesgå begäran och tackade Ann-Helen, Sture och Kerstin för det 
arbete och de insatser som de gjort under sina år som kennelkonsulenter. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 175 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr 4-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
21 september 2017. 
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b) Förslag till reviderade typstadgar för specialklubbar m.fl. inom SKK-
 organisationen 
Thomas Uneholt redovisade förslag till justeringar i stadgarna för bl.a. 
specialklubbarna. 
 
Efter några smärre redaktionella ändringar fastställdes stadgarna att gälla fr.o.m. 1 
januari 2018. 
 
c) Information från ordförande 
 
Utbildning 
Den 13 januari 2018 kommer det att hållas en utbildning för personer som kan agera 
årsmötesordförande. 
 
CS noterade informationen. 
 
Adjungering till FK 
Sveriges Hundungdom (SHU) har önskemål om att få bli adjungerade i kommittén, 
vilket har beviljats. 
 
SHU har också uttryckt önskemål om att ha en kontaktperson inom CS. Thomas 
Uneholt kommer att ta den rollen. 
 
CS noterade informationen. 
 
Specialklubbar 
Några av organisationens specialklubbar har fortsatt problem med sin verksamhet. FK 
försöker på bästa sätt att bistå med hjälp. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 176 Information från SKKs ordförande 
 
a) International Partnership for Dogs 
 
Projekt om gentester 
Projektet är ett harmoniseringsprojekt för att lista tillgängliga gentester och 
laboratorier. Projektet drivs främst i USA och Kanada och ska göras tillgängligt på 
dogwellnet.com under nästa år. 
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Steg 2 i projektet ska innehålla rådgivning om DNA-tester på nationell nivå. 
 
Anne Bucksch har utsetts till svensk koordinator för IPFDs webbplats. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) SKK och Agrias Forskningsfond 
Ett fördelningsmöte ska hållas den 17 november. Pengar finns avsatta för några 
flerårsprojekt för t.ex. knäleder, viktfrågor, Uppsalas biobank, IPFD m.fl. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Motion till riksdagen 
Ordförande uppmärksammade CS på att ett riksdagsparti motionerat i 
brakycelfalfrågan. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 177 Information från SKKs VD 
 
a) Avtal 
SKK har tecknat ett nytt avtal med Royal Canin på tre år. Det betyder att företagets 
namn kommer att exponeras på olika sätt i SKK-sammanhang. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) SKKs nya konferenslokaler 
SKK har tecknat ett provavtal på fem månader med den krögare som finns i de nya 
lokalerna. De ska hantera konferensservice som innebär både catering och 
administrativ service. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Duktig hund 
SKK har förlängt avtalet ett år med Better Dog som tillhandahåller aktiveringsappen 
”Duktig hund”. Appen innehåller ett 40-tal filmer. 
 
CS noterade informationen. 
 
d) FirstVet 
Förhandlingar pågår om eventuell förlängning av avtalet. 
 
CS noterade informationen. 
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e) Svenska Hundkapplöpningens Centralförbund, SHCF 
Inledande diskussioner har förts med SHCF om deras önskemål om att eventuell 
komma tillbaka till SKK-organisationen som verksamhetsklubb. 
 
 
CS noterade informationen. 
 
f) General Data Protection Regulation, GDPR 
En arbetsgrupp på kansliet arbetar med att anpassa SKK till den nya 
personuppgiftslagen som träder ikraft i maj 2018. 
 
SKK samarbetar även med Samverkande Organisationer, SVO, och Svenskt Friluftsliv. 
 
En information kommer att skickas ut till alla klubbar om hur de ska hantera den nya 
förordningen Det kommer att vara viktigt för alla klubbar att ha en ansvarig utgivare 
för sina olika publikationer och webbsidor. 
 
g) Hundsport 
 
Rekrytering  
Rekrytering av personer till redaktionsrådet pågår. Thomas Uneholt och Eva 
Löwenstein (Hälsinglands Kennelklubb) kommer bl.a. att ingå i den utgåva som rör 
utställning. Pekka Olson kommer att ingå i redaktionsrådet för den utgåva som rör 
hundsport i allmänhet. 
Två medarbetare på nuvarande redaktion för Hundsport har fått erbjudande om 
anställning på SKK och fortsatt arbete med tidningen. 
 
Avtal med företaget Make Your Mark är undertecknad och klart. Företaget kommer att 
vara ansvarigt för produktionen av nya Hundsport med bilagor. 
 
CS noterade informationen. 
 
h) Sveriges Veterinärförbund 
SKK har fått information om att hela styrelsen för förbundet kommer att avgå på grund 
av inre stridigheter. 
 
CS noterade informationen. 
 
i) Samarrangemang i Norrland 
Nolia, en mässarrangör i Norrland, har framfört önskemål om ett samarrangemang för 
olika hundaktiviteter. Första evenemanget skulle ske första veckan i juli 2020. Finska 
Kennelklubben är positiv till initiativet och önskar delta. 
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Första mötet med berörda kommer att ske den 13 januari 2018. 
 
CS beslutade att utse Kurt Nilsson som SKKs representant tillsammans med SKKs VD 
vid detta möte. 
 
j) Personal 
Sofia Olsson kommer att ingår i chefsgruppen. Hon är ansvarig för kontorsservice. 
Rekrytering kommer att påbörjas för en ny ekonomichef efter Jerry Mankowski, som 
går i pension under första halvåret 2018. 
 
CS noterade informationen. 
 
k) Flytten till Rotebro 
Flytten har gått bra och personalen trivs i de nya lokalerna. Det finns fortfarande 
hantverkare kvar för att slutföra vissa arbeten.  
 
l) Registreringssiffror 
Det sker inga stora förändringar på registreringarna, prognosen ligger på strax över 
50 000 registrerade valpar vid årsskiftet. 
 
CS noterade informationen. 
 
m) Novusrapporten 
En sammanfattning av rapporten kommer att publiceras inom kort. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 178 Svenska Kynologiska Akademin 
  
Arbetet med att färdigställa museet pågår och de permanenta tavlorna har nu fått sin 
slutliga placering. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 179 Skrivelser som berör läns- och specialklubbar 
 
a) Översättning till svenska av en manual för junior handling 
Dokumentet lämnas över till SKK/UtstK för vidare handläggning. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 180 Skrivelser som rör myndigheter 
 
a) Svar från Jordbruksverket angående C-höfter 
Via e-post har ordförande fått svar från Jordbruksverket. Tyvärr ger inte svaret någon 
vidare vägledning i hur verket ställer sig till SKKs frågeställningar. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 181 Nordiska frågor 
 
a) Information från NKU/VD möte och NKU/AU möte 
 
Tävlingsfrågor: 

 Regler för arrangerande av Nordiska mästerskap för agility antogs, vissa mindre 
språklig justeringar ska göras. 

 Kennelklubb får rätt att ställa in ett NM om det visar sig av tekniska eller 
ekonomiska skäl inte möjligt att arrangera den tävlingen det året. Främst 
Finland och agility som verkar kunna bli aktuellt i framtiden i och med att 
klubben delvis lämnat FKK 

 En arbetsgrupp för att ta fram Nordiska regler för rallylydnad ska utses. SBK har 
förklarat sig intresserade att delta 

 SKK informerade om våra regler när vi bjuder in utländska domare. SKK erhöll 
under mötet ett positivt besked i frågan från FCIs ordförande på våra delvis 
justerade rutiner 

 En arbetsgrupp ska träffas för att se om man åter kan ta upp frågan om 
nordiska mästerskap för brittiska stående fågelhundar 

 FKK vill minska antalet funktionärsgrupper som får ID kort som ger rätt till fritt 
inträde till utställningar. Inriktningen som NKU/AU kom överens är att det ska 
vara funktionärsgrupper som är relaterade till utställningsverksamheten. Till 
nästa NKU/AU-möte ska de nordiska länderna se över vilka funktionärsgrupper 
som ska få denna förmån. 

 DKK vill få besked om hur övriga NKU-länder hanterar flerfärgade pudlar. 
Övriga NKU-länder önskar att DKK anpassar sig till hur övriga länder i Norden 
gör vad gäller registrering och utställningsbedömningen 

 
Avelsfrågor: 

 En allmän uppdatering av hur länderna gör/har gjort rörande de kortnosiga 
raserna. DKK verkar åter på allvar vilja engagera sig i frågan. 

 NKU/VK ska avge sin uppfattning på förutsättningarna när en ny ras ska 
accepteras inom NKU. Detta får ske i huvudsak genom mejlbeslut då NKU/AU 
vill ha in detta underlag inom någon/några månaders tid. Det innebar att 
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förfrågan från DKK gällande rasen biewer bordlades till mötet i Stockholm i 
februari 2018 

 Det är ok för SKK att publicera HD panelens resultat för de svenska hundar som 
begärt en omläsning i NKU panelen. Resultatet visar inte respektive land utan 
panelens majoritetsbeslut 

 NKUs mediegrupp för de brakycefala raserna lades ner 

 Nytt försök ska göras kring att försöka hjälpa till med att överföra datauppgifter 
för att kunna göra en nordisk databas för enskilda raser 

 Varje land har lämnat uppgift om vilka raser de har krav på mentalitetstest på 
föräldradjuren vid valpregistrering 

 Informerat om de två korsavelsprogram som startats/diskuteras i Sverige, 
svensk lapphund och stövare 

 
FCI 

 Dagordningen för FCIs generalförsamling den 6-7 november gicks igenom 

 NKU skriver till FCI rörande exempel på hundar som satts upp till pris som varit 
extremt avmagrade. NKK fick i uppdrag att ta fram ett utkast till brev. 

 
 
§ 182 Ajournering av sammanträdet 
 
Ordförande ajournerade sammanträdet kl. 17.00. Sammanträdet återupptas den 2 
november kl. 09.00. 
 
 
§ 183 Ajourneringen avslutas 
 
Ordförande avslutade ajourneringen och sammanträdet återupptogs. 
 
 
§ 184 Internationella frågor 
 
FCI 
a) Huvudsakliga beslut från FCIs styrelsemöte den 22 augusti 
För information fanns de viktigaste besluten från FCIs styrelsemöte den 22 augusti. 
 
Nya standarder för Smålandsstövare, Schillerstövare och Hamiltonstövare är 
fastställda. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Dagordning fr FCIs generalförsamling den 6-7 november 
Dagordningen gicks igenom och diskuterades. 
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SKK kommer att representeras av Pekka Olson, Thomas Uneholt och Ulf Uddman. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Frågor från FCI angående domarinbjudningar och bedömning av brakycefala 
 raser 
SKKs ordförande har via e-post fått en fråga från FCIs ordförande om SKKs syn på 
domarinbjudningar efter att de har läst en artikel i tidningen Our Dogs som berör 
ämnet. 
 
Ett förtydligande svarsmejl är skickat, som accepterats av FCIs ordförande. 
 
CS noterade informationen. 
 
FCIs Europasektion 
 
d) Protokoll från FCIs Europasektions generalförsamling 
För information fanns protokoll från FCIs Europasektions generalförsamling den 28 
augusti 2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
Övrigt FCI 
 
e) Reserapporter 
För information fanns reserapport från FCI Mondioring Commission. 
För information fanns reserapport från FCI Commission for Hounds. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 185 Ekonomi 
 
a) Delårsrapport per den 30 september 2017 
Ulf Uddman redogjorde för delårsrapporten per den 30 september 2017. 
 
De större förändringarna som skett mot den 30 juni är följande: 
 

- Lite högre intäkter totalt hänförs bl.a. till stambokföringsintäkter och högre 
förlagsförsäljning. Totalt bedöms intäkterna uppgå till ca 97, mnkr. 

- Totalt ca 200 kkr., högre kostnader. Högre avskrivningar på investeringar SKK 
tidigare gjort i lokalerna på MÖLLAN då dessa skrivas av i sin helhet, ca 520 kkr. 
Samtidigt kommer CS kommittéer inte att använda alla sina avsatta med för 
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utbildning, bidrag m.m. Denna bedömning fanns redan vid junirapporten, men 
det var för tidigt då att justera årsprognosen. 

- Väsentligt högre finansnetto genom att SKK sålt och kommer att sälja några av 
sina långsiktiga placeringar. Totalt bedöms finansnettot bli 5,8 mnkr mot 
budgeterat 1,5 mnkr. 

- Högre flyttkostnader på drygt 500 000 kr. 
- Lägre uttag ur de ändamålsenliga fonderna då de inte haft några beslut kring 

projekt i AK eller KHM. Dock kommer det redan 2017 att användas ca 250 kkr. 
ur fonden för utveckling för Katalog för PC. 

 
Vad gäller Stockholm Hundmässa har ingen justering gjorts av tidigare siffror då det 
ännu finns för lite information om antal anmälda hundar m.m. 
 
Länsklubbsuppdraget 
Inga större förändringar mot prognosen per den 30 juni. Prognosen för helår kommer 
få ett mindre överskott i förhållande till budgeten på 151 kkr. 
 
Totalt omsätter uppdraget 2017 ca 38 mnkr. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 186 Mötesspecifika frågor 
 
a) Protokoll från Länsklubbsfullmäktige 2017 
För information fanns protokoll från 2017 års Länsklubbsfullmäktige. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Redovisning från workshops den 29 september 
 
Organisationsutredningen 
En välbesökt workshop behandlade SKKs organisationsutrednings slutrapport. 
Arbetsgruppens ordförande Per-Inge Johansson gick igenom utredningens olika delar 
och redogjorde därvid för de överväganden som gjorts under utredningsarbetets gång. 
Särskilt diskuterade deltagarna utredningens förslag om att på sikt skapa 
förutsättningar för ett gemensamt medlemskap inom SKK där röster höjdes såväl för 
som emot en sådan utveckling. En annan fråga som väckte debatt var hur 
organisationens samarbete med privat sektor ska se ut i framtiden. 
Sammanfattningsvis präglades workshopen av ett gott debattklimat där deltagarna 
uttryckte sina uppfattningar kring hur SKK på bästa sätt ska möta framtidens krav. 
Särskilt glädjande var att ungdomarnas deltagande och delaktighet inom 
organisationen löpte som en röd tråd genom samtliga diskussioner.  
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Köpahund 
Arbetsgruppen för rashund och medlemsrekrytering anordnade en workshop med 
temat Köpahund.se. Workshopen besöktes av en liten, men blandad, grupp om sju 
personer. Trots att deltagarna var få blev diskussionerna mycket givande. Deltagarna 
fick i olika övningar diskutera olika kanaler för hundköp och identifiera styrkor och 
svagheter på webbplatsen utifrån deras erfarenhet av den. I en mycket intressant 
övning tvingade vi deltagarna att anta en valpköpares perspektiv och besöka 
Köpahund.se som en annan person för att genomföra ett anpassat uppdrag. Efter 
övningarna presenterade AGRM sin vision för Köpahund.se. Sammanfattningsvis kan 
man säga att AGRM var nöjda över att deltagarnas bild av hur Köpahund.se kan och 
bör förbättras i de flesta avseenden stämde väl överens med arbetsgruppens tankar 
och visioner.  
 
HD- och redovisning av dokument 
Deltagande föreläsare var Kerstin Hansson, Åke Hedhammar, Sofia Malm och Bengt 
Pettersson. 
 
Syftet med workshopen var att som bakgrund till morgondagens handläggning av ett 
antal motioner beskriva hur arbetet med höftledsdysplasi har bedrivits och hur det 
”går till” idag  
 
Åke Hedhammar började med introduktion om vad som har hänt från 50-talet och 
framåt. Det gavs en beskrivning på grund av att man försökte undvika att få hundar 
med kliniska problem i tjänstehundsaveln. Man började röntga föräldradjuren och 
forskningen visade att höftledsdysplasi, HD, var en ärftligt betingad 
utvecklingsrubbning, att den hade en komplex nedärvning och att gener och 
omgivningsfaktorer påverkade resultatet. Exempel på sådana faktorer är ras, kön, 
ålder, födelsemånad, foderintag, tillväxthastighet och vikt. I slutet på 70-talet visade 
man även att förutom föräldrar också andra släktingars resultat är av betydelse för HD-
utfallet. År 2012 införde SKK skattning av avelsvärden, index, i de första raserna för att 
på ett systematiskt sätt ta hänsyn till släktingars information och miljöeffekter. På 
schäfer fram till 1997 gav föräldradjuren med höftledsstatus ua x ua 23 % HD och HD x 
HD gav 59 % HD.  År 2010 visade en vetenskaplig studie baserad på SKK-data och 
försäkringsdata från Agria att grad C sällan ger kliniska problem.  
 
Därefter redovisades hur andelen hundar med höftledsdysplasi utvecklats över tid.  
Man använde i början bara de med bästa resultaten och fick på så sätt snabbt en 
minskning av andelen med kliniska besvär under 60-, 70- och 80-talet. Under 2000-
talet minskar inte längre HD-frekvensen i en del raser, trots att all avel sker på ”fria 
föräldrar”. I vissa fall ses en ökning av andelen C hundar. 
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Kerstin Hansson fortsatte sedan med en mycket omfattande föreläsning om grunderna 
för avläsning. Det förändrades i Sverige 1998 då man gick över till FCI-systemet. 
Avläsningen är lika inom Norden, snarlik mellan FCI-länder, lite annorlunda i USA och 
annorlunda i England. Avläsningen inom FCI har ändrats dels 1983 i Helsingfors och i 
Dortmund 1991. Avläsningen innehåller flera moment vilka innebär att man bedömer 
ledskålens form, djup och kontur. Man bedömer även passformen mellan ledskål och 
ledhuvud samt ledhuvudets position i förhållande till ledskålen. Om ledhuvudet inte 
ligger väl på plats i ledskålen så föreligger en subluxation (ledslapphet). Ledhuvudets 
mittpunkt bedöms och relateras till ledskålens tak. Mittpunkten används även som en 
av två referenspunkter för att få fram Norbergs vinkel vilken kan användas som stöd 
vid bedömningen. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att en slapp led är ett av huvudproblem vid HD. Slapphet 
som är ”försvunnen” om man tar ytterligare en röntgenbild är en chimär. En fast led 
fortsätter att vara fast om en ny bild tas och påverkas inte av sederingsmetod. 
Föreläsningen exemplifierades med illustrativa röntgenbilder för många tillstånd. 
Sofia Malm pratade om avelsurval med hänsyn till HD. Många studier har visat på att 
HD har en relativt hög arvbarhet, innebärandes goda möjligheter till avelsframsteg 
genom urval. Det faktum att egenskapen mäts i fem kategorier försvårar dock ett 
effektivt avelsurval, särskilt i raser som redan ligger på en hög andel fria hundar. För 
att bättre särskilja nedärvningsförmågan hos individer inom samma HD-klass kan HD-
index användas som underlag i avelsarbetet. Som avslutning hade Sofia gjort en bild 
som visade tyska schäferhanar födda 2010-2014 som, själva var fria (A eller B) liksom 
deras föräldrar, och hade minst 20 avkommor. Bilden visade att för dessa 41 hundar 
hade 19 ett HD-index över 100 med 116 som mest och 22 hade index under 100 med 
79 som lägst. Detta sammanfattade vad som behövs för att komma vidare nämligen 
att använda HD-index och i avelsarbetet sträva efter att göra kombinationer som ligger 
över 100, dvs. bättre än genomsnittet i rasen. 
 
Åke Hedhammar sammanfattade sedan denna översiktliga genomgång av HD-
området. Han påpekade att det är många faktorer som påverkar utfallet vid screening. 
Hos uppfödaren är det ras, föräldrabakgrund, ålder, hundens vikt och födelsemånad 
som påverkar. På kliniken är det bildkvalité, positionering och val av sederingsmetod. 
På SKK är det bildkvalitet och avläsare som påverkar resultatet. Här fördes också fram 
att det måste till en diskussion kring den ökande andelen C-hundar, behovet av att 
anpassa avelsstrategierna till enskild ras och att anpassa programmen till förändringar 
över tid. 
 
Mötet avslutades med frågor från auditoriet och vi kände i gruppen att vi fått fram den 
vetenskapliga bakgrunden till HD på ett bra sätt. 
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Efterlevnad av SKKs Grundregler 
Ansvarig: Agneta Ståhle 
Workshoppen genomfördes i en positiv andra med bra diskussioner samt förslag på 
vad man skulle kunna göra för att kommunicera ut SKKs regelverk till medlemmar.  

 Skicka information till klubbar om grundreglerna t.ex. uttolkningen och 
uppmana klubbarna att publicera detta i sina rastidningar och webbplatser 

 Gör en eller flera frågetävlingar, quiz, av typen är du smartare än en 
femteklassare. Publicera på SKKs webbplats och Facebook, som en intressant 
och rolig sak 

 Innan man blir uppfödare måste man lära sig befintliga regler och vad de 
innebär 

 Facebook quiz om SKKs olika regelverk 

 Gör en film av typen ”Lilla grundregelskolan” 

 Använd SKK Play för att nå ut med information av typen IKEAs 
monteringsanvisningar utan text 

 Kortfilmer med veckans grundregler 

 Tänk ungt, tänk Youtube 

 Live-sändningar via Facebook 
 
Ulf Uddman informerade om att kansliet för diskussioner med Blocket om ett närmare 
samarbete när det gäller försäljning av hund. 
 
Skarpt läge när drevet går – när verksamhet kommer i skottgluggen 
Britt-Marie Dornell och Freddy Kjellström 
 
Ett 25 tal personer deltog. En majoritet var representanter från jakthundsklubbarna 
men även företrädare från länsklubbar och andra specialklubbar tyckte ämnet var 
intressant. 
 
Vi hade det färska exemplet med händelserna i samband med räv-SM i början av 2017 
då Djurens rätt på sociala medier skrev kritiskt om provet och Agrias roll som 
huvudsponsor. Hela händelseförloppet föredrogs av Freddy, som är ordförande i 
Stövarklubben, och som på ett utmärkt vis belyste hur snabbt allt går när väl drevet är 
igång. 
 
Alla var överens om att alla verksamheter kan drabbas och att det är ett stort värde att 
man är väl förberedd. Vi hade bra och konstruktiva diskussioner. 
 
Vi delade ut en artikel som Eliza Kajanus skrivit i ämnet som jakthundsklubbarna har 
tillgång till att använda. Den delades ut på plats och det kom önskemål att man ville få 
tillgång till Freddys power point presentation. Det ombesörjdes snabbt och mailades ut 
tilldeltagarna veckan efter KF. 
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Ämnet är så viktigt att det kommer tas upp på jakthundsklubbarnas träff på Öster-
Malma i april 2018. 
 
En idé är att uppmana samtliga klubbar att göra upp en strategi så att man är 
förberedd. Klubbarna kan också inventera om man har medievana personer inom sina 
led.  
 
En annan idé är UK tillsammans med Hans Rosenberg eller annan lämplig person tar 
fram något webbaserat som behandlar ämnet och någon medieträning av enklare slag. 
 
CS tackade för redovisningarna. 
 
 
§ 187 Mötesspecifika frågor 
 
Arbetsordning för Centralstyrelsen 
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. 
 
Ansvarsfördelningen inom CS för olika kommittéer och övriga organisationer 
 
Ordförande i CS kommittéer och arbetsgrupper 2018-01-01 – 2019-12-31 
 
Pekka Olson informerade om formerna för hur arbetet ska hanteras via respektive 
kommitté och vikten av att alla ledamöter inom styrelsen är lojala och inte sprider 
information innan styrelsen har fattat beslut om offentliggörande eller ens behandlat 
ett ärende. 
 
Ordförande gick också igenom det utskickade förslaget för de olika kommittéerna och 
övrig representation nationellt och internationellt. 
 
Kommittéförändringar 
 
Nya kommittéer/arbetsgrupper 
 
Utredningsgrupp för hälsoprogram rörande HD. Den gruppen får ett separat 
utredningsdirektiv och arbetet ska slutrapporteras före utgången av 2018. 
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Domarkommittén 
Får ett utökat ansvar rörande uppföljning av SRD. 
 
Avelskommittén 
Får ett utökat ansvar rörande samsyn beträffande de brakycefala raserna mellan 
klubbar, uppfödare och exteriördomare. 
 
Jakthundskommittén 
Får i uppdrag att bistå i utvecklingen av SKKs jaktprovadministrativa system. 
 
Kommittéer som avvecklas 
Kommittén för medlemsfrågor avvecklas och eventuella anmälningar hanteras av 
ordförande och VD i förening. Beroende på ärende på ärende kan gruppen 
kompletteras i varje enskilt fall med en förtroendevald person. 
 
Arbetsgruppen för särskilda rasspecifika domaranvisningar 
Arbetsuppgifterna överförs formellt till SKK/DK i samverkan med SKK/AK i en separat 
arbetsgrupp. 
 
Övrigt 

 UKK får ett preciserat uppdrag att se till att regelöverträdelser avsevärt minskas 

 AK ska i huvudsak slutrapportera översynen av hälsoprogrammen senast 2019 

 Samtliga reserapporter från FCI-kommittéerna ska även delges CS förutom 

kommittéerna 

 
Rapportering från CS arbetsgrupper till CS blir lite olika för varje arbetsgrupp 
 
AG Standard   rapporterar med protokoll 
AG Domare till Sthlm Hundmässa rapporterar endast förslag till BIS-domare 
AG Rashundar  halvårsvisa delrapporter över vidtagna  
   åtgärder och  resultat 
 
Ansvarsfördelning inom CS 
 
Avelskommittén   Bengt Pettersson, vice Patrik 
    Cederlöf,  
    speciellt ansvar för SRD/  
    brakycelfala raser 
Uppfödare- och Kennelkonsulentkommittén Freddy Kjellström 
Föreningskommittén   Ove Johansson 
Kommittén för hundars mentalitet  Maritha Östlund-Holmsten 
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Domarkommittén Thomas Uneholt, vice Kurt 

Nilsson speciellt ansvar SRD, 
Göran Bodegård, senior advisor 
för SRD-gruppen 

Utställningskommittén   Bo Skalin  
Jakthundskommittén   Britt-Marie Dornell, vice Magnus 
    Jensen, speciellt ansvar för IT-
    utveckling av jaktprovs- 
    administrativt system 
Prov- och Tävlingskommittén  Agneta Ståhle 
Utbildningskommittén   Eva Lejdbrandt 
Nationella Dopingkommissionen  Bengt Pettersson, ledamot 
AG Rashundar   Birgitta Bernhed 
AG Standard    Renée Willes  
AG Domare till Sthlm Hundmässa  Thomas Uneholt 
 
Svenska Kynologiska Akademin Pekka Olson 

Åke Hedhammar 
Marina Reuterswärd  
Renée Willes 
Karin Hedberg 
Staffan Thorman 
Karl Erik Johansson 
Ulf Uddman, adjungerad 
Britt Gustavsson, adjungerad 

 
SKK/Agria forskningsråd,   Valda till 2021: 
utses i samråd med Agria Ann-Sofi Lagerstedt, ordförande 

Astrid Indrebøe 
 Helle Friis Proschowsky 
 Lotta Möller 
 Anders Forslid 
 Lars-Åke Levin 
 Björn Forkman 
 
 
 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 
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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) 
Studiefrämjandet Eva Lejdbrandt, Kjell Svensson, 
 Nina Berggren 
 
Svenska Jägareförbundet Pekka Olson, Britt-Marie Dornell, 
 Björn Eek 
Nationella Viltolycksrådet Utses av SKK/JhK 
Rovdjurscentret De 5 Stora Utses av SKK/JhK 
Samverkansgruppen för hundvälfärd Pekka Olson, Helena Skarp, Åke  
(SKK/JV/SVF/SVS/SLU) Hedhammar 
 
Sveriges Hundungdoms ungdomsråd Utses av SKKs Förenings  
 kommitté 
 
Årets bragdhund Ulf Uddman, Annika Klang, Hans 
 Rosenberg, Agria 
Årets narkotikasökhund Ulf Uddman, GD Tullverket, 
 representant Inner Wheel 
Årets polishund Brith Andersson, repr. Från 
 Rikspolisstyrelsen och Polisens 
 Hundförarförening 
Årets sociala tjänstehund Ulf Uddman, Hans Rosenberg, 
 Lena Heimlén och repr. från SBK 
 
Nordiskt samråd 
NKU/AU Pekka Olson, Britt-Marie Dornell, 
 Ulf Uddman 
NKU/Agility Dennis Lynge Sörensen 
NKU/BSI Kurt Nilsson, Åke Hedhammar 
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NKU/DNA-grupp Sofia Malm, Tomas Bergström, 
 Helena Skarp, vid behov 
NKU/Freestyle Rolf Gustavsson 
 
NKU/Index Sofia Malm 
NKU/Jakt Britt-Marie Dornell 
NKU/Lydnadskommitté Ny 
NKU/Rallylydnad Beatrice Palm 
NKU/Röntgenpanel Kerstin Hansson, Jessica Ingman, 
 Veronica Näslund 
 
NKU/Show Group Bo Skalin, Kjell Svensson 
NKU/Vetenskapliga kommitté Åke Hedhammar, Helena Skarp, 
 Linda Andersson, Sofia Malm, 
 Tomas Bergström 
 
Internationellt samråd  
 
FCIs generalförsamling Pekka Olson, Thomas Uneholt, 
 Ulf Uddman 
FCIs europaförsamling Pekka Olson, Thomas Uneholt, 
 Ulf Uddman 
 
FCIs agilitykommitté Dennis Lynge Sörensen 
FCIs avelskommitté Bengt Pettersson 
FCIs kommitté för brittiska stående fågelhundar Britt-Marie Dornell 
FCIs kommitté för brukshundar Ionie Oskarson 
FCIs mondioring Emma Svensson 
FCI Nordic style Ionie Oskarson 
FCIs domarkommitté Thomas Uneholt 
FCIs kommitté för drivande hundar Freddy Kjellström 
 
FCIs grythundskommitté Johan Sonesson 
FCIs kommitté för kontinentala fågelhundar Marie Nylander 
FCIs lydnadskommitté Ev. ny 
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 Ev. ny 
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FCIs draghundskommitté Eveline Koch 
FCIs rallylydnadskommitté Beatrice Palm 
 
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 Beslutas efter behov inför varje 
 möte 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
CS beslutade även att fastställda nedanstående dokument för sitt arbete 
a) Lathund för kommittéledamöter 
b) Ersättningsregler för CS/kommittéledamot 
c) Instruktion för VD i Svenska Kennelklubben 
d) Uppdrag från Kennelfullmäktige och Länsklubbsfullmäktige 2017 
e) Uppdrag från Organisationsutredningen 
 
 
§ 188 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, Thomas 
Uneholt, 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. 
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§ 189 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde blir den 22 februari 2018. 
 
 
§ 190 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Britt-Marie Dornell   Thomas Uneholt 
 


