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SKK/CS nr 4-2019
2019-08-13
§ 88 - 113

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2019-0813.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt, Britt-Marie Dornell, Bengt Pettersson, Bo Skalin,
Eva Lejdbrandt, Maritha Östlund-Holmsten (§ 88 – del av § 99), Agneta Ståhle, Patrik
Cederlöf
Suppleanter:
Ove Johansson (§ 88 – §105), Magnus Jensen, Kurt Nilsson, Freddy Kjellström (delar av
§ 93 – § 113)
Adjungerade:
Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson
Anmält förhinder:
Åsa Blomqvist
Protokoll:
Annika Klang

§ 88

Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 89

Val av justerare

Bengt Pettersson och Patrik Cederlöf utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
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§ 90

Föregående protokoll

a) § 61 d) Information från SKKs VD – SKKs miljö-/hållbarhetspolicy
Punkten bordläggs till ett senare tillfälle.
CS noterade informationen.
b) § 68 f) SKK/DK – AG-ES Protokollsutdrag § 22 inkomna skrivelser
Thomas Uneholt informerade om att han haft samtal med berörd rasklubb för att
klargöra skälen till varför aktuell examinator inte tas bort från rasen. Dels för att
informera och tydliggöra processen med hur en examinator utses och godkänns.
En diskussion fördes också om samsyn kring de brakycefala raserna och om de
åtgärder som vidtagits med särskild utbildning för examinatorer.
Den formella gången av hur ärenden ska skickas när det gäller en rasklubb som tillhör
en specialklubb diskuterades också. Rasklubben är besviken på hur specialklubben
hanterat ärendet.
Rasklubben uppskattade att kontakt tagits och de svar som lämnades vid samtalet.
CS noterade informationen.

§ 91

Presidiefrågor

a) Anmälan till Disciplinnämnden
På uppmaning av berörd rasklubb har anmälningar till Disciplinnämnden dragits
tillbaka.
CS noterade informationen.

§ 92

Information från SKKs ordförande

a) 2nd Conference for Kennel Clubs
I slutet av juni stod Sverige värd för en internationell konferens med kennelklubbar
från totalt tio länder: Norge, Finland, Island, England, Frankrike, Tyskland, Holland,
Canada och Tyskland.
Ämnet som diskuterades var DNA-tester som ökat explosionsartat över världen. Ett
uttalande från konferensen finns att läsa på SKKs webbplats.
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CS noterade informationen.
b) Möte med Svenska Brukshundsklubbens, SBK, nya förbundsordförande
Ett möte har hållits med SBKs nya förbundsordförande, Piia Nora och
generalsekreterare Therese Palm.
CS noterade informationen.
c) Temarummet Schiller
I slutet av juni invigdes en ny utställning i Temarummet Schiller. Ett urval av David
Daltons fotografier finns att se till slutet av augusti.
CS noterade informationen.
d) Internationellt möte
SKK kommer under hösten att försöka bjuda in FCIs nye ordförande, Tamas Jakkel,
tillsammans med några andra representanter från europeiska kennelklubbar för att
diskutera gemensamma frågor.
CS noterade informationen.
e) Stiftelsen Stor-Stockholms Djursjukhus
Ett möte har hållits med ordförande i Stiftelsen för att inleda en diskussion om en
möjlig stadgeändring som skulle medföra ett bättre utnyttjande av stiftelsens
tillgängliga medel.
CS noterade informationen.

§ 93

Information från SKKs VD

a) Länsklubbarnas ekonomi
Ulf Uddman informerade om länsklubbarnas ekonomiska ställning. Totalt sett så är det
en stabil ekonomi med god likviditet, men det finns stora skillnader t.ex. när det gäller
eget kapital per medlem. De flesta klubbar redovisar ett positivt resultat efter sina
respektive utställningar, även här med stora individuella skillnader.
CS noterade informationen.
b) Artikel i Jaktjournalen och SKKs svar
Tidningen Jaktjournalen (nr 8-2019) har i en ledare behandlat utvecklingen av
veterinärvården i Sverige. SKKs ordförande och VD har efter att ha läst ledaren
reagerat på innehållet och därefter skrivit ett svar med en bakgrund till SKKs
engagemang i utvecklingen av djursjukvården och djurförsäkring.
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CS noterade informationen.
c) Samverkan med förmedlingssajter för hund?
Under det senaste året har flera förmedlingssajter för försäljning av hundar lanserats i
Sverige. För att få en bild av vilka planer bolagen har samt för att få kunskap om hur de
ser på olika aspekter har möten hållits med två olika bolag.
Sedan många har SKK haft en dialog med Blocket.se. Det har inneburit att de har
information om vad man ska tänka på när man köper hund. De har länkar till SKK och
Djurskyddet samt tar inte in annonser på importerade hundar. Blocket gör detta för att
motverka att deras tjänst används i kriminellt syfte. Det är också ett sätt att
kvalitetssäkra vad som säljs genom dem. SKK lämnar ingen information till Blocket om
t.ex. registrerade valpkullar eller uppfödare.
SKK har tyvärr fått information de senaste dagarna att Blocket ändrat sig och även
förmedlar importerade hundar.
På EU-nivå diskuteras om det går att begränsa förmedlingssajternas aktiviteter. Detta
med anledning av de omfattande djurskyddsproblem som finns kring den storskaliga
uppfödningen av valpar i förfärliga uppfödningsmiljöer.
CS diskuterade kring informationen och beslutade att inte ingå något samarbete med
några förmedlingssajter.
d) Raad van Beheer – Breeding Strategy Brachycephalic Pedigree Dogs
Se § 95 c).
e) Kritik mot ändrad storlek på championatdiplom
UtstK beslutade i protokoll nr 1-2019 § 41 a) att förändra storleken
på championatdiplomet från A3 till A4-format:
§ 4 Bordlagda ärenden
a) Championatdiplom
Enligt uppdrag från förra mötet hade sekreteraren kontaktat berörda avdelningar på
kansliet för att se om möjligheten att ändra storleken till A4 var möjlig. Det fanns
inga hinder att ändra, vilket UtstK såg positivt på.
UtstK diskuterade olika sätt att distribuera diplomen och kom fram till att det ska
finnas möjlighet för hundägaren att själv ladda ner diplomet för att skriva ut det,
samt även finnas möjlighet att beställa ett diplom från SKK kansli.
Uppdrogs till sekreteraren att arbeta vidare med genomförandet av detta.
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Nu när beslutet verkställs har det riktats kritik från medlemmar på ändringar både
per telefon, mejl och på sociala media.
Skälet till beslutet från UtstK var att kunna minska kostnaden för diplomet, svårt att
hitta ramar i rätt format samt en möjlighet att själv kunna skriva ut dokumentet.
Under hösten planeras att använda SKKs nya webbshop för att ta betalt och
därmed kunna ta bort nuvarande postförskottsavgift på ca 130 kr. SKKs pris för
championatdiplom är idag 350 kr.
CS diskuterade frågan och beslutade att medlemmarna ska erbjudas följande, så fort
det är tekniskt möjligt:
A3-format mot en kostnad och utskickad från SKK
A4-format, mot en lägre kostnad men som en PDF att kunna skriva ut själv
A4-format, mot en kostnad och utskickad från SKK
f) Uttag ur SKKs Utvecklingsfond
SKKs nuvarande webbplats öppnades 2011 och börjar nu närma sig 10 år.
När den nuvarande webbplatsen formades utgicks från ett inifrån- och utåtperspektiv. Utvecklingen hur man använder webbplatser och söker i webbplatser har
förändrats påtagligt sedan webbplatsen lanserades. Den är därför i starkt behov av en
ordentlig revidering.
Förslaget är att kunna göra en förstudie med hjälp av ett externt bolag. Detta för att få
förslag till hur en ny form och struktur på webbplatsen skulle kunna se ut. Utan att för
den skull frångå nuvarande teknikplattform som är EPI. Den är väl spridd som teknisk
plattform samt att den är anpassad till alla SKKs e-tjänster.
Äskandet är på 300 000 kr för att göra en förstudie under hösten/vintern 2019.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
g) Likviditet
Likviditeten är god.
CS noterade informationen.
f) Jordbruksverket
SKK kommer att samverka med Hästnäringens Nationella Stiftelse i arbetet med det
nya EU-konsumentdirektivet och ett möte är planerat till senare under hösten.
CS noterade informationen.
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§ 94

Länsklubbsfullmäktige/Kennelfullmäktige 2019

Länsklubbsfullmäktige
a) Bilaga 2 – Redovisning avseende CS ansvar och uppdrag för länsklubbarna
under 2017-2018
CS godkände bilagan.
b) Bilaga 3 – Rapport över faktiska iakttagelser
CS godkände bilagan.
c) Bilaga 4 – Ekonomisk disposition av länsklubbsfonden och länsklubbarnas
utvecklingsfond
CS godkände bilagan.
d) Bilaga 5 – Beslut om CS förslag till verksamhetsplan för gemensam
länsklubbsverksamhet 2020-2021
Efter smärre justeringar godkändes bilagan.
e) Bilaga 6 – Förslag till justering i länsklubbsstadgan
CS godkände bilagan.
f) Bilaga 7 – CS förslag till budget för den gemensamma
länsklubbsverksamheten
Efter en smärre justering godkände CS bilagan.
g) Bilaga 8 – CS förslag till avgifter vid länsklubbarnas utställningar
CS godkände bilagan.
Kennelfullmäktige
a) Bilaga 13 – Verksamhetsplan 2020-2021 + budget för 2020-2021
Efter smärre justeringar godkände CS bilagan.
b) Bilaga 23 – Stadgeändringar
CS godkände bilagan.
c) Bilaga 24 – Värdegrund
CS godkände bilagan.
d) Bilaga 25 – Utredningsuppdrag Föreningskommittén
CS godkände bilagan.
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e) Bilaga 26:3 – Rättigheter till championat för alla hundar i allmänna
hundsporter
CS godkände bilagan.
f) Bilaga 27 – HD-utredningen
CS godkände bilagan.
Bo Skalin anmälde jäv och lämnade sammanträdet.
g) Bilaga 28:1 – Bedömning av höftleder
CS beslutade att motionssvaret kan kortas ned. Presidiet och Agneta Ståhle får i
uppdrag att presentera ett nytt förslag.
Bo Skalin återkom till sammanträdet.
h) Bilaga 30:2 – Junior och Veterancert
Då CS inte finner konsensus på motionen beslutade CS att två ledamöter att vara
föredragande. Det är också fritt för övriga ledamöter att föra talan på denna motion.
i) Bilaga 30:3 – Fullcertad hund (under två år)
CS godkände bilagan.

§ 95

Brakycefalfrågan

a) § 68 j) SKK/DK – AG-ES Förslag till domaranvisningar för vissa brakycefala
raser
Ett slutligt förslag till domaranvisning för vissa brakycefala raser presenterades.
Berörda klubbar kan fram till den 25 augusti lämna sina kommentarer på förslaget.
CS beslutade att presidiet får mandat att slutligen fastställa förslaget.
b) Särskilt brakycefal-relaterat kritikformulär
CS har tagit del av det framtagna förslaget.
CS konstaterar att idén till formuläret är god men i sammanhanget alltför ambitiös. En
begränsning av de punkter som ska med i formuläret bör göras.
CS beslutade återremittera förslaget till AG-ES, DK samt att arbetsgruppen/kommittén
är fri att inhämta ytterligare expertis när så behövs.
c) Raad van Beheer – Breeding Strategy brachycephalic pedigree dogs
Holländska Kennelklubben har arbetat fram ett förslag om hur avel med brakycefala
raser kan bedrivas. Detta med anledning av den nya lagstiftningen som antagits i
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Holland. Förslag är skickat till de holländska myndigheterna. CS har tagit del av
förslaget. Vad CS kan konstatera är att förslaget har en strängare inställning till hur
aveln ska bedrivas än vad Sverige har.
CS noterade informationen.
d) Skrivelser från Svenska Dvärghundsklubben, SDHK – utsedda veterinärer
Klubben uttrycker i två brev kritik bl.a. mot de veterinärer som utsetts att utföra
besiktningar vid särskilda besiktningstillfällen.
CS beslutade att presidiet besvarar skrivelserna.

§ 96

Skrivelser som rör läns- och specialklubb

a) Skrivelse från Svenska Dvärghundsklubben – utsedda veterinärer
Se § 95 d).

§ 97

Skrivelser från myndigheter

Näringsdepartementet
a) Uppdrag att utreda behovet av grytanlagsprov med levande grävling
För information fanns underlag till uppdrag att utreda behovet av grytanlagsprov med
levande grävling.
CS noterade informationen.
b) Uppdrag att utvärdera djurvälfärden vid träning inför prov och vid anlagstest
i vilthägn
För information fanns underlag till uppdrag att utvärdera djurvälfärden vid träning
inför prov och vid anlagstest i vilthägn.
CS noterade informationen.
c) Uppdrag att analysera behovet av ytterligare djurskyddskrav vid utsättning
av djur
För information fanns underlag till uppdrag att analysera behovet av ytterligare
djurskyddskrav vid utsättning av djur.
CS noterade informationen.
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§ 98

SKK/DK

a) Protokoll nr 3-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 14
maj 2019.
b) Protokollsutdrag § 50 domarfrågor
DK föreslår att avauktorisera en domare som inte dömt i Sverige de senaste sju åren.
CS beslutade i enlighet med förslaget och tackade domaren för dennes insatser som
under de verksamma åren.
c) Protokollsutdrag § 55 domarutbildning och Revidering – Regler och riktlinjer
för utbildning av exteriördomare
Thomas Uneholt redovisade förslag till revidering av regler och riktlinjer av
exteriördomare.
CS diskuterade förslaget och framförde några förslag till justeringar för DK att ta
ställning till.
CS beslutade att DK får återkomma med ett slutligt förslag.
d) Information från ordförande
Domarträff
Thomas Uneholt var inbjuden till Svenska Domarföreningens domarträff i juli månad.
Han fick möjlighet att informera om Domarkommitténs arbete under en dryg
halvtimma.
Thomas Uneholt kommer också att besöka Stockholms Kennelklubb och Västra
Kennelklubben för att hålla föredrag om Domarkommitténs arbete.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 99

SKK/UtstK

a) Protokoll nr 3-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
den 4 juni 2019.
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b) Protokollsutdrag § 56 – bordlagda ärenden – Nordic Border Show
Utställningskommittén är medveten om att det finns praktiska utmaningar med att ha
en svensk utställning på finsk mark och arbetar med detta. T.ex. kan finska
ringsekreterare ges en anpassad utbildning och därefter en tillfällig dispens för att
tjänstgöra på den svenska utställningen.
CS ser med tillförsikt på att de praktiska problem som kan uppstå löses på bästa
möjliga sätt.
c) Protokollsutdrag § 64 – utställningsprogram för 2022
Länsklubbarnas utställningsprogram för 2022 presenterades med enbart ort, datum
och klubb. Detta för att det vid årets Kennelfullmäktige finns en motion som rör
fördelning av status på länsklubbarnas utställningar.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
d) Överklagan av strykning av resultat disqualified
En utställare överklagar i brev prissättningen på utställd hund samt domares
uppträdande. CS har även tagit del av underlag från Domarkommittén och
Utställningskommittén.
CS beklagar att utställaren inte fått tillräcklig information om vad som hände i ringen
och med hundens prissättning. CS kan dock inte finna att det finns nya fakta som
ändrar det beslut som är taget.
CS beslutade att avslå överklagan och fastställa Domarkommitténs och
Utställningskommitténs beslut.
e) Meritering av porcelaine – svenskt certifikat/utställningschampionat
Svenska Porcelaineklubben, SPoK, är en avtalsansluten rasklubb till Svenska
Kennelklubben. SPoK önskar införa en regelrevidering för att få ett regelverk som blir i
överensstämmelse med övriga Norden.
CS diskuterade SPoKs önskemål och beslutade att klubben får återkomma med förslag
till förändringar av regelverket i samband med nästa regelrevidering, som ska gälla
fr.om. den 1 januari 2022.
f) Framtida utställningar
Bo Skalin redogjorde kort för diskussioner som förts och förs i UtstK angående hur
framtidens utställningar kan utformas.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 100 SKK/PTK
a) Information från ordförande
FCI Agility Commission
SKKs ledamot har informerat att han p.g.a. personliga skäl inte kan ha kvar sin position
i kommittén. Ny ledamot ska förhoppningsvis kunna utses inom kort.
CS noterade informationen.

§ 101 SKK/JhK
a) Information från ordförande
Kulturarv - löshundsjakt
Ansökan är inskickad till Institutet för språk o folkminnen.
CS noterade informationen.

§ 102 Nationella Dopingkommissionen
a) Information från ledamot
Kommissionen arbetar med att rekrytera en ny ledamot till kommissionen.
CS noterade informationen.

§ 103 SKK/UK
a) Information från ordförande
Eva Lejdbrandt informerade om det första mötet med FCIs nybildade kommitté,
Education and & Public relations.
CS noterade informationen.

§ 104 SKK/UKK
a) Protokoll nr 3-2019
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté den 13 juni 2019.
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b) Regionmötet med kennelkonsulenter
Under hösten kommer ett antal regionala möten hållas med kennelkonsulenter.
CS noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 105 SKK/FK
a) Information från ordförande
Möte med rasklubb
Ett möte har hållits med PekingeseLogen för att staka ut klubbens framtid.
CS noterade informationen.
Möte med föreningskonsulenter
Under hösten ska kommittén ha ett möte med de föreningskonsultenter som kommer
att kunna vara bollplank till klubbar som behöver stöd i klubbarbetet.
CS noterade informationen.
Digitalt stödsystem
Föreningskommittén ska i samråd med Svenska Taxklubben pröva ett digitalt
stödsystem för föreningsarbetet.
CS noterade informationen.

§ 106 SKK/DN
a) Protokoll från den 15 februari 2019
För information fanns protokoll från SKKs Disciplinnämnds sammanträde den 15
februari 2019.
CS noterade informationen.
b) Protokoll från den 12 april 2019
För information fanns protokoll från SKKs Disciplinnämnds sammanträde den 12 april
2019.
CS noterade informationen.
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c) Protokoll från den 24 maj 2019
För information fanns protokoll från SKKs Disciplinnämnds sammanträde den 24 maj
2019.
CS noterade informationen.
d) DN-beslut
För information fanns beslut från Disciplinnämnden.
CS noterade informationen.
e) DN-beslut funktionär
För information fanns beslut från Disciplinnämnden som gäller funktionärer inom SKKorganisationen.
CS noterade informationen.

§ 107 Svenska Kynologiska Akademin
a) Protokoll nr 2-2019
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kynologiska Akademin den 15 maj 2019.
b) Information från ordförande
International Working Dog Breeding Association, IWDBA
Organisationen har i år sin konferens i Sverige i början av september. Ett besök på SKK
är planerat med en föreläsning och förevisning av SKKs museum och bibliotek.
CS noterade informationen.

§ 108 Internationella frågor
Europasektionen
a) Protokoll från styrelsemöte i maj 2019
För information fanns protokoll från FCIs Europasektions styrelsemöte i München den
15 maj 2019.
CS noterade informationen.
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b) Protokoll från årsmöte den 17 juni i Wels, Österrike
För information fanns protokoll från FCIs Europasektions generalförsamling i Wels,
Österrike den 17 juni 2019.
CS noterade informationen.
FCI
a) Information angående framtida världs- och europautställningar
FCI har skickat ut information om förändrade förutsättningar för potentiella arrangörer
av världs- sektionsutställningar (t.ex. Europautställningar).
CS noterade informationen.
b) PM om rashundar
För information fanns PM från FCI med hashtagen ”save our breeds”.
CS noterade informationen.
Rapporter
a) Rapport från FCI Herding Commission i Moskva, Ryssland
För information fanns rapport från FCI Herding Commission i Moskva, Ryssland.
b) Rapport från FCI Sighthound Commission i Pärnu, Estland
För information fanns rapport från FCI Sighthound Commission i Pärnu, Estland.
c) Rapport från FCI Obedience Commission i Klado, Tjeckien
För information fanns rapport från FCI Obedience i Klado, Tjeckien.
CS noterade informationerna.

§ 109 Ekonomi
a) Kommentar till delårsbokslut 2019-06-30
Ulf Uddman redogjorde för prognosen för 2019 som baseras på utfallet fram till 30 juni
som visar på ett mindre rörelseöverskott. Totalt sett beräknas omsättningen till 123,5
mnkr.
I jämförelse med 2018 är resultatförbättringen väsentlig och kan främst härledas till
ökade intäkter mot den reviderade budgeten är dock intäkten lägre.
CS noterade informationen.
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§ 110 Statistik
a) Registreringsstatistik
Registreringssiffran för juli var positiv med en 2,2 % ökning.
CS noterade informationen med glädje.

§ 111 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
CS beslutade att § 94 och § 95 inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.

§ 112 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls den 27 september i samband med Kennelfullmäktige i
Västerås.

§ 113 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justering:

Pekka Olson
Ordförande
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Justeras:

Bengt Pettersson

Patrik Cederlöf

