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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag 
2016-01-27. 
 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Mats Stenmark (ordf), Johan Andersson, Karl-Erik Johansson, Nina Karlsdotter, Kjell 
Lindström, Ewa Widstrand, Carin Åkesson 

Adjungerade:  

Kjell Svensson (Tävlings- och utbildningschef), Ulrika Henriksson 
(utbildningsavdelningen) 

 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 

§1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla varmt välkomna och riktade ett speciellt välkomnande till 
DKs två nya ledamöter Johan Andersson och Kjell Lindström, därefter förklarades 
verksamhetperioden 2016 – 2017 första möte öppnat. 
 
 

§2 Val av justeringspersoner 

Nina Karlsdotter valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 

 

§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

 

§4 Föregående protokoll 

DKs protokoll nr 5-2015 godkändes och lades till handlingarna 

 SKK/DK nr 1-2016 

2016-01-27 
§§ 1 - 21 
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§5 Information inför verksamhetsperioden 2016 - 2017 

a)   Delegeringsordning och budget 

SKKs kommittéer arbetar efter en delegeringsordning fastställd av CS. I 
delegeringsordningen framgår det vilka ansvarsområden, arbetsuppgifter samt 
prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag kommittén har att 
arbeta efter.  
 
DKs Delegeringsordning ser ut enligt nedan; 

 

Ansvarsområde:  
SKK:s kommitté för utbildning och auktorisation av exteriördomare.  
Ansvarig för följande regelverk:  

 Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler  

 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare  

 Regler och riktlinjer för Svenska Kennelklubbens exteriördomarkonferenser  
 
Kommitténs arbetsuppgifter:  

 Ansvara för exteriördomarfrågor, utbildning och auktorisation av 
exteriördomare inklusive gruppallrounddomare  

 Rätt att besluta om tolkning och frågor som berör standard och som väcks 
inom organisationen  

 Delta på samtliga exteriördomarkonferenser och under viss del av konferensen 
informera om aktuella frågor som rör exteriördomarbedömning. Speciell vikt 
ska läggas vid en positiv utveckling av rasers hälsa samt mentala status.  

 Uppföljning och utvärdering av domarnas arbete såväl nationellt som 
internationellt i synnerhet i beaktande av de krav som Djurskyddslagen ställer 
och att hundars välfärd alltid har högsta prioritet  

 Föreslå CS auktorisation av domare som allrounddomare  

 Rätt att efter begäran utse honnörsdomare  

 Samordning av tidpunkt samt stöd under hela planeringsprocessen avseende 
specialklubbarnas exteriördomarkonferenser  

 Stödja specialklubbarnas framtagande samt granskning av raskompendier inför 
exteriördomarkonferenser samt publicera de som godkänns efter att behörigt 
tillstånd getts för publicering på skk.se  

 Besluta om bidrag till specialklubbarnas exteriördomarkonferenser  

 Besluta om resestipendium till exteriördomare  

 Följa den nationella och internationella debatten avseende bedömning av 
exteriöra överdrifter hos hund  

 Rätt att tilldela exteriördomare erinran, varning respektive avstängning  

 Föreslå CS avauktorisation och återauktorisation av exteriördomare  

 Biträda SKK/UtstK vid protester som berör domares agerande vid utställning  



  

SKK/DK nr 1-2016 
2016-01-27 

Sida 3/24 
 
 

 

 Implementera konsekvenser av SRD i domarkompendier, domarkonferenser, 
preparandkurser m.m.  

 Ansvara för uppdatering av Guidelines på de fyra FCI-språken  

 Ansvara för utbildningsmaterial samt utse lärare till SKK:s ”Grundkurs i 
Anatomi och Bedömning”  

 Fortlöpande sprida kunskap om kommitténs arbete genom nyhetsbrev eller på 
annat sätt  

 Samverka med SKK/UtstK vad gäller utbildning av domaransvariga i läns- och 
specialklubb  

 
Övrigt  

 Att verka för att SKKs regelverk inom kommitténs ansvarsområde ska vara 
utformade på ett lättförståeligt sätt  

 SKKs representant i FCIs Show Judges Commission och Show Commission 
rapporterar till kommittén och Utställningskommittén  

 Kommittén ska verka för ett nära samarbete med Svenska Domarföreningen  

 Arbeta i linje med SKKs miljöpolicy  
 
Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2015:  

 Verka för att de olika exempel på fort- och vidareutbildning som presenterades 
på KF2015 blir aktivt använda under verksamhetsperioden  

 Skapa SKKs regelverk för inbjudan av utländska exteriördomare genom att lista 
de länder som medlemsklubbarna fritt kan bjuda in domare ifrån utan att först 
fått ett godkännande av SKK. Regelverket ska vara klart i god tid före 2017  

 Lista de länder som medlemsklubbarna fritt kan bjuda in domare ifrån utan att 
första fått ett godkännande från SKK. Regelverket ska ligga klart i god tid före 
2017  

 Skapa rutiner för hur domare från länder som inte är listade enligt ovan ska 
kvalitetssäkras innan ett godkännande till inbjudan kan ske.  

 Påbörja planeringen av den generella domarkonferensen 2018  

 Genomföra en preparandkurs 2016.  

 Inför planerad preparandkurs 2018 arrangera förberedande kurs i anatomi och 
bedömning hösten 2017  

 I samverkan med UK utveckla digitala kurser där så är lämpligt inom 
kommitténs ansvarsområde.  

 
Övriga anvisningar:  
Kommitténs sekreterare är Pia Wahlström  
 
Övriga uppgifter delegerade av kommittén fördelas av Tävlings- och utbildningschefen, 
som även har rätt att adjungera ytterligare personal till kommitténs sammanträden.  
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CS strävar efter att så många som möjligt av de praktiska frågorna ska handläggas av 
kansliets personal så att behandlingstiden för ärendena förkortas.  
 
Kommittén förelägger SKK/CS ett förslag till budget inför varje verksamhetsperiod före 
den sista juni det år KF genomförs. SKKs VD delger därefter kommitténs ordförande 
fastställd budget.  
 
I frågor som berör andra länder ska kommittén förelägga CS sitt ställningstagande 
innan kommittén meddelar SKKs ståndpunkt internationellt. 
 
SKKs avtalsanslutna klubbar har begränsningar i vilka rättigheter de har inom SKK-
organisationen. Det finns också hundraser registrerade i SKK där någon ansvarig 
rasklubb ännu inte utsetts. Aktuell lista upprätthålls av Föreningskommittén som även 
utsett kontaktpersoner för dessa raser. I ärenden som berör någon av dessa raser ska 
en kontakt tas med den utsedda personen inom SKK/FK innan beslut fattas av 
kommittén.  
 
Kommittén ska, i frågor som är av väsentlig betydelse för flertalet läns- och 
specialklubbars verksamhet, i möjligaste mån inhämta berörda klubbars synpunkter 
innan slutligt beslut tas. Kommittén ska självständigt se till att berörda klubbar eller 
enskilda medlemmar som berörs av fattat beslut får information om beslutet. Vid 
remisser ska alltid en remisstid på tre månader ges. Vid fråga av väsentlig betydelse för 
klubb ska kommittén skicka en (1) påminnelse innan slutligt beslut tas.  
 
Kommitténs ordförande äger rätt att i samråd med SKK:s VD anmäla enskild person till 
SKK:s Disciplinnämnd eller ge person tillträdesförbud till SKK arrangemang efter det att 
ärendet behandlats i kommittén. Kommittén ska delge CS information om anmälan 
som gjorts i CS namn till DN. Om ärendet rör person eller ärende som är av särskilt 
känslig natur så att CS får kännedom om anmälan innan DN beslutar i ärendet.  
 
Om medlem agerar genom tal eller skrift på sätt som är menligt för annan SKK-
medlem, personal eller funktionär ska kommittén hänskjuta ärendet till Kommittén för 
medlemsfrågor, KfM. KfM gör en prövning om temporärt tävlingsförbud för 
överträdelse av SKKs stadga § 14 moment 1 eller grundregel 1:2 ska utfärdas.  
 
Om kommittén fattar beslut som kräver större resurser från SKKs kansli än vad som är 
normalt för kommittén ska dessa godkännas av SKKs VD.  
 
Kommitténs ledamöter:  
Mats Stenmark, (Ordf.), Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ewa Widstrand, Carin 
Åkesson, Kjell Lindström, Johan Andersson, Ulrika Henriksson (SKK, adj.), Kjell Svensson 
(SKK, adj.). 
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Delegeringsordningen gicks noggrant igenom och DK noterade de förändringar som 
skett sedan förra verksamhetsperioden. 
 
 
Budget för DK under verksamhetsperioden 2016 – 2017 fanns för kännedom. 
 
DK fann att de beviljats de medel de äskade om. 
 

 

b) Lathund för kommittéledamöter 

Dokumentet ”Lathund för kommittéledamöter” gicks igenom och ordföranden 
uttalade vilket viktigt verktyg dokumentet är för ledamöterna i sitt kommittéarbete. 

 

 

c) Utse VU 

DK beslutade att förutom ordföranden ingår Nina Karlsdotter och Karl-Erik Johansson i 
DK/VU under åren 2016 och 2017. 

 

 

d) Adresslista till DK 

För kännedom fanns adresslista till DKs ledamöter samt kansliets adjungerade. 

 

Några små ändringar meddelades och uppdrogs till sekreteraren att justera 
adresslistan samt skicka ut den uppdaterade versionen till ledamöterna. 

 

 

§6 Arbetsgrupper 

a)  Utveckling av aspirantdomare (sammankallande; Karl-Erik Johansson) 
Karl-Erik Johansson rapporterade från arbetsgruppens diskussioner och framtagna 
förslag på utveckling av aspirantdomarens uppgifter och arbetssätt. 
 
Beslutades att en förändring av blanketten ska göras där aspirantdomaren intygar att 
aspiranten är redo att döma rasen på utställning. DK konstaterade även att de inte ser 
några nackdelar med att aspirantdomaren inte lämnar sitt utlåtande direkt efter 
tjänstgöringen utan tar hem blanketten och skickar in den till SKK efter att de nogsamt 
funderat över sitt utlåtande. 
 
Vidare konstaterade DK att det ibland kan vara svårt att få blanketten underskriven av 
arrangör. Beslutade att ta med frågan till Länsklubbsseminariet för utställnings- och 
domaransvariga den 22 – 23 oktober 2016. 
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Därmed har arbetsgruppen slutfört sitt uppdrag. 
 
 
b)  Förändrade rutiner vid inbjudan av exteriördomare från andra länder 
Ordföranden informerade om KFs beslut att rutinerna vid inbjudan av exteriördomare 
från andra länder ska förändras. DK har fått i uppdrag att ta fram en ”vit lista” över 
länder som klubbarna kan bjuda in domare från utan att det passerar DK för 
godkännande. DK har även i uppdrag att se över hur det rent praktiskt ska gå till vid 
själva godkännandet av de domare från länder som inte finns med på den så kallade 
”vita listan”. 
 
Beslutades att utse arbetsgrupp bestående av ordföranden tillsammans med Carin 
Åkesson och Karl-Erik Johansson. Därutöver uppdrogs till ordföranden att tillfråga 
ytterligare två personer. 
 
Ordföranden utsågs till sammankallande för arbetsgruppen. 
 
 
c)  Utforma innehållet i distansutbildningar för exteriördomare 
Föreslagen uppdragsbeskrivning och sammansättning av arbetsgruppen samt 
samarbete med SKKs Utbildningskommitté (UK) diskuterades. 
 
Beslutades att Johan Andersson ska ingå i arbetsgruppen samt uppdrogs till honom att 
tillfråga ytterligare en föreslagen person. Vidare uppdrogs till Tävlings- och 
utbildningschefen att tillfråga en representant från UK. 
 
Johan Andersson utsågs till sammankallande för arbetsgruppen. 
 
 
d)  Traditionella exteriördomarkonferenser 
Föreslagen arbetsbeskrivning och sammansättning av resursgruppen diskuterades. Den 
nya resursgruppens uppgift är bl a att stödja och ge råd till de specialklubbar som ska 
anordna exteriördomarkonferens.  
 
Beslutades att Kjell Lindström ska ingå i resursgruppen samt uppdrogs till honom att 
tillfråga ytterligare fyra föreslagna personer. 
 
Kjell Lindström utsågs till sammankallande för resursgruppen. 
 
 
e)  Alternativa exteriördomarkonferenser 
Föreslagen uppdragsbeskrivning och sammansättning av arbetsgruppen diskuterades. 
DK noterade att Svenska Domarföreningens (SDf) svarat på DKs förfrågan om en 
representant från SDf. Föreslagen representant är Cathrine Lundberg-Westin. 
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Beslutades att Nina Karlsdotter ska ingå I arbetsgruppen tillsammans med Cathrine 
Lundberg-Westin. Uppdrogs till Nina Karlsdotter att ytterligare tillfråga en föreslagen 
person. 
 
Nina Karlsdotter utsågs till sammankallande för arbetsgruppen. 
 
 
f)  Utse representant från DK till arbetsgruppen för Länsklubbsseminariet  

22 - 23 oktober 

En representant från DK till Utställningskommitténs (UtsK) arbetsgrupp inför 
Länsklubbsseminariet för utställnings- och domaransvariga den 22 – 23 oktober 2016 
ska utses. 

 

Beslutades att Kjell Lindström är DKs representant i arbetsgruppen. 

 

 

§7 Domarkonferenser 

a)  Domarkonferenser 2018 

En skrivelse fanns från Svenska Polarhundklubben (SPHK) där de drar tillbaka sin 
ansökan om att få arrangera bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2018. 

 

DK noterade skrivelsen och beslutade att bevilja önskemålet om att dra tillbaka SPHKs 
ansökan om exteriördomarkonferens 2018. 

 

 

Ewa Widstrand rapporterade att då SPHK återkallat sin ansökan om 
exteriördomarkonferens 2018 kommer Svenska Lapphundsklubben (SLK) och Svensk 
Isländsk Fårhundklubbs (SIFK) exteriördomarkonferens att hållas som en-
dagarskonferens antingen den 7 eller 8 april 2018 i Stockholmsområdet. 

 

DK konstaterade att SLKs och SIFKs konferens beviljas 75% i bidrag av 
konferenskostnaderna dock max 50 000 kr. 

 

 

DK har fått i uppdrag av CS att genomföra SKKs Generella Domarkonferens 2018. DK 
noterade att en kallelse gick ut till samtliga exteriördomare i augusti 2013. Datumet för 
konferensen är bokad till den 24 – 25 februari 2018. Konferensen är obligatorisk för 
alla svenska exteriördomare. 
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DK beslutade att Tävlings- och utbildningschefen, ordföranden, Karl-Erik Johansson, 
Carin Åkesson samt Pia Wahlström, som kansliresurs, ska ingå i en första arbetsgrupp. 
Arbetsgruppen kommer att knyta till sig fler resurspersoner vart efter det behövs. 

 

Tävlings- och utbildningschefen utsågs till sammankallande i arbetsgruppen. 

 

Dagen innan den Generella Domarkonferensen, den 23 februari 2018, har CS beviljat 
Svenska Lagotto Romagnoloklubben, Svenska Perro de Agua Españolklubben, 
Rasklubben för Portugisisk Vattenhund samt Svenska Barbetklubben att hålla 
exteriördomarkonferens.  

 

Till kontaktperson för denna konferens utsågs Kjell Lindström från den nya 
resursgruppen för traditionella exteriördomarkonferenser. 

 

DK kommer även att arrangera en minikonferens för shar-pei den 23 februari 2018. Till 
kontaktperson utsågs Nina Karlsdotter. 

 

 

b)  Redovisning från Domarkonferenser 

För godkännande fanns konferensprotokoll samt ekonomisk redovisning från Svenska 
Spaniel- och Retrieverklubbens (SSRK) exteriördomarkonferens den 19 – 20 september 
2015. 

 

DK gick igenom protokoll samt ekonomisk redovisning. Beslutades att godkänna den 
ekonomiska redovisningen men inte godkänna protokollet. Uppdrogs till Ewa 
Widstrand att kontakta SSRK och framföra de synpunkter som DK har på protokollet. 

 

 

§8 Domarutbildning 

a)  Gruppallrounddomarutbildningen 
För kännedom fanns reviderade ”Anvisningar till handledare”. 
 
Diskuterades hur informationen till specialklubbarna ska ske när en domare beviljats 
en gruppallroundutbildning. Enligt de nya reglerna behöver inte längre domaren 
ansöka hos specialklubben om att få utbilda sig på deras ras/raser när de antagits till 
gruppallroundutbildning. 
 
Beslutades att protokollsutdrag ska skickas till aktuell specialklubb med information 
om att domare beviljats gruppallroundutbildning. 
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För kännedom fanns lista över godkända ansökningar om att få genomföra utbildning 
till gruppallrounder. 
 
 
b)  Allrounddomarutbildningen 
För kännedom fanns information från FCI att Torbjörn Skaar och Benny Blid von 
Schedvin är godkända som allrounddomare. 
 
DK gratulerar de båda till utnämningen. 
 
 
Beslutades att skjuta diskussioner om rekryteringen av namnförslag inför kommande 
allrounddomarutbildning till mötet i mars. 
 
Uppdraget till utbildningsavdelningen om att ta fram en lista över svenska 
exteriördomare som varit auktoriserade i minst tio år samt dömt ett större antal 
hundar för att ha som underlag vid nästa möte kvarstår. Listan ska skickas ut till 
ledamöterna så snart som möjligt. 
 
 
c)  Preparandkursen 2016 
För kännedom fanns lista över resultaten från centralprovet som hölls den 17 oktober 
2015. 
 
Ordföranden informerade att uttagningsgruppen består av, förutom honom själv, Nina 
Karlsdotter, Karl-Erik Johansson och Ann Carlström.  
 
Intervjudatum blir den 1 – 4 mars med reservdatum 4 – 5 april. 
 
Nästa preparandkurs kommer att hållas 2018 med förberedande Anatomi och 
bedömningskurs under hösten 2017. 
 
Beslutades att fastställa datum och utse lärare vid DKs möte i mars. 
 
 
d)  Tolkning av punkt 2.10 Följdauktorisation i ”Regler och riktlinjer för 

utbildning av exteriördomare”. 
Mejlkonversation fanns mellan ordföranden och en domare beträffande tolkningen av 
punkt 2.10 Följdauktorisationer i ”Regler och riktlinjer för utbildning av 
exteriördomare”. 
 
DK diskuterade regeltexten och konstaterar att DK ansvarar för regelverket och anser 
sig därför äga tolkningsrätten. DK beslutade att inte riva upp några tidigare beslut 
beträffande följdauktorisationer utan de kvarstår. 
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Vidare beslutade DK att göra en smärre redaktionell förändring i texten för att 
förtydliga innebörden av regeltexten enligt följande; 
 
2.10 Följdauktorisation 
Följdauktorisation för presentationsras kan beviljas domare med stor erfarenhet av 
exteriörbedömning och som är auktoriserad på t.ex. minst hälften av de i aktuell grupp 
ingående raserna på vilka examination krävs, eller andra närliggande raser. 
 
Vidare kan följdauktorisation ges domare som har erfarenhet av att döma den aktuella 
rasen – t ex dömt rasen på dispens – eller om domaren innehar auktorisation för de 
flesta raser inom en specialklubb, och önskar följdauktorisation för andra närliggande 
raser inom samma specialklubb. 
 
Därefter lades mejlkonversationen till handlingarna. 
 
 
e)  Projektutbildning av domare på brakycefala raser 
För kännedom fanns inbjudan samt deltagarlista beträffande projektutbildning för 
brakycelfala raser som hölls på mops och engelsk bulldogg i samband med MyDOG i 
Göteborg den 7 – 10 januari 2016. 
 
DK diskuterade utbildningen och de synpunkter som kommit in efter 
utbildningstillfället. 
 
Beslutades att DK ska skicka ut en utvärdering till de som deltog där de kan lämna sina 
synpunkter anonymt. Uppdrogs till utbildningsavdelningen att ta fram utvärderingen 
efter DKs önskemål samt skicka ut den till deltagarna. DK gör sedan en utvärdering av 
utbildningen och tar slutligt beslut om utbildningen ska fortsätta eller inte vid nästa 
möte. 
 
DK konstaterar, på förekommen anledning, att i dagsläget finns inga förändringar i 
utbildningen för domare av de brakycefala raserna utan den fortsätter som vanligt. 
 
 
f)  Domare som har raser kvar i sin Grundutbildning 
För information och eventuell åtgärd fanns en lista över domare som har raser kvar i 
sin grundutbildning. 
 
DK gick igenom listan och uppdrog till Karl-Erik Johansson att kontakta en av de 
aktuella domarna. 
 
g)  Otydlighet kring förändringen av blankett för elevtjänstgöring 
DK diskuterade den nya blanketten för elevtjänstgöring där det kommit in synpunkter 
på de förändringar som gjordes på den under förra året. 
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DK vill därför göra ett förtydligande om att elevtjänstgöring är ett utbildningstillfälle 
och att elevdomaren har möjlighet att lämna kommentarer om eleven under ”övrigt” 
på blanketten om den så vill. 
 
 
h) Gruppallrounders på listan över examinatorer/aspirantdomare? 
Karl-Erik Johansson har sett över listan för examinatorer och aspirantdomare så att det 
finns minst tio aktiva svenska exteriördomare per ras. Konstaterades att det vore 
önskvärt om DK inte behövde komplettera med gruppallrounders för att komma upp i 
minst tio domare på listan. DK har uppmanat specialklubbarna att komplettera listan 
för sina raser. 
 
Konstaterades att klubbarna inte har hunnit svara på uppmaningen varför DK skjuter 
på punkten till nästa möte. 
 
 
i)  Examinationer 
Nina Karlsdotter rapporterade från Svenska Brukshundklubbens (SBK) examinations- 
och utbildningshelg den 23 – 24 januari 2016. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
j)  Avslag på ansökan om att utöka sitt rasregister 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om att 
få utöka sitt rasregister. 
 
DK noterar att en specialklubb avslagit en domares ansökan på grund av att fel ras 
stått i ansökan men i övrigt har det tydligt framgått vilken ras det gällde. 
 
DK konstaterar att specialklubbarna ska behandla sakfrågan i en ansökan och inte 
formfelet. Uppdrogs därefter till kansliet att skicka tillbaka ansökan till specialklubben 
med DKs konstaterande. 
 
 
k)  Statistik 2015  

För kännedom fanns slutlig statistik över examinationer samt elev- och 
aspiranttjänstgöringar under 2015. Vidare fanns en sammanställning över 
auktorisationer mellan åren 1996 till och med 2015. 

 

DK konstaterar att det inte har blivit svårare att utbilda sig om man ser till statistiken 
över auktorisationer genom åren. 
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§9 Ansökningar 

a) Gruppallroundutbildning 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 5 har kommit från Åke 
Cronander. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till handledare utsågs Kurt Nilsson. 

 

 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 5 har kommit från Ann-
Christin Johansson. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till handledare utsågs Bo Wallin. 

 

 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 5 har kommit från Jens 
Myrman. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till handledare utsågs Karl-Erik Johansson. 

 

 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 3 har kommit från Eva 
Nielsen. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till handledare utsågs Nina Karlsdotter. 

 

 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 9 har kommit från Mikael 
Nilsson. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till handledare utsågs Johan Andersson. 

 

 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 3 har kommit från 
Charlotta Mellin. 

DK konstaterade att Charlotta Mellin redan är auktoriserad och har dömt i tillräcklig 
omfattning i grupp 3 för att kunna auktoriseras som gruppallrounddomare. DK 
beslutade att bevilja Charlotta Mellin gruppallroundauktorisation för grupp 3. 

 

 

b) Gruppallroundauktorisation 
Fanns ansökan från Ann-Christin Johansson beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 3. 
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DK beslutade att avslå ansökan. 

 

 

Fanns ansökan från Ann-Christin Johansson beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 7. 
DK beslutade att avslå ansökan. 

 

 

Fanns ansökan från Birgitta Svarstad beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
1. 
DK beslutade att bifalla ansökan. 

 

 

c) Följdauktorisation 

Ansökan fanns från Eva Jönsson beträffande följdauktorisation för raserna canaan dog 
och thai ridgeback dog. 

 
DK beslutade att avslå ansökan. 

 

 

Ansökan fanns från Gunilla Skallman beträffande följdauktorisation för raserna canaan 
dog, thai ridgeback dog, hokkaido, kai, korea jindu dog, shikoku. 

 
DK beslutade att bifalla ansökan för raserna canaan dog och thai ridgeback dog samt 
avslå ansökan för raserna hokkaido, kai, korea jindu dog och shikoku. 
 
 

Ansökan fanns från Bengt-Åke Bogren beträffande följdauktorisation för rasen grand 
basset griffon vendéen. 

 
DK beslutade att bifalla ansökan. 
 
 

Ansökan fanns från Jens Myrman beträffande följdauktorisation för rasen basset bleu 
de gasogne. 

 
DK beslutade att bifalla ansökan. 
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Ansökan fanns från Anne-Chaterine Edoff beträffande följdauktorisation för raserna 
thai bangkaew dog, canaan dog, hokkaido, kai, kishu, korea jindu dog, thai ridgeback 
dog och shikoku. 

 
DK beslutade att bifalla ansökan. 
 

  

§10 Domarfrågor 

a) Domares bedömning och uppträdande 
Skrivelse fanns från utställare av rasen schnauzer svart, Canine Connection’s Montana 
SE25512/2013. Hunden har tilldelats disqualified på grund av mentalitet.  
 
DK tar del av skrivelsen samt hundens kritik vid tillfället och konstaterar att domaren 
har motiverat sin prissättning i kritiken. Vidare noterade DK även att ingen formell 
protest lämnats in vid utställningstillfället.  
 
DK beslutade att priset ska kvarstå. 
 
 
Skrivelse fanns från utställare av rasen beagle, Släntens Iron SESE24652/2014, som 
tilldelats disqualified på grund av kroksvans. 
 
DK tar del av skrivelsen, veterinärintyget samt domarens yttrande.  
 
DK beslutade att priset ska kvarstå då det framgår i veterinärintyget att kotorna är 
sammanväxta vilket är en abnormitet. 
 
 
b) Dubbelbokning av domaruppdrag 
Protokollsutdrag fanns från Finska Kennelklubben (FKK) med information om en svensk 
exteriördomare som lämnat återbud i sista stund till en utställning i Uleåborg den 11 – 
12 juli 2015 på grund av dubbelbokning av domaruppdrag. 
 
DK tog del av protokollsutdraget från FKK samt yttrande från aktuell domare.  
 
Beslutades att bordlägga ärendet och begära in ytterligare underlag från FKK innan 
beslut tas om eventuell disciplinär åtgärd. Beslut kommer att tas genom ett per 
capsulam beslut så snart kompletterande underlag kommit från FKK. 
 
 
c) Reseberättelse 
Reseberättelse fanns från Rose-Marie Emery från hennes resa till Australien i februari 
2015. 
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Beslutades att godkänna reseberättelsen och att resebidraget om 5 000 kr kan betalas 
ut. 
 
 
d) Återbud till arrangör 

För kännedom fanns skrivelse från Renée Sporre Willes med information om att hon 
lämnat återbud till ett domaruppdrag i Italien, på grund av hälsoskäl. 

 
DK noterade informationen. 
 
 
e) Bestyrelserapporter 

Fanns bestyrelserapporter från länsklubbars utställningar mellan 30 oktober 2015 till 
10 januari 2016 för eventuella åtgärder.  

 

DK konstaterade att det inte fanns några händelser som ska åtgärdas. 

 

 

§11 Raskompendier 

Meddelades att raskompendium för norrbottenspets och finsk spets är godkända och 
bidraget om 3 000 kr kan betalas ut till klubbarna. 

 

 

§12 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar - SRD 

För kännedom samt eventuella kommentarer från DK fanns en skrivelse till domare 
auktoriserade för basset hound. 

 

DK tog del av skrivelsen och konstaterade att de inte har några synpunkter på 
skrivelsen. Därefter lades den till handlingarna. 

 

 

§13 Övriga skrivelser 

Inga övriga skrivelser fanns. 

 

 

§14 Redovisning av DK/VU 

DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
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- godkänna genomförd utbildning för Jens Myrman i grupp 2 i 

gruppallroundutbildningen, dock ska han döma flera av raserna innan han kan 
utnämnas till gruppallrounddomare för grupp 2. 

- godkänna genomförd utbildning för Eva Liljekvist Borg i grupp 10 i 
gruppallroundutbildningen, dock ska hon döma flera av raserna innan hon kan 
utnämnas till gruppallrounddomare för grupp 10. 

- godkänna genomförd utbildning för Eva Nielsen i grupp 6 i 
gruppallroundutbildningen, dock ska hon döma flera av raserna innan hon kan 
utnämnas till gruppallrounddomare för grupp 6. 

- godkänna genomförd utbildning för Anne-Chaterine Edoff i grupp 5 i 
gruppallroundutbildningen, dock ska hon döma flera av raserna innan hon kan 
utnämnas till gruppallrounddomare för grupp 5. 

- godkänna genomförd utbildning för Martin Johansson i grupp 1 i 
gruppallroundutbildningen, dock ska han döma flera av raserna innan han kan 
utnämnas till gruppallrounddomare för grupp 1. 

- auktorisera Torbjörn Skaar som gruppallrounder för grupp 1, 5, 6 och 7 efter 
sluförd utbildning enligt den särskilda utbildningsplanen i 
allrounddomarutbildningen. 

- auktorisera Benny Blid von Schedvin som gruppallrounder för grupp 5 efter 
sluförd utbildning enligt den särskilda utbildningsplanen i 
allrounddomarutbildningen. 

- godkänna utbildningsplanen för Jahn Stääv i grupp 9 
- godkänna utbildningsplanen för Annica Uppström i grupp 5 
- godkänna utbildningsplanen för Johan Andersson i grupp 1 
- bevilja SBKs ansökan om att få anlita Bo Wiberg som examinator vid deras 

utbildning/examination den 23 – 24 januari 2016 på raserna berger picard, 
chodsky pes, hollandese herdershond och beauceron. 

- bevilja Rose-Mary Emery följdauktorisation för raserna hokkaido, kai, korea 
jindo dog, shikoku 

 

Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Johnny Andersson eurasier 
 
Åsa Andersson polski owczarek nizinny 
 schapendoes 
 chow chow 
 tysk spets / klein-, mittel- & grosspitz 
 malteser 
 prazský krysarík 
 russkaya tsvetnaya bolonka 
 
John Sigve Berg tax 
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 thai ridgeback dog 
 
Samuel Carlid lapsk vallhund 
 svensk lapphund 
 
Anne-Chaterine Edoff xoloitzcuintle (liten/mellan/stor) 
 perro sin pelo del peru (grande/médio/pequeno) 
 
Jan-Erik Ek sussex spaniel 
 welsh springer spaniel 
 
Svante Frisk engelsk springer spaniel 
 
Henrik Härling cirneco dell’etna 
 
Börje Johansson tibetansk spaniel 
 
Martin Johansson tysk schäferhund (normalhårig + långhårig) 
 saluki 
 
Annelie Karlsson nova scotia duck tolling retriever 
 
Charlotte Laning Vrethammar malteser 
 
Eva Liljekvist Borg borzoi 
 
Lisa Molin lapsk vallhund 
 svensk lapphund 
 bichon frisé 
 bichon havanais 
 bolognese 
 coton de tuléar 
 malteser 
 
Jens Myrman grand basset griffon vendéen 
 
Eva Nielsen grand basset griffon vendéen 
 gonczy polski 
 slovensky kopov 
 
Mikael Nilsson tysk spets / klein-, mittel- & grosspitz 
 
Mia Sandgren english toy terrier 
 field spaniel 
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 welsh springer spaniel 
 
Torbjörn Skaar puli 
 tax 
 samojedhund 
 västgötaspets 
 american foxhound 
 bayersk viltspårhund 
 beagle 
 drever 
 dunkerstövare 
 finsk stövare 
 hamiltonstövare 
 schillerstövare 

schweiziska stövare 
(berner/jura/luzerner/schwyzer) 

 smålandsstövare 
 petit basset griffon vendéen 
 engelsk setter 
 
Barbara Ruth Smith irländsk terrier 
 skotsk terrier 
 
Sonny Ström hovawart 
 
Maritha Östlund-Holmsten puli 
  
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Johnny Andersson dvärgpinscher 
 pinscher 
 
Marie Callert russkiy toy (släthårig + långhårig) 
 
Margaretha Carlsson shetland sheepdog 
 
Anne-Chaterine Edoff norrbottenspets 
 
Gina Ekström Persson chihuahua (korthårig + långhårig) 
 landseer 
 
Magnus Hagstedt pomeranian 
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Ann-Christin Johansson chow chow 
 eurasier 
 
Martin Johansson beauceron 
 berger des pyrenées (à poil long + à face rase) 
 polski owczarek nizinny 
 
Camilla Karlsson newfoundlandshund 
 
Eva Liljekvist Borg galgo espanol 
 greyhound 
 
Jens Myrman  belgiska vallhundar  
  (groenendael/laekenois/malinois/tervueren) 
 chow chow 
 eurasier 
 xoloitzcuintle (liten/mellan/stor) 
 löwchen 
 malteser 
 
Mikael Nilsson dvärgschnauzer (sv + p/s + sv/si + vit) 
 chow chow 
 xoloitzcuintle (liten/mellan/stor) 
 amerikansk cocker spaniel 
 chinese crested dog 
 
Joakim Ohlsson bolognese 
 
Torbjörn Skaar smålandsstövare 
 
Sonny Ström old english sheepdog 
 
Birgitta Svarstad schapendoes 
 tysk schäferhund (normalhårig + långhårig) 
 
Jan Törnblom bichon havanais 
 bolognese 
 malteser 
 
Annica Uppström chow chow 
 eurasier 
 
Monica Vikner Stafberg löwchen 
 malteser 
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Maritha Östlund Holmsten berger des pyrenées (à poil long + à face rase) 
 old english sheepdog 
 polski owczarek nizinny 
 
Auktorisation för domare i grundutbildning;  
 
Åsa Thunqvist dansk-svensk gårdshund 
 
Ragnhild Ulin labrador retriever 
 

 

§15 Ledamöternas uppdrag 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
 
Nr 5 2015 

§90 a Fundera till möte 1-2016 och komma med förslag på personer som kan ingå i de 
nya arbets- och resursgrupperna. 

 

 Se § 6 c – f i detta protokoll. 

 

§ 90 a Arbeta fram ett förslag på uppdragsbeskrivning för arbets- och resursgrupperna 
under § 6 c – e i detta protokoll. 

 

 Uppdraget slutfört och godkänts under § 6 c- e i detta protokoll. 

 

§ 90 b Kontakta SPHK, SLK och SIFK och försöka få till ett samarbete med 
exteriörkonferenser under helgen 7 – 8 april 2018. 

 

 SPHK har dragit tillbaka sin ansökan och SLK samt SIFK kommer att anordna en 
endagars konferens antingen 7 eller 8 april 2018. 

 

§ 91 d Uppdrag till ordföranden att kontakta en person som föreslagits att ingå i 
uttagningsgruppen inför preparandkursen 2016. 

 

 Ordföranden rapporterade att Ann Carlström har tackat ja till uppdraget. 
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§16 Information från DKs ledamöter och kansliet 

a) Ordföranden 
Inget att rapportera. 
 
 
b) Ledamöterna 
Inget att rapportera. 
 
 
c) Tävlings- & utbildningschefen 
Tävlings- och verksamhetschefen informerade att de nya Grundreglerna fastslogs på 
Kennelfullmäktige att gälla från och med 1 januari 2016. 
 
Vidare informerades från arbetet med regelrevideringen. Klubbarna har visat stort 
stöd för de ändringar som föreslagits i Championat- och Utställningsreglerna. Reglerna 
kommer att fastställas på CS i april 2016. 
 
SRD-K finns inte mer utan är omvandlad till en arbetsgrupp under benämningen AG-
SRD. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
d) Sekreteraren 
Sekreteraren informerade att FCI har informerats, med CS godkännande (CS möte 2 
oktober 2015 § 144), om de två domare som är bosatta och folkbokföra i Sverige men 
utbildar sig samt har sina auktorisationer i ett annat FCI-land. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
e) Utbildningsavdelningen 
Utbildningsavdelningen tog upp frågan om DK eventuellt planerar för en presentation 
av numerärt små raser under kommande verksamhetsperiod.  
 
DK beslutade att lägga frågan som en egen punkt och ta beslut vid mötet i mars. 

 

 

§17 Resultatrapport 

Resultatrapport för december 2015 granskades och lades därefter till handlingarna. 
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§18 Protokoll/Protokollsutdrag/Information 

a) Federation Cynologique Internationale (FCI) 

För kännedom fanns cirkulär; 

- 66/2015 Protokoll från FCI General Committee’s möte i Milano den 7 – 9 juni 
2015 

- 67/2015 med information från Kennel Club de Chile att Mario di Vanni har 
stängts av som internationell domare under perioden 1 november 2015 till och 
med 31 oktober 2016. 

 

För kännedom fanns; 

- Inbjudan till FCI Show Commission’s möte den 30 januari 2015 

- Inbjudan till FCI Show Judges Commission och gemensamma mötet med FCI 
Show Commission den 29 – 31 januari 2016. 

- Lista över internationella utställningar 2016 och 2017. 

 

 

b) Nordisk Kennel Union (NKU) 

Fanns inget att rapportera. 

 

 

c) Centralstyrelsen (CS) 

Fanns protokollsutdrag från CS möte 2 oktober 2015; 
§119 b Fastställande av beslut vid DKs diskussionsdag den 16 juni 2015. 
 
§119 d Protokollsutdrag DK nr 4-2015, §77 ledamöternas uppdrag, honnörsdomare 
och avauktorisationer. 
 
DK noterade att CS beslutat enligt DKs förslag. 
 
§144 SKK/DK; 
§ 69 Domarkonferenser, §70 Domarutbildning – anhållan om vidareutbildning, b) 
Serbiska domare boende i Sverige utbildade i Serbien, c) Bedömning av mops vid en 
utställning i Sverige under sommaren 2015. 
 
DK noterade informationen. 
 
Protokoll fanns från CS sammanträde den 2 oktober, 4 oktober och 12 – 13 november 
2015. 
Protokollen lades till handlingarna utan vidare kommentar. 



  

SKK/DK nr 1-2016 
2016-01-27 
Sida 23/24 

 
 

 
d) Utställningskommittén (UtstK) 

Fanns protokollsutdrag från UtsKs möte 10 september 2015; 
§85 f Beträffande en händelse i ringen för bedömning av alaskan malamute – domares 
bedömning. 
DK tog del av protokollsutdraget och beklagar händelsen. Därefter lades 
protokollsutdraget till handlingarna. 
 
Fanns protokollsutdrag från UtsKs möte den 5 november 2015; 
§101 beträffande en händelse rapporterad i Bestyrelserapporten från Norra 
Norrbottens Kennelklubbs utställning i Överkalix den 22 – 23 augusti 2015. 
 
DK tog del av protokollsutdraget. Därefter lades det till handlingarna. 
 
Protokoll fanns från UtstK sammanträde den 5 november 2015. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentar. 

 

 

e) Arbetsgruppen för Standardfrågor (AG Standard) 

Protokoll fanns från AG Standards sammanträde den 7 oktober 2015. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentar. 

 

 

f) Kommittén för hundars mentalitet (KHM) 

Protokoll fanns från KHM sammanträde den 15 september och 20 november 2015. 
Protokollen lades till handlingarna utan vidare kommentar. 

 

 

§19 Övriga frågor 

Beslutades att DKs sammanträden under verksamhetsperioden 2016 – 2017 kommer 
att hållas följande datum; 

 

2016: 30 – 31 mars, 31 maj, 30 augusti, 21 oktober 

2017: 26 januari, 28 – 29 mars, 14 juni, 30 augusti, 26 oktober 

 

Uppdrogs till sekreteraren att publicera mötesdatumen på skk.se.  

 

Vidare påminner sekreteraren att handlingar som ska behandlas på DKs möten ska 
vara sekreteraren tillhanda senast tre veckor innan aktuellt möte. Handlingar som 
kommer in senare än tre veckor före mötet behandlas på nästkommande möte. 
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§20 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

 samt ärenden som ska publiceras på webben 

Beslutades att §6 b – e samt §10 b inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 

 

 

§21 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla för verksamhetsperioden 2016 – 2017 första möte och 
förklarade det därefter för avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Pia Wahlström 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Mats Stenmark    Nina Karlsdotter 

 

 

 

Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 


