
 
  

 

 
2017-01-26 

Sida 1/21 
 
 

 
 

 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté torsdag 
2017-01-26. 
 
 

Närvarande ledamöter: 

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

Adjungerade:  

Kjell Svensson (Tävlings- och utbildningschef), Ulrika Henriksson 
(Utbildningsavdelningen), Susanne Karlström (Tävlingsavdelningen), §12 a 
 

Anmält förhinder:  

Nina Karlsdotter 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 
 

§1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och dagens möte förklarades öppnat. 
 
 

§2 Val av justeringspersoner 

Kjell Lindström valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 

§3 Fastställande av dagordning 

 
Dagordningen fastställdes. 
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§4 Föregående protokoll 

DKs protokoll nr 5-2016 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§5 Resultatrapport 

a) Resultatrapporter 
Resultatrapporten för december 2016 granskades. Konstaterades att resultatrapporten 
inte är den slutgiltiga för 2016 då interimsbokningar kommer att göras till och med 31 
januari 2017.  
Resultatrapporten lades därefter till handlingarna. 
 
 
b) Ekonomiskredovisning och enkätsvar från Länsklubbsseminariet den 22 – 23 oktober 
2016 
För kännedom fanns sammanställning över kostnader och intäkter från 
Länsklubbsseminariet fördelade mellan DK och UtstK. DK granskade 
sammanställningen som därefter lades till handlingarna. 
 
För kännedom fanns en utvärdering från Länsklubbsseminariet. 
 
DK konstaterar att enkäten påvisar en övervägande positiv inställning till seminariet 
och dess innehåll. Utvärderingen är ett värdefullt underlag i planeringen inför 
Specialklubbsseminariet den 8 – 9 april 2017. 
 
 

§6 Domarkonferenser 

a) Redovisning av domarkonferenser 
Protokoll samt ekonomisk redovisning från Svenska Spets- och Urhundklubbens 
exteriördomarkonferens den 17 – 18 oktober 2015 fanns för godkännande. 
 
Som DK påpekat i tidigare protokoll ser de inte positivt på att konferensprotokoll 
inkommer så sent till DK för godkännande. Protokoll ska vara DK tillhanda inom två 
månader efter ett konferenstillfälle. 
 
DK beslutade dock att godkänna protokollet, efter en smärre justering, samt 
ekonomisk redovisning. Bidraget kan därmed betalas ut. 
 
DK påminner om att raskompendium samt protokoll ska skickas till samtliga domare 
auktoriserade för raserna oavsett om de deltog på konferensen eller inte.  
 
Vidare önskar DK svar på om kontakt tagits med AG Stand beträffande rörelser och CS 
beträffande färger gällande standarden på kleinspitz, enligt skrivning i protokollet? 
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b) Övrigt 
Svar har kommit från Svenska Vorstehklubben (SVK) och Specialklubben för 
Kontinentala Fågelhundar (SKF) beträffande DKs fråga om de fortfarande är 
intresserade av att anordna exteriördomarkonferens 2019. 
 
SVK och SKF anhåller om att få arrangera bidragsberättigad exteriördomarkonferens 
den 6 – 7 april 2019. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
Svar på DKs förfrågan till Svenska Lapphundklubben (SLK) och Svenska Isländsk 
Fårhundklubben (SIFK) om de kommer att arrangera sin beviljade 
exteriördomarkonferens 2018 har inkommit. 
 
SLK konstaterar att genomförandet av en exteriördomarkonferens inte är realistiskt i 
det läget som klubben befinner sig just nu och beklagar att det kommer att drabba 
SIFK. 
 
SIFK ser gärna att deras exteriördomarkonferens kan genomföras och ber DK föreslå en 
ny samarbetspartner. 
 
DK diskuterar frågan och ser ingen lämplig samarbetspartner för SIFK i dagsläget. 
 
DK beslutade att exteriördomarkonferensen med SLK och SIFK 2018 ställs in. 
Klubbarna får inkomma med ny ansökan enligt reglerna för ansökan om 
bidragsberättigad exteriördomarkonferens. 
 
 

§7 Domarfrågor 

a) Domares uppdrag, bedömning och uppträdande 
Skrivelse fanns från arrangören av International Dogshow Hazerswoude-Dorp i 
Nederländerna den 5 – 6 november 2016. Skrivelsen gäller en svensk domare som, 
enligt arrangören, inte svarat på deras korrespondens inför utställningen och som 
sedan ställde in sitt uppdrag. 
 
DK gick igenom skrivelsen samt aktuell domares yttrande och konstaterar att domaren 
borde ha svarat arrangören i ett mycket tidigare skede. 
 
DK beslutade att tilldela domaren en skriftlig erinran. 
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Skrivelse fanns från utställare av rasen cane corso vid CS utställning Stockholm 
Hundmässa den 3 december 2016. Domaren ändrade om placeringen av utställarens 
hund från öppenklassen till bästa tikklass. Utställaren anser att det inte borde få gå till 
så utan att domarens motiverar anledningen till placeringsbytet i kritiken samt 
resultatlistan. Utställaren föreslår därför att utställningsreglerna bör göras om. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att domaren inte har brutit mot några regler. 
Vidare konstaterar DK att ingen ändring av reglerna är aktuell samt att 
utställningsreglerna för övrigt är låsta till och med 31 december 2021. Skrivelsen lades 
därmed till handlingarna utan åtgärd. 
 
 
Skrivelse fanns från Svenska Polarhundklubben – Rasklubb för Samojed beträffande 
bedömningen vid en utställning i Eskilstuna som föranledde en protest som senare 
överlämnades till DK. DK beslutade att avslå protesten vilket klubben ställer sig 
fundersam och orolig inför. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att klubben uppenbarligen tolkar standarden 
annorlunda mot DK. DK anser att färgen på samojed i huvudsak ska vara vit men att 
inslag av ”bisquit” är tillåtet, det vill säga bottenfärgen måste vara vit. I standardtexten 
står det;  
”Rent vit eller gräddvit, eller vit och bisquit (bottenfärgen måste vara vit med några 
bisquitfärgade områden). Får aldrig ge intrycket av att vara ljust brun.” 
 
Vidare konstaterar DK att klubbens förslag om att lyfta frågan på nästa 
exteriördomarkonferens är ett bra förslag. 
 
DKs beslut kvarstår och skrivelsen lades därefter till handlingarna. 
 
 
Skrivelse fanns från Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben med synpunkter 
angående domare och domslut på Stockholm Hundmässa den 4 december 2016. 
 
DK diskuterade skrivelsen, aktuella kritiker samt standardtexten för rasen. 
 
DK beslutade att skrivelsen skickas till aktuell domare för kännedom. Därefter lades 
skrivelsen till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
 
b) Domares återbud till uppdrag 
För kännedom fanns information från Dan Ericsson beträffande återbud till ett 
domaruppdrag på grund av inställda och försenade flyg vilket omöjliggjort planerad 
resa. 
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För kännedom fanns information från Göran Bodegård beträffande återbud till ett 
domaruppdrag på grund av hälsoskäl. 
DK noterade informationen. 
 
 
c) Bestyrelserapporter 

Fanns bestyrelserapporter från länsklubbars utställningar mellan 15 oktober och 5 
december 2016 för eventuella åtgärder.  

 
DK konstaterade att inget i bestyrelserapporterna berörde DKs område. 
 
 
d) Övrigt 
För kännedom fanns tre anonyma brev till domare. 
 
DK uttalar att det är oacceptabelt med skrivelser som denna samt att anonyma 
skrivelser inte handläggs av SKKs kommittéer. Därefter lades skrivelsen till 
handlingarna. 
 
 

§8 Ansökningar 

a) Gruppallroundauktorisation 
Fanns ansökan från Ann-Christin Johansson beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 3. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan.  
 
Fanns ansökan från Ann-Christin Johansson beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 7. 
 
DK beslutade att avslå ansökan.  
 
Fanns ansökan från Maritha Östlund-Holmsten beträffande gruppallroundauktorisation 
för grupp 2. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan.  
 
 

§9 Raskompendier 

a) Lista över raskompendier 

Meddelades att norsk älghund, svart, norsk älghund, grå, jämthund, karelsk björnhund 
och japanese chin är godkända och därmed kan bidraget om 3 000 kr betalas ut till 
klubbarna. 
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Uppdrogs till kansliet att tillfråga AG SRD om en granskare till raskompendiet för 
norwichterrier. 
 
 
b) Skrivelse från Bjarne Sörensen 
Skrivelse fanns från den danske exteriördomaren Bjarne Sörensen med synpunkter på 
en skrivning i raskompendiet för chesapeake bay retriever. 
 
DK tackar för synpunkterna och tar med dem till nästa revidering av raskompendiet. 
Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 

§10 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) 

Inga ärenden fanns. 
 
 

§11 Övriga skrivelser 

Skrivelse fanns från Länsklubbarnas Ordförandegrupp beträffande önskan om en 
modernisering av administrationen kring hundutställningar. 
 
Skrivelsen som även är ställd till CS och UtstK har hanterats i CS och uppdraget att se 
över möjligheterna kring detta ligger hos Ulf Uddman. DK konstaterar att de ser 
positivt på en utveckling av utställningsadministrationen och följer utvecklingen med 
intresse. 
 
 
För kännedom fanns en skrivelse från Lotta Hallberg, ordförande i Småland-Ölands KK 
beträffande ett inlägg på Facebook från Helene Björkman. Inlägget berör 
skriftställarens syn på utvecklingen av hundutställningssporten. 
 
DK tackade för inlägget och lade skrivelsen till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
 

§12 Arbetsgrupper 

a) Arbetsgruppen för "Förändrade rutiner vid inbjudan av exteriördomare från andra 
länder" 
Ordföranden rapporterade om den nya praxis som ska tillämpas för inbjudan av 
utländska exteriördomare fr o m 1 januari 2017 och som fastställts av CS. 
 
En arbetsgrupp som ska granska domare från icke listade länder ska tillsättas. 
 
DK beslutade att tillsätta en grupp om tre personer vilka har tillfrågats och tackat ja. 
Kansliresurs till gruppen blir Susanne Karlström. 
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Uppdrogs till Tävlings- och utbildningschefen att kalla gruppen till ett uppstartsmöte. 
 
 
b) Arbetsgruppen för "Utformning av innehållet i distansutbildningar för 
exteriördomare" 

Johan Andersson rapporterade att han har varit i kontakt med Anna Fors Ward och hon 
är mycket entusiastisk till att vara presentatör vid filmningen av hälleforshund och 
svensk vit älghund som sedan ska ligga på den framtida ”Domarportalen” och 
användas i vidareutbildningssyfte. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
c) Arbetsgruppen för "Traditionella exteriördomarkonferenser" 
Fanns inget nytt att rapportera. 
 
 
d) Arbetsgruppen för "Alternativa exteriördomarkonferenser" 
DKs förslag till Svenska Domarföreningen (SDF), om att DK står för kostnaderna av 
föreläsare och att SDF står för kostnaderna för hundägare vid rasseminarium 
anordnade av SDF samt godkända av DK, har mottagits positivt av SDF. 
 
Vidare konstaterar DK att det är SDFs uppdrag att kontrollera att det genomförs max 5 
tillfällen/år som motsvarar elevtjänstgöring för de som fått tillstyrkt att vidareutbilda 
sig på rasen. Ansökan om att få arrangera rasseminarium ska gå genom SDF som är 
den som samordnar tillfällena.  
 
Uppdrogs till Nina Karlsdotter att lägga in förslagen från SDF i ramarna för 
genomföranden av Rasseminarium i regi av SDF. 
 
 
e) Arbetsgruppen för "Generella Domarkonferensen den 24 - 25 februari 2018 
Tävlings- och utbildningschefen rapporterade att arbetsgruppen har haft två möten 
sedan förra DK-mötet. Senast samlades den ”större” gruppen med representanter från 
AG SRD och KHM till ett möte. Det är många ämnen som föreslagits och nu inriktas 
arbetet på att prioritera och jobba fram ett program. 
 
Vidare informerades att Pekka Olson har tackat ja till att vara moderator på 
konferensen samt att anmälan för domarna kommer att öppnas i höst. 
 
DK kommer att få en mer ingående rapport på nästa möte i mars. 
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f) Arbetsgruppen för "Genomlysning av preparandkursen" 
Utbildningsavdelningen rapporterade att arbetsgruppen har haft ett första möte och 
att DK ska få en redovisning på mötet den 28 mars. 
 
 
g) Arbetsgruppen för "Genomlysning av domarutbildningen" 
Karl-Erik Johansson rapporterade att Mikael Nilsson har tackat ja att ingå i 
arbetsgruppen. Ytterligare en person är tillfrågad men har ännu inte lämnat ett 
formellt svar. 
 
I övrigt fanns inget nytt att rapportera. 
 
 
h) Arbetsgruppen för Specialklubbarnas Seminarium 8 – 9 april 2017 
Kjell Lindström rapporterade att arbetsgruppen haft ett möte den 25 januari.  
Vidare rapporterades att programmet från länsklubbsseminariet kommer att 
korrigeras en aning och anpassas till specialklubbarna. 
 
Nina Karlsdotter ska tillfrågas om hon kan presentera domarutbildningen på 
seminariet. 
 
DKs ledamöter bör delta på seminariet i mån av tid. Olyckligtvis kolliderar datumet 
med Svenska Stövarklubbens exteriördomarkonferens. 
 
Seminariet hålls på Scandic Star i Sollentuna. 
 
 

§13 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildningen 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 9 har kommit från Samuel 
Carlid. 

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

 
 
Ansökan från Åsa Andersson om att få göra aspiranttjänstgöring på ras i annan grupp 
innan hon slutfört sin sista ras i grupp 9. 
 
DK beslutade avslå ansökan. 
 
För kännedom fanns lista över godkända ansökningar om att få genomföra 
gruppallroundutbildning. 
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b) Allrounddomarutbildningen 
DK diskuterade utbildningsdagar för grupp 3, 6 och 7 i likhet med förra 
allrounddomarutbildningen. Vidare diskuterades om fler än de tre som ingår i 
allrounddomarutbildningen ska beredas plats på utbildningsdagarna. 
 
DK beslutade att bjuda in domare som är i ett utbildningsprogram för aktuella grupper 
och domare som avslutat sitt utbildningsprogram men ännu inte är auktoriserade 
gruppallrounder. 
 
DK beslutade att utbildningsdagarna i grupp 3, 6 och 7 ska genomföras under våren 
2017. 
 
Uppdrogs till utbildningsavdelningen att tillfråga, av DK, föreslagna lärare samt bjuda in 
de domare som är i/avslutat en gruppallroundutbildning i aktuella grupper. 
 
 
För kännedom fanns resultat från en examination på bracco italiano och spinone den 
30 november 2016.  
 
 
c) Preparandkursen 
Fanns inget att rapportera. 
 
 
d) Rasklubbarnas Aspirantdomare och Examinatorer 
Karl-Erik Johansson redovisade sitt uppdrag att ta fram ett förslag på domare på de 
raser där det saknas aspirantdomare/examinatorer. 
 
DK tog del av förslagen och beslutade att godkänna dessa och därmed kan kansliet 
lägga till dem på listan. 
 
 
Skrivelse fanns från Pekingese Logen med förslag på examinatorer/aspirantdomare på 
rasen pekingese. Skrivelsen innehåller även ett förslag på att stryka en redan befintlig 
examinator/aspirantdomare. 
 
DK beslutade att skicka tillbaka skrivelsen till Pekingese Logen med hänvisning till att 
skrivelsen ska gå genom specialklubben det vill säga Svenska Dvärghundsklubben i det 
här fallet. 
 
e) Avslag - utökning av rasregister 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om att 
få utöka sitt rasregister. 
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f) Skrivelse beträffande avslag - utökning av rasregister 
Skrivelse fanns från en domare beträffande avslag om att få utöka sitt rasregister på 
engelsk setter. 
 
DK beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna utan åtgärd då DK inte frångår 
reglerna som säger att domaren inte kan överklaga klubbens beslut förrän efter andra 
avslaget. 
 
 
g) Ärende beträffande ett VU-beslut gällande domarutbildning 
Frågeställning fanns från en domare som gjort en elevtjänstgöring i en ring med fler än 
80 hundar anmälda vilket lett till att elevtjänstgöringen inte har godkänts. Domaren 
upplever att regeltexten är oklar och anser att texten därför behöver förtydligas. 
 
DK konstaterar att det står tydligt i reglerna vad som gäller och fastställer VUs beslut 
att domaren inte får tillgodoräkna sig elevtjänstgöringen. 
 
 
h) Domarexamination 7 – 8 januari 2017 
För kännedom fanns resultat från examinationer den 7 och 8 januari 2017 på raserna 
pointer och engelsk setter. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
i) Slutlig statistik 2016 
Statistik över 2016 års examinationer och elev/aspiranttjänstgöringar gicks igenom. 
 
DK konstaterade att totalen för antalet raser som domare har auktoriserats för under 
2016 har ökat med knappt 100 raser mot 2015. Därefter lades statistiken till 
handlingarna. 
 
 
j) Standard framme vid elev-/aspiranttjänstgöring/examination 
VU har lämnat över en frågeställning till DK beträffande en domare som haft 
standarden med sig vid en aspiranttjänstgöring. Aktuell domare hänvisar till att denne 
med flera kollegor alltid har standarden med sig i ringen vid bedömning. 
 
DK diskuterade ingående frågan och uttalar att examination och aspiranttjänstgöring 
är en kunskapskontroll och då är det inte lämpligt att ha standarden med sig. Vidare 
påtalar DK att döma och genomföra en examination/aspiranttjänstgöring är två helt 
skilda saker. 
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§14 Redovisning av DK/VU 

a) VU-beslut sedan DKs möte den 21 oktober 2016 

DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- godkänna den föreslagna utbildningsplanen för Lisa Molin i grupp 9. 
- godkänna det första rasseminariet arrangerat av SDFs att räknas som 

elevtjänstgöring enligt de ”Ramar för genomförande av rasseminarium i SDFs 
regi” som DK beslutat om. 

- godkänna den föreslagna utbildningsplanen för Martin Johansson i grupp 3. 
- godkänna genomförd utbildning för Martin Johansson i grupp 2 i 

gruppallroundutbildningen, dock ska han döma flera av raserna i gruppen innan 
han kan utnämnas till gruppallrounddomare. 

- godkänna genomförd utbildning för Annica Uppström i grupp 5 i 
gruppallroundutbildningen, dock ska hon döma flera av raserna i gruppen innan 
hon kan utnämnas till gruppallrounddomare. 

- godkänna den föreslagna utbildningsplanen för Ann Carlström i grupp 5 
- godkänna SDFs träff den 2 januari 2017 för lhasa apso och shih tzu att motsvara 

elevtjänstgöring för de som fått tillstyrkt att vidareutbilda sig på rasen/raserna. 
- godkänna genomförd utbildning för Bertil Lundgren i grupp 6 i 

gruppallroundutbildningen, dock ska han döma flera av raserna i gruppen innan 
han kan utnämnas till gruppallrounddomare. 

- avslå Åke Cronanders ansökan om att få göra aspiranttjänstgöring/examination 
på raser i andra grupper innan det gruppallrountutbildningsprogram han för 
närvarande är inne i är slutfört. 

- godkänna den föreslagna utbildningsplanen för Bengt-Åke Bogren i grupp 6. 
- godkänna dispansansökan för Barbara Ruth Smith att döma rasen silken 

windsprite vid utställning i Slovakien den 26 – 27 augusti 2017, trots att 
auktorisation saknas. 

- godkänna genomförd utbildning för Gunilla Skallman i grupp 5 i 
gruppallroundutbildningen, dock ska hon döma flera av raserna i gruppen innan 
hon kan utnämnas till gruppallrounddomare. 

- godkänna Svenska Dreverklubbens protokoll från exteriördomarkonferensen 
den 16 – 17 april 2016. Därmed kan bidraget för konferensen betalas ut. 

- i efterhand godkänna att två aspiranter fått gå på samma ras på MyDOG den 7 
januari 2017. Beslutet är ett undantag p g a den uppkomna situationen och 
kommer inte att tillåtas framöver. 

 
 
b) Redovisning av auktorisationer 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  

Gunilla Albrigtsen dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit) 
 
Johan Andersson tysk schäferhund (normalh + långh) 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjY4ZTFlOTExYzg0NmZjNTE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjU4ZTNlYjhmODMyNzI1MjQ
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John Sigve Berg sankt bernhardshund (korth + långh) 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson norsk älghund, grå (gråhund) 
 norsk älghund, svart 
  svensk vit älghund 
 östsibirisk lajka 
 
Åke Cronander finsk spets 
 norrbottenspets 
 
Jan-Erik Ek portugisisk vattenhund 
 
Karin Hedberg polski owczarek nizinny 
 
Henrik Härling golden retriever 
 
Ann-Christin Johansson finsk spets 
 norrbottenspets 
 
Börje Johansson drentsche patrijshond 
 gammel dansk hönsehund 
 
Martin Johansson australisk terrier 
 bedlingtonterrier 
 
Mats Jonsson podenco ibicenco (korth + strävh) 
 podengo portugues (samtliga storlekar och hårlag) 
 
Eva Jönsson finsk spets 
 norrbottenspets 
 
Camilla Karlsson kuvasz 
 entlebucher sennenhund 
 sankt bernhardshund (korth + långh) 
 
Yvonne Larsson cocker spaniel 
 
Eva Liljekvist-Borg american staffordshire terrier 
 bedlingtonterrier 
 borderterrier 
 bullterrier/miniatyrbullterrier 
 podengo portugues (samtliga storlekar och hårlag) 
 bayersk viltspårhund 
 stabijhoun 
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 ungersk vizsla (korth + strävh) 
 
Bertil Lundgren basset artésien normand 
 
Charlotta Mellin kuvasz 
 pyrenéerhund 
 sankt bernhardshund (korth + långh) 
 
Lisa Molin bostonterrier 
 
Jens Myrman samojedhund 
 siberian husky 
 
Eva Nielsen kuvasz 
 pumi 
 norwichterrier 
 
Mikael Nilsson skotsk terrier 
 keeshond 
Susanne Nilsson belgisk vallhund (groenendael/ laekenois/ malinois/ 

tervueren) 
 
Sara Nordin finsk lapphund 
 japansk spets 
 löwchen 
 malteser 
 
Joakim Ohlsson clumber spaniel 
 field spaniel 
 
Karin Sjöholm Östlund dogue de bordeaux 
 pyreneisk mastiff 
 
Gunilla Skallman norrbottenspets 
 
Birgitta Svarstad engelsk springer spaniel 
 
Jan Törnblom west highland white terrier 
 
Annica Uppström keeshond 
 korea jindo dog 
 
Lars Widén flatcoated retriever 
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Auktorisationer genom examination;  
 
Helene Björkman portugisisk vattenhund 
 
Marie Callert tibetansk spaniel 
 
Anne-Chaterine Edoff labrador retriever 
 
Gina Ekström Persson pinscher 
 schnauzer (p/s + sv) 
 
Svante Frisk pomeranian 
 samojedhund 
 siberian husky 
 gotlandsstövare 
  
Arvid Göransson galgo espanol 
 
Ann-Christin Johansson alaskan malamute 
 samojedhund 
 siberian husky 
 
Jens Karlsson griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon 
 king charles spaniel 
 
Sofie Krigholm grand danois 
 
Eva Liljekvist Borg kerry blue terrier 
 staffordshire bullterrier 
 jämthund 
 gotlandsstövare 
 bracco italiano 
 kleiner münsterländer 
 korthårig vorsteh 
 strävhårig vorsteh 
 weimaraner (korth + långh) 
 
Maria Lönnhammar afghanhund 
 
Charlotta Mellin dansk-svensk gårdshund 
 dvärgpinscher 
 
Jens Myrman pomeranian 
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Eva Nielsen australian shepherd 

belgisk vallhund (groenendael/ laekenois/ malinois/ 

tervueren) 
 bullmastiff 
 bedlingtonterrier 
 bullterrier / miniatyrbullterrier 
 skotsk terrier 
 
Mikael Nilsson shetland sheepdog 
 norsk lundehund 
 
Sara Nordin svensk lapphund 
 
Karin Sjöholm-Östlund dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit) 
 
Birgitta Svarstad jämthund 
 flatcoated retriever 
 
Cathrin L Westin tibetansk mastiff 
 
Maritha Östlund-Holmsten rhodesian ridgeback 
 griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon 
 
Auktorisationer, raser i grundutbildningen;  
 
Märta Brandts leonberger 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 
Gabriella Carlid chihuahua (korth + långh) 
 
Agneta Doverholt afghanhund 
 whippet 
 
Anna Friberg tibetansk spaniel 
 
Michael Ganzer mops 
 
Carina Johansson bichon havanais 
(1:a auktorisation = ny domare) tibetansk terrier 
 
Lena Persson tibetansk spaniel 
 
Jill Rhodin tax (samtliga storlekar och hårlag) 
(1:a auktorisation = ny domare) 
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§15 Ledamöternas uppdrag 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
 
Nr 4/2016 
§ 66 c Kontakta Svenska Bassetklubben, Svenska Beagleklubben och Svenska 

Dreverklubben och framföra DKs synpunkter på konferensprotokollet 
som sedan godkänns av VU så att bidraget kan betalas ut. 

 
 Protokollet är godkänt av VU och konferensbidraget är utbetalt.  
 
 

§16 Information från ledamöterna och kansli 

a) Ordföranden 
Ordföranden informerade att han kommer att delta på FCI Show Judge Committees 
möte i Sochi den 4 februari 2017. 
 
Vidare informerades att DKs och UtstKs gemensamma möte den 29 – 30 augusti 2017 
eventuellt kan behöva byta datum då aktuellt datum eventuellt krockar med en 
kommande flytt av kansliet. 
 
Ordföranden informerade även att han inte kommer att ställa upp för omval vid KF i 
höst. 
 
Slutligen rapporterades att STOKK har sagt upp avtalet för det gemensamma 
arrangemanget i samband med Stockholm Hundmässa. 
 
 
b) Ledamöterna 
Karl-Erik Johansson informerade att han i samband med en utställning i Finland fått 
motta positiva kommentarer från domaren Marja Talvitie över våra preparander från 
kursen 2016. 
 
DK noterade den positiva informationen. 
 
 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
Tävlings- och utbildningschefen informerade lite kort om den pågående 
organisationsutredningen. På skk.se finns nu en enkät där klubbar och enskilda 
medlemmar kan lämna synpunkter på organisationsutredningens förslag. 
 
Vidare visades ett förslag på en 10-års kalender som SKK planerar att ta fram. DK fick 
möjlighet att lämna önskemål och synpunkter på kalendern. 
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Vidare informerades om hållpunkter för DK inför KF i höst:  

 Motioner ska vara SKK tillhanda senast 31 mars. Eventuella motioner som berör 
DKs område ska beredas av DK och förslag till yttrande ska lämnas till CS senast 
22 maj. 

 

 2 maj ska förslag till verksamhetsplan och budgetäskande för DK vara klart. DK 
ska även lämna en återrapport till CS över de prioriterade områdena i 
Delegeringsordningen. 

 

 Eventuella förslag på work shops i samband med KF ska behandlas på DKs möte 
i mars. 

 
DK noterade informationen och konstaterar att KF behöver en egen punkt på 
dagordningen till DKs nästa möte. 
 
 
d) Sekreteraren 
Sekreteraren framförde Lilian Jonsson varma tack för den fantastiska hyllningen i 
samband med hennes utnämning som honnörsdomare vid domarmiddagen den 3 
december 2016 i samband med Stockholm Hundmässa. 
 
DK noterade informationen med glädje. 
 
 
e) Utbildningsavdelningen 
Fanns inget att rapportera. 
 
 

§17 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från 

a) Federation Cynologique Internationale (FCI) 
För kännedom fanns cirkulär; 

- 43/2016 med information från Slovenská Kynologická Jednota att Josef Mravik 
har stängts av som internationell domare mellan 14 juni 2016 till 13 juni 2021. 

- 49/2016 med information om att allrounddomare ska godkännas av FCI. 
- 1/2017 med bilaga av en uppdaterad version av Regulations for the FCI 

International Championship. 
 
För kännedom fanns: 

- Lista över internationella utställningar under 2017 och 2018 
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b) Nordisk Kennel Union (NKU) 
Ordföranden informerade att nästa möte i NKU kommer att hållas i slutet av februari 
2017. 
 
 
c) Centralstyrelsen (CS) 
Protokoll fanns från CS möte den 2 – 3 november 2016. 
 
Protokollsutdrag från CS möte den 2 – 3 november 2016 
§137 Föregående protokoll nr 4-2016, 

d) §105 f – Ny praxis för domarinbjudningar 
Mats Stenmark gav en bakgrund till arbetsgruppens förslag. 
 
Arbetsgruppen föreslår att normförfarandet ska vara att kontrollera de 
utländska domare som bjuds in och av hanteringsskäl upprätta en lista på 
länder som undantas från denna regel.  
 
Arbetsgruppen har definierat uppdraget i två delar. Dels att föreslå 
hantering/godkännande av inbjudna domare och dels att producera en 
lista på undantagna länder. 
 
Domare från länder som inte är listade ska bjudas in i två steg. Först 
skickas en förfrågan till denne om intresse finns att döma tillsammans 
med en begäran om CV. Efter klartecken från SKK kan en inbjudan 
skickas. Domare som har varit granskade och godkänts behöver normalt 
inte godkännas igen. Detta ger över tid ett stort antal domare från länder 
som inte är listade att kunna bjudas in. 
 
CS beslutade att godkänna principen för hantering av inbjudningar och de 
föreslagna länderna (33 st i dagsläget) som är fritt att bjuda in domare 
ifrån. Beslutet gäller fr o m den 1 januari 2017 och ska implementeras hos 
länsklubbarna under det första kvartalet 2017. SKKs kansli och DK får 
uppdraget att genomföra det praktiska arbetet enligt förslaget. DK utser 
en arbetsgrupp som ska hantera de första stegen i 
inbjudningsförfarandet samt göra en justering i DKs delegeringsordning. 

 
DK noterade beslutet samt uppdraget till DK. 
 
 
 f) Ansökan om ny ras – miniature american shepherd – SBK 

Den framställan som gjorts till NKU/AU i ärendet är bordlagd till NKUs 
möte i februari 2017. 
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SBK har i brev informerat SKK/CS att de tillsammans med Svenska 
Australian Shepherdklubben motsätter sig att miniature american 
shepherd ska erkännas som en variant av australian shepherd med 
möjlighet att para mellan varianterna. 
 
SBK anser vidare att miniature american shepherd inte uppfyller kraven 
på att vara en brukshund under SBKs ansvar samt att den inte uppfyller 
krav på att vara en variant av australian shepherd. 
 
Rasklubben för miniature american shepherd, SMASK, har skickat 
kompletterande material och åter ansökt om att få rasen erkänd i 
Sverige. 
 
CS konstaterar att rasen australian shepherd är erkänd av FCI medan 
rasen miniature american shepherd är erkänd av American Kennel Club 
men inte FCI. 
 
CS beslutade att uppdra till Ulf Uddman att sammanställa ett PM med 
underlag och synpunkter från AK, UtstK, DK och NKU. Konsekvensanalys 
ska bifogas PM:et mot bakgrund av att de båda diskuterade raserna har 
olika standard. PM:et ska vara vägledande för framtida beslut om nya 
raser/varianter inom NKU. 

 
DK noterade CS beslut samt uppdrog till Tävlings- och utbildningschefen att kontrollera 
status på ärendet med Ulf Uddman. 
 
§ 154  §112f) – hur uppnås samsyn i organisationens olika delar? 

Som underlag till diskussionen om samsyn har CS fått en skrivelse från en 
arbetsgrupp bestående av Annika Uppström, Mats Stenmark, Kjell 
Svensson och Helena Skarp. 
 
Arbetsgruppen visar på att hundars hälsa och välbefinnande blir en allt 
mer omdebatterad fråga i samhället. 
 
Det ökade omvärldsengagemanget i hundavelsfrågor är inte begränsat till 
Sverige. I de flesta av våra nordiska grannländer pågår en liknande 
debatt. Även i Västeuropa och Nordamerika för veterinärer, journalister, 
djurskyddsorganisationer och i några fall myndigheter fram krav på 
förändrade avelsmål och minskad fokus på exteriör till förmån för hälsa 
och välbefinnande. 
 
Det bör vara tydligt att den exteriör och anatomi som premieras inom 
SKK, och är en målbild inom respektive ras, harmoniseras med såväl SKKs 
regelverk som svensk djurskyddslagstiftning. 
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Pekka Olson redovisade en diskussion som han och Ulf Uddman haft med 
utgångspunkt från arbetsgruppens skrivelse vilket har utmynnat i ett PM 
med olika konkreta förslag. 
 
CS beslutade följande; 

 Kortsiktigt: Pekka Olson, Åke Hedhammar och Ulf Uddman 
fortsätter att utveckla sitt PM med att göra ett första utkast för 
hantering av brakycefala raser. 

 Organisationsutredningen får i uppdrag att strukturera om SKKs 
målparagraf. 

 Långsiktigt: Arbeta vidare med att förtydliga och paketera SKKs 
budskap på ett modernare sätt och involvera AK, DK och KHM i 
det arbetet. Redovisning görs på CS möte i februari 2017. 

 
DK noterade protokollsutdraget. 
 
 
d) Utställningskommittén (UtstK) (27) 
Protokoll fanns från UtstKs möte den 27 oktober 2016. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
 
e) Kommittén för Hundars Mentalitet (KHM) 
Protokoll fanns från KHMs möte den 18 oktober 2016. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
 
f) Arbetsgruppen för Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (AG SRD) 
Minnesanteckningar fanns från AG SRDs möte den 7 december 2016. 
Minnesanteckningarna lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
 
g) Arbetsgruppen för Standardfrågor (AG-Standard) 
Protokoll fanns från AG-Standards möte den 12 oktober 2016. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
 
h) Utbildningskommittén (UK) 
Protokollsutdrag fanns från UKs möte den 14 oktober 2016. 
DK noterade protokollsutdraget och tackar för bidraget om 100 tkr till DKs arbete med 
att utveckla distansutbildningen i domarutbildningen. 
 
 

 



  

SKK/DK nr 1-2017 
2017-01-26 
Sida 21/21 

 
 

 
§18 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 
 
 

§19 Beslut om ärenden som inte för offentliggöras innan protokollet är justerat 
samt ärenden som ska publiceras på webben 

DK beslutade att § 12 a inte får offentliggöras innan protokollet har justerats. 
 
 

§20 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Mats Stenmark   Kjell Lindström 
 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 


