2018-01-23
Sida 1/16

SKK/DK nr 1-2018
2018-01-23
§ 1 - 21

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens domarkommitté tisdag
2018‐01‐23.

Närvarande:
Thomas Uneholt (ordf.), Kurt Nilsson (vice ordf.), Johan Andersson, Karl‐Erik Johansson,
Nina Karlsdotter, Kjell Lindström, Marie Gadolin, Anna Uthorn
Adjungerade:
Kjell Svensson (Tävlings‐ och utbildningschef), Ulrika Henriksson
(Utbildningsavdelningen), Ulf Uddman (VD) § 4 a)
Anmält förhinder:
Protokoll
Johanna Anderkrans

§1
Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade samtliga välkomna och riktade ett speciellt välkomnande till DKs tre
nya ledamöter Kurt Nilsson, Marie Gadolin och Anna Uthorn. Ordföranden presenterade
sedan sig och de ämnen han vill att kommittén ska lägga extra fokus på den närmsta
tiden; utbildningssystemet, domaretik, transparens/tydlighet. Därefter förklarades
verksamhetsperioden 2018‐2019 första möte öppnat.
§2
Val av justeringspersoner
Karl‐Erik Johansson valdes tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll.
§3
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
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§ 4 Information inför verksamhetsperioden 2018‐2019
a) Delegeringsordningen
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
 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”

SKK/DK nr 1-2018
2018-01-23
Sida 3/16





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
Granska länsklubbarnas förslag till domarlistor

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
samverkar med och rapporterar till kommittén, Utställningskommittén samt
CS
 Kommittén ska verka för ett nära samarbete med Svenska Domarföreningen
 Arbetet ska ske i linje med SKKs miljöpolicy
Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF‐uppdrag 2017:
 Verka för att de olika exempel på fort‐ och vidareutbildning som
presenterades på KF2015 blir aktivt använda under verksamhetsperioden
 Följa upp och diskutera förslag från den generella domarkonferensen 2018
 Genomföra preparandkurs 2018 samt förberedande kurs i anatomi
och bedömning samt efterföljande centralprov hösten 2019
 I samverkan med UK utveckla digitala kurser där så är lämpligt
inom kommitténs ansvarsområde.
 Se över mallen för upprättande av domarkompendium
 Se över rutiner när domare stängs av från att döma
 Bistå klubbar vid behov vid begäran av CV från utländska domare
 Arbeta för att öka samsynen gällande hur exteriöra överdrifter ska
bedömas och prissättas genom bl.a. den speciellt tillsatta arbetsgruppen
för att främja exteriör sundhet
Den nya delegeringsordningen gicks igenom noggrant och DK noterade de förändringar
som skett samt diskuterade hur dessa ska genomföras.
Ulf Uddman var med på mötet under tiden denna punkt diskuterades för att förmedla
bakgrunden till förändringarna i verksamhetsplanen som påverkar domarkommittén.
DK tackade för informationen.
b) Lathund för kommittéledamöter
Dokumentet ”Lathundar för kommittéledamöter” gicks igenom och ordföranden
uppmärksammande några nyheter i dokumentet samt några äldre punkter som är
viktiga att ha i åtanke.
c) Utse DK/VU
DK beslutade att förutom ordföranden ingår Kurt Nilsson och Karl‐Erik Johansson i
DK/VU under åren 2018 och 2019.
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d) Mötesdatum
Beslutades att DKs sammanträden under verksamhetsperioden 2018‐2019 kommer
hållas följande datum;
2018: 13 mars, 29 maj, 11‐12 september, 23 oktober.
2019: 22 januari, 19 mars, 14 maj, 10‐11 september, 5 november.
Uppdrogs till sekreteraren att publicera mötesdatumen på skk.se.
e) Adresslista till DK
För kännedom fanns en adresslista till DKs ledamöter samt kansliets adjungerade.
Några ändringar meddelades och uppdrogs till sekreteraren att justera adresslistan.
§5
Föregående protokoll
DKs protokoll nr 5‐2017 godkändes och lades till handlingarna.
§6
Resultatrapport
Resultatrapporten för december 2017 granskades och lades därefter till handlingarna.
§7

Domarkonferenser
a) Redovisning av domarkonferens
Protokoll samt ekonomisk redovisning fanns för godkännande från Svenska
Stövarklubbens exteriördomarkonferens 8‐9 april 2017 i Stockholm.
DK beslutade att godkänna protokoll samt ekonomisk redovisning för bidrag på 75% av
kostnaderna, dock högst 100 000 kr som utbetalas när domarkompendierna är
färdigställda och godkända.
Protokoll samt ekonomisk redovisning fanns för godkännande från Svenska
Älghundsklubben samt Specialklubben för Skällande fågelhundars
exteriördomarkonferens 4‐6 mars 2016 i Lycksele.
DK beslutade att godkänna protokoll samt ekonomisk redovisning för bidrag på 75% av
kostnaderna, dock utbetalas högst 100 000 kr.
Protokoll samt ekonomisk redovisning fanns för godkännande från Svenska Klubben
för Ungerska Rashundar, Specialklubben för Bearded collie, Specialklubben för Cavalier
King Charles Spaniel och Svenska Shetland Sheepdogklubbens exteriördomarkonferens
21‐22 oktober 2017.
DK beslutade att godkänna protokoll samt ekonomisk redovisning för ekonomiskt
bidrag på 75 % av kostnaderna, dock utbetalas högst 100 000 kr.
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Med notering att protokoll inte får skickas ut till domarna förens DK har godkänt
redovisningen.
Protokoll samt ekonomisk redovisning fanns för godkännande från Svenska
Terrierklubbens exteriördomarkonferens 24‐25 november 2017.
DK beslutade att godkänna den ekonomiska redovisningen samt protokoll i
kombination med domarkompendierna som utgjorde bra konferensmaterial.
Ekonomiskt bidrag på 75 % av kostnaderna, dock högst 100 000 kr, kan nu betalas ut.
b) Domare som meddelat att de inte kan delta på generella domarkonferensen
Nio domare har meddelat att de inte kan delta på generella domarkonferensen 24‐25
februari 2018 med angivna anledningar till frånvaro.
DK diskuterade samtliga meddelanden och fattade enskilda beslut för var och en.
Uppdrogs till sekreteraren att kontakta berörda och meddela besluten.
För kännedom beslutade DK att tilldela en domare en skriftlig erinran då de skäl denne
angett för sin frånvaro inte kan anses vara godtagbara utifrån att det tydligt framgått
av inbjudan att närvaro vid konferensen var obligatorisk samt att domaren inte deltog
på förra generella domarkonferensen heller.
Beslutades även att ledamöterna kontaktar resterande domare som inte anmält sig.
c) Domarkompendium
För kännedom fanns de uppdaterade dokumenten ”Upprättande av
domarkompendium för exteriördomare” samt ”Checklista för granskare av
domarkompendier för exteriördomare”.
DK noterade informationen.
d) Minidomarkonferens shar‐pei
Inget att rapportera.
§8

Domarfrågor
a) Domares återbud till uppdrag

Specialklubben för Shih Tzu hade skickat in en skrivelse angående en domare som
lämnat sent återbud.
DK noterade informationen och beklagar att situationen uppstått.
b) Bestyrelserapporter
Fanns bestyrelserapporter från länsklubbars samt specialklubbars utställningar mellan
1 juli och 17 december 2017 för eventuella åtgärder.
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Södra Älvsborgs Kennelklubb – Borås – 2017‐07‐01—02
Innehöll inte några noteringar.
Småland‐Ölands Kennelklubb – Växjö – 2017‐11‐03—05
Innehöll inte några noteringar som kräver handläggning av DK.
Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse – Älvsjö – 2017‐12‐16—17
Notering i bestyrelserapporten fanns där bestyrelsen förklarade bakgrunden till det
sena domarbytet från Torunn Sörby till utsatt reservdomare Kurt Nilsson.
DK tog del av noteringen.
Svenska Dobermannklubben – Degeberga – 2017‐08‐12
Notering i bestyrelserapporten fanns rörande en domares väldigt sena ankomst samt
uppförande i ringen.
DK tog del av noteringen och diskuterade händelsen. Uppdrogs till sekreteraren att
kontakta domarens nationella kennelklubb kring domarens uppförande.
§9

Ansökningar
a) Gruppallroundauktorisation

Ansökan fanns från Mikael Nilsson beträffande gruppallroundauktorisation för grupp
10.
DK beslutade att bordlägga ansökan för komplettering.
Ansökan fanns från Ann‐Christin Johansson beträffande gruppallroundauktorisation för
grupp 7.
DK beslutade att bevilja ansökan.
Ansökan fanns från Sjoerd Jobse beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 8.
DK beslutade att bevilja ansökan.
Ansökan fanns från Börje Johansson beträffande gruppallroundauktorisation för grupp
7.
DK beslutade att bordlägga ansökan för komplettering.
Ansökan fanns från Bertil Lundgren beträffande gruppallroundauktorisation för grupp
6.
DK beslutade att bevilja ansökan.
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b) Följdauktorisation
Ansökan fanns från Charlotta Mellin beträffande följdauktorisation för raserna
entlebucher sennenhund samt appenzeller sennenhund.
DK beslutade att avslå ansökan angående entlebucher sennenhund samt appenzeller
sennenhund.
c) Ansökan om avauktorisation
Ansökan fanns om avauktorisation som exteriördomare från Kristina Purens.
DK bordlade ansökan, uppdrogs till sekreteraren att kontakta Kristina Purens.
Ansökan fanns om avauktorisation som exteriördomare från Margareta Skogsberg.
DK beslutade att föreslå CS att avauktorisera Margareta Skogsberg på egen begäran.
DK tackar för hennes domargärning genom åren.
d) Ansökan om dispens för utländsk domare att döma ras/raser för auktorisation
saknas
Ansökan fanns från Övre Norra Terrierklubben att få bjuda in domare Cvetka Bogovcic
från Slovenien att döma american hairless terrier, rat terrier och tenterfield terrier.
DK beslutade att bevilja ansökan, domarens hemlands kennelklubb måste dock
godkänna det för att Cvetka Bogovcic ska få döma nämnda raser.
§ 10 Raskompendier
a) Lista över raskompendier
Meddelades att raskompendium för barbet, perro de agua espanol, lagotto romagnolo
samt portugisisk vattenhund är godkända och därmed kan bidraget om 3 000 kr
betalas ut till klubbarna.
§ 11 SRD
I och med de godkända exteriördomarkonferenserna 2020 behöver det utses SRD
granskare till exteriördomarkompendier gällande raser som är upptagna i SRD‐
dokumentet.
Uppdrogs till Kurt Nilsson att tillsammans med arbetsgruppen för SRD utse vilka som
ska granska dessa.
§ 12 Övriga skrivelser
a) Skrivelse från Svenska irländsk varghund klubben angående spridning av
smittsamma sjukdomar
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Svenska irländsk varghund klubben vill att DK ser över rutinen när domare tittar på
hundars tänder då det finns risk att sjukdomar sprids via domaren, till exempel
kennelhosta. Önskan är att ägaren visar tänderna själv istället.
DK diskuterade skrivelsen och hänvisar till stycket ”Det praktiska genomförandet av
bedömningen” sidan 10‐11 i ’Regler och anvisningar för exteriördomare samt
domaretiska regler’. Anvisningarna skrivna kring kontroll av bett lämnar utrymmer för
ägaren att be domaren om att få visa tänderna själv. DK vill även hänvisa till stycket
”Desinficering” sidan 7 som är en åtgärd tagen för att minimera smittspridning.
b) Skrivelse från en domare angående etik och moral
Skrivelsen tar upp en önskan om att uttala en policy kring domares
alkoholkonsumtion/alkoholhantering samt förslag att alkohol och droger ska tas upp
under preparandkursen.
DK diskuterade skrivelsen ingående och beslutade att ta med dessa frågor till generella
domarkonferensen.
§ 13 Arbetsgrupper
a) Arbetsgruppen för "Utformning av innehållet i distansutbildningar för
exteriördomare"
DK noterade ansökan om bidrag ur SKKs investeringsbudget för utveckling av
distansutbildning. För tillfället finns ingen ansökan från DK.
Kurt Nilsson berättade om det arbete som pågått i arbetsgruppen vilket främst har
bestått av att titta på de material som finns och försöka samla ihop material som finns
i klubbarna. DK beslutade att steg ett kommer vara att förse FCI med material om de
Svenska raserna, initialt de Svenska raserna i grupp 5.
Det beslutades även att Kurt Nilsson ska gå ur arbetsgruppen samt tillfråga ny person
att gå med.
b) Resursgrupp för exteriördomarkonferenser
Inget att rapportera.
c) Arbetsgruppen för "Alternativa exteriördomarkonferenser"
Arbetsgruppen meddelade att arbetet fortgår med minidomarkonferensen Shar‐Pei.
DK noterade informationen.
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d) Arbetsgruppen för "Generella Domarkonferensen den 24 ‐ 25 februari 2018
Minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte den 6 december 2017 fanns för
kännedom.
Kjell Svensson informerade om att planeringen av Generella Domarkonferensen är i
dess slutskede. Arbetet fortgår inom arbetsgruppen för att färdigställa alla
presentationer.
DK noterade informationen.
e) Arbetsgruppen för "Genomlysning av domarutbildningen"
Inget att rapportera.
f) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare
Arbetsgruppens konstellation kvarstår med nytt direktiv enligt delegeringsordningen.
Uppdrogs till arbetsgruppen att tillsammans med DKs ordförande planera hur arbetet
med granskningarna ska se ut framöver.
Bakgrunden till den uppdaterade rutinen för inbjudan av utländska exteriördomare
härstammar i ett bemötande av den kritik som framförts av FCI samt en motion på KF
2017 rörande granskningen av exteriördomare från endast vissa länder som skett
under 2017. Det som gäller för de domarinbjudningsavtal som tecknas från 15 februari
2018 är att inbjudan av utländsk domare som inte har dömt i Sverige tidigare (även
nordiska) får inte ske innan SKK/DK har granskat domarförslaget. Granskningen sker
genom att domaren, helst via inbjudande klubb, inkommer med ett CV till SKK
Tävlingsavdelningen. Granskningen sker då på personnivå och inte per ras/rasgrupp.
En utländsk domare som blivit granskad och tillstyrkt behöver inte granskas igen om
det inte har inkommit några negativa rapporter om hur domare har genomfört sina
uppdrag i Sverige. Domarkommittén vill därför även uppmärksamma att det är av
yttersta vikt att arrangerande klubbar via bestyrelserapporterna rapporterar om
domare som inte har genomfört sitt domaruppdrag på ett acceptabelt sätt.
§ 14 Domarutbildning
a) Gruppallroundutbildning
För kännedom fanns lista över godkända ansökningar om att få genomföra utbildning
till gruppallrounddomare.
DK noterade informationen.
Ansökan om att utvärdera hur vida pågående grupputbildningsprogram i grupp 6 kan
anses klar har kommit från Åke Cronander.
DK beslutade att avslå ansökan då utbildningsplanen ännu inte är klar. Uppdrogs till
kontaktpersonen att kontakta Åke Cronander.
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Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 3 har kommit från Åke
Cronander.
DK beslutade att avslå ansökan på grund av att utbildningen på grupp 6 inte är klar.
b) Preparandkurs
För kännedom fanns resultaten från SKKs centralprov 14 oktober samt
sammanställning över anmälningar till preparandkursen 2018.
För kännedom fanns även de bestämda datumen inför preparandkursen 2018.
Uttagning till intervjuer kommer ske 14 februari och intervjudatumen är 29 mars, 4, 5
samt 10 april. Uttagnings‐/intervjugruppen består av Thomas Uneholt, Karl‐Erik
Johansson, Nina Karlsdotter samt Paul Stanton.
DK noterade informationen.
Uppdrogs till DK/VU att se över framtidens potentiella allrounders och DK beslutade
att lyfta frågan till CS.
c) Aspirantdomare/examinatorer
Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel (SCKCS) hade inkommit med en
önskan om att ta bort ett antal aspirantdomare/examinatorer.
På grund av att det saknas en motivering till detta avslår DK SCKCS önskan om att ta
bort aspirantdomare/examinatorer. DK godkänner listan så som den var samt med de
tillagda personerna.
d) Examinationer/Elev‐ & aspiranttjänstgöringar
Överklagan av DK/VUs beslut fanns från Åke Cronander som önskar att DK utvärderar
hans tjänstgöringar på engelsk springer spaniel.
DK noterar ansökan samt bifogade bilagor och avslår detta vilket innebär att DK/VUs
beslut kvarstår.
e) Avslag‐ Utökning av rasregister
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om att
utöka sitt rasregister.
f) Övrigt
Slutlig statistik för examinationer och elev/aspiranttjänstgöringar 2017 fanns för
kännedom.
DK noterade informationen.
Skrivelse från Svenska Domarföreningen hade inkommit gällande en förfrågan om
medel till de som vill delta på Spanska Kennelklubbens konferens och vidareutbildning
på de 23 nationella Spanska raserna.
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DK diskuterade skrivelsen och konstaterade att DK inte har medel för att ge bidrag för
detta. Ärendet lyfts till CS för vidare beslut kring medel.
DK diskuterade en förfrågan som inkommit från Svenska Stövarklubben angående
möjligheterna att SKK kan hålla en exteriördomarutbildning på jakthundsraser. Angiven
anledningen till denna förfrågan är behovet av nya exteriördomare.
DK beslutade att avslå förfrågan. DK uppmanar klubben att stödja sina medlemmar i
förberedelser inför ansökan till kommande preparandkurser genom att tex anordna
grundutbildning i anatomi och uppmuntra till ringsekreterarutbildning.
§ 15 Redovisning av DK/VU
a) VU‐beslut sedan DKs möte den 26 oktober 2017.
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att;
‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐

tillstyrka Lena Rollmar ansökan om att utöka sitt rasregister med barbet. Kan
därmed genomföra elev‐ och aspiranttjänstgöring i ringen alternativt
examination enligt gällande regler.
tillstyrka Annelie Karlsson ansökan om att utöka sitt rasregister med barbet.
Kan därmed genomföra elev‐ och aspiranttjänstgöring i ringen alternativt
examination enligt gällande regler.
tillstyrka Marie Nylander ansökan om att utöka sitt rasregister med barbet. Kan
därmed genomföra elev‐ och aspiranttjänstgöring i ringen alternativt
examination enligt gällande regler.
godkänna utbildningsplanen för Sara Nordin inom grupp 8.
godkänna utbildningsplanen för Ann‐Christin Johansson inom grupp 1.
godkänna utbildningsplanen för Jan‐Erik Ek inom grupp 3.
Godkänna utbildningsplanen för Martin Johansson inom grupp 9.
godkänna genomförd utbildning av Anna‐Lena Rylander inom grupp 3 med
tillägget att provnärvaro för tysk jaktterrier ska fullgöras innan auktorisationen
för rasen/gruppen.
godkänna genomförd utbildning av Sonny Ström inom grupp 1 med tillägget att
närvarointyg för vallhundsprov ska fullgöras innan ansökan om
gruppallroundauktorisation.

b) Redovisning av auktorisationer
Auktorisationer genom elev‐/aspiranttjänstgöring i utställningsring;
Carina Andersson Rapp

rottweiler
bichon havanais

Johan Andersson

dansk‐svensk gårdshund

Johnny Andersson

dogue de bordeaux

Bengt‐Åke Bogren

gonczy polski
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slovensky kopov
Marie Callert

broholmer
kuvasz pyrenéerhund

Åke Cronander

blodhund
schweiziska stövare (berner/ jura/ luzerner/
schwyzer)

Carina Ekwall

greyhound

Marie Gadolin

american staffordshire terrier
lakelandterrier

Inger Hansson

dandie dinmont terrier
irish glen of imaal terrier

Henrik Härling

flatcoated retriever

Martin Johansson

bichon frisé

Kjell Lindström

borzoi
italiensk vinthund

Charlotta Mellin

hovawart
riesenschnauzer (p/s + sv)

Lisa Molin

norsk buhund

Mikael Nilsson

american akita
cirneco dell’etna
grönlandshund
isländsk fårhund

Joakim Ohlsson

borderterrier

Anna‐Lena Rylander

irländsk terrier

(f.d. Munkvall)

Karin Sjöholm Östlund

broholmer mastiff

Monica Vikner Stafberg

collie (korth + långh)

Auktorisationer genom examination;
Johnny Andersson

cane corso
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Bengt‐Åke Bogren

smålandsstövare

Marie Callert

pudel (toy/dvärg/mellan/stor)

Marie Carlsson

släthårig foxterrier
strävhårig foxterrier

Ann Carlström

isländsk fårhund

Åke Cronander

smålandsstövare

Arvid Göransson

australian shepherd

Inger Hansson

ceskyterrier
silky terrier

Martin Johansson

pudel (toy/dvärg/mellan/stor)

Annelie Karlsson

labrador retriever

Lisa Molin

affenpinscher

Mikael Nilsson

norrbottenspets
podengo portugues (samtliga storlekar och
hårlag)

samojedhund
siberian husky
Sonny Ström

bearded collie

Maritha Östlund‐Holmsten

clumber spaniel
cocker spaniel

Auktorisation genom tidigare godkänd examination samt av DK/VU godkänd
jaktnärvaro;
Anita Whitmarsh

beagle

Auktorisationer för domare i grundutbildning;
Märta Brandts

schapendoes

Gudrun Brunnström

welsh springer spaniel
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§ 16 Ledamöternas uppdrag
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs:
Nr 5/2017
§ 91 b)

Kontakta de domare som meddelat att de inte kan delta på generella
domarkonferensen.

Sekreteraren har kontaktat de berörda domarna.
§ 94 a)

Göra nödvändiga förändringar i regler och riktlinjer för
exteriördomarkonferenser då det satts en bortre gräns för inlämnande av
redovisning.

Ulrika Henriksson har färdigställt de nödvändiga förändringarna.
§ 98 c)

Fastställa datum för uttagning till preparandkurs.

Datum är nu fastställda se § 13 b), SKK/DK nr 1‐2018.
§ 17 Information från DK & kansli
a) Ordföranden
Ordföranden informerade om arbetet som påbörjats kring det nya systemet för
utställningar, från ansökningar till resultat.
DK noterade informationen.
b) Ledamöterna
Inget att rapportera.
c) Tävling‐ och utbildningschefen
Informerade om den nya djurskyddslagen som lämnas till riksdagen. Viktigt att känna
till då den bland annat berör exteriördomare samt brakycefala raser.
DK noterade informationen.
Kjell Svensson informerade även om att tidningen hundsport är omgjord och första
numret kommer ut i mitten av februari med utställningsbilaga.
d) Sekreteraren
Inget att rapportera.
e) Utbildningsavdelningen
Inget att rapportera.
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§ 18 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från
a) Federation Cynologique Internationale (FCI)
För kännedom fanns cirkulär;
‐ 59‐2017 Kennelklubben i Slovenien informerar om att Mrs Maja Korosec
tillfälligt, från och med 27 september 2017, är avstängd från att döma på
internationella utställningar.
‐ 62‐2017 Nederländernas kennelklubb informerar att Mr Jan Liet är avstängd
från att döma på internationella utställningar, från och med 11 oktober 2017.
‐ 75‐2017 Protokoll från FCI General Committee möte i Kiev 22 augusti 2017.
‐ 76‐2017 Pakistans kennelklubb informerar att de varken är medlemmar i KCP
eller erkända av KCP. Följaktligen erkänner inte FCI och dess medlemmar
Pakistans kennelklubb, deras utställningar eller domare.
‐ 77‐2017 Protokoll från FCI General Assembly i Leipzig 6‐7 november 2017.
‐ 77‐2017 annex 1 Rapport av ordföranden i FCI General Committee från möte i
Leipzig.
‐ 77‐2017 annex 2 Rapport från den verkställande direktören kring mötet i
Leipzigs program.
‐ 77‐2017 annex 3 FCIs ekonomisk redovisning 2015‐2016 som visades på mötet i
Leipzig 6‐7 november 2017.
‐ 81‐2017 FCI förtydligande av cirkulär 78/2017 gällande russkiy toy. Ett CACIB
kan delas ut till varje hårlagstyp, korthårig samt långhårig.
Protokoll fanns från FCI Europe Section General Committee 7 december 2017.
För kännedom fanns även besluten tagna vid FCI General Assembly 6‐7 november 2017
samt listor över de internationella utställningarna planerade 2017, 2018 och 2019.
DK noterade informationen.
b) Nordisk Kennel Union (NKU)
Protokoll fanns från Nordisk Kennel Unions möte 26 oktober 2017.
c) Centralstyrelsen (CS)
Protokoll fanns från Centralstyrelsens möte 7‐2017, 1‐2 november 2017.
För kännedom fanns CS förslag till verksamhetsplan för 2018‐2019.
d) Kennelfullmäktige (KF)
Protokoll fanns från Kennelfullmäktige 30 september och 1 oktober 2017.
e) Utställningskommittén (UtstK)
Protokoll fanns från Utställningskommitténs möte 5‐2017, 31 oktober 2017.
f) Arbetsgruppen för Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (AG SRD)
Minnesanteckningar fanns från arbetsgruppens möte 4 oktober 2017.
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g) Kommittén för hundars mentalitet (KHM)
Protokoll fanns från kommitténs möte 3‐2017, 22 augusti 2017.
§ 19 Övriga frågor
En skrivelse innehållande ytterligare information om VAKKs utökade anatomi och
bedömningskurs hade inkommit från kursens lärare. Kursen har tidigare nämnts i
SKK/DK 5‐2017 § 103.
DK noterar skrivelsen och tackar för informationen.
§ 20 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
samt ärenden som ska publiceras på webben
DK beslutade att ”Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare”
medlemmar ska hållas anonyma.
DK beslutade att § 6 b inte får delges innan protokollet är justerat.
§ 21

Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat.
Vid protokollet
Johanna Anderkrans
Justeras
Thomas Uneholt

Karl‐Erik Johansson

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

