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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens domarkommitté tisdag 
2019-01-22. 
 

Närvarande: 

Thomas Uneholt (ordf.), Kurt Nilsson (vice ordf.) deltog inte vid § 14-20, Karl-Erik 
Johansson, Nina Karlsdotter, Kjell Lindström, Anna Uthorn, Johan Andersson 
 

Adjungerade: 

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

Anmält förhinder:  

Marie Gadolin 
 

Protokoll 

Johanna Anderkrans 
 
§1 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade alla välkomna, mötet förklarades sedan öppnat. 
 
§2 Val av justerare 
Johan Andersson valdes tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll. 
 
§3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
§4 Föregående protokoll 
DKs protokoll nr 5–2018 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§5 Resultatrapportering 
Resultatrapporten för november 2018 granskades och lades därefter till handlingarna. 
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§6 Domarkonferenser 

a) Domarkonferenser 2021 
Under DKs möte nr 4-2018, § 66 a), önskade DK mer information om Svenska 
Älghundklubbens (SÄK) upplägg av deras konferens i och med samarbetet med Norge 
och Finland.  
 
Kjell Lindström informerade om kontakten han haft med klubben.  
 
DK tackade för informationen och diskuterade situationen. DK önskar besked om 
samarbetet blir av till nästa DK möte 2-2019, 19 mars. DK föreslår till SÄK att skjuta 
upp domarkonferensen om samarbetet inte blir av med Norska och Finska 
älghundsklubbarna. 
 
Under DKs möte nr 4-2018, § 66 a), önskade DK att Svenska Gårds- och 
Vallhundklubbens (SGVK) skulle komma med förslag på nytt datum för 
domarkonferensen de ansökt om. SGVK har nu inkommit med förslaget att hålla 
konferensen 2-3 oktober 2021. 
 
DK beslutade att bevilja datumet. Jan-Erik Ek är sedan tidigare, DK nr 5-2018 § 86 a), 
utsedd till konferensens kontaktperson. 

 
b) Minidomarkonferens shar pei 

För kännedom fanns informationen som skickades ut till konferensdeltagarna inför 
konferensen. 
 
För kännedom fanns även en rapport, redovisning av kostnader samt en deltagarlista 
för minidomarkonferensen. 
 
DK noterade informationen som lades till handlingarna. 
 
Nina Karlsdotter återgav information kring minidomarkonferensensens genomförande 
samt att arbetsgruppen för ’alternativa exteriördomarkonferenser’ var nöjda med 
konferensen.  
 
DK tackade för informationen. 
 
DK diskuterade hur utskick av domarkompendium för shar pei ska genomföras. DK 
beslutade att kompendiet kommer skickas ut per mejl och de som önskar 
papperskopior kommer kunna be kansliet om det. Uppdrogs till kansliet att göra 
utskicket. 
 

c) Övriga frågor 
En skrivelse fanns från en svensk domare med synpunkter kring klubbarnas efterarbete 
med domarkonferenserna. 
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DK diskuterade synpunkterna och konstaterar att DK genomfört flertalet åtgärder för 
att informera klubbarna om uppgifterna som ingår i arbetet kring en 
exteriördomarkonferens. Då det trots detta verkar förekomma brister i efterarbetet 
med exteriördomarkonferenserna önskar DK att resursgruppen för ”traditionella 
exteriördomarkonferenser” påminner kommande arrangörer av 
exteriördomarkonferenser om hur viktigt det är att befintligt informationsmaterial 
läses igenom samt efterföljs.  

 
§7 Domarkompendier 

a) Lista över domarkompendier 
För kännedom fanns lista över de domarkompendier som för tillfället granskas samt de 
domarkonferenser som ska genomföras med tillhörande domarkompendier. 
 
Informerades vidare om att raskompendium för shar pei, grosser munsterländer, 
kleiner munsterländer, ungersk vizsla, strävhårig vorsteh, långhårig vorsteh, korthårig 
vorsteh, gammel dansk hönsehund, drentsche patrijshond, bracco italiano, breton och 
stabijhoun är godkända och därmed kan bidraget om 3 000 kr betalas ut till klubbarna. 
 

b) Övriga frågor 
För kännedom fanns den information som skickats ut till Svenska Bostonterrierklubben 
(SBTK), Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg (SKEB) och Svenska Dvärghundsklubben 
(SDHK) som ska ta fram domarkompendier till domarkonferensen 15-17 november 
2019. Domarkonferensen omfattar raserna mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg, 
japanese chin, pekingese, king charles spaniel, bostonterrier, petit brabancon, griffon 
belge och griffon bruxellois.  
 
DK diskuterade informationen samt tog upp diskussionerna som uppstått kring de 
domarkompendium som ska tas fram inför konferensen. Ett möte är inplanerat med 
granskaren från DK, Karl-Erik Johansson, samt granskarna från AG E-S för att få ett väl 
fungerande granskningsarbete. Konferensens moderator Pekka Olson kommer också 
närvara på detta möte. 
 
En skrivelse fanns från en utländsk domare angående innehållet i domarkompendiet 
för chesapeake bay retriever. 
 
DK diskuterade skrivelsen, ärendet lades till handlingarna utan åtgärd.  
 
En skrivelse fanns från Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) gällande vilket 
domarkompendium för norrbottenspets som är aktuellt samt en undran över uteblivet 
svar på skrivelse inskickad 2016. 
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DK beklagar att SSF inte fått något svar på sin tidigare skrivelse men enligt DKs 
handlingar från 2016 har denna skrivelse aldrig nått DK. 
 
DK konstaterar att det är specialklubben som ansvarar för domarkompendium för de 
raser som tillhör dem. Versionen som DK har och utgår ifrån för norrbottenspets är det 
som skickades in av SSF och godkändes av DK 2016, vilket också är det kompendium 
som är publicerat på SKKs hemsida. Om specialklubben vill göra ändringar i det 
godkända domarkompendiet behöver klubben skicka in det till DK för granskning. 
 
§8 Domarfrågor 

a) Domares uppdrag, bedömning och uppförande 
En skrivelse hade inkommit från en utställare angående en utländsk domares 
uppförande under My Dog 2019-01-03. 
 
DK tog del av skrivelsen samt ringsekreterarnas yttrande och diskuterade ärendet som 
sedan lades till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 

b) Domares återbud till uppdrag 
För kännedom fanns information från Jan-Erik Ek beträffande två återbud till 
domaruppdrag i Österrike. 
 
DK noterade informationen som lades till handlingarna. 
 

c) Bestyrelserapporter 
Det fanns två bestyrelserapporter från länsklubbars utställningar för eventuella 
åtgärder. 
 
Småland Ölands Kennelklubb – Växjö – 2018-11-02--04 
Noteringar som inte behöver hanteras av DK. 
 
Svenska Kennelklubben – Älvsjö – 2018-12-08—09 
En notering fanns gällande en formell protest som godkändes av bestyrelsen då en 
utländsk domare gav Disqualified på felaktiga grunder för rasen.  
 
DK tog del av noteringen och önskar att bestyrelsen skickar ut information om 
protesten till berörd domare. 
 
En notering fanns gällande en utländsk domares beteende mot utställningens 
personal. 
 
DK diskuterade noteringen som sedan lades till handlingarna. 
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§9 Ansökningar 

a) Gruppallroundauktorisation 
Ansökan fanns från Henrik Härling beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
10. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan gällande grupp 10.  
 

b) Följdauktorisation 
Ansökan fanns från Tord Lundborg Zaar beträffande följdauktorisation för rasen sussex 
spaniel. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 

c) Övrigt gällande auktorisationer 
Från Mexikanska kennelklubben fanns för information en bekräftelse att Morgan 
Grananders auktorisation som exteriördomare förts över till dem. 
 
DK konstaterar att Morgan Grananders auktorisation avförs från det Svenska 
domarregistret. 
 
§10 Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet 

a) Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte  
För godkännande fanns minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte 20 
november 2018. 
 
DK godkände minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte. 
 

b) Utbildning för examinatorer/aspirantdomare gällande fem brakycefala raser 
Kurt Nilsson presenterade ett förslag till utbildningsplan givet av arbetsgruppen 
sammansatt för att utforma utbildningen för examinatorer/aspirantdomare gällande 
fem brakycefala raser. Kurt Nilsson informerade vidare om att utbildningsmaterialet 
ska presenteras av arbetsgruppens deltagare på dagens kommande möte. 
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DK tackade för informationen. Uppdrogs till arbetsgruppen att ta fram en presentation 
av utbildningsmaterialet till nästa DK möte, 2-2019, 19 mars. Uppdrogs till DK/VU att ta 
fram presentatörer till utbildningen. 
 
För diskussion och beslut fanns underlag gällande tre förslag givna av arbetsgruppen. 
 
DK beslutade att godkänna kravet att för att få vara examinator/aspirantdomare på 
dessa fem brakycefala raser måste utbildningen genomföras. 
 
DK beslutade att avslå förslaget att möjligheten för deltagande på utbildningen sker 
genom ett ansökningsförfarande. 
 
DK förde ingående diskussioner kring förslaget att vidareutbildning på dessa fem raser 
endast ska ske genom examination. DK beslutade att bordlägga förslaget. DK vill 
tillfråga klubbarna om deras åsikter gällande vidareutbildningsformer. Uppdrogs till 
ordföranden att ta fram ett utskick till klubbarna.  
 
§11 Övriga skrivelser 
Inga inkomna övriga skrivelser. 
 
§12 Arbetsgrupper 

a) Arbetsgruppen för ”Utformning av innehållet i distansutbildningar för 
exteriördomare” 

Johan Andersson rapporterade om arbetsgruppens pågående arbete.  
 
DK tackade för informationen. 
 

b) Resursgruppen för ”Traditionella exteriördomarkonferenser” 
Inget att rapportera. 
 

c) Arbetsgruppen för ”Alternativa exteriördomarkonferenser” 
Nina Karlsdotter förklarade minikonferensen för shar pei genomförd och redovisad, se 
§ 6 b). 
 
DK noterade informationen. 
 

d) Arbetsgruppen för ”Genomlysning av domarutbildningen” 
För kännedom fanns anteckningar från arbetsgruppens möte 2019-01-18. 
 
Ordföranden presenterade arbetsgruppens förslag till DK.  
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Nedan följer de förslag från arbetsgruppen som diskuterades ingående och togs beslut 
om under mötet; 
 
DK godkände förslaget att införa krav för aspiranter att vid examination och 
aspiranttjänstgöring skriva ett begränsat antal kritiker där det följaktligen ska uppges 
på utlåtandet om aspiranten skrivit kritiker.  
 
DK godkände arbetsgruppens förslag att bedömningsmatrisen som presenterades 
under DKs möte nr 5-2018, § 93 d), med några få ändringar kan implementeras som 
examinations- och aspirantutlåtande. Uppdrogs till arbetsgruppen att färdigställa 
matrisen. 
 
DK bordlade arbetsgruppens förslag att examinatorers/aspirantdomares förberedelser 
skriftligen ska redovisas tillsammans med examinations-/aspirantutlåtandet. 
 
DK godkände arbetsgruppens förslag att aspirant-/examinationsutlåtandet inte ska 
lämnas till aspiranten direkt då aspirantdomaren/examinatorn först ska gå igenom alla 
kritiker. 
 
Arbetsgruppen tog upp förslaget att auktorisation för vissa ’profilraser’ i varje grupp 
endast ska kunna erhållas genom examination, ett förslag som bordlades av DK i 
väntan på en utvärdering av projektet av liknande innebörd gällande de brakycefala 
raserna. 
 
DK diskuterade förslagen ingående och var överens om att alla ändringar av regler och 
anvisningar ska ske gemensamt i och med det övergripande arbetet med 
domarutbildningarna. Planerad publicering av det reviderade reglerna är 1 januari 
2020. 
 
Som ett led i det övergripande arbetet beslutade DK att ge arbetsgruppen uppdraget 
att se över hela dokumentet ”Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare”. 
 
Uppdrogs till arbetsgruppen att färdigställa alla regelrevideringar till DKs möte nr 3-
2019, 14 maj, för att kunna presentera det på CS möte nr 4-2019, 13 augusti. 
 
Under DKs möte nr 5-2018, § 93 d), uppdrogs det till Ulrika Henriksson att utröna 
tidigare beslut om i vilket skede av utbildningen som intyg om provnärvaro ska krävas.  
 
Som underlag i ärendet fanns DKs beslut taget i ärendet juni 2010 samt CS återkallande 
av beslutet i september 2010. Som underlag fanns även ”mall för specialklubbar när en 
exteriördomare önskar närvaro vid jakt-, bruks- eller annat arbetsprov”, ”mall för 
exteriördomares närvaro vid jakt-, bruks- eller andra arbetsprov” samt ”närvarointyg 
jakt-/bruks-/vallhunds-/arbetsprov”. 
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DK diskuterade frågan och beslutade att lägga ner förslaget om att ändra i vilket skede 
av utbildningen som intyg av provnärvaro ska krävas. 
 
Under DKs möte nr 5-2018, § 93 d), uppdrogs det till DK/VU att arbeta vidare med 
förslaget gällande antal individer som krävs av en ras, där snittet är högt, för att 
aspirant- och elevtjänstgöringen ska godkännas. DK/VU presenterade sitt förslag under 
mötet. 
 
DK beslutade efter en gemensam diskussion att godkänna förslaget. Som en hjälp i 
bedömning av ett gott antal hundar kommer DK/VU nu använda följande principer;  
På raser med snittsiffra upp till 15 så anses ett gott antal hundar vara ungefär lika med 
snittsiffran. På raser med snittsiffra 16-30 så anses ett gott antal hundar vara ungefär 
75 % av snittsiffran. På raser med snittsiffra 31 och högre anses ett gott antal hundar 
vara ungefär 50% av snittsiffran. Notera att vid både elev- och aspiranttjänstgöring så 
ska eleven/aspiranten alltid närvara tills hela rasen är bedömd i ringen oavsett antal 
hundar i rasen.  
 

e) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare 
Inget att rapportera. 
 
§13 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildning 
För kännedom fanns en lista över godkända ansökningar om att få genomföra 
utbildning till gruppallrounddomare. 
 
DK noterade informationen. 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 8 har kommit från Åke 
Cronander. 
 
DK beslutade att bordlägga ansökan för grupp 8 med hänvisning till det pågående 
arbetet med att se över gruppallroundutbildningen givet av CS. 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 5 har kommit från Martin 
Johansson. 
 
DK beslutade att bordlägga ansökan för grupp 5 med hänvisning till det pågående 
arbetet med att se över gruppallroundutbildningen givet av CS. 
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b) Examinationer/Elev- & Aspiranttjänstgöring 

Slutlig statistik för examinationer och elev/aspiranttjänstgöringar 2018 fanns för 
kännedom. 
 
DK noterade informationen. 
 
DK/VU har ställt en fråga vidare till DK gällande två aspiranttjänstgöringar genomförda 
samtidigt i ringen för samma domare. DK diskuterade ärendet ingående utifrån 
gällande regelverk.  
 
På förekommen anledning vill DK understryka att det endast får vara en aspirant i 
ringen. 
 

c) Avslag – Utökning av rasregister 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om 
att utöka sitt rasregister. 

 
DK noterade informationen. 
 
Skrivelse från en domare fanns angående Svenska Spaniel och Retrieverklubbens 
motivering bakom avslag av ansökan om utökning av rasregister samt hantering av 
ansökan. 
 
DK diskuterade ärendet och godtar inte klubbens motivering till avslag. DK beslutade 
därför att godkänna ansökan om utökning av rasregistret. 
 
En skrivelse från en domare fanns även gällande Svenska Pudelklubbens motivering 
bakom avslag av ansökan om utökning av rasregister. 
 
DK diskuterade ärendet och godtar inte klubbens motivering till avslag. DK beslutade 
därför att godkänna ansökan om utökning av rasregistret. 
 

d) Övrigt 
Under CS möte 5-2018 återremitterades till DK uppgiften att analysera och utveckla 
vidareutbildningen av domare samt framtida allrounddomare. Protokollsutdraget finns 
i sin helhet under DK 1-2019 § 17 c). 
 
Ordföranden delade upp uppgiften i tre punkter för att skapa en överblick över det 
som CS önskar mer konkreta förslag kring; åtgärder och förändringar av domares 
vidareutbildning, framtida allrounddomare samt gruppallroundutbildning. Samtliga 
punkter diskuterades ingående. 
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’Åtgärder och förändringar av domares vidareutbildning’ behandlas av arbetsgruppen 
för ”Genomlysning av domarutbildningen”, deras pågående arbete beskrivs under DK 
1-2019 § 12 d).  
 
DK gav DK/VU uppdraget att utveckla befintligt underlag gällande ’framtida 
allrounddomare’ till DKs nästa möte, nr 2-2019. 
 
DK förde ingående diskussioner kring ’gruppallroundutbildningen’ och kom gemensamt 
överens om ett förslag som kan tillmötesgå CS önskemål om begränsningar för att CS 
ska kunna behålla kontrollen över vilka personer som kan utbilda sig och utnämnas till 
allrounddomare. DKs förslag innebär att införa en regel att domare max får söka 
gruppallroundutbildning på 6 grupper (exklusive grupp 4). Efter genomförd 
gruppallroundutbildning på 6 grupper ska CS godkännande behövas för gå vidare med 
ett allroundutbildningsprogram. Vidare utbildning gällande enstaka raser som inte 
leder till allrounddomarskap ska dock enligt förslaget vara möjligt efter 6 grupper. DK 
önskar få synpunkter från CS gällande regelförslaget för att kunna fortsätta det 
övergripande arbetet med gruppallroundutbildning samt vidareutbildning.  
 
Uppdrogs till Kurt Nilsson att presentera DKs diskussioner samt förslag till CS. 
 
§14 Redovisning av DK/VU 

a) VU-beslut sedan DKs möte 2018-10-23 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 
- godkänna utbildningsplanen för Cathrin L Westin inom grupp 9. I och med att 
godkänd utbildningsplan finns fastställd så kan aspiranttjänstgöring och examinationer 
endast göras för raser inom grupp 9. 
- godkänna genomförd utbildning av Martin Johansson för grupp 9. 
- godkänna genomförd utbildning av Åke Cronander för grupp 3. 
- godkänna genomförd utbildning av Johan Andersson för grupp 8. 
- bevilja dispens för Paula Sunebring att döma deutsch stichelhaar vid NKKs utställning 
i Lilleström november 2018. 
- bevilja dispens för Karin Hedberg att döma silken windsprite vid en utställning i 
Tyskland augusti 2019. 
- tillstyrka Anette Edlander ansökan om att utöka sitt rasregister med barbet. Kan 
därmed genomföra elev- och aspiranttjänstgöring i ringen alternativt examination 
enligt gällande regler. 
- stryka Michael Ganzer genomförda elevtjänstgöring på My Dog då han ställt ut sin 
hund samma dag. DK/VU beslutade även att rekommendera UtstK att stryka resultatet 
för hunden 2019-01-04. 
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b) Redovisning av auktorisationer 

Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
Johnny Andersson  skotsk hjorthund 
 
Åke Cronander  tysk jaktterrier 
 
Anette Edlander  basset artésien normand 
 
Anne-Chaterine Edoff barbet 
 
Gina Ekström-Persson cane corso 
 
Carina Ekwall  cirneco dell’etna 
   podenco ibicenco (korth + strävh) 
 
Michael Ganzer  grand danois 
 
Martin Johansson  dobermann 

 rysk svart terrier 
 eurasier 
 japansk spets 
 azawakh 

sloughi 
 
Theres Johansson  portugisisk vattenhund 
   papillon/phalène 
 
Jeanett Lemmeke  afghanhund 
 
Per Lundström  collie (korth + långh) 

 basset fauve de bretagne 
 
Nina Lönner Andersson lagotto romagnolo 

 nova scotia duck tolling retriever 
 
Charlotta Mellin  collie (korth + långh) 
 
Ulrica Olsson  cairnterrier 
 
Lena Rollmar  golden retriever 
 
Charlott Sandberg  ceskyterrier 
 
Mia Sandgren  terrier brasileiro 
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Karin Sjöholm-Östlund kangal çoban köpegi 

 thai ridgeback dog 
 russkiy toy (långh + släth) 

 
Monica Vikner Stafberg shih tzu 
 
Cathrin L Westin  bichon havanais 
 
Lars Widén  svensk vit älghund 
 
Maritha Östlund-Holmsten lagotto romagnolo 
 
Auktorisationer genom examination;  
Anna Lena Angeria  dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit) 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson eurasier 

 pomeranian 
 
Bengt-Åke Bogren  collie (korth + långh) 
 
Gina Ekström-Persson shar pei 
 
Markus Gisslén  chihuahua (korth + långh) 

 chinese crested dog 
 pudel (toy/dvärg/mellan/stor) 

 
Arvid Göransson  schapendoes 

 schipperke 
 
Carina Johansson  shih tzu 
 
Martin Johansson  pinscher 

 coton de tuléar 
 
Theres Johansson  gordonsetter 

 irländsk röd och vit setter 
 
Joel Lantz  rhodesian ridgeback 
 
Per Lundström  dobermann 

 riesenschnauzer (p/s + sv) 
 löwchen 
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Charlotta Mellin  shetland sheepdog 

 tysk schäferhund (normalh + långh) 
 
Fredrik Nilsson  shih tzu 
 
Susanne Nilsson  pudel (toy/dvärg/mellan/stor) 
   (kompletterande examination storpudel; 
   tidigare fullgjorda elev-/aspiranttjg övriga 
   storlekar) 
 
Lena Persson  saluki 
 
Dodo Sandahl  pudel (toy/dvärg/mellan/stor) 
 
Karin Sjöholm-Östlund pudel (toy/dvärg/mellan/stor) 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
Martin Adner  amerikansk cocker spaniel 
 
Rebecca Agronius  chinese crested dog 

(1:a auktorisation = ny domare) 
 

             Jennie Andersson  flatcoated retriever 
 
§15 Ledamöternas uppdrag 

a) Lista över ledamöternas uppdrag 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
 
Nr 5/2018 
§ 88 b)  DK beslöt att lägga med en mening om att sidorna i domarkompendium 
 måste numreras, för att underlätta granskningsarbetet. Uppdrogs till 
 Ulrika Henriksson att uppdatera dokumentet. 
 
 Ulrika Henriksson meddelade att dokumentet är uppdaterat och 
 publicerat. 
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§ 93 d) Uppdrogs till ordföranden att för CS presentera arbetsgruppens arbete 
 kring domarutbildningen tillsammans med utfallet av 2018 års 
 preparandkurs samt en sammanställning av svaren från den enkät som 
 skickades ut till alla domare före Generella Domarkonferensen. 
 
 Ordföranden meddelade att presentationen genomfördes under CS möte 
 5-2018, ärendet blev där återremitterat till DK, se § 13 d). 
 
§ 93 d) Uppdrogs till Ulrika Henriksson att utröna tidigare beslut om i vilket skede 
 av utbildningen som intyg om provnärvaro ska krävas. 
 
 Alla underlag redovisades på mötet under § 12 d). 
 
§ 93 d) Uppdrogs till DK/VU att arbeta vidare med förslaget gällande antal 
 individer som krävs av en ras, där snittet är högt, för att 
 aspiranttjänstgöringen ska godkännas 
 
 DK/VU presenterade under mötet sitt förslag, se mer information under § 
 12 d). 
 
§ 94 b) Efter några ändringar i dokumentet ”Framtidens allrounddomare” 
 uppdrogs det till DK/VU att arbeta vidare utifrån det befintliga materialet. 
  
 Ordföranden meddelade att en presentation av dokumentet 
 genomfördes under CS möte 5-2018, ärendet blev där återremitterat till 
 DK, se § 13 d). 
 
§16 Information från DK och kansli 

a) Ordföranden 
Ordföranden informerade om det förslag, initierat av Domarföreningen, som lagts fram 
till CS om att höja domararvodet.  
 
DK tackade för informationen. 
 

b) Ledamöterna 
Inget att tillägga. 
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c) Tävlings- och Utbildningschefen 

Tävlings- och Utbildningschefen uppmärksammade CS beslut taget under möte nr 5-
2018 § 128 Information från SKKs VD g) Skrivelser till och från Pekingese-Logen. 
 
Tävlings- och Utbildningschefen informerade om ett Disciplinnämnds beslut som rör en 
svensk exteriördomare.  
 
DK noterade informationen som lades till handlingarna. 
 

d) Sekreteraren 
Inget att tillägga. 

 
e) Utbildningsavdelningen 

Ulrika Henriksson informerade om att det för tillfället är 9 anmälda till 
Vorstehklubbens examination på ungersk vizsla den 5 april 2019. DK fastställde de två 
examinationsteamen. 
 
Ulrika Henriksson informerade om att en ny ”Breed-Specific Education” för finsk 
lapphund finns att tillgå på FCIs webbplats. 
 
DK tackade för informationen. 
 
För kännedom fanns de utskick som gjorts till samtliga exteriördomare gällande 
nyheter för 2019.  
Nyheterna är följande;  
- nya Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar från 2019-01-01 
- uppdaterad SRD rapport 
- ändringar i utställningsreglerna som gäller från 2019-01-01 
- nya raser med obligatorisk mätning (leonberger 2019-01-01—2020-12-31, slovenský 
kopov 2019-01-01—2020-12-31, treening walker coonhound)  
- rasstandarden för biewer terrier är färdigställd och publicerad 
 
DK noterade informationen som lades till handlingarna. 
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§17 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från 

a) Federation Cynologique Internationale (FCI) 
För kännedom fanns cirkulär; 
- 68/2018 Ukrainas kennelklubb informerar om deras nya kontaktuppgifter.  
- 71/2018 Rysslands kennelklubb informerar om att avstängningen av domarna Mr 
Nikolay Sedykh, Mrs Liudmila Zubkova och Mr Aleksandr Khachaturyan har lyfts 5 
september 2018. 
- 74/2018 Bulgariens kennelklubb informerar om deras nya mejladress 
bgcynology@gmail.com 
- 75/2018 Refererar till sitt cirkulär 72/2018; avstängningen av Mrs J. Buttervield lyftes 
november 2018. 
- 81/2018 Cyperns kennelklubb informerar om deras nya meljadress 
thecypruskennelclub@gmail.com. Informerar även om att Mr Erodots Neofytou har 
definitivt och oåterkalleligt blivit avstängd som medlem, domare, uppfödare och 
utställare. Slutligen informerar de om att alla domare för Cyperns kennelklubb som 
finns i FCI judges directory måste ha skriftligt godkännande från Cyperns kennelklubb 
för att döma utomlands. 
- 83/2018 Ukrainas kennelklubb informerar om att Mr Igor Matyuk stängs av fram till 
och med 2 november 2021. 
- 86/2018 Refererar till sitt cirkulär 81/2018; Cyperns kennelklubb informerar om att 
följande domare är definitivt och oåterkalleligt avstängda. Angela Adler, Nikola Mille, 
Kirill Drozdov, Christian Kast, Hairs Papadopoulos, Mikolas Garivaldes och Athanasios 
Garivaldes. 
- 87/2018 Refererar till sitt cirkulär 81/2018; Cyperns kennelklubb informerar om att 
följande domare är temporärt avstängda från att döma. Martina Salvatore, Demetris 
Christodoulou, Dimitrid Timotheou och Savvas Shiapanis. 
- 88/2018 Schweiz kennelklubb informerar om att de har en ny adress. 
- 89/2018 FCI har godkänt Spanska kennelklubbens ansökan om att ändra namnet på 
dogo canario till presa canario. 
- 91/2018 Ryska kennelklubben informerar om att de har annonserat 2019 som ”Year 
of Russian National Breeds”. Första utställningen för ryska raser kommer hållas i 
Moskva 25-26 maj 2019. 
- 93/2018 Bulgariens kennelklubb informerar om deras nya kontaktuppgifter, ny adress 
samt mejl; office@brfk.bg. 
- 1/2019 Cyperns kennelklubb informerar om att domare Mr Chris Zeniou temporärt 
inte får döma sedan december 2018. 
 
För kännedom fanns information om FCI Show Commission samt FCI Judges 
Comissions separata möten i Bogota 2-3 februari 2019 samt information om det 
gemensamma mötet. 
 
DK gick igenom agendorna och diskuterade ämnena. Dokumenten lades sedan till 
handlingarna. 
 

mailto:thecypruskennelclub@gmail.com
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För kännedom fanns listor över de internationella utställningarna planerade 2019, 
2020 och 2021 samt en lista över planerade FCI världsmästerskap 2018-2023. 
 
DK noterade informationen som lades till handlingarna. 
 

b) Nordisk Kennel Union (NKU) 
Protokoll fanns från Nordisk Kennel Unions AU möte i Reykjavik 24 oktober 2018. 
 
DK tog del av protokollet. 
 
Ordföranden uppmärksammade att det inom NKU inte längre finns någon 
överenskommelse gällande principerna för att erkänna nya raser. 
 
Protokollet lades sedan till handlingarna. 
 

c) Centralstyrelsen (CS) 
Protokoll fanns från Centralstyrelsens möte nr 5-2018. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 5-2018, 7-8 november 2018. 
§ 132 SKK/DK nr 4-2018 

a) Redovisning av analys och planerade åtgärder för exteriördomare 
 Thomas Uneholt redovisade analys och förslag på åtgärder från den 
 generella domarkonferensen, analys och förändringar i 
 vidareutbildningen av domare samt framtida allrounddomare. 
 
 CS förde en lång diskussion kring olika frågor i materialet och beslutade 
 att DK till nästa möte fortsätter sitt arbete och presenterar sina slutliga 
 förslag. 
 
DK tog del av protokollet samt protokollsutdraget. Under paragraf § 13 g) behandlas CS 
givna uppdrag till DK. 
 

d) Utställningskommittén (UtstK) 
Protokoll fanns från Utställningskommitténs möte nr 5-2018. 
 
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna. 
 

e) Utbildningskommittén (UK) 
Protokoll fanns från Utbildningskommitténs möte nr 5-2018. 
 
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna. 
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f) Arbetsgruppen för Standardfrågor (AG Standard) 

Protokoll fanns från Arbetsgruppen för Standardfrågor möte nr 3-2018. 
 
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna. 
 

g) Kommittén för hundars mentalitet (KHM) 
Protokoll fanns från Kommittén för hundars mentalitet möte nr 4-2018. 
 
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna. 

 
§18 Övriga frågor 

a) Specialklubbskonferensens 2019 
Den 2-3 februari 2019 anordnas en konferens för Svenska Kennelklubbens 
specialklubbar. Nytt för denna gång är att även de avtalsanslutna klubbarna har blivit 
inbjudna.  
 
DK har fått möjligheten att hålla en presentation på fem minuter under konferensen. 
 
DK diskuterade möjliga punkter att informera om under denna femminuters 
presentation. Uppdrogs till Kurt Nilsson att hålla presentationen från DK. 
 
§19 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
samt ärenden som ska publiceras på webben 
Inget ärende som inte får offentliggöras. 
 
§20 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
Vid protokollet  
 
Johanna Anderkrans 
 
Justeras 
 
Thomas Uneholt  Johan Andersson 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
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