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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag 
2015-04-29 på Thoresta Herrgård. 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Mats Stenmark (ordf), Kenneth Eliasson, Karl-Erik Johansson, Nina Karlsdotter, Ewa 
Widstrand, Carin Åkesson 
 

Adjungerade:  

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

Anmält förhinder:  

Magnus Hagstedt 
 

Protokoll 

Jenny Damgren 
 
§ 21 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna. För att hedra minnet av exteriördomare Lena 
Stålhandske och honnörsdomare Anders Cederström hölls en tyst minut.  

Ordföranden meddelade att Magnus Hagstedt på egen begäran lämnar 
domarkommittén på grund av hälsoskäl. Därefter förklarades mötet öppnat. 

 

§ 22 Val av justeringspersoner 

Ewa Widstrand §§ 21 - 30 c, och Karl-Erik Johansson §§ 30 d - 41 utsågs att tillsammans 
med ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 23 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§ 24 Föregående protokoll 

SKK/DK nr 2-2015 

2015-04-29 
§ 21-41 
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DK protokoll nr 1-2015 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 25 Inför KF 

a) Rapport av KF-uppdragen från 2013  

Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2013: 
 
- Prova och utvärdera nya former för alternativ fortbildning av exteriördomare. Samråd 
ska ske med SRD-K i denna fråga.  
Arbetsgruppen för framtidens domarkonferenser, bestående av Kenneth Eliasson, Nina 
Karlsdotter, Karin Linde Klerholm och Ulrika Henriksson, har utarbetat en rapport som 
lämnas till CS möte 3-4 juni. 
 
- Utreda förändrade bidragsregler för domarkonferenser.  
Har behandlats av arbetsgruppen för framtida domarkonferenser. 
 
- Inventera raskompendium för presentation på skk.se  
Inventeringen gjord och raspresentationer på skk.se har påbörjats. 
 
 - Fortsätta kvalitetssäkringsarbetet av domares verksamhet.  
Bestyrelserapporterna är en del i kvalitetssäkringen, bland annat genom att avvikelser 
dokumenteras. Enskilda samtal med domare har genomförts som en uppföljning av 
uppmärksammade händelser.  
 
- Inför planerad domarpreparandkurs arrangera förberedande utbildningar i anatomi 
och bedömning.  
Utbildningar i anatomi och bedömning kommer att genomföras hösten 2015. 
 
- I samverkan med UK utveckla digitala kurser där så är lämpligt inom kommitténs 
ansvarsområde.  
I dagsläget är inga kurser gjorda, men kommer att komma. Distansutbildning är en 
möjlighet. 
 
Övriga arbetsuppgifter i delegeringsordningen är utförda.  
  

b)   Förslag till verksamhetsplan och budget för 2016-2017 

DK fastställde ett förslag till verksamhetsplan och budget som ska skickas till CS. 

 

c) Förslag på lämpliga ämnen för workshop till fredagen den 2 oktober 

DKs förslag till ämne för workshop: Kvalitetssäkring svenska exteriördomare. 

 

§ 26 Arbetsgrupper 
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a) Framtidens domarkonferenser 

Kenneth Eliasson rapporterade från gruppens senaste arbetsmöte. Arbetsgruppen har 
tagit fram ett förslag på rapport som redovisades. Förslaget innehåller olika typer av 
domarkonferenser på olika nivåer samt förslag på hur SKKs ekonomiska bidrag kan 
fördelas. 

Arbetsgruppen har genomfört en enkätundersökning vid seminariet för ras- och 
specialklubbars utställningsansvariga och där fått deras synpunkter på 
exteriördomarkonferenser. De har också filmat en föreläsning av Dan Ericssons om jack 
russel terrier för att testa den typen av konferens/utbildning. 

För kännedom fanns minnesanteckningar från det senaste mötet och 
sammanställningen av synpunkter från ras- och specialklubbarna. 

Efter en liten ändring godkändes förslaget i den här formen  för vidare befordran till 
CS.  

Arbetsgruppen tackades för bra jobb. 

 

b) Framtidens allrounddomare 

Nina Karlsdotter presenterade arbetsgruppens förslag på rapport till CS om hur nya 
allrounddomare ska rekryteras. Bland annat vill de att det ska gå att förkorta tiden att 
utbilda sig till allrounddomare till 10-15 år. 

DK diskuterade utbildningen och hur kunskapskontroll ska ske. Det är viktigt att 
kvaliteten på utbildningen är hög. 

DK beslutade att godkänna förslaget för vidare befordran till CS. 

 

c)  Inventera raskompendium för digitalt bruk  

Arbetsgruppen har slutfört sitt uppdrag, inventeringen har gjorts och specialklubbarna 
är tillfrågade. Raskompendier har börjats läggas ut på skk.se.  

DK noterade informationen. 

 

§ 27 Domarkonferenser 

För kännedom fanns information om den ”minikonferens” för wachtelhund som 
genomförts 3 april. Utvärderingen som gjordes efter konferensen visar att deltagarna 
var positiva till upplägget. 

DK noterade informationen och tackade de inblandade. 

 

För godkännande fanns protokoll och ekonomisk redovisning från SBKs 
exteriördomarkonferens 19-20 oktober 2013 med ändringar enligt önskemål från DK.  

 DK godkände protokollet och redovisningen och beslutade att ersättning ska 
utbetalas. 
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För godkännande fanns protokoll från SSRKs exteriördomarkonferens för spaniels 20-
21 september 2014 med ändringar enligt önskemål från DK.  

Förändringen är godkänd av VU, se §34 i detta protokoll.  

DK noterade informationen. 

 

Nina Karlsdotter rapporterade om att hon skrivit till SDHK med DKs synpunkter på 
deras protokoll och ekonomiska redovisning från konferensen 15-16 november 2014, 
men att något svar inte inkommit.  

 

§ 28 Domarutbildning 

a)  Gruppallroundutbildningen 

För kännedom fanns uppdaterad lista över de domare som har godkänd 
utbildningsplan för gruppallroundutbildning. 
DK beslutade att utse Karl-Erik Johansson som ny handledare för Eva Liljekvist Borg i 
grupp 10. 
 
Carin Åkesson tog upp förslag till justering av utbildningsplanen för grupp 1 för Johan 
Andersson. 
DK beslutade enligt förslaget. 
 
Skrivelse fanns från Eva Nielsen med frågor kring utbildningsupplägget. 
DK diskuterade problematiken och kom fram till att för närvarande inte göra någon 
ändring i upplägget, men tar med sig frågeställningarna till en framtida diskussionsdag.  
 
Karl-Erik Johansson, handledare i gruppallroundutbildningen för Maritha Östlund-
Holmsten, rapporterade att han anser henne vara färdig med sin utbildning i grupp 2. 
DK beslutade att godkänna utbildningen för Maritha Östlund-Holmsten, dock ska hon 
döma flera av raserna innan hon kan utnämnas till gruppallrounddomare för grupp 2.  
 
Karl-Erik Johansson, handledare i gruppallroundutbildningen för Gunilla Skallman 
rapporterade att han anser henne vara färdig med sin utbildning i grupp 2.  
DK beslutade att godkänna utbildningen för Gunilla Skallman, dock ska hon döma flera 
av raserna innan hon kan utnämnas till gruppallrounddomare för grupp 2.  
 
Skrivelse fanns från Gunilla Skallman om att domare under gruppallroundutbildning 
kan förlora värdefull tid att utbilda sig i väntan på beslut om godkänd utbildning från 
DK.  
DK beslutade att DK/VU kan ta beslut om slutfört utbildningsprogram när handledaren 
anser domare vara klar med utbildning. 
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Rapporterades att Petra Junehall har fullföljt gruppallroundutbildningen i grupp 8. 

DK beslutade att godkänna utbildningen för Petra Junehall, dock ska hon döma flera av 
raserna innan hon kan utnämnas till gruppallrounddomare för grupp 8. 

 

b)  Allrounddomarutbildningen 

Ordföranden lämnade kort rapport om läget för allrounddomarutbildningen. 

 

c)  Preparandkursen 15 -20 maj 2016 

Utbildningsavdelningen informerade om förberedelserna inför kommande 
preparandkurs för blivande exteriördomare 15-20 maj 2016.  

DK konstaterade att ingen ändring av ansökningsformuläret behöver göras. 

 

Utbildningsavdelningen informerade om förberedelserna inför den centrala kursen i 
anatomi samt regler och bedömning hösten 2015. Ansökningstiden utgår 22 juni 2015, 
flera ansökningar har redan kommit in.  

DK beslutade att eventuell gallring av anmälningarna görs av DK/VU. 

 

Centralprov i Anatomi och Regler och bedömning sker lördag 17 oktober 2015. 

DK diskuterade och beslutade att Nina Karlsdotter ska utforma och rätta provet i regler 
och bedömning.  

 

d)  Utbildningsdiskussionsdag 

Datum för DKs diskussionsdag för domarutbildning beslutades till tisdag 16 juni.  

 

e)  Uppdaterad statistik 

För kännedom fanns statistik över snittantal hundar per ras på utställning på läns- och 
specialklubbsutställningar 2014, raser i Sverige per den 1/1 2015, och 
utställningsstatistik 5 största raserna per grupp 2012-2015. 

DK noterade informationen. 

 

f)  Examinationer 

För kännedom fanns resultat från domarexamination på sussex spaniel 11 mars 2015. 

DK noterade informationen. 

 

g)  Examinatorer 

Terrierklubben har önskemål att avföra två ej längre aktiva domare från listan. 
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DK beslutade i enlighet med önskemålet. 

 

h)  Utökning av rasregister 

Fanns ansökan från Lisa Molin om att få utöka sitt rasregister för russkaya tsvetnaya 
bolonka. Beslut tas av DK då aktuell klubb är en avtalsansluten klubb i steg 1. 

DK beslutade att bevilja ansökan. 

 

i)  Avslag vid ansökan om utöka rasregister 

För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om att 
få utöka sitt rasregister. 

DK noterade informationen. 

 

§ 29 Ansökningar 

a)  Gruppallroundutbildning 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 5 har kommit från Gunilla 
Skallman. 

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

 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 7 har kommit från Lars 
Widén. 

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

 

b)  Följdauktorisation 

Ansökan fanns från Morgan Wackt beträffande följdauktorisation för raserna 
haldenstövare, dunkerstövare, hygenstövare, rysk stövare, rysk fläckig stövare samt 
övriga väst- och östeuropeiska stövarraser. 

DK beslutade att bevilja ansökan gällande russkaja gontjaja och anglo-russkaja 
gontjaja.  

DK beslutade att avslå ansökan gällande haldenstövare, dunkerstövare och 
hygenstövare. 

DK uppmanar Morgan Wackt att specificera vilka raser som avses med övriga väst- och 
östeuropeiska stövarraser. 

 

§ 30 Domarfrågor 

a)  Beträffande auktorisationer 

Fanns en skrivelse från den engelska domaren Helen Almey, som nu är bosatt i Sverige, 
med frågor kring vad som krävs för att bli auktoriserad som svensk domare. 
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DK hänvisar till regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare, avsnitt 3: till 
Sverige inflyttad domare och ber henne redovisa hur hon uppfyller de krav som 
beskrivs där. DK upplyser också om att när en domare blivit överförd till det svenska 
domarregistret är det det svenska utbildningssystemet som gäller och att hon då inte 
kan fortsätta utbilda sig i det engelska systemet. 

 

DK har uppmärksammats på att det finns personer som är bosatta i Sverige men har 
utbildat sig till domare i ett annat land. Enligt FCIs regler ska person genomgå sin 
domarutbildning i det land hen har sitt stadigvarande uppehälle, legal recidence. Om 
någon som är domare i ett annat land flyttar till Sverige ska hen inom tre år överföras 
till det svenska domarregistret. 

DK diskuterade ärendet ingående och beslöt att begära information om två domare 
med utländsk domarlicens som bor och verkar i Sverige. 

 

För kännedom fanns ett ärende om en person bosatt i Sverige som är inbjuden att 
döma på utställning i Holland utan att vara auktoriserad domare i Sverige.  

DK noterade informationen. 

 

b)  Återbud av domaruppdrag 

För kännedom fanns skrivelse från Göran Bodegård med information om att han 
lämnat återbud till ett domaruppdrag i Sevilla, Spanien på grund av sjukdom. 

 

För kännedom fanns skrivelse från Cindy Pettersson med information om att hon 
lämnat återbud till ett domaruppdrag i Omsk, Ryssland på grund av situationen i 
landet. 

 

DK noterade informationen. 

 

c)  Bestyrelserapporter 

Fanns bestyrelserapporter från länsklubbars utställningar mellan 13 mars och 5 april 
2015 för eventuella åtgärder.  

Från Sydskånska kennelklubbens utställning i Malmö fanns en protest gällande 
domarens bedömning av en Shar Pei.  

DK gick noga igenom protesten och övriga underlag i ärendet bestående av aktuell 
kritik, domarens yttrande och rasstandarden. 

DK beslutade att avslå protesten och fastställa priset. 
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För kännedom fanns bestyrelserapport från SSRK med ett ärende som resulterat i 
struket resultat. 

DK noterade informationen. 

 

d)  Inkomna skrivelser 

Fanns en skrivelse med fråga om jäv i utställningsringen från en utställare på 
Stockholms kennelklubbs utställning i Kista.  

DK svarar att inget otillåtet har skett och hänvisar till utställnings- och 
championatreglerna samt de domaretiska reglerna. 

 

§ 31 Raskompendier 

Inga nya raskompendier fanns för godkännande.  

 

§ 32 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar 

För kännedom fanns information till SRD-ansvariga i länsklubbarna. 

DK noterade informationen. 

 

§ 33 Övriga skrivelser 

Fanns skrivelse från Göran Bodegård med ursäkt för formuleringen i den tidigare 
skrivelse han lämnat, och komplettering till de synpunkter på 
exteriördomarutbildningen han lämnade i densamma. 

DK konstaterar att initiativ till fortsatt diskussion om domarutbildning är tagen. 

 

Skrivelse fanns från en utställare med frågor om domares relation till utställare. 

DK konstaterar att inget av det som framkommer i skrivelsen strider mot regelverket 
och hänvisar till utställnings- och championatregerna samt de domaretiska reglerna. 

 

§ 34 Redovisning av DK/VU 

DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- fastställa utbildningsplanen i gruppallroundutbildningen för Martin Johansson, 
grupp 1. 

- fastställa utbildningsplanen i gruppallroundutbildningen för Johan Andersson, 
grupp 1. 

- auktorisera Liz-Beth C Liljeqvist som gruppallrounder för grupp 6, samt att till 
CS föreslå att hon auktoriseras som allrounddomare. 

- auktorisera Benny Blidh von Schedvin som gruppallrounder för grupp 7. 
- tillstyrka utökning av rasregister för Sara Nordin med american water spaniel. 
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- godkänna protokollet och den ekonomiska redovisningen från Svenska Spaniel 

och Retrieverklubbens domarkonferens för spaniels den 20 – 21 september 
2014, och därmed betala ut konferensbidraget. 

- tillstyrka dispensförfrågan för Henrik Härling att döma podenco ibicenco, 
podengo portuges och cirneco dell’etna vid Norsk Myndeklubbs utställning i 
Gran den 24 maj 2015. Beslutet är under förutsättning att NKK inte har något 
att invända emot detta. 

 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Gunilla Albrigtsen bichon frisé 
 bichon havanais 
 
Johan Andersson berger des pyrenées (à poil long + à face rase) 

 puli 
 dalmatiner 
 
John Sigve Berg leonberger 
 
Benny Blidh von Schedvin taxar (samtliga storlekar och hårlag) 
 drever 
 bracco italiano 
 breton 
 irländsk röd setter 
 korthårig vorsteh 
 stabyhoun 
 strävhårig vorsteh 
 weimaraner (korth + långh) 

 nova scotia duck tolling retriever 
 
Bengt-Åke Bogren afghanhund 
 galgo espanol 
 
Anne-Chaterine Edoff akita 
 chow chow 
 isländsk fårhund 
 shiba 
 karelsk björnhund 
 norsk älghund, svart 
 västsibirisk lajka 
 östsibirisk lajka 
 
Carina Ekwall skotsk hjorthund 
 whippet 
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Svante Frisk border collie 
 chodský pes 
 hollandse herdershond (korth + långh + strävh) 

 old english sheepdog 
 
Arvid Göransson clumber spaniel 
 
Karin Hedberg basenji 
 
Petra Högberg dunkerstövare 
 russkaja gontjaja 
 schweiziska stövare (berner/ jura/ luzerner/ schwyzer) 
 
Sjoerd Jobse portugisisk vattenhund 
 kleiner münsterländer 
 grosser münsterländer 
 
Theres Johansson chesapeake bay retriever 
 king charles spaniel 
 
Petra Högberg norsk älghund, svart 
 svensk vit älghund 
 
Charlotte Laning Vrethammar finsk lapphund 
 
Eva Liljekvist Borg italiensk vinthund 
 skotsk hjorthund 
 
Charlotta Mellin irish glen of imaal terrier 
 terrier brasileiro 
 
Eva Nielsen alpenländische dachsbracke 
 bayersk viltspårhund 
 
Sara Nordin bolognese 
 
Helena Peterzéns ceskyterrier 
 dandie dinmont terrier 
 
Mia Sandgren dandie dinmont terrier 
 
Torbjörn Skaar polski owczarek nizinny 
 schipperke 
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 tysk schäferhund (normalh + långh) 

 airedaleterrier 
 
Gunilla Skallman cao da serra da estrela (pelo curto + pelo comprido) 

 shar pei 
 sredneasiatskaja ovtjarka 
 
Sonny Ström norsk älghund, svart 
 rysk-europeisk lajka 
 
Lars Widén engelsk setter 
 gordonsetter 
 
Maritha Östlund Holmsten appenzeller sennenhund 
 
Carina Östman chesapeake bay retriever 
 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Helene Björkman sussex spaniel 
 
Benny Blidh von Schedvin engelsk setter 
 
Karin Brostam Berglund chesapeake bay retriever 
 curly coated retriever 
 field spaniel 
 
Anne-Chaterine Edoff japansk spets 
 jämthund 
 
Marie Gadolin jack russell terrier 
 
Petra Högberg rysk-europeisk lajka 
 västsibirisk lajka 
 
Sjoerd Jobse welsh springer spaniel 
 
Ann-Christin Johansson bedlingtonterrier 
 
Lena Rollmar sussex spaniel 
 
Torbjörn Skaar pomeranian 
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Barbara Ruth Smith american staffordshire terrier 
 
Anita Whitmarsh chihuahua (korth + långh) 

 
Carina Östman curly coated retriever 
 field spaniel 
 sussex spaniel 
 
 

§ 35 Ledamöternas uppdrag 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
 
Nr 3/2014 

§ 55 d Kontakta en domare som inte avslutat sin grundutbildning trots att sju år har 
gått sedan denne gick preparandutbildningen. 

DK uppmanar domaren att göra klart grundutbildningen innan året är slut. Om inte det 
sker kommer DK pröva om auktorisationen ska kvarstå. 

 

Nr 1/2015 

§ 6 Kontakta SBK beträffande justeringarna i konferensprotokollet. 

Rapporterades att uppdraget är slutfört. 

 

§ 6 Kontakta SDHK beträffande DKs synpunkter på konferensprotokollet. 

Rapporterades att uppdraget är slutfört. 

 

§ 6 Kontakta SSRK beträffande DKs synpunkter på konferensprotokollet. 

Rapporterades att uppdraget är slutfört. 

 

§ 36 Information från DK och kansli 

a)  Ordföranden 

Inget fanns att rapportera. 

 

b)  Ledamöterna 

Karl-Erik Johansson berättade att han deltagit på Anders Cederströms begravning.  

 

c)  Tävlings- och Utbildningschefen 
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Kjell Svensson informerade om en artikel skriven om behovet av nya exteriördomare 
på jakthundsraserna. Den är framtagen för publicering på olika jakthundsklubbars 
hemsidor och tidningar för att skapa intresse och locka till att söka till framtida 
exteriördomarutbildningar. 

För kännedom fanns statistik över andel nordiska domare på länsklubbsutställningar 
2014. 

 

d)  Sekreteraren 

Inget fanns att rapportera. 

 

e)  Utbildningsavdelningen 

Inget fanns att rapportera. 

 

§ 37 Resultatrapport 

Resultatrapport för 2014 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

Resultatrapport för mars 2015 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

 

§ 38 Protokoll, Protokollsutdrag, Information 

a)  Fédération Cynologique Internationale (FCI) 

För kännedom fanns cirkulär; 
 

- 8/2015 med information från Kennel Club of Thailand om deras nya namn, logo, 
e-postadress och webadress. 

- 9/2015 med information från Asociatia Chinologica Romana att Czekes Lorand 
är avstängd som medlem och domare från och med 1 december 2014. 

- 10/2015 med information från Singapore Kennel Club att Tong Sue Lynns 
medlemskap och domarlicens upphörde 1 januari 2015. 

- 12/2015 med information från FCI Shows Commission möte 4 november 2014 
där det bestämdes att en domare ska informeras senast tre dagar innan hon 
ska döma om vilka raser och hur många hundar, samt om hon har några 
uppdrag i finalringen.  

- 13/2015 med information från Cyprus Kennel Club att Michalis Tsiarlis stängts 
av som domare mellan 1 december 2014 till 31 maj 2015. 

- 14/2015 med information från Cyprus Kennel Club att Athos Athinodorou är 
avstängd från att delta i några kynologiska aktiviteter mellan 1 december 2014 
och 31 mars 2015. 

- 15/2015 med information att samarbetet mellan Magyar Ebtenyésztök 
Országos Egyesületeinek Szövetsége (MEOESZ)(ungerska kennelklubben) och 
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Magyar Kutyások Szövetsége (MKSZ) gällande hundutställningar och FCI-
domare upphört 1 november 2014. Till följd av det får FCI-domare inte döma 
på utställningar anordnade av MKSZ. 

- 18/2015 med information från Australian National Kennel Council att Paula 
Bockman-Chato är avstängd som domare under en period av sex månader 
mellan 16 februari 2015 och 16 augusti 2015. 

- 23/2015 med information att Nellie Abelas avstängning (som informerades om i 
cirkulär 53/2014) upphört sedan 20 mars 2015. 

- 24/2015 med information från Australian National Kennel Council att 
personerna nedan är avstängda som medlemmar och domare: 

Megan Friend 7 mars 2015 till 7 juni 2015 (3 månader) 

George Elaro 7 mars 2015 till 7 juni 2015 (3 månader) 

Steve Milliken 7 mars 2015 till 7 mars 2016 (12 månader) 

Yvette Rolfe  7 mars 2015 till 7 mars 2016 (12 månader) 

Pretoria Harris 7 mars 2015 till 7 mars 2017(24 månader) 

 

För kännedom fanns: 
- Lista över internationella utställningar 2015 
- Lista över internationella utställningar 2016 
- Protokoll från FCI Judges Commission möte i Luxemburg 7 februari 2015. 
- Protokoll från FCI Show Judges and Show Commissions gemensamma möte i 

Luxemburg 8 februari 2015. 

 

b)  Nordisk Kennel Union (NKU) 

Inget nytt fanns att rapportera. 

 

c)  Centralstyrelsen (CS) 

Fanns protokollsutdrag från CS möte 6 februari 2015, § 24 a där CS överlämnar 
dokument om domarutbildningen till DK för vidare handläggning. Se § 33 i detta 
protokoll. 
 
Protokoll fanns från CS sammanträde den 6 februari 2015. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentar. 
 

d)  Utställningskommittén (UtstK) 

Fanns protokoll från UtstK sammanträde den 28 januari 2015.  
Protokollet lades tillhandlingarna utan vidare kommentarer. 
 
e)  Kommittén för särskilda domaranvisningar (SRD-K) 
Protokoll fanns från SRD-Ks möte 19 februari 2015. 



  

SKK/DK nr 2-2015 
2015-04-29 
Sida 15/16 

 
 

 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 

f)  Kommittén för hundars mentalitet (KHM) 
För kännedom fanns protokollsutdrag § 37 från KHM 2/2015. 

DK noterade informationen. 

 

§ 39 Övriga frågor 

Nina Karlsdotter informerade om träff/utbildningsdag för blivande lärare vid SKKs 
grundkurser i anatomi och bedömning i Bollnäs den 23 april 2015. 

DK beslutade att tillföra deltagande domare till listan över lärare vid ovan nämnda 
kurser. 

 

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

DK beslutade att samtliga paragrafer kan offentliggöras. 

 

§ 41 Mötets avslut 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 
Nästa möte ändrades till onsdag 17/6 2015.  
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jenny Damgren 
 
 
Justeras 
 
 
 
Mats Stenmark   Ewa Widstrand 
 
 
 
 
    Karl-Erik Johansson 
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Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


