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SKK/DK nr 2-2018
2018-03-13
§ 22 - 40

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens domarkommitté tisdag
2018-03-13.
Närvarande:
Thomas Uneholt (ordf.), Kurt Nilsson (vice ordf.), Johan Andersson, Karl‐Erik
Johansson, Nina Karlsdotter, Kjell Lindström, Marie Gadolin, Anna Uthorn
Ordinarie ledamöter:
Kjell Svensson (Tävlings- och utbildningschef), Ulrika Henriksson
(Utbildningsavdelningen), Mikaela Persson Wallenius (Utbildningsavdelningen) § 33 a
Protokoll
Johanna Anderkrans
§ 22 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade samtliga välkomna, därefter förklarades mötet öppnat.
För att hedra minnet av domarna Lennart Edfors samt Morten Nilsen hölls en tyst
minut.
§ 23 Val av justerare
Nina Karlsdotter valdes tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll.
§ 24 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 25 Föregående protokoll
SKK/DK 1-2018 §13 a) stycke två ersätts av följande:
Johan Andersson och Kurt Nilsson berättade om det arbete som pågått i arbetsgruppen
som främst bestått av att titta på det material som finns och försöka samla ihop de
material som finns i klubbarna. DK beslutade att steg ett är att samla material för en
presentation av hälleforshund samt att använda de presentationer av svenska raser
som ska tillställas FCI.
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SKK/DK 1-2018 §20 stycke två:
Paragrafreferensen är felaktig, det står nu § 6 b), korrekt är § 7 b).
Med ovanstående justeringar godkändes DKs protokoll nr 1-2018 och lades till
handlingarna.
§ 26 Resultatrapport
Resultatrapporten per februari 2018 granskades och lades därefter till handlingarna.
§ 27 Domarkonferenser
a) Domare som inte deltog på generella domarkonferensen
Det var sammanlagt 35 domare som inte närvarade vid generella
exteriördomarkonferensen 24-25 februari 2018.
DK gick igenom listan över domare som inte deltog och såg över de som inte tagits upp
vid tidigare möten. För information fanns de meddelanden som skickats in med
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 fem domare en skriftlig erinran då de skäl de
angett för sin frånvaro inte kan anses vara godtagbara utifrån att det tydligt framgått
av inbjudan att närvaro vid konferensen var obligatorisk.
För kännedom beslutade DK att tilldela en domare en skriftlig varning. De skäl som
angetts för frånvaron kan inte anses godtagbara utifrån att det tydligt framgått av
inbjudan att närvaro vid konferensen var obligatorisk samt att denna domare inte
heller deltog vid den generella domarkonferensen 2012 och lämnade även då en icke
godtagbar anledning som resulterade i en erinran.
Ansökan fanns om avauktorisation som exteriördomare från Karin Eriksson.
DK beslutade att föreslå CS att avauktorisera Karin Eriksson på egen begäran.
DK tackar för hennes domargärning genom åren.
b) Närvaro på seminariet om brakycefalproblematiken
Det var sammanlagt 7 domare med auktorisation på de fyra berörda raserna som inte
deltog på seminariet om brakycefalproblematiken.
DK ställer frågan till CS vad det innebär för de personer som inte deltog på seminariet
om brakycefalproblematiken.
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§ 28 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.
DK noterade informationen.
b) Behov av att uppdatera ”Checklista för granskare av domarkompendier för
exteriördomare”
AG E-S hade inkommit med önskemål om ämnen som bör finnas med i checklistan
samt ämnen som bör uppmärksammas mer i och med den nya delegeringsordningen
för arbetsgruppen.
DK diskuterade utformningen av checklistan och fann att de punkter som önskades
redan finns med men var överens om att vikten av att RAS och domarkompendierna
har samsyn behöver förtydligas. Uppdrogs till Nina Karlsdotter och Kurt Nilsson att
komplettera checklistan. DK beslutade även att instruktionerna för att upprätta ett
domarkompendium samt checklistan ska sättas ihop till ett dokument för att parterna
ska ha förståelse för varandras arbete.
DK vill även påminna resursgruppen för ”Traditionella exteriördomarkonferenser” att
genom handledarna se till att klubbarna som ska genomföra
exteriördomarkonferenser får påminnelser om arbetet med domarkompendierna för
att minimera sista minuten arbete.
§ 29 Domarfrågor
a) Domares uppdrag, bedömning och uppträdande
- En skrivelse fanns från en utställare vid SSRKs utställning i Kumla 20 januari
2018 rörande en domares kommentarer under bedömning.
DK tog del av skrivelsen samt yttrande från arrangör, ringsekreterare samt
domaren. DK diskuterade ärendet och beslutade att lägga ärendet till
handlingarna utan vidare åtgärd.
-

En skrivelse fanns från ringsekreterare vid SSRKs utställning i Mjölby 4 februari
2018 rörande en domares uppförande i ringen.
DK tog del av skrivelsen samt yttrande från arrangören, domaren samt ägare till
hunden ärendet rör. DK kan inte utifrån det befintliga materialet säkerställa
händelseförloppet och beslutade att lägga ärendet till handlingarna utan vidare
åtgärd.
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-

En skrivelse fanns från utställare som vid MyDog 2018 noterat att en norsk
domarelev även ägde hundar som visades på utställningen.
DK tog del av en lista över domarelever och aspiranter från arrangören samt
katalog och resultatlista som visar vem som stod som ägare av hundarna.
Eftersom det är emot SKKs utställningsregler att äga hund som ställs ut på den
utställning där man går elev/aspirant tillskrivs Norsk Kennel klubb för att
informera om Sveriges regler. DK beslutade sedan att ärendet lämnas till UtstK
för beslut, med rekommendation att resultaten för av domareleven ägda
hundar ska strykas i och med att man frångått Svenska Kennelklubbens regler.

b) Domares återbud till uppdrag
För kännedom fanns information från Henric Fryckstrand beträffande ett antal återbud
till domaruppdrag på grund av hälsoskäl.
DK noterade informationen.
c) Domares reseberättelser
Petra Junehall hade inkommit med en reseberättelse från sitt studiebesök på
utställningar i USA.
DK tackar för berättelsen och beslutade att betala ut beviljat stipendium på 5000 kr.
d) Bestyrelserapporter
Det fanns bestyrelserapporter från länsklubbarnas utställningar för eventuella
åtgärder.
Gästriklands Kennelklubb – Högbo – 2017-09-02—03
Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av DK.
Västra Kennelklubben - MyDog – 2018-01-04 & 06
Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av DK.
Västra Kennelklubben - MyDog – 2018-01-05 & 07
Notering i bestyrelserapporten om genomfört domarbyte med tillhörande anledning
för detta. Noteringar fanns även om att en domare blivit utskälld samt kommentarer
som inkommit från en utställare kring en domares uppförande utanför ringen. Dessa
händelser har hanterats av arrangören på plats.
DK tog del av rapporten och lade den till handlingarna.
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§ 30 Ansökningar
a) Gruppallroundauktorisation
Ansökan fanns från Helene Björkman beträffande gruppallroundauktorisation för
grupp 8.
DK beslutade att avslå ansökan. DK uppdrar till Nina Karlsdotter att kontakta Helene
Björkman angående ett eventuellt gruppallroundutbildningsprogram för grupp 8.
Ansökan fanns från Petra Junehall beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 8.
DK beslutade att bevilja ansökan.
b) Följdauktorisation
Ansökan fanns från Theres Johansson beträffande följdauktorisation för raserna grand
basset griffon venden och basset blue de gascogne.
DK beslutade att bevilja ansökan angående raserna grand basset griffon venden och
basset blue de gascogne.
c) Honnörsdomarskap
På SKK/DKs möte 1-2018 §9 c) beslutades att föreslå Kristina Purens
honnörsdomarskap. Kristina Purens har meddelat att hon gärna blir honnörsdomare.
DK uttalar ett varmt tack för Kristinas mångåriga väl utförda domargärning och
välkomnar henne som honnörsdomare. Kristina kommer bjudas in till Stockholm
Hundmässa för att avtackas.
§ 31 Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet
a) Rapport från mötet 2018-03-06
Kurt Nilsson delgav vad som framkom på arbetsgruppens första möte där huvuddelen
av mötet ägnades åt överlämning från AG SRD samt att formera den nya
arbetsgruppens arbete.
DK noterade informationen och tackar Kurt Nilsson för presentationen.
§ 32 Övriga skrivelser
a) Skrivelse från Specialklubben för Västgötaspets
Skrivelse hade inkommit från Specialklubben för Västgötaspets kring en domares
uttalande på My Dog 2018.
DK tog del av skrivelsen, bordlade frågan och beslutade att kontakta den berörda
domaren för att få ett yttrande.

SKK/DK nr 2-2018
2018-03-13
Sida 6/17

§ 33 Arbetsgrupper
a) Arbetsgruppen för ”Utformning av innehållet i distansutbildningar för
exteriördomare”
På förslag från Utbildningskommittén, se § 38 d, tog DK del av en presentation som
hölls av Mikaela Persson Wallenius kring distansutbildningars utformning och
möjligheter. Två olika plattformar för distansutbildningar presenterades, dels Ping
Pong som i dagsläget används för längre utbildningar med handledare samt Baloo
learning som är ett alternativ för kortare utbildningar och självstudier.
DK diskuterade Baloo learnings applicerbarhet på DKs utbildningar. DK ser positivt på
att använda en sådan plattform för att utveckla utbildningsformerna samt göra
utbildningarna mer lättillgängliga. DK beslutade att be UK om resurser att göra en
utbildning på plattformen Baloo learning. Arbetsgruppen för ”Utformning av innehållet
i distansutbildningar för exteriördomare” fick i uppgift att arbeta vidare med detta
beslut.
b) Resursgruppen för ”Traditionella exteriördomarkonferenser”
Kjell Lindström informerade om det planerade mötet för resursgruppen.
DK noterade informationen.
c) Arbetsgruppen för ”Alternativa exteriördomarkonferenser”
Nina Karlsdotter informerade om det pågående arbetet där datumet för
minidomarkonferensen för shar pei nu är fastställt till 5 januari 2019 på MyDog i
Göteborg.
DK noterade informationen.
d) Arbetsgruppen för ”Generella Domarkonferensen den 24-25 februari 2018”
För kännedom fanns utvärderingen som deltagarna av generella domarkonferensen
svarat på.
Arbetsgruppen har ett uppföljningsmöte gällande konferensen den 15 mars 2018.
DK noterade informationen och beslutade att DK kommer arbeta vidare med detta
efter arbetsgruppens uppföljningsmöte.
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e) Arbetsgruppen för ”Genomlysning av domarutbildningen”
Arbetsgruppen informerade om att de ska ta nya tag i sitt uppdrag efter uppföljningen
av Generella Domarkonferensen. Använda sig av utvärderingen från Generella
Domarkonferensen samt skrivelser och DKs tidigare material inom ämnet för att arbeta
vidare med genomlysning av domarutbildningen.
DK noterade informationen.
Uppdrogs till Karl-Erik Johansson att efter arbetsgruppen för ”Generella
Domarkonferensen den 24-25 februari 2018”uppföljningsmöte planera in ett möte för
att arbeta vidare med enkätsvaren som samlades in i höstas.
f) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare
Arbetsgruppen informerade om vad som avhandlades under deras senaste möte.
DK diskuterade de ämnen som hade tagits upp och noterade informationen.
§ 34 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 3 har kommit från Helena
Peterzéns.
DK beslutade att bevilja ansökan. Till kontaktperson utsågs Marie Gadolin.
Bengt-Åke Bogren hade inkommit med en fråga kring sin utbildningsplan av grupp 6.
DK vill be Bengt-Åke Bogren att komma med förslag på alternativ utbildning genom sin
kontaktperson som sedan tas beslut om hos DK/VU.
b) Allroundutbildning
Vid SKK/DK 1-2018 § 14 b) sista stycket; ”Uppdrogs till DK/VU att se över framtidens
potentiella allrounders och DK beslutade att lyfta frågan till CS.”
DK inväntar svar från CS.
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c) Preparandkurs
För kännedom fanns informationen som gick ut till mentorerna 2016 samt lista över
tillgängliga mentorer. Det fanns även ett dokument om historik kring mentorskap samt
en lista över de nuvarande preparandernas mentorer. För kännedom fanns även
minnesanteckningarna från mentorträffarna 17 mars 2011 och 23 april 2013.
DK tog del av informationen.
DK diskuterade mentorer inför kommande utbildning och beslutade att med några
förändringar behålla den befintliga listan över mentorer. Listan är sammansatt med
syftet att tillgängliggöra förslag på personer som är villiga att ställa upp som mentorer.
DK diskuterade nuvarande upplägg kring mentorer och det uppdrogs till Kurt Nilsson
och Kjell Lindström att se över beskrivningen av vad mentorskapet innebär.
Ulrika Henriksson presenterade ett förslag på program för preparandkursen.
DK diskuterade programmet med utgångspunkt i erfarenheter från tidigare
preparandkurser och beslutade att punkten mentalitet ska preciseras, övriga delar av
programmet fastställdes sedan så som givet förslag.
Uppdrogs till Nina Karlsdotter att tillfråga presentatör till ett nytt teoripass.
För kännedom fanns intervjuguiden samt information om intervjuerna inför 2018 års
preparandkurs.
DK noterade informationen.
DK diskuterade planerna för nästa preparandkurs och beslutade att ställa frågan till CS
om att hålla en preparandkurs 2021 istället för som tidigare planerats 2020, under
förutsättning att kursen 2018 blir av. DK diskuterade även, på förslag från Marie
Gadolin, möjligheten att hålla en förberedande utbildning 2020 riktad mot yngre
personer. Uppdrogs till Marie Gadolin att titta på förslag till en utbildning för
ungdomlig satsning.
d) Aspirantdomare/examinatorer
Svenska Lancashire Heeler Klubben hade inkommit med en önskan om att lägga till
Cathrina Almroth som aspirantdomare/examinator för lancashire heeler.
DK beslutade att avslå förfrågan grundat på att hon inte uppfyller de krav som finns
för aspirantdomare/examinatorer.
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e) Övrigt
En skrivelse hade inkommit från Anna Lena Angeria med en fråga om det är möjligt att
införa dispens så att numerärt små raser inte räknas in i den begränsning om ”max 8
raser per år” för domare i vidareutbildning.
DK diskuterade frågan och i dagsläget avslås ansökan. DK måste finna en bra, väl
avvägd lösning på frågan vilket kommer kräva en mer omfattande utredning. Uppdrogs
till Anna Uthorn och Marie Gadolin att påbörja denna utredning.
DK diskuterade frågan, som inkommit från flera personer, kring möjlighet till
följdauktorisation på miniature american shepherd för de som i dagsläget är
auktoriserade på australian shepherd.
DK beslutade att erbjuda domare auktoriserade på australian shepherd att ansöka om
att få följdauktorisation på miniature american shepherd.
Ansökan fanns från Anna-Lena Rylander om följdauktorisation på miniature american
shepherd.
DK beslutade att bevilja ansökan.
En skrivelse hade inkommit från Svenska Schnauzer Pinscherklubben med information
om en utbildningshelg för domare som klubben har genomfört. Skrivelsen innehöll ett
exempel på upplägg samt utvärdering av genomförandet.
DK tog del av skrivelsen och var överens om att det är en utmärkt idé att erbjuda andra
klubbar information om upplägget och hjälp med genomförandet. DK tackar för
redogörelsen.
§ 35 Redovisning av DK/VU
a) VU-beslut sedan DKs möte 2018-01-23
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att;
-

-

godkänna genomförd utbildning av Mikael Nilsson inom grupp 5 med tillägget
att jaktnärvaro älghundar (SÄK-prov) ska fullgöras innan auktorisation för
aktuella berörda raser ges.
godkänna genomförd utbildning av Johnny Andersson inom grupp 2.
godkänna genomförd utbildning av Maritha Östlund-Holmsten inom grupp 8
med tillägget att närvarointyg för wachtelhundsprov ska fullgöras innan
auktorisation för wachtelhund (som ingick i utbildningsplanen) utfärdas.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

godkänna Annica Uppströms ansökan om dispens att få döma yakutian laika
och chukothka sled dog på Alaskan Malamute Club of Estonias Speciality Show
for Nordic Sledge dogs 1 juni 2018.
revidera Åke Cronanders utbildningsplan för grupp 6, vilket innebär att för
gotlandsstövare räcker det med genomförd elevtjänstgöring.
tillstyrka Jens Karlssons ansökan om att utöka sitt rasregister med barbet. Kan
därmed genomföra elev- och aspiranttjänstgöring i ringen alternativt
examination enligt gällande regler.
tillstyrka Åke Cronanders ansökan om att utöka sitt rasregister med barbet. Kan
därmed genomföra elev- och aspiranttjänstgöring i ringen alternativt
examination enligt gällande regler.
tillstyrka Johnny Anderssons ansökan om att utöka sitt rasregister med barbet.
Kan därmed genomföra elev- och aspiranttjänstgöring i ringen alternativt
examination enligt gällande regler.
tillstyrka Mikael Nilssons ansökan om att utöka sitt rasregister med barbet. Kan
därmed genomföra elev- och aspiranttjänstgöring i ringen alternativt
examination enligt gällande regler.
tillstyrka Jens Myrmans ansökan om att utöka sitt rasregister med barbet. Kan
därmed genomföra elev- och aspiranttjänstgöring i ringen alternativt
examination enligt gällande regler.
tillstyrka Nils-Arne Törnlövs ansökan om att utöka sitt rasregister med barbet.
Kan därmed genomföra elev- och aspiranttjänstgöring i ringen alternativt
examination enligt gällande regler.
tillstyrka Patric Ragnarssons ansökan om att utöka sitt rasregister med barbet.
Kan därmed genomföra elev- och aspiranttjänstgöring i ringen alternativ
examination enligt gällande regler.
tillstyrka Agneta Pamps ansökan om att utöka sitt rasregister med barbet. Kan
därmed genomföra elev- och aspiranttjänstgöring i ringen alternativt
examination enligt gällande regler.
tillstyrka Johan Anderssons ansökan om att utöka sitt rasregister med barbet.
Kan därmed genomföra elev- och aspiranttjänstgöring i ringen alternativt
examination enligt gällande regler.
tillstyrka Nina Lönner-Anderssons ansökan om att utöka sitt rasregister med
barbet. Kan därmed genomföra elev- och aspiranttjänstgöring i ringen
alternativt examination enligt gällande regler.
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b) Redovisning av auktorisationer
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;
Bengt-Åke Bogren

american foxhound

Gina Ekström Persson

dogue de bordeaux

Roland Fors

shetland sheepdog

Marie Gadolin

manchesterterrier
norfolkterrier
norwichterrier
skyeterrier
staffordshire bullterrier
yorkshireterrier

Arvid Göransson

magyar agar
sloughi

Karin Hedberg

tibetansk spaniel

Ann-Christin Johansson

kuvasz

Theres Johansson

västgötaspets

John-John Johnsson

pyreneisk
mastiff

Charlotte Laning Vrethammar

mudi
pumi

Charlotta Mellin

anatolisk herdehund
mastiff
rysk svart terrier

Mikael Nilsson

finsk lapphund

Lena Rollmar

curly coated retriever

Karin Sjöholm Östlund

norsk lundehund
tysk spets / klein-, mittel- & grosspitz

Gunilla Skallman

drentsche patrijshond
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irländsk röd setter
Anna Törnlöv

finsk spets
norrbottenspets

Karin Ögren

pinscher

Auktorisationer genom examination;
Johnny Andersson

bullmastiff
shar pei
leonberger
mastiff

Anna Lena Angeria

cavalier king charles spaniel
tibetansk spaniel

Ann Carlström

eurasier

Gina Ekström Persson

engelsk bulldogg

Arvid Göransson

belgiska vallhundar (groenendael/ laekenois/ malinois/ tervueren)

Ann-Christin Johansson

belgiska vallhundar (groenendael/ laekenois/ malinois/ tervueren)
old english sheepdog
pumi
vit herdehund

Mikael Nilsson

basenji
faraohund
svensk lapphund

Maritha Östlund Holmsten

golden retriever

Auktorisationer för domare i grundutbildning;
Lena Persson

papillon/phalène
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§ 36 Ledamöternas uppdrag
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs:
Nr 3/2017
§ 54 d

Generella Domarkonferensen den 24 - 25 februari 2018
Konferensen genomfördes 24-25 februari.

§ 55

Se över om justering av blanketten ”Curriculum Vitae for judging in
Sweden” kan behövas.
Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare har sett
över detta.

Nr 4/2017
§ 71

AG E-S ska tillfrågas för att ta fram granskare åt de SRD berörda raserna.
Arbetsgruppen har nu tagit fram granskare till alla SRD berörda
domarkompendier.

Nr 5/2017
§ 94 a)

Göra nödvändiga förändringar i regler och riktlinjer för
exteriördomarkonferenser då det satts en bortre gräns för inlämnande av
redovisning.
Ändringarna är nu genomförda och publicerade.

Nr 1/2018
§ 4 d)

Uppdrogs till sekreteraren att publicera DKs mötesdatum.
Uppdraget är genomfört.

§ 4 e)

Några ändringar kring adresslistan för DK meddelades och uppdrogs till
sekreteraren att justera adresslistan.
Adresslistan är nu uppdaterad.

§ 7 b)

Domare som meddelat att de inte kan delta på generella
domarkonferensen. Uppdrogs till sekreteraren att kontakta berörda och
meddela besluten.
Uppdraget är genomfört.
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§ 13 f)

Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare.
Uppdrogs till arbetsgruppen att tillsammans med DKs ordförande planera
hur arbetet med granskningarna ska se ut framöver.
Ett möte hölls 24 februari 2018 där arbetet planerades.

Tillhörande uppdraget SKK/DK 2-2016 § 36 a) Slutföra Breed by breed educationpower point på svenska raser som ska skickas till FCI fanns tre dokument för
kännedom:
För kännedom är ’breed by breed education’ presentation av västgötaspets publicerad
på FCIs webbplats.
För kännedom är ’breed by breed education’ presentationen av svensk lapphund
färdigställd.
För kännedom är ’breed by breed education’ presentationen av dansk svensk
gårdshund publicerad på FCIs webbplats.
En skrivelse har inkommit från Bengt-Åke Bogren med kommentarer rörande det
material kring dansk svensk gårdshund som skickats till FCI.
DK tog del av skrivelsen och diskuterade kommentarerna. DK vill förklara att uppdraget
gavs från SKK och DKK centralt till rasklubbarna och därför har processen sett ut som
den gjort. Skrivelsen lades därefter till handlingarna.
§ 37 Information från DK & kansli
a) Ordföranden
Thomas Uneholt uppmärksammade nyheter från NKUs senaste protokoll.
Thomas Uneholt informerade även om det pågående planeringsarbetet av ett
samarbete i norra Sverige tillsammans med Finska kennelklubben. Genomförandet
sker tidigast 2020/2021.
DK noterade informationen.
b) Ledamöterna
DK diskuterade planerna som finns inom NKU gällande domarutbildningarna. Kjell
Svensson informerade om att en arbetsgrupp satts samman för att kartlägga
utbildningarna i NKU länderna.
DK noterade informationen.
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Karl-Erik Johansson tog upp frågor kring domares möjlighet att få kännedom kring vilka
FCI-raser som saknar ny svensk översättning av sin rasstandard. Ulrika Henriksson vill
därför informera om dokumentet kallat ”FCI-raser som saknar ny svensk översättning
av gällande FCI-standard” som bland annat går att hitta på SKKs webplats www.skk.se
under Funktionärsinfo. Information om detta dokument skickas till alla berörda
domare vid varje mejlutskick om nya FCI rasstandarder samt om nya svenska
översättningar av rasstandarder.
c) Tävlings- och utbildningschef
Inget att rapportera.
d) Sekreteraren
Inget att rapportera.
e) Utbildningsavdelningen
Ulrika Henriksson informerade om att vorstehklubben preliminärt planerat att erbjuda
examination på rasen ungersk vizsla dagen före deras domarkonferens 2019.
§ 38 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från
a) Federation Cynologique Internationale (FCI)
För kännedom fanns cirkulär;
- 2/2018 Refererar till cirkulär 62/2017 som nu upphävs. Mr Jan Liet får nu
återgå till nationell och internationell kynologisk verksamhet.
- 4/2018 I och med implementeringen av FCI General Assemblys beslut tas Hong
Kong kennelklubb bort från listan över partners.
- 5/2018 Meddelar att de nya ’Regulations for FCI Dog shows’ gäller från och
med 2018-02-05 och finns tillgängliga på FCIs hemsida.
- 7/2018 Finska kennelklubben informerar om att Johan Juslin är avstängd som
internationell exteriördomare från 2018-01-20 till 2022-12-31.
- 11/2018 Brasilianska kennelklubben meddelar att deras nya mejladress är
cbkc@globo.com.
För kännedom fanns agendan till FCI Show Commission möte 24 februari 2017 samt
FCI Show Judges Commission möte 24 februari 2018.
För kännedom fanns information från FCI att nationella exteriördomare inte kommer
finnas med på FCI show judges directory framöver.
DK noterade informationen och lade det till handlingarna.
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b) Nordisk Kennel Union (NKU)
Protokoll fanns från Nordisk Kennel Unions möte 15 februari 2018.
DK tog del av protokollet som därefter lades till handlingarna.
c) Utställningskommittén (UtstK)
Protokoll fanns från Utställningskommitténs möte 1-2018.
DK tog del av protokollet som därefter lades till handlingarna.
d) Utbildningskommittén (UK)
Protokoll fanns från Utbildningskommitténs möte 1-2018.
Protokollsutdrag fanns för DKs kännedom;
SKK/UK nr 1/2018
§ 18 UKs kommande distansutvecklingsprojekt
Diskuterade kommittén kommande distansutvecklingsprojekt. Nedanstående förslag
framkom.
– Arbeta fram ett förslag till distansutbildning för exteriördomare för att bistå DK i
deras arbete.
Beslöt kommittén att göra ett utkast till distansutbildning för exteriördomare.
SKK/UK nr 1/2018
§ 4 Föregående protokoll
UK protokoll nr 3-2017 – § 50
Beslöt kommittén erbjuda övriga centrala kommittéer en presentation av befintliga
distansutbildningar.
DK tog del av en presentation om befintliga distansutbildningar, se SKK/DK nr 2-2018 §
33 a.
e) Arbetsgruppen för Standardfrågor (AG Standard)
Protokoll fanns från arbetsgruppen för standardfrågors möte 1-2018.
DK tog del av protokollet som därefter lades till handlingarna.
§ 39 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
samt ärenden som ska publiceras på webben
§ 27 a) - Disciplinära åtgärderna för domarna som inte deltog på Generella
Domarkonferensen.
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§ 40 Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat.
Vid protokollet
Johanna Anderkrans
Justeras
Thomas Uneholt

Nina Karlsdotter

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

