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§ 21 - 41

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens domarkommitté tisdag
2019-03-19.

Närvarande:
Thomas Uneholt (ordf.), Kurt Nilsson (vice ordf.), Karl‐Erik Johansson (deltog vid punkt § 28
samt § 31-41), Nina Karlsdotter, Kjell Lindström, Anna Uthorn, Johan Andersson, Marie
Gadolin

Adjungerade:
Kjell Svensson (Tävlings‐och utbildningschef), Ulrika Henriksson (Utbildningsavdelningen)

Anmält förhinder:
Protokoll
Johanna Anderkrans
§21 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna, mötet förklarades sedan öppnat.
§22 Val av justerare
Anna Uthorn valdes tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll.
§23 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§24 Föregående protokoll
DKs protokoll nr 1-2019 godkändes och lades till handlingarna.
§25 Resultatrapportering
Resultatrapporten för januari 2019 granskades och lades därefter till handlingarna.
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§26 Kennelfullmäktige
a) Att göra inför KF
DK gick igenom det som behöver färdigställas inför KF.
Ordföranden och sekreteraren uppdrogs sammanställa en rapport om prioriterade
områden och uppdrag från KF samt budget och verksamhetsplan för godkännande på
DKs nästa möte.
§27 Domarkonferenser
a) Domarkonferenser 2021
Under DKs möte 1-2019, §6 a), bad DK Svenska Älghundklubben (SÄK) inkomma med
information kring den planerade domarkonferensen 2021.
SÄK har meddelat att konferensen inte kommer bli av. DK bekräftade att konferensen
ställs in.
§28 Domarkompendier
a) Ersättning kompendier
Flertalet av de senast godkända kompendierna är endast utökade rasstandarder då de
gäller presentationsraser. Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar har dock
genomfört ett mer omfattande arbete än vanligt med kompendierna. DK har därför
fått frågan vad dokumenten ska kallas samt om det ska utgå någon ersättning för
dessa.
DK diskuterade klubbens arbete med kompendierna för presentationsraserna. DK
beslutade att dokumenten ska kallas raspresentation, DK beslutade även att ett bidrag
om 1000 kr betalas ut per raspresentation.
b) Lista över domarkompendium
För kännedom fanns lista över de domarkompendier som för tillfället granskas samt de
domarkonferenser som ska genomföras med tillhörande domarkompendier.
Informerades om att domarkompendium för spinone, slovenský hrubosrstý stavač,
griffon d'arret à poil dur/korthals, och weimaraner är godkända och därmed kan
bidraget om 3000 kr per kompendium betalas ut till klubbarna.
Informerades vidare om att raspresentation för braque francais type pyrénées, braque
francais type gascogne, cesky fousek, pudelpointer, perdigueiro portugues är
godkända och därmed kan bidraget om 1000 kr per presentation betalas ut till
klubbarna.
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c) Upprättande av domarkompendium
Det har inkommit frågor gällande tolkning samt tillämpning av dokumentet
’upprättande av domarkompendium för exteriördomare’.
DK diskuterade dokumentet och står fast vid sitt beslut att ’upprättande av
domarkompendium för exteriördomare’ ska gälla vid skapande och granskning av
domarkompendium. Således ska alla domarkompendium som upprättas efter att
dokumentet publicerats, oktober 2018, följa anvisningarna.
§29 Domarfrågor
a) Domares uppdrag, bedömning och uppförande
En skrivelse fanns från en utställare gällande en svensk domares bedömning under
Svenska Dreverklubbens utställning 2018-02-15.
DK tog del av skrivelsen, ringsekreterarnas yttrande, kritiklapp samt domarens
yttrande och diskuterade ärendet. DK beslutade att resultatet kvarstår och vill
informera om att om veterinärintyg åberopas måste det visas på plats vid
utställningen.
b) Domares återbud till uppdrag
För kännedom fanns information från Göran Bodegård beträffande återbud till
domaruppdrag i Colombia.
DK noterade informationen som lades till handlingarna.
c) Svenska domare som inte dömt senaste 3 åren
För domare som endast tjänstgjort mera sporadiskt under en femårsperiod, ska frågan
om fortsatt auktorisation prövas av DK.
DK såg över listan med domare som inte dömt i Sverige de senaste 3 åren. Uppdrogs
till sekreteraren att kontakta dessa personer.
En diskussion om anvisningarna för honnörsdomare uppstod. Uppdrogs till Anna
Uthorn att se över texten som publicerades av CS februari 2003.
d) Svenska domare som bor utomlands
Domare som inte är mantalsskriven i Sverige och som flyttat till annat FCI-land, ska
avauktoriseras då han/hon bott utomlands längre än tre år och då erhållit
auktorisation i sitt nya hemland. Beslutet gäller samtliga domare som flyttat 1992-0220 eller senare.
DK konstaterar att ingen för tillfället uppfyller dessa kriterier.
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DK diskuterade fortsättningsvis domare som bor i Sverige men som utbildat/utbildar
sig och står som domare i ett annat land. FCI ska informera mer om detta i kommande
protokoll från Judges Commission. Ordföranden tillsammans med kansliet uppdrogs att
se över dessa regler när informationen kommer.
e) Bestyrelserapporter
Det fanns en bestyrelserapport från en länsklubbsutställning för eventuella åtgärder.
Västra Kennelklubben – Göteborg – 2019-01-03--06
En notering fanns gällande en utställares synpunkter på en utländsk domares
uppförande.
Ärendet hanterades under DKs möte nr 1-2019.
Ytterligare notering fanns gällande en utställares synpunkter på en annan utländsk
domares uppförande.
Bestyrelsen hanterade ärendet på plats.
Notering fanns gällande ringsekreterares kommentarer om hur en utländsk domare
hade uppfattats i ringen.
Bestyrelsen hanterade ärendet på plats.
§30 Ansökningar
a) Gruppallroundauktorisation
Ansökan fanns från Anne-Chaterine Edoff beträffande gruppallroundauktorisation för
grupp 5.
DK beslutade att bevilja ansökan gällande grupp 5.
Ansökan fanns från Maritha Östlund-Holmsten beträffande gruppallroundauktorisation
för grupp 1.
DK beslutade att bevilja ansökan gällande grupp 1.
Ansökan fanns från Jens Myrman beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 5.
DK beslutade att avslå ansökan gällande grupp 5.
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b) Avauktorisation
Ansökan fanns om avauktorisation som exteriördomare från en svensk domare.
DK beslutade att bordlägga ansökan. Uppdrogs till Marie Gadolin att kontakta
domaren för att föreslå en vilande auktorisation.
c) Övrigt
Åke Cronander hade inkommit med en ansökan om dispens för att få döma samtliga
raser i grupp 3, 5 och 6.
DK informerar om att inga dispenser ges i förväg. DK önskar att Åke sänder in exakta
raser som dispens önskas för till DK/VU.
Camilla Bäckman hade inkommit med en ansökan om dispens för att få döma
utomlands innan fem uppdrag genomförts i Sverige.
DK beslutade att avslå dispensansökan.
§31 Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet
a) Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte nr 1-2019
För godkännande fanns minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte 29 januari
2019.
DK godkände minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte.
b) Utbildning för examinatorer/aspirantdomare gällande fem brakycefala raser
För kännedom fanns minnesanteckningar från utbildningens arbetsgrupps möte 26
februari 2019.
För kännedom fanns även det utskick som gjorts gällande utbildningens framflyttning.
Utbildningen för examinatorer/aspirantdomare planeras nu att hållas 9-10 oktober
2019 på SKKs kansli i Rotebro.
Thomas Uneholt tillsammans med Kurt Nilsson informerade om vad som sades på
mötet och vilka problem som föranlett framflyttningen. DK var överens om vikten av
att utbildningen genomförs samt vikten av samsyn mellan kommittéer och
arbetsgrupper i ämnet som utbildningen berör. DK vill se att utbildningens arbetsgrupp
nu lägger stort fokus på att formulera tydliga kunskapsmål som deltagande
examinatorer förväntas att bibringas under utbildningen.
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c) Arbetsgruppens övriga ärenden
För kännedom fanns det utskick som gjorts gällande den text som ska läggas med i
domarkompendierna för de brakycefala raserna.
DK noterade informationen.
För kännedom fanns det utskick som gjorts till samtliga domare angående hantering av
SRD på utställningar. Informationen går att finna i AG E-S minnesanteckningar 1-2019 §
6.
DK noterade informationen.
För kännedom fanns protokollsutdragen sänt från CS till AG E-S, CS 1-2019 § 8 g).
DK diskuterade problematiken kring att kommunicera arbetet med sundhet för de
brakycefala raserna. Thomas Uneholt informerade om presidiets pågående arbete med
justeringar i dokumentet ”Därför arbetar SKK för sundare trubbnosar”.
Kurt Nilsson tog upp påhopp och negativt bemötande från svenska domare som riktats
mot AG E-S ledamöter.
DK diskuterade arbetet som görs för att skapa samsyn och förståelse. DK vill därför
uppmärksamma vikten av att alla svenska domare visar lojalitet med arbetet för att
förhindra exteriöra överdrifter.
§32 Övriga skrivelser
a) Övriga skrivelser
En skrivelse hade inkommit från Göran Bodegård gällande domares miljöpåverkan i
och med domaruppdrag utomlands.
DK diskuterade skrivelsen och ansåg att det är viktigt att ha miljön i åtanke och ser att
det är upp till individen att ta beslut kring sina resvanor. Ordföranden kommer ta med
sig diskussionen till CS.
För kännedom fanns kommentarer från en utländsk domare gällande SKKs
domaretiska regler.
DK diskuterade uppkomsten samt innebörden av SKKs domaretiska regler. DK vill
förtydliga att SKKs domaretiska regler gäller alla domare som dömer i Sverige, svenska
likaså utländska. Vilka regler som ska följas vid svenska utställningar specificeras i
domaravtalet och accepteras att följas när uppdraget accepteras. Fortsättningsvis
gäller SKKs domaretiska regler svenska domare oavsett var de dömer, om de utländska
reglerna är striktare ska dessa givetvis följas.
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Ärendet kommer tas upp på CS kommande möte 10 april 2019.
§33 Arbetsgrupper
a) Arbetsgruppen för ”Utformning av innehållet i distansutbildningar för
exteriördomare”
Johan Andersson informerade om det pågående arbetet.
Mikaela Persson Wallenius och Nina Berggren från utbildningsavdelningen kom till
mötet och presenterade hur distansutbildningarna ser ut så här långt. De svarade även
på frågor kring genomförande och möjligheter med distansutbildningar.
DK diskuterade formatet och var överens om att arbetsgruppen tillsammans med
utbildningsavdelningen gjort ett jättebra jobb med utbildningarna. DK gav några
önskemål på inslag som kan adderas i utbildningarna.
Uppdrogs till Anna Uthorn och Nina Karlsdotter att korrekturläsa materialet i
utbildningarna. DK uttryckte att arbetsgruppen får vara de som i slutändan
kvalitetssäkrar utbildningarna.
b) Resursgruppen för ”Traditionella exteriördomarkonferenser”
Inga kommentarer.
c) Arbetsgruppen för ”Alternativa exteriördomarkonferenser”
Inga kommentarer.
d) Arbetsgruppen för ”Genomlysning av domarutbildningen”
För information fanns noteringar från arbetsgruppens möte som hölls 4 mars 2019.
Arbetsgruppen informerade om att de arbetar vidare med revideringen av ’regler och
riktlinjer för utbildning av exteriördomare’.
Arbetsgruppen har inkommit med förslag gällande ’utlåtandet för examinationer och
aspiranttjänstgöringar’ samt ’introduktion till kunskapskontroll riktad till
examinator/aspirantdomare’ som de hade i uppdrag att färdigställa.
Nina Karlsdotter informerade även om arbetet som gjorts med de två dokument som
ingick i uppdraget; ’introduktioner för examinatorer och aspirantdomare’ samt ’allmän
vägledning gällande examinatorer, aspirantdomare och aspiranter’.
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DK diskuterade förslagen ingående och beslutade att gå vidare med konceptet och att
det ska testas under året. Uppdrogs till arbetsgruppen att arbeta vidare med detta i tre
steg: Steg ett - några utvalda examinatorer ska få läsa dokumenten och lämna
kommentarer kring dem. Steg två - prova konceptet i praktiken, detta kommer ske
under sommaren. Arbetsgruppen kommer samarbeta med Ulrika Henriksson för att
planera detta. Steg tre - ta fram informationsmaterial gällande förändringarna inför 1
januari 2020.
Arbetsgruppen har utifrån givet uppdrag DK 5-2018, § 93 d), sett över resterande
förslag till förändringar i vidareutbildningen av exteriördomare. Den förändring som
arbetsgruppen anser ska genomföras är; att examination ska kunna göras samma dag
som egen hund ställs ut, dock för andra domare inklusive eventuella aktuella
finaldomare.
DK diskuterade arbetsgruppens förslag till förändring och beslutade att godkänna
förslaget. DK vill samtidigt förtydliga att samtliga förändringar i regler och anvisningar
som arbetsgruppens arbete innebär kommer gälla från och med 1 januari 2020.
Karl-Erik Johansson informerade om utvärderingen av gruppallroundutbildningen.
Syftet med utbildningen var att öka antalet gruppallrounders, så som önskats av
länsklubbarna. Utvärderingen har visat att det nu finns fler gruppallrounders.
DK anser därmed att uppdraget är genomfört och utvärderingen slutförd. Punkten
avförs från arbetsgruppens uppdragslista.
e) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare
För kännedom fanns de utskick som gjorts till samtliga specialklubbar, avtalsansluta
klubbar samt länsklubbar med förslag på texter de kan använda när de ska kontakta
samt bjuda in domare.
DK noterade informationen.
§34 Domarutbildning
a) Gruppallroundutbildning
För kännedom fanns en lista över godkända ansökningar om att få genomföra
utbildning till gruppallrounddomare.
DK noterade informationen.
b) Aspirantdomare/Examinatorer
En skrivelse hade inkommit från Fransk Bulldogg Klubb angående önskemål om att ta
bort en examinator på rasen.
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DK diskuterade skrivelsen. DK har en väldigt restriktiv policy gällande att plocka bort
examinatorer. DK vill även påpeka att skrivelser med denna innebörd ska skickas från
specialklubben. Uppdrogs till ordföranden att informera domaren om skrivelsen.
En skrivelse hade inkommit från en svensk domare gällande utnämnande av
aspirantdomare.
DK diskuterade skrivelsen och konstaterar att ansvaret är delegerat till
specialklubbarna då de även har rasansvaret. DK förutsätter att specialklubbarnas
styrelser har kompetensen att sätta samman listorna.
c) Examinationer/Elev- och Aspiranttjänstgöring
DK diskuterade en fråga ställd av Ulrika Henriksson angående beslut om beräkning av
antal raser/auktorisation/antal hundar vid examination. Då bullterrier och
miniatyrbullterrier numera har olika standarder behöver beslut tas gällande om
auktorisationen ska säras på för dessa raser.
DK beslutade att inte sära på raserna i domarutbildningen.
d) Avslag – Utökning av rasregister
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om
att utöka sitt rasregister.
DK noterade informationen.
Skrivelse hade inkommit från en domare angående Fågelhundklubbarnas
Arbetsutskotts motivering till avslag av ansökan om utökning av rasregister.
DK diskuterade ärendet och beslutade att bordlägga ärendet. DK önskar att FA
kommer in med en tydligare motivering till sitt avslag.
e) Övrigt
För kännedom fanns den uppdaterade statistiken för följande dokument; snittsiffror
per ras per utställning, raser med snittsiffra under 3 på utställning, 5 största raserna
per grupp samt raser som finns i Sverige.
För kännedom fanns även det utskick som gjorts till samtliga exteriördomare med
statistikuppdatering.
DK noterade informationen och la det till handlingarna.
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§35 Redovisning av DK/VU
a) VU-beslut sedan DKs möte 2019-01-22
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att;
- avslå Ann-Christin Niklassons ansökan om dispens för att få döma utomlands innan
fem uppdrag genomförts i Sverige.
- godkänna Margaretha Carlssons ansökan om dispens att få döma australian stumpy
tail cattle dog i Luxemburg.
b) Redovisning av auktorisationer
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;
Johnny Andersson
curly coated retriever
Carina Andersson Rapp

tibetansk spaniel

Anna Lena Angeria

lapsk vallhund

Gina Ekström-Persson

mastiff

Åsa Fröding

keeshond

Marie Gadolin

blodhund

Ann-Christin Johansson

mastiff

Carina Johansson

coton de tuléar

Martin Johansson

isländsk fårhund
borzoi
greyhound
irländsk varghund
italiensk vinthund

Per Lundström

tibetansk spaniel

Jens Myrman

australian kelpie
australian shepherd

Mikael Nilsson

jack russell terrier
skyeterrier
terrier brasileiro

Karin Sjöholm Östlund

xoloitzcuintle (liten / mellan / stor)
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Sonny Ström

finsk spets
norrbottenspets

Cathrin L Westin

bolognese

Maritha Östlund-Holmsten

cavalier king charles spaniel
king charles spaniel

Auktorisationer genom examination;
Johan Andersson
nederlandse kooikerhondje
wachtelhund
Johnny Andersson

jämthund
norsk älghund, grå (gråhund)
keeshond
tysk spets / klein-, mittel- & grosspitz

Marie Callert

bichon havanais

Anette Edlander

basset fauve de bretagne

Gina Ekström Persson

berner sennenhund

Anna Friberg

tax (samtliga hårlag och storlekar)

Ann-Christin Johansson

cane corso
shar pei

Carina Johansson

bichon frisé
fransk bulldogg

Martin Johansson

whippet

Per Lundström

leonberger
rottweiler

Jens Myrman

briard

Mikael Nilsson

airedaleterrier
norwichterrier

Cathrin L Westin

bostonterrier
pudel (toy / dvärg / mellan / stor)
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Ewa Widstrand

irländsk röd och vit setter

Auktorisationer för domare i grundutbildning;
Alexandra Drott Staedler
chinese crested dog
Camilla Bäckman

portugisisk vattenhund

Gunnar Furvik

jämthund
östsibirisk lajka

§36 Ledamöternas uppdrag
a) Lista över ledamöternas uppdrag
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs:
Nr 5-2017
§ 97 d)

Arbeta vidare med svaren från enkäten inför GDK.

Arbetet är nu genomfört och informationen är vidarebefordrad till arbetsgruppen för
genomlysning av domarutbildningen.
Nr 5-2018
§ 93 d)

… förslag på specificering av kunskapskontroll vid
examination/aspiranttjänstgöring samt utkast på bedömningsmatris och
exempel på praktisk tillämpning från Henrik Johansson.
DK beslutade att gå vidare med förslagen. Uppdrogs till arbetsgruppen
att fortsätta utveckla den praktiska appliceringen av förslagen.

Arbetet med denna punkt redovisas under § 33 d).
Nr 1-2019
§ 6 b)

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.

Ulrika Henriksson informerade om att uppdraget är genomfört.
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§ 12 d)

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.

Arbetet med denna punkt redovisas under § 33 d).
§ 13 d)

Uppdrogs till Kurt Nilsson att presentera DKs diskussioner samt förslag till
CS.

Kurt Nilsson informerade om att uppdraget är genomfört.
§ 18 a)

DK diskuterade möjliga punkter att informera om under denna
femminuters presentation. Uppdrogs till Kurt Nilsson att hålla
presentationen från DK.

Kurt Nilsson informerade om att uppdraget är genomfört.
§37 Information från DK och kansli
a) Ordföranden
För kännedom fanns ordförandens minnesanteckningar från FCI mötena, Show
Commission och Show Judges Commission, i Bogota 2-3 februari 2019.
DK tackade för informationen.
Ordföranden tog upp en diskussion kring begreppet samsyn och vad det innebär för
DK.
DK diskuterade detta och återkopplade till det som sades under § 31.
b) Ledamöterna
Inget att ta upp.
c) Tävlings- och Utbildningschefen
För kännedom fanns statistik över kvalitetspriserna utgivna på utställningar 2014-2018
samt statistik över antal starter för olika utställningstyper 2014-2018.
DK noterade informationen som lades till handlingarna.
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d) Sekreteraren
Sekreteraren informerade om att lathunden för ledamöter är uppdaterad i och med
GDPR.
DK noterade informationen som lades till handlingarna.
e) Utbildningsavdelningen
Ulrika Henriksson informerade om examinationen på ungersk vizsla som ska
genomföras 5 april 2019.
DK noterade informationen som lades till handlingarna.
§38 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från
a) Federation Cynologique Internationale (FCI)
För kännedom fanns cirkulär;
- 4/2019 Cubas kennelklubb informerar om att Mr Nelson J. Borroto Aguero och Mrs
Natalia Díaz Vega inte är godkända internationella FCI domare.
- 5/2019 Cyperns kennelklubb informerar att Mr Chris Zeniou är avstängd som
nationell domare, internationell domare, medlem, uppfödare samt utställare från och
med 11 januari 2019 till 10 januari 2024.
- 9/2019 Bulgariens kennelklubb informerar att Mr Kamen Litov har blivit oåterkalleligt
avstängd som nationell och internationell domare. Mr Krasimir Todorov har blivit
avstängd som nationell och internationell domare ett år framöver från och med 14
januari 2019.
- 10/2019 Cirkulär för att korrigera ett begrepp från 9/2019. FCI international judge
istället för FCI international show judge.
- 11/2019 Cubas kennelklubb informerar om deras nya mejladress dalcuba@enet.cu
- 13/2019 Italiens kennelklubb informerar att Mr Moreno Maltagliati har blivit
avstängd som internationell domare från och med 1 februari 2019.
- 14/2019 Italiens kennelklubb informerar att Mrs Manola Poggesi’s avstängning har
lyfts sedan 14 februari 2019.
- 15/2019 Sydafrikas kennelklubb informerar att Mrs Francesca Browning Cristina och
Ms Jackie A. Browning har blivit avstängda som nationella och internationella domare
sedan 4 februari 2019 fram tills något annat meddelas.
b) Centralstyrelsen (CS)
Protokoll fanns från Centralstyrelsens möre nr 1-2019.
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Protokollsutdrag från CS möte 1-2019, 1 februari 2019.
§ 8 SKK/DK nr 5-2018
b) Protokollsutdrag SKK/DK nr 1-2019 § 12 d) Arbetsgruppen för
genomlysning av domarutbildningen
SKK/DK har beslutat godkänna förslag som arbetsgruppen presenterat
bl.a. att införa krav för aspiranter vid examination och
aspiranttjänstgöring att skriva ett begränsat antal kritiker där det
följaktligen ska uppges på utlåtandet om aspiranten skrivit kritiker. Vidare
ska inte aspirant-/examinationsutlåtande lämnas direkt till aspiranten då
aspirantdomaren-/examinatorn först ska gå igenom alla kritiker.
SKK/DK har också godkänt arbetsgruppen förslag gällande det antal
individer som krävs av en ras där snittet är högt, för att aspirant- och
elevtjänstgöringen ska godkännas. 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 en aspiranttjänstgöring så skall aspiranten
alltid närvara tills hela rasen är bedömd i ringen oavsett antal hundar i
rasen.
c) Protokollsutdrag SKK/DK nr 1 2019 – 13 g) Domarutbildning övrigt
För att tillmötesgå CS önskemål när det gäller begränsningar i
gruppallroundutbildningen, föreslår DK att följande regler införs: Domare
får högst söka gruppallroundutbildning på sex (6) grupper (exklusive
grupp 4). Efter genomförd gruppallroundutbildning på sex (6) grupper ska
CS godkännande behövas för gå vidare med ett
allroundutbildningsprogram. Vidareutbildning gällande enstaka raser som
inte leder till allrounddomarskap ska dock enligt förslaget vara möjligt
efter sex (6) grupper.
CS diskuterade förslaget ingående och beslutade i enlighet med detta. CS
uppmanar DK att ha som mål att regeln införs från 1 januari 2020.
DK diskuterade protokollsutdraget och det uppdrogs till arbetsgruppen för
genomlysning av domarutbildningen att formulera regeltext gällande
gruppallroundutbildning så att den kan implementeras 1 januari 2020.
c) Utställningskommittén (UtstK)
Protokoll fanns från Utställningskommitténs möte nr 1-2019.
Protokollsutdrag från UtstK möte 1-2019, 13 februari 2019.
§ 13 Inkomna skrivelser
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c) Utställare som lämnat in skriftlig protest samt erlagt protestavgift på
Svenska Dvärghundsklubbens (SDHK) utställning i Sandviken 2 september
2018.
Hundägaren har inte blivit meddelad något beslut angående protesten.
Protesten har inte blivit behandlad av bestyrelsen på plats och inte heller
hänskjuten till berörd kommitté hos SKK.
UtstK påpekade att en hundägare måste meddelas ett beslut angående
en protest som lämnats in senast sju dagar efter utställningen avslutats.
Om det inte är möjligt för bestyrelsen att meddela sitt beslut inom
föreskriven tid ska avgörandet hänskjutas till SKK.
UtstK beslutade att lämna avgörandet av protesten till verkställande
utskott i DK för ett skyndsamt beslut. Vidare uppmanar UtstK SDHK att
återbetala protestavgiften till hundägaren oavsett DKs beslut i ärendet.
Till ärendet fanns utställarens skrivelse, kritiklappen samt bestyrelserapporten från
utställningen.
DK diskuterade ärendet ingående och beslutade att rekommendera UtstK att låta
resultatet kvarstå.
d) Utbildningskommittén (UK)
Protokoll fanns från Utbildningskommitténs möte nr 1-2019
Protokollsutdrag fanns från UKs möte nr 1-2019, 13 februari 2019.
§ 18 Övriga kommittéers distansutvecklings projekt
Diskuterade ledamöterna den sedan tidigare belysta problematiken (UK
nr 3-2017, § 50) för kommittéerna att ansöka om medel, senast 1
oktober, ur UKs investeringsbudget för utveckling av distansutbildningar.
Beslöt kommittén att framgent behandla ansökningar löpande när dom
inkommer till UK. Till ansökan skall protokollsutdrag från berörd
kommitté bifogas tillsammans med ifylld mall för ansökan.
DK tog del av protokollet samt protokollsutdraget som lades till handlingarna.
e) Kommittén för hundars mentalitet (KHM)
Protokoll fanns från kommittén för hundars mentalitets möte nr 1-2019.
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna.
§39 Övriga frågor
Inga inkomna ärenden.
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§40 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
samt ärenden som ska publiceras på webben
Inget ärende som inte får offentliggöras.
§41 Mötet avslutades
Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat.
Vid protokollet
Johanna Anderkrans
Justeras
Thomas Uneholt

Anna Uthorn

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

