SKK/DK nr 3/2009
2009-06-16
§ 61 - 93

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 16
juni 2009 på Thoresta Herrgård.
Närvarande ledamöter:
Carl-Gunnar Stafberg (ordf) (t o m § 89), Bo Wallin, Siv Jernhake, Nina Karlsdotter (ordf
fr o m § 90)
Adjungerade SKKs kansli:
Ulrika Henriksson, Kjell Bräster
Vid protokollet: Pia Wahlström
§ 61

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna därefter förklarades mötet öppnat.
§ 62

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.
§ 63

Val av justerare

Bo Wallin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 64

Föregående protokoll SKK/DK nr 2/2009,

DK protokoll nr 2/2009 godkändes och lades till handlingarna.
§ 65

Resultatrapport

För kännedom fanns för DK ekonomisk resultatrapport för mars innevarande år.
Rapporten lades efter genomgång till handlingarna.
§ 66

Information från ledamöterna

Siv Jernhake rapporterade från Uppsala Läns Kennelklubbs utställning i Österbybruk där hon
hade synpunkter på en utländsk domare som inte infann sig till förhandsgranskningen inför
finalerna. BIR-vinnande hundar med handlers fick stå och vänta i uppsamlingsringen under
mycket lång tid utan att domaren ens kom och förhandsgranskade. Siv och flera utställare med
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henne tycker att domaren uppförde sig nonchalant både mot utställare och arrangör. Det är
mycket dåligt uppförande att inte följa arrangörens instruktioner vid ett domaruppdrag.
DK beslutade att skriva till domaren samt domarens hemlands Kennelklubb i ärendet.
§ 67

Information från verksamhetschefen

Kjell Bräster informerade om läget i dataprojektet ”Dagboken” vilket flyter på mycket bra. Han
fortsatte med att informera från harmoniseringsarbetet inom NKU avseende
utställningsreglerna.
§ 68

Information från sekreteraren

Sekreteraren rapporterade att Svenska Beagleklubben har skrivit och tackat för det utförliga och
tydliga svaret på deras frågor till DKs förra möte. Svenska Beagleklubben har nu ett önskemål
om att frågorna och svaren ska skickas ut till auktoriserade domare samt domare under
utbildning på beagle.
DK beslöt att göra ett utskick enligt önskemål. Uppdrogs till kansliet att göra utskicket.
§ 69

Information från utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen rapporterade att en förfrågan från Tyskland har inkommit gällande
Bitte Ahrens landstillhörighet som domare. Aktuell domare är bosatt sedan flera år i Italien men
är fortfarande svensk domare.
DK fann att aktuell domare bott i Italien i mer än tre år vilket är kravet för att överflyttas som
domare till ett annat land. DK beslöt att uppdra till kansliet att skriva till Bitte Ahrens om att
hon ska ansöka om att överflyttas till The Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) för att
bli italiensk domare.
§ 70

Protokoll / Information från FCI

För kännedom fanns FCI Cirkulär:
-

27/2009 med information om att FCI och the Canadian Kennel Club (CKC)har kommit
till en överenskommelse gällande kanadensiska utställningsdomare på FCI utställningar.
Följande regler gäller fr o m 2009-04-01;
o CKC domare är tillåtna att döma på FCI medlemsländers nationella läns-, specialoch rasklubbsutställningar, men enbart på de raser domaren är auktoriserade på
i Kanada.
o CKC domare som redan har dömt på FCIs internationella utställningar före 200712-31 får döma på FCIs internationella utställningar samt på FCIs världs- och
sektionsutställningar men enbart de raser domaren är auktoriserade på i Kanada.
o CKC domare som har dömt, hos FCI medlemsländer, på minst fyra nationella
utställningar i fyra olika FCI-länder med FCI standards är tillåtna att även döma
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på FCIs internatinella utställningar men enbart på de raser domaren är
auktoriserad på i Kanada
-

28/2009 med information från The Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) om att
följande personer har stängts av som exteriördomare enligt nedan;
o
o
o
o

Giovanni Mosca Tenna, 2009-04-01--2009-07-01
Domenico Carnicella, 2009-03-30--2009-06-30
Gino Carlo Mocellin, 2009-03-31--2009-09-30
Luciano Di Salle, 2009-03-31--2010-03-31

-

31/2009 med information om att The Union Cynologique Saint Hubert du Grand-Duché de
Luxembourg (A.s.b.l) har bytt namn till Federation Cynologique Luxembourgeoise (A.s.b.l) (F.C.L)

-

35/2009 med information från Lietuvos Kinologu Draugija (LKD) om att följande
personer har stängts av som exteriördomare enligt nedan;
o Viktoras Avtusko, t o m 2010-04-11
o Livija Vaitkeviciene, t o m 2011-04-11
o Igoris Zizewskis, t o m 2011-04-11

-

37/2009 med information om att titeln ”20XX World Winner in Junior Handling” och
”20XX (namnet få sektionens namn, t ex European Section) Winner in Junior
Handling” nu är en officiell FCI titel och kan vinnas på världs- och
sektionsutställningarnas Junior Handling-tävlingar.

För information fanns FCI Guidelines for World and Section Junior Handling Competitions.

§ 71

Protokoll / Protokollsutdrag från SKK/CS

För kännedom fanns protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde den 25 mars 2009
beträffande:
§ 59
-

CS beslutade i enlighet med DK att hålla exteriördomarkonferensen som omfattas av
SRD-raserna till den 5 – 6 mars 2011. CS uppdrog till SKK/AK och SRD-gruppen att
fortast möjligt besluta om vilka raser som ska omfattas av konferensen så att berörda
domare kan bjudas in.

DK noterade informationen samt trycker ytterligare på om att det är bråttom med att få ut
inbjudan till berörda domare.
§ 64
-

Inställd rasspecial där länsklubben fakturerat rasklubben för kontraktsbrott avseende
utlägg som länsklubben kommer att få under 2009 och till viss del under 2010.
Inbjuden domare samt ringsekreterare har av rasklubben yrkat på ersättning för
uteblivet arvode och reseersättning.
CS konstaterade att UtstK och DK i ovanstående ärende gjort skäliga och rimliga
uttalanden.
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SKKs Föreningskommitté önskade ett uttalande om hur nära en utställning en klubb ska
kunna avboka ett uppdrag och efter vilka principer.
CS beslöt uppdra till DK och UtstK att diskutera frågeställningen.
DK konstaterade att diskussioner förts under det gemensamma mötet med DK och UtstK dagen
innan och att UtstK kommer att protokollföra ett uttalande.
§ 68
-

Göran Bodegårds brev till CS där han kommenterat sin uppfattning om hur en
domaransvarig person vid Sydskånska Kennelklubben har agerat efter CS beslut om att
utomnordiska domare som ska döma i Sverige måste ha varit auktoriserad i tre år och
dömt respektive ras tre gånger.

DK noterade att CS konstaterat att aktuell person uppträtt klandervärt, varefter
protokollsutdraget lades tillhandlingarna.

§ 72

Protokoll / Protokollsutdrag från SKK/StandK

För kännedom fanns protokollsutdrag från SKK/StandK sammanträde den 20 januari 2009
beträffande:
§4
-

Beslut inom NKU respektive FCI i förhållande till texten i standarder. Frågan
aktualiserad med anledning av kuperingsförbud och hur domare bör förhålla sig till
formuleringen i standarden.
Uttalade StandK att
• det fastställda standarden gäller
• i de fall standarden föreskriver att hunden inte ska vara kuperad så utgör en
kupering en standardavvikelse som påverkar prissättningen då en kroppsdel som
inte finns inte kan bedömas

DK noterade informationen, varefter protokollsutdraget lades till handlingarna.

§ 73

Protokoll / Protokollsutdrag från SKK/UtstK

För information fanns protokoll från SKK/UtstK sammanträde 2009-04-21.
DK tog del av protokollet varefter det lades till handlingarna.
§ 74

Information från SKK Disciplinnämnd

För kännedom fanns ett beslut om att utesluta exteriördomaren XX ur SKK organisationen.
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DK konstaterar att aktuell domare, som en konsekvens av Disciplinnämndens beslut,
avauktoriseras som exteriördomare då medlemskap i organisationen krävs för att behålla
auktorisationen.

§ 75

Redovisning av DK/VU

DK beslöt bekräfta DK/VU bifallen dispens att döma ras för vilken auktorisation inte innehas:
Ted Karlsson att döma rasen foxhound (1 st) vid ett domaruppdrag vid Stövarklubbens utställning
i Broby 2009-04-26, trots att auktorisation inte innehas.
Ulf Wall att döma rasen gotlandsstövare (1 st) vid ett domaruppdrag vid Västsvenska
Stövarklubbens utställning i Sjövik 2009-05-10, trots att auktorisation inte innehas.
Eva Jönsson att döma rasena perdigueiro portugues (1 st) och slovensky hrubosrsty stavac (1 st)
vid ett domaruppdrag vid SKFs utställning i Jönköping 2009-05-23, trots att auktorisation inte
innehas.
Dennis Liljeberg att döma rasen russkaja gontjaja (1 st) vid ett domaruppdrag vid Stövarklubbens
utställning i Östersund 2009-05-24, trots att auktorisation inte innehas.
Ted Karlsson att döma rasen gotlandsstövare (1 st) vid ett domaruppdrag vid Stövarklubbens
utställning i Råneå 2009-05-31, trots att auktorisation inte innehas.
Åke Cronander att döma rasen vit herdehund (14 st) vid ett domaruppdrag vid Östergötlands
Kennelklubbs utställning i Norrköping 2009-06-06--07, trots att auktorisation inte innehas.
Bengt-Åke Bogren att döma rasen grand basset griffon vendéen (7 st) vid ett domaruppdrag vid
Svenska Bassetklubbens utställning 2009-06-07, trots att auktorisation inte innehas.
Sofia Sollenberg att döma rasen irländsk röd och vit setter (2 st) vid ett domaruppdrag vid FAs
utställning i Garpenberg 2009-06-13, trots att auktorisation inte innehas.
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;
Hans Almgren

borderterrier
jack russell terrier
whippet

Hans Anderson

grosser münsterländer
kleiner münsterländer

Ingrid Andersson

finsk stövare
hamiltonstövare
schillerstövare

Ann Carlström

wachtelhund

Svante Frisk

faraohund

5

Arvid Göransson

lapsk vallhund

Kerstin Henriksson

flatcoated retriever

Jan Herngren

kuvasz
mastin espanol

Elisabet Janzon

cairnterrier
norfolkterrier
norwichterrier

Göran Johansson

beagle

Martin Johansson

australian shepherd
clumber spaniel
sussex spaniel
blodhund

Eva Jönsson

lagotto romagnolo

Annmarie Mæland

shetland sheepdog

Jens Myrman

fransk bulldogg

Sara Nordin

chinese crested dog

Marie Nylander

gordonsetter
kleiner münsterländer
korthårig vorsteh
spinone
strävhårig vorsteh

Gunilla Sandberg

borzoi
italiensk vinthund
sloughi

Morgan Wackt

finsk stövare
gotlandsstövare
hamiltonstövare
schillerstövare

Lars Widén

alpenländische dachsbracke
bayersk viltspårhund
hannoveransk viltspårhund

Ewa Widstrand

grönlandshund
siberian husky

Auktorisationer genom examination;
Bengt-Åke Bogren

tax
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Björn Einarsve

cao da serra da estrela

Ann-Christin Johansson

newfoundlandshund

Eva Jönsson

portugisisk vattenhund

Liz-Beth C Liljeqvist

cane corso

Ursula Nielsen

bayersk viltspårhund
hannoveransk viltspårhund

Britt-Marie Nordquist

bayersk viltspårhund
hannoveransk viltspårhund

Joakim Ohlsson

bichon frisé

Lena Stålhandske

schäfer
cane corso
dogue de Bordeaux

Morgan Wackt

bayersk viltspårhund
hannoveransk viltspårhund

Anita Whitmarsh

shetland sheepdog

§ 76

Pågående ärenden

Genomgick och reviderade DK listan med pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats:
nr 4/2008
Ett förslag hade inkommit om att godkända rasstandarder skall finnas tillgängliga på en CDskiva.
Kansliets marknadsavdelning jobbar på att man själv lätt ska kunna ladda ner rasstanderna per
ras eller per grupp från SKKs webbsida till t ex ett USB-minne. Ska vara klart under sommaren
2009.
Uppdrogs till kansliet att ta fram en lista över exteriördomare som inte varit aktiva under de tre
senaste åren.
DK gick igenom listan och fann att nio domare inte varit aktiva i Sverige de senaste fem åren.
SKKs regler säger att om en exteriördomare inte varit aktiv under fem år ska frågan om fortsatt
auktorisation föras av DK.
Uppdrogs till kansliet att tillfråga de nio aktuella domarna om de vill bli honnörsdomare. DK
beslöt att man varje år ska gå igenom vilka domare som inte dömt på minst tre år.
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nr 1/2009
CS uppdrag till DK och UtstK att ta fram ett nytt förslag på kvalitetssäkringen av utomnordiska,
exklusive brittiska, domare.
DK har tillsammans med UtstK tagit fram ett nytt förslag och gett kansliet i uppdrag att skriva
ett remissförslag som ska föreläggas på CS möte 2009-08-18.
Kansliets uppdrag om att ta fram förslag samt priser på namnbrickor till SKKs exteriördomare.
DK beslöt att köpa in en grön/vit namnbricka till alla exteriör- och honnörsdomare. Uppdrogs
till kansliet att göra beställningen.
nr 2/2009
Ulrika Henriksson informerade att kansliet har fått information om att en medlem i SKK, svensk
medborgare boendes i Sverige ska döma på en av VDH:s utställningar i Tyskland trots att
medlemmen inte är svensk domare.
Uppdrogs till kansliet att informera VDH med kopia till berörd medlem samt The Kennel Club om
att medlemmen inte är auktoriserad av SKK
För information fanns kopia på brevet som gått till The Kennel Club och VDH, samt svar från
The Kennel Club. DK konstaterar att The Kennel Club aldrig ger vare sig tillåtelse eller nekar
angående uppdrag i andra länder, deras ansvar omfattar endast uppdrag inom Storbritannien.

§ 77

Preparandkursen 2010

För information fanns åldersstatistik över de svenska exteriördomarna.
DK tog del av statistiken vilken var mycket utförlig och ett bra underlag för att se om man
behöver göra en riktad åtgärd inför nästa preparandkurs. DK uttalade att ingen särskild
prioritering av raser/rasgrupper ska göras i samband med preparandkursen 2010.
DK beslöt att frågan om en eventuell riktad åtgärd framöver ska tas upp på första DK-mötet
efter uttagningen av preparander.
DK beslöt även att texten om åldersgränser ska tas bort ur i fråga varande regelhäften enligt KFs
beslut om åldersgränser.
Nina Karlsdotter rapporterade från preparandutbildningsgruppens möte. Vissa revideringar
kommer att göras av upplägget i kursplanen. Bl a kommer SRD att ingå samt att man kommer
trycka mer på vikten av etik och moral.
DK beslöt att fastställa gruppens förslag på revideringar.
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§ 78

Domarutbildning

En skrivelse har inkommit från en exteriördomare med fråga om varför DK ändrat reglerna för
behörighet att söka gruppallroundauktorisation.
DK konstaterade att man ville höja kvaliteten även på den svenska domarkåren som en följd av
SKKs arbete med kvalitetssäkring av utomnordiska, exklusive brittiska, domare.
En skrivelse har inkommit från en exteriördomare som ifrågasätter specialklubbarnas
närvarokrav vid bruksprov och liknande innan ansökan om vidareutbildning. Aktuell domare
anser det mycket ologiskt då det inte är någon garanti för att klubben ska tillstyrka en ansökan.
DK finner gällande regler tillfylles. Domare ska visa sitt intresse och engagemang inför
rasen/raserna domaren vill utbilda sig på.
En skrivelse har inkommit från Svenska Stövarklubben med information om att klubben utsett
Göran Johansson och Sarah Hägglund som examinationsdomare. Dessa två ersätter två andra
namngivna domare som inte längre dömer stövare.
DK noterade informationen samt vill ha ett förtydligande av klubben om de verkligen vill ta
bort de två namnen från listan. I så fall behövs en mer utförlig motivering till varför man vill ta
bort dessa två domare som examinatorer på stövare. Uppdrogs till kansliet att skriva till Svenska
Stövarklubben med frågan.

§ 79

Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation

En skrivelse har inkommit från Hans Almgren med ansökan om gruppallroundauktorisation för
grupp 2.
DK beslöt att avslå ansökan.
Paragrafen förklarades som omedelbart justerad.

§ 80

Ansökningar beträffande följdauktorisation

En skrivelse har inkommit från Eva Jönsson med ansökan om följdauktorisation för raserna anglorusskaja gontjaja, russkaja gontjaja och barbet.
DK beslöt att bifalla ansökan.
En skrivelse har inkommit från Arvid Göransson med ansökan om följdauktorisation för raserna
dunkerstövare, haldenstövare, hygenstövare, gotlandsstövare och russkaja gontjaja.
DK beslöt att bifalla ansökan.
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En skrivelse har inkommit från Dennis Liljeberg med ansökan om följdauktorisation för rasen
russkaja gontjaja.
DK beslöt att bifalla ansökan.
En skrivelse har inkommit från Morgan Wackt med ansökan om följdauktorisation för rasen
alpenländische dachsbracke.
DK beslöt att bifalla ansökan.
En skrivelse har inkommit från Britt Marie Nordquist med ansökan om följdauktorisation för rasen
alpenländische dachsbracke.
DK beslöt att bifalla ansökan.
En skrivelse har inkommit från Ted Karlsson med ansökan om följdauktorisation för raserna
dunkerstövare, haldenstövare, hygenstövare, gotlandsstövare, russkaja gontjaja, anglo-russkaja
gontjaja , foxhound, serbski gonic och sabueso espanol.
DK beslöt att bifalla ansökan för raserna dunkerstövare, haldenstövare, hygenstövare,
gotlandsstövare, russkaja gontjaja och anglo-russkaja gontjaja men avslå ansökan gällande
foxhound, serbski gonic och sabueso espanol.
En skrivelse har inkommit från Åke Cronander med ansökan om följdauktorisation för rasen vit
herdehund.
DK beslöt att bifalla ansökan.
En skrivelse har inkommit från Lars Widén med ansökan om följdauktorisation för rasen
gotlandsstövare.
DK beslöt att bifalla ansökan.
Paragrafen förklarades som omedelbart justerad.

§ 81

Ansökningar beträffande återauktorisation

För information fanns en skrivelse från YY till CS med ansökan om att få bli återauktoriserad
som exteriördomare. DK har fått uttala sig innan CS tog sitt beslut.
Carl-Gunnar Stafberg rapporterade från CS möte 2009-05-29 där CS beslöt att YY ska
återauktoriseras på de raser hon var auktoriserad på innan hon blev allrounddomare.
DK noterade informationen.
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§ 82

Ansökningar beträffande dispens

En skrivelse har inkommit med en ansökan från exteriördomaren Patric Ragnarson om att få
döma clumber spaniel vid en utställning i Grekland 2009-09-20.
DK beslöt att aktuell domare får återkomma med en ny dispensansökan efter anmälningstidens
utgång, då DK aldrig ger dispens i förskott, innan antal hundar är känt, för att döma raser
domaren inte är auktoriserad på. DK uppmanar även aktuell domare att tydliggöra för
arrangören att han inte är auktoriserad på rasen.
Paragrafen förklarades som omedelbart justerad.

§ 83

Domarfrågor – bedömning

En skrivelse har inkommit från en utställare av rasen welsh springer spaniel S24677/2006
Timra’s Cola som vid utställning i Piteå 2009-03-07 fått 0-pris p g a kroksvans.
DK beslöt att rekommendera SKK/UtstK att stryka priset då kroksvans inte är ett
diskvalificerande fel hos welsh springer spaniel.
En skrivelse har inkommit från en utställare av rasen dobermann S32834/2007 Sutherland’s
Eagle Hawk som vid utställning i Nora 2009-05-21 fått 0-pris p g a avsaknad av tand.
DK beslöt att inte rekommendera SKK/UtstK att stryka priset då det inte framgår på intyget att
tanden har funnits. Hundägaren måste vid nästa utställningstillfälle ha ett veterinärintyg där det
framgår tydligt om hundens tidigare tandstatus.
DK föreslår till UtstK att skriva in i reglerna att det måste framgå på veterinärintyget att t ex
tandstatusen varit komplett före förlusten.
En skrivelse har inkommit från en utställare av rasen chinese crested dog S67420/2006
Månsäters Blenda som vid utställning i Vänersborg 2009-06-06 fått 0-pris p g a hon gick på tre
ben.
DK beslöt att rekommendera SKK/UtstK att stryka priset då hunden borde ha tilldelats priset
KEP.

§ 84

Domarfrågor – övriga inkomna skrivelser

En skrivelse har inkommit från Svenska Älghundsklubben med en framställan om att avstänga
Aina Lundmark som exteriördomare i två år. Framställan görs med bakgrund till att aktuell
domare har stängts av som jaktprovsdomare i två år p g a att SÄK anser att domaren fuskat med
jaktprovsresultat.
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DK tog del av skrivelsen samt aktuell domares yttrande. DK beslöt att avstänga Aina Lundmark
som exteriördomare fr o m 2009-07-15 t o m 2011-05-11, d v s till och med det datum hon
är avstängd som jaktprovsdomare.
En skrivelse har inkommit från Svenska Älghundsklubben beträffande en exteriördomare som
uttalat sig rasistiskt vid Svenska Älghundsklubbens exteriördomarkonferens kvällsaktiviteter.
DK tog del av skrivelsen samt aktuell domares yttrande. DK ser mycket allvarligt på sådana
händelser och beslöt att domaren ska tilldelas en skriftlig varning.
Ovanstående ärenden i paragrafen förklarades omedelbart justerade.
En skrivelse har inkommit från Svenska Leonbergerklubben med synpunkter på en
exteriördomare som ska ha åtagit sig att döma leonberger på tre utställningar i Sverige under
2009. Klubben anser detta som olyckligt att rasen har samma domare på så många utställningar
samt med inte alltför långt geografiskt avstånd.
DK tog del av skrivelsen och påminner om att domare ska undvika att döma samma ras för nära
avseende tid och plats. Därefter lades skrivelsen till handlingarna.
En skrivelse har inkommit från Dalarnas Kennelklubb med information om en utländskdomare
som sent hoppat av sitt domaruppdrag utan att uppge en rimlig förklaring.
DK tog del av skrivelsen och beslöt att uppdra till kansliet att skriva till domaren med kopia till
domarens hemlands kennelklubb om att det är mycket olämpligt att avsäga sig ett
domaruppdrag utan anledning. Varefter skrivelsen lades till handlingarna.
En skrivelse har inkommit från Svenska Prazky Krysarik Klubben med ett önskemål om att man
vid nationella utställningar i första hand ska tillfråga svenska domare eller domare som tidigare
dömt rasen alternativt har möjlighet att läsa standarden att döma rasen med anledning av att det
funnits domare som dömt rasen utan möjlighet att ha läst standarden då den inte finns översatt
på så många språk.
DK tog del av skrivelsen och skickar den vidare till UtstK då det är en arrangörsfråga.
En skrivelse har inkommit från två examinationsdomare beträffande en examination av golden
retriever i Larv. Efter examinationen ska domaraspiranten ha uppträtt olämpligt efter det att
denne blivit underkänd.
DK tog del av skrivelsen samt aktuell domaraspirants yttrande. DK noterade med förvåning den
argumentation som skett mot examinatorernas beslut. DK påpekar att elever/aspiranter inte bör
ifrågasätta examinatorernas beslut. Givetvis kan diskussioner föras under en examination men
examinatorernas beslut ska accepteras utan argumentation.
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§ 85

Domarfrågor – Honnörsdomare

En skrivelse har inkommit från exteriördomaren Carl-Johan Adlercreutz som på egen begäran
vill avsäga sig sin domarauktorisation och önskar få bli Honnörsdomare.
DK tog del av skrivelsen och framför sitt varma tack till aktuell domare för väl förrättat värv och
välkomnar honom som Honnörsdomare.
En skrivelse har inkommit från exteriördomaren Kjell Nielsen som på egen begäran vill avsäga
sig sin domarauktorisation och önskar få bli Honnörsdomare.
DK tog del av skrivelsen och framför sitt varma tack till aktuell domare för väl förrättat värv och
välkomnar honom som Honnörsdomare.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 86

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)

För kännedom fanns skrivelser beträffande rutiner rörande tillämpningen av SKKs Särskilda
Rasspecifika Domaranvisningar.
DK noterade informationen.

§ 87

Raskompendier

Rapporterade Bo Wallin att arbetet med granskningen av raskompendium för grönlandshund
tillsammans med Nina Karlsdotter pågår.
Anmäldes nyinkommet raskompendium för shiba , granskning har påbörjats av Nina Karlsdotter
och Kenneth Edh.
Anmäldes nyinkommet raskompendium för american akita , granskning har påbörjats av Nina
Karlsdotter och Kenneth Edh.
Anmäldes nyinkommet raskompendium för keeshond , granskning har påbörjats av Nina
Karlsdotter och Kenneth Edh.
Rapporterades att raskompendium för isländsk fårhund och lapphundsraserna väntas inkomma.
Utsågs Bo Wallin och Siv Jernhake att granska detta.
Rapporterades att raskompendium för SKFs raser väntas inkomma. Utsågs Carl-Gunnar Stafberg och
Bo Wallin att granska dessa.

§ 88

Domarkonferenser – Redovisning
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Minnesanteckningar och ekonomisk redovisning har inkommit från Svenska Älghundklubbens
exteriördomarkonferens från 2009-03-14--15.
DK beslöt att godkänna redovisningen varpå bidrag kan utbetalas så fort SÄKs raskompendium
inkommit till kansliet.

§ 89

Domarkonferenser – Övrigt

En skrivelse har inkommit från Svenska Brukshundklubben beträffande SBKs
exteriördomarkonferens 2009-10-16-18, som genomförs helt med SBK-medel då den inte är
beviljad bidrag från SKK. Då två utav raserna som ska presenteras på konferensen är med på
listan för SRD vill SBK göra en förfrågan om SKK har intresse av att lämna ett bidrag till
konferensen för de två aktuella raserna.
DK beslöt att inte bevilja SBK några ekonomiska medel då DKs budget endast medger fem
konferenser per år och kvoten är redan fylld.

§ 90

Övriga skrivelser

En skrivelse har inkommit från en medlem som anser att en av SKKs exteriördomare har spridit
falska rykten beträffande henne och hennes hundhållning.
DK tog del av skrivelsen samt aktuell domares yttrande varefter skrivelsen lades till handlingarna
utan åtgärd.
En skrivelse har inkommit från Svenska Perro de Agua Español Klubben beträffande friserade
perro de agua español som premierats på utställning. Klubben vill göra domarkåren
uppmärksam på att friserade hundar av rasen inte är förenligt med vad som står i rasstandarden.
DK beslöt att vidarebefordra klubbens skrivelse till domare auktoriserade på rasen samt föreslå
Domarföreningen att publicera skrivelsen i föreningens tidning.

§ 91

Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat samt ärenden som ska publiceras
på webben eller i Hundsport Funktionär.

DK beslöt att § 81 inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.

§ 92

Nästa möte

DK beslöt att nästa möte ska hållas 2009-09-08 med start kl 10.00, på SKKs kansli.
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§ 93

Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och önskade ledamöterna en trevlig sommar därefter
förklarades mötet avslutat.

Vid protokollet:

Pia Wahlström
Justeras:

Carl-Gunnar Stafberg
(§ 61 - § 89)

Bo Wallin

Nina Karlsdotter
(§90 - § 93)
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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