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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag, 
2014-06-04 på SKKs kansli i Spånga. 
 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Mats Stenmark (ordförande), Kenneth Eliasson, Magnus Hagstedt, Karl-Erik Johansson, 
Nina Karlsdotter, Ewa Widstrand (§ 50 - § 63), Carin Åkesson 
 

Adjungerade:  

Kjell Svensson (Tävlings- & utbildningschef), Ulrika Henriksson 
 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 
 
§47 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade 
sammanträdet för öppnat. 
 
 
§48 Val av justeringspersoner 
Carin Åkesson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§49 Godkännande av dagordning 
Anmäldes att beslut om datum för DKs möten under 2015 ska behandlas under ”Övriga 
frågor”. Därefter godkändes dagordningen. 
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§50 Föregående protokoll 
DKs protokoll nr 2-2014 godkändes och lades till handlingarna. 
Kjell Svensson påminde om att jakthundsklubbarna ska bjudas in till ett möte enligt §31 
i protokollet.  
 
 
§51 Arbetsgrupper 
a) Framtidens domarkonferenser 
Kenneth Eliasson, sammankallande i arbetsgruppen, rapporterade från senaste mötet 
som hölls på SKKs kansli den 6 maj 2014. 
 
För kännedom fanns minnesanteckningar från arbetsgruppens två möten. 
 
DK uttryckte sig mycket positivt över minnesanteckningarna som på ett mycket kort 
och koncist sätt speglar arbetsgruppens möten. 
 
För kännedom fanns även ett dokument beträffande ”Exteriördomarkonferenser i 
framtiden” från Göran Bodegård. 
 
Vidare rapporterade Kenneth Eliasson att nästa möte kommer att hållas den 3 juli 
2014 även det på SKKs kansli. 
 
DK diskuterade Kenneth Eliassons rapport från arbetsmötena och konstaterar att DK 
har huvudansvaret för arbetet med framtidens domarkonferenser i samråd med SRD-K 
enligt DKs delegeringsordning. 
 
Vidare diskuterades om man vid kommande domarkonferenser kan komma ha behov 
av viss digitalutbildning. 
 
Beslutades att informera Utbildningskommittén (UK) att exteriördomarkonferenser 
framöver kan komma att använda sig av viss utbildning i digitalform. 
 
 
b) Framtidens allrounddomare 
Nina Karlsdotter, sammankallande i arbetsgruppen, rapporterade att ett datum snarast 
ska bokas in för arbetsgruppens möte. 
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c) Inventera raskompendium för digitalt bruk 
Karl-Erik Johansson rapporterade att han tillsammans med Kenneth Edh har inventerat 
de raskompendium som finns på kansliet i dagsläget. De fann att ca 60% är i sådant 
skick att de håller för en publicering på webben under förutsättning att det inte är 
några problem gällande upphovsmannarätten. 
 
Sekreteraren informerade att ett brev till specialklubbarna inom kort kommer att gå ut. 
I brevet ber vi klubbarna om hjälp att kontrollera upphovsmannarätten både för bilder 
och text. Detta måste vara utrett innan ett raskompendium kan publiceras på skk.se. 
Svar från klubbarna ska ha kommit till kansliet senast 30 september 2014. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
§52 Domarkonferenser 
a) Ansökan om datum för domarkonferens 
Bordlagd ärende från förra mötet fanns från Svenska Stövarklubben (SvStK) med en 
ansökan om att få arrangera exteriördomarkonferens den 8 – 9 april 2017. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan med förbehåll att SvStK samtliga raskompendium är 
klara och godkända av DK i god tid innan konferenshelgen. 
 
 
b) Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens (SSRK) domarkonferens 2014 
Ewa Widstrand, DKs kontaktperson för konferensen, rapporterade från SSRKs arbete 
med konferensen. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
§53 Domarutbildning 
a) Gruppallroundutbildningen 
Bo Wallin, handledare i gruppallroundutbildningen för Bertil Lundgren, har lämnat in 
en rapport om att han efter genomgång med aktuell domare anser att denne är färdig 
med sin utbildning i grupp 10. 
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DK tog del av handledarens redovisning av utbildningen och beslutade att godkänna 
utbildningen för Bertil Lundgren, dock ska han döma flera av raserna innan han kan 
utnämnas till Gruppallrounddomare. 
 
 
Nina Karlsdotter, handledare i gruppallroundutbildningen för Anita Whitmarsh, 
rapporterade att hon efter genomgång med aktuell domare anser att denne är färdig 
med sin utbildning i grupp 5. 
 
DK tog del av handledarens redovisning av utbildningen och beslutade att godkänna 
utbildningen för Anita Whitmarsh, dock ska hon döma flera av raserna innan hon kan 
utnämnas till Gruppallrounddomare. 
 
 
För kännedom fanns lista av DK godkända ansökningar om att få genomföra utbildning 
till gruppallrounder. 
 
DK konstaterade att det saknas utbildningsplan för vissa och beslutade att påminna 
handledarna om detta. 
 
 
Utvärdering av gruppallroundutbildningen 
Nina Karlsdotter rapporterade från den utvärdering av första årets (2013) erfarenheter 
av gruppallroundutbildningen som hon och Bo Wallin sammanställt. 
 
DK tog del av utvärderingen samt arbetsgruppens förslag på justeringar i 
förutsättningarna för utbildningen.  
 
DK beslutade därefter att domare i gruppallroundutbildningen ska kunna utbilda sig på 
max fem raser per dag. Vidare uppdrogs till Nina Karlsdotter och Karl-Erik Johansson 
att arbeta igenom och vidareutveckla de övriga förslag på förändringar som 
arbetsgruppen presenterade. 
 
 
b) Preparandkursen 2016 
Inget att rapportera i nuläget. 
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c) Avslag beträffande ansökan om utökning av rasregister 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om 
utökning av rasregister. 
 
DK noterade informationen 
 
 
d) Allrounddomarutbildning 
Skrivelse, inkommen den 3 juni, fanns från Östergötlands Kennelklubbs utställning i 
Norrköping den 31 maj – 1 juni 2014 beträffande en domares uppträdande. 

 
DK tog del av skrivelsen och konstaterade att då skrivelsen inkommit dagen före DKs 
möte så fanns inget yttrande från aktuell domare, ringsekreterare samt inblandad 
specialklubb. 

 
DK beslutade att aktuell domares pågående allrounddomarutbildning läggs vilande 
under utredningen och att yttrande ska begäras in enligt ovan. Vidare beslutade DK att 
CS ska informeras vid deras möte den 11 – 12 juni 2014. 
 
 
En frågeställning beträffande hur många raser domarna i allrounddomarutbildningen 
får utbilda sig på per dag har inkommit till utbildningsavdelningen. 
 
DK beslutade att domarna i allrounddomarutbildningen har rätt att utbilda sig på hur 
många raser de vill under en dag förutsatt att det inte påverkar den ordinarie 
bedömningen samt att de måste delta under hela rasens bedömning. 
 
 
En frågeställning fanns från utbildningsavdelningen beträffande en domare i 
allrounddomarutbildningen som gjort en aspiranttjänstgöring på king charles spaniel 
för en domare som inte är aspirantdomare. Ska denne få tillgodoräkna sig denna 
tjänstgöring och ska vi bortse från regeln om att aspiranttjänstgöringar ska ske för 
aspirantdomare för de som ingår i allrounddomarutbildningen? 
 
DK diskuterade frågan och beslutade att ordinarie regler, rörande aspirantdomare, 
gäller även för de som ingår i allrounddomarutbildningen men i detta fall godkänns 
tjänstgöringen för auktorisation då snittet på antal hundar i utbildningen är ok. 
 
 



  
SKK/DK nr 3-2014 

2014-06-04 
Sida 6/18 

 
 

 
För genomgång och fastställande fanns förslag på utbildningsplaner inklusive 
utbildningsdagar och provnärvaro för de fyra domarna i allrounddomarutbildningen. 
 
DK gick nogsamt igenom varje utbildningsplan och kom med synpunkter. Uppdrogs till 
Nina Karlsdotter att jobba vidare med utbildningsplanerna utefter DKs förslag och 
synpunkter samt återkomma till VU med reviderade förslag till utbildningsplaner för 
beslut. Uppdrogs till kansliet att boka in utbildningsdagarna. 
 
 
e) Skrivelse beträffande ett utbildningstillfälle på breton 
En skrivelse fanns beträffande en träff för breton på västkusten den 21 april 2014, där 
14 breton hade samlats. Liz-Beth C Liljeqvist och Ann-Christin Johansson deltog på 
träffen för att studera hundarna under handledning av Bo Wallin. Frågeställningen till 
DK är om de kan godkänna detta som en aspiranttjänstgöring för Liz-Beth C Liljeqvist 
och en elevtjänstgöring för Ann-Christin Johansson?  
 
DK beslutade att godkänna tjänstgöringen som en aspiranttjänstgöring för Liz-Beth C 
Liljeqvist och en elevtjänstgöring för Ann-Christin Johansson. DK uttalar dock att de bör 
tillfrågas i förväg när sådana utbildningstillfällen ges så att fler domare har möjlighet 
att delta. 
 
 
f) Ansökan om att få utöka rasregister 
Ansökan fanns från Gunilla Skallman att få vidareutbilda sig på engelsk bulldogg. 
Klubben har meddelat ett avslag och inte svarat alls på ansökan nummer två från 
aktuell domare. 
 
DK beslutade att bevilja Gunilla Skallmans ansökan om att få utöka sitt rasregister med 
rasen engelsk bulldogg. 
 
 
Ansökan fanns från Joakim Ohlsson att få vidareutbilda sig på welsh springer spaniel. 
Domaren har ansökt till SSRK men svar har uteblivit, trots att mer än tre månader har 
gått sedan ansökan lämnats in. 
 
DK beslutade att bevilja Joakim Ohlssons ansökan om att få utöka sitt rasregister med 
rasen welsh springer spaniel. DK uttalar pånytt att SSRK måste skärpa upp sina rutiner 
kring handläggningen av ansökan om utökning av rasregister. Domare ska ha fått 
besked senast tre månader efter inlämnad ansökan. 
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§54 Ansökningar 
a) Gruppallroundutbildning 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 6 har kommit från Bertil 
Lundgren. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Bertil Lundgren. 
DK beslutade att utse Bo Wallin till handledare. 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 10 har kommit från 
Nicklas Eriksson. 
 
DK konstaterade att Nicklas Eriksson redan uppfyller kraven för en 
gruppallroundauktorisation för grupp 10. 
 
Beslutades att auktorisera Nicklas Eriksson till gruppallrounddomare för grupp 10. 
 
 
b) Följdauktorisation 
Fanns ansökan från Jens Myrman beträffande följdauktorisation för rasen magyar agar. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
Fanns ansökan från Martin Johansson beträffande följdauktorisation för raserna 
gotlandsstövare, petit bleu de gascogne och grand bleu de gascogne. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
c) Dispens 
Fanns ansökan från Charlotta Mellin beträffande dispens att få döma rasen irish glen of 
imaal terrier vid Tyska Terrierklubbens specialutställning den 31 augusti 2014, trots att 
auktorisation saknas. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
§55 Domarfrågor 
a) Riktlinjer för återbud av domaruppdrag i Ryssland och Ukraina 
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UD har gått ut med en avrådan med anledning av säkerhetsläget att inte resa till Krim 
och regionerna Charkiv, Donetsk, Luhansk, Cherson, Somy, Mykolajiv, Zaporizjzja och 
Odessa. Domare som vill avboka sina uppdrag i dessa områden ska därför hänvisa till 
säkerhetsskäl i sin kontakt med arrangörerna. 
 
DK noterade informationen 
 
 
b) Överflytt av svenska domarauktorisationer till annat FCI-land 
För kännedom fanns information om att exteriördomaren Markku Moilanens 
auktorisation har flyttats över till Spanska Kennelklubben. 
 
En mejlkonversation fanns mellan exteriördomaren Elisabeth Wranéus och kansliets 
utbildningsavdelning beträffande domarens ansökan om att få bli överflyttade till 
Norsk Kennel Klub (NKK). Ansökan om överflytt var gjord den 3 september 2012 men 
domaren är ännu inte överflyttad. 
 
Beslutades att kansliet kontaktar NKK i frågan och reder ut densamma. 
 
c) Bo Bengtson beträffande raser han auktoriserats för i USA 
En ny ansökan fanns från exteriördomaren Bo Bengtson beträffande svensk 
auktorisation för raser han auktoriserats för i American Kennel Club (AKC). Vid DKs 
möte den 16 april beslutades att aktuell domare skulle inkomma med kompletterande 
handlingar som styrker att han är ”approved” i AKC för de raser han söker 
auktorisation för i SKK. 
 
DK tog del av ansökan och konstaterade att inget i den nya ansökan styrker att aktuell 
domare är ”approved” i AKC för de aktuella raserna. Därefter lades ansökan till 
handlingarna. 
 
 
d) Domare som inte dömt i Sverige under de tre senaste åren 
En lista över domare som inte dömt på svenska utställningar under de tre senaste åren 
fanns för genomgång och eventuell åtgärd. 
 
DK gick nogsamt igenom listan och uppdrog till kansliet att kontakta tre domare med 
en förfrågan om de vill kvarstå som domare i SKK. 
 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjE1YjJkNWQwMzczNDBjYWI
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Beslutades att en av domarna ska avauktoriseras då denne inte haft domaruppdrag 
sedan 1992 i Sverige samt inte svarat på flertalet kontaktförsök. 
 
Uppdrogs till Nina Karlsdotter att kontakta en domare som inte avslutat sin 
grundutbildning trots att sju år har gått sedan denne gick preparandkursen. 
 
Därefter lades listan till handlingarna. 
 
 
e) Bedöma hundar online 
Kjell Svensson informerade att många domare har under de senaste dagarna via e-post 
kontaktats av ett finskt företag som avser starta en kommersiell ”online bedömning”. 
 
DK konstaterade att åta sig uppdrag av denna typ faller under punkt 10 på sidan 30 i 
”Regler och anvisningar för domare samt domaretiska regler”, varför svenska domare 
inte ska delta i verksamheten. 
 
 
§56 Raskompendier 
Sekreteraren informerade om att raskompendier som direkt skickas till granskarna från 
klubbarna utan att passera SKKs kansli, ansvarar granskarna själva för att rapportera in 
till kansliet omgående för att diarieföras av DKs sekreterare. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
§57 Särskilda rasspecifika domaranvisningar - SRD 
Informerades och delades ut, till ledamöterna, nya uppdaterade BSI och SRD häften. 
Häftena kommer att skickas ut till samtliga svenska exteriördomare inom kort. 
 
 
§58 Övriga skrivelser 
En skrivelse fanns från Svenska Domarföreningen (SDF) beträffande problem vid 
sökning av svenska domare på FCIs Judges Directory med efternamn som börjar med 
Å, Ä eller Ö. 
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DK tog del av skrivelsen samt information från Tävlings- och utbildningschefen om att 
FCI har sagt upp avtalet med Norsk Kennel Klub gällande administrationen av FCI 
Judges Directory. I dagsläget är det osäkert om och hur listan kommer att fungera och 
vem SKK ska framföra synpunkterna till. 
 
DK noterade informationen samt beslutade att synpunkterna ska föras upp på den 
befintliga listan över önskemål om förändringar och utveckling av FCI Judges Directory 
och påstötningar ska göras om detta så snart en ansvarig instans finns att vända sig till. 
Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel (SCKCS) 
beträffande rykten som florerat på sociala medier rörande ett beslut från FCI (cirkulär 
14-2014) att utställare inte får visa sina hundar med sträckt koppel på utställning. 
SCKCS anser att det i cirkuläret framgår tydligt att domarna ska agera med att skicka ut 
utställaren ur ringen alternativt sänka priset för den deltagande hunden om den visas 
med sträckt koppel. Vidare påpekar SCKCS att det är viktigt att SKK snabbt kommer ut 
med information om vad som gäller då det annars kan skapa irritationer och 
frågetecken när domare från andra länder fått uppdraget från sin nationella 
kennelklubb att döma efter FCIs beslut. 
 
DK konstaterar att det inte har skett någon dramatisk förändring i reglerna i och med 
FCIs utskick av cirkulär 14-2014. Tävlings- och utbildningschefen påpekar att det redan 
idag finns stöd med hänvisning till SKKs Utställnings- och championatreglerna 
(inledningen till allmänna regler samt punkt 16 allmänna ordningsföreskrifter) för 
domare samt bestyrelse på utställningen att agera om en hund hanteras/visas i 
utställningsringen på ett sätt så att man anser att den kan ta skada, vare sig det gäller 
halsband som är för hårt åtstramat eller annan hantering på ett olämpligt sätt. 
 
Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 
§59 Redovisning av DK/VU 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- fastställa utbildningsplanen i gruppallroundutbildningen för Maritha Östlund-
Holmsten, grupp 2. 

- fastställa utbildningsplanen i gruppallroundutbildningen för Jens Myrman, 
grupp 2. 
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- fastställa utbildningsplanen i gruppallroundutbildningen för Svante Frisk, grupp 

1. 
- Martin Johansson beviljas dispens för att döma gotlandsstövare vid Svenska 

Stövarklubbens utställning i Ullared den 3 maj 2014, trots att auktorisation inte 
innehas för aktuell ras. 

- Åke Cronander beviljas dispens för att döma australisk terrier, english toy 
terrier, finsk lapphund och tysk spets (mittel- & kleinspitz) utställning i 
Australien den 6 – 15 juni 2014, trots att auktorisation inte innehas för aktuella 
raser. 

- tillstyrka Gunilla Albrigtsens ansökan om att få utöka sitt rasregister med rasen 
russkaya tsvetnaya bolonka. 

 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Hans Anderson   finsk stövare  

hamiltonstövare  
 
Åsa Andersson   bichon frisé  

bichon havanais  
bolognese  
mops  
tibetansk terrier  

 
Helene Björkman   golden retriever  
 
Anne-Chaterine Edoff   bouvier des flandres  
 
Gina Ekström Persson   sankt bernhardshund (kh + lh)  
 
Gertrud Hagström   affenpinscher  
 
Sjoerd Jobse    spinone  

field spaniel  
 

Börje Johansson   alpenländischer dachsbracke  
bayersk viltspårhund  

 

Martin Johansson   shetland sheepdog  
 

Theres Johansson   golden retriever  
 

Mats Jonsson   welsh corgi cardigan  
welsh corgi pembroke  
newfoundlandshund  
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Petra Junehall   field spaniel  

perro de agua espanol  
portugisisk vattenhund  

 
Eva Liljekvist Borg   irländsk varghund  
 
Bertil Lundgren   galgo espanol  
 
Jens Myrman   bullmastiff  

sankt bernhardshund (korth + långh) 
 
Joakim Ohlsson   nova scotia duck tolling retriever  
 
Patric Ragnarson   irländsk röd och vit setter  

irländsk röd setter  
 
Charlott Sandberg   australisk terrier  

dandie dinmont terrier  
norfolkterrier  

 
Annica Uppström   hälleforshund  

karelsk björnhund  
norsk älghund, svart  
västsibirisk lajka  

 
Monica Vikner Stafberg   irish softcoated wheaten terrier  

norwichterrier  
 
Maritha Östlund-Holmsten  engelsk bulldogg  
 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Hans Almgren   staffordshire bullterrier  
 
Åsa Andersson   yorkshireterrier  
 
Bengt-Åke Bogren   saluki  
Gina Ekström Persson   newfoundlandshund  
 
Carina Ekwall   russkiy toy (släth + långh)  
 
Petra Högberg   berner sennenhund  
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Martin Johansson   beagle  
 
Theres Johansson   curly coated retriever  
 
Eva Liljekvist Borg   beagle  
 
Liz-Beth C Liljeqvist  griffon belge / griffon bruxellois / petit 

brabancon  
 
Per Lundström   basenji  

dalmatiner  
 
Jens Myrman   leonberger  

tax  
italiensk vinthund 

 
Eva Nielsen    bichon frisé  

bolognese  
bostonterrier  

 
Jahn Stääv  griffon belge / griffon bruxellois / petit 

brabancon  
 
Monica Vikner Stafberg   skotsk terrier  
 
Anita Whitmarsh   podengo portugues  
 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Annelie Karlsson   shetland sheepdog  
 
Caroline Lundqvist   amerikansk cocker spaniel  
 
Maria Lönnhammar  cavalier king charles spaniel  

japanese chin  
 
Carina Olsson   hannoveransk viltspårhund  
Henrik Skog    irländsk varghund 
 
 
§60 Ledamöternas uppdrag 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.  
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Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats: 
 
Nr 1-2013 
§ 8 Kontinuerligt notera och samla synpunkter om det nya 

gruppallroundutbildningssystemet.  
 
 Nina Karlsdotter har avrapporterat en första avstämning enligt § 53 a i 

detta protokoll.  
Nr 1-2014 
§ 6 c Kontakta SvVk beträffande arbetet med deras raskompendier med 

anledning av digitaliseringen på skk.se 
 
 Magnus Hagstedt rapporterade att kontakten är tagen och SvVK har 

meddelat att raskompendiet för saluki är godkänd att publicera på skk.se. 
De återkommer med övriga raser så snart de vet om de är godkända för 
publicering. 

 
En förfrågan har kommit från Rasklubben för Dansk-Svensk Gårdshund (RDSG) 
beträffande den raspresentation som DK tagit fram för rasen enligt uppdrag från FCI. 
RDSG samt Dansk/Svensk Gårdhunde Klub från Danmark önskar få ta del av utkastet 
till presentationen. 
 
Beslutades att återkalla raspresentationen från FCI och delge de två klubbarna denna 
samt invänta deras synpunkter innan den skickas tillbaka till FCI. 
 
 
§61 Information från DK och kansli 
a) Ordföranden 
Inget att rapportera. 
 
 
b) Ledamöterna 
Inget att rapportera. 
 
 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson informerade att från och med 1 januari 2015 kommer inte några 
rasstandards i pappersformat att skickas ut per automatik till exteriördomarna utan 
övergår till att skickas ut per mejl istället. Vill man som exteriördomare ha en utskrift 
på en standard får man vända sig till Tävlingsavdelningen så kan de hjälpa till med det. 
 
DK noterade informationen och konstaterade att de ser positivt på en digitalisering av 
hanteringen av rasstandards. 
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d) Sekreteraren 
Sekreteraren informerade att SRD-K skickat ut ett nyhetsbrev till samtliga svenska 
exteriördomare. Nyhetsbrevet fanns för kännedom i möteshandlingarna. 
 
DK noterade informationen. 
 
e) Utbildningsavdelningen 
Ulrika Henriksson tog upp en ansökan från Maria Ullman Hierner med en önskan om 
att få Kjell Lindström som mentor i sin domarutbildning. Då aktuell mentor inte finns 
med på den mentorlista DK tagit fram ställdes frågan till DK om de vill godkänna Maria 
Ullman Hierners önskemål om mentor? 
 
DK beslutade i enlighet med Maria Ullman Hierners önskemål. 
 
 
§62 Resultatrapport 
Resultatrapport för april 2014 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
 
§63 Protokoll/Protokollsutdrag/Information 
a) Fédération Cynologique Internationale (FCI) 
 
För kännedom fanns cirkulär; 
 

- 29/2014 med information om att FCI beslutat att klargöra texten för ”Appendix 
to the Ragulations for Dog Shows and Regulations for Show Judges of the 
Fédération Cynologique Internationale. Uppdaterat dokument finns på fci.be. 

- 31/2014 med information från Malta Kennel Club att Harry Vella har stängts av 
som internationell domare under perioden 1 juli 2014 till och med 1 juli 2016. 

 
 
b) Nordisk Kennel Union (NKU) 
För kännedom fanns protokoll från NKU/AUs möte den 19 februari 2014. 
 
DK tog del av protokollet utan vidare kommentarer. 
c) Centralstyrelsen (CS) 
Protokoll fanns från CS sammanträde den 9 april 2014. 
 
Protokollsutdrag fanns från CS sammanträde den 9 april 2014. 
 
§ 4 b) DN-beslut 105/2013 – bordlagd fråga  
Mats Stenmark och Göran Bodegård redogjorde för ärendet som rör en exteriördomare 
som av DN fått registreringsförbud. CS har att ta ställning till om domaren har ett 
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fortsatt förtroende från CS sida. Samtal har genomförts med domaren som har vidtagit 
åtgärder för att förändra sin situation.  
 
Efter en lång och ingående diskussion beslutade CS att domaren fortsatt får 
förtroendet att vara exteriördomare. 
 
Ordföranden konstaterade att det blivit en felskrivning i protokollet och det ska stå 
”att domaren får fortsatt förtroende att vara allrounddomare”. 
 
 
§ 31 SKK/DK  
a) Protokoll nr 1-2014  
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 28 
januari 2014.  
 
b) Avauktorisation domare  
Mats Stenmark och Göran Bodegård informerade styrelsen om ärendet.  
Åke Cronander har inkommit med en skrivelse där han önskar återkalla sin tidigare 
skrivelse avseende begäran om avauktorisation.  
 
CS förde en ingående diskussion i ärendet och beslutade att tillmötesgå Åke Cronanders 
önskan och i detta läge inte avauktorisera honom som exteriördomare.  
 
CS beslut villkoras enligt följande:  
Åke Cronander ska inleda en strukturerad kontakt med en mentor för stöd och bedömning 
av hans hörsamhet och beredvillighet att ta till sig av den kritik rörande hans beteende 
som har (har haft) negativ inverkan på arbetsklimat i organisationen och som kan 
uppfattas som bristande lojalitet med SKK. 
 
En ny bedömning/uppsummering ska genomföras av CS under våren 2015.  
 
Åke Cronander uppmanas att omgående informera de utställningsarrangörer som 
berörs/har informerats angående beslutet att begära avauktorisation som sedan 
återkallats.  
 
Den andra frågeställningen i Åke Cronanders skrivelse från den 5 april rörande underlaget 
för SKK Domarkommittés varning lämnades utan närmare diskussion, analys och 
bedömning.  
 
CS beslutade vidare att utse Göran Bodegård till mentor för Åke Cronander. 
 
DK noterade informationen. 
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§ 54 Information från 
b) VD 
Utökning av rasregister  
Exteriördomare Bo Bengtsson har ansökt om att få utöka sitt rasregister. Bo Bengtsson är 
fortfarande svensk domare, trots att han sedan länge bor utomlands. Regeln om 
överflyttning till annat land senast tre år efter utflyttning fanns inte vid den tidpunkt då 
domaren flyttade från Sverige.  
CS beslutade att överlämna ansökan till Domarkommittén för handläggning. 
 
DK konstaterade att de redan har behandlat ansökan. 
 
 
d) Utställningskommittén (UtstK) 
Protokoll fanns från UtstK sammanträde den 16 april 2014. DK tog del av protokollet 
utan vidare kommentarer. 
 
För kännedom och eventuell åtgärd fanns två bestyrelserapporter. 
 
DK tog del av bestyrelserapporterna och fann att ingen behövde någon åtgärd av DK. 
 
 

§64 Övriga frågor 
Mötesdatum för DK under 2015 fastställdes till; 
 

10 februari 
28 – 29 april (gemensamt med UtstK en av dagarna) 
9 juni 
9 september 
29 oktober 
 

 

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

Beslutades att § 53 d inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 

§66 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
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Justeras 
 
 
 
Mats Stenmark   Carin Åkesson 
 
 
 
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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