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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens domarkommitté tisdag 
2018-05-29. 
 
 

Närvarande: 

Thomas Uneholt (ordf.), Kurt Nilsson (vice ordf.) deltog ej vid § 41 – 45, § 46 b - 48, § 
49 a-b, § 51, Johan Andersson, Karl-Erik Johansson, Nina Karlsdotter, Kjell Lindström, 
Marie Gadolin, Anna Uthorn 
 

Adjungerade: 

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

Protokoll 

Johanna Anderkrans 
 

§41 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och uppmärksammade att FCI godkänt Eva 
Liljekvist Borg som internationell allrounddomare. Därefter förklarades mötet öppnat. 
 

§42 Val av justerare 

Kjell Lindström valdes tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll. 
 

§43 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
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§44 Föregående protokoll 

SKK/DK 2-2018 § 34 c) sista stycket: 
DK önskar göra ett förtydligenande: Det finns inte ett fastställt årtal då en 
förberedande utbildning riktad mot yngre personer ska hållas, därför stryks årtalet ur 
stycket. 
 

Med ovanstående justering godkändes DKs protokoll nr 2-2018 och lades till 

handlingarna. 

 

§45 Resultatrapport 

Resultatrapporten per april 2018 granskades och lades därefter till handlingarna. 
 

§46 Domarkonferenser 

a) Protokoll samt ekonomisk redovisning fanns för godkännande från Svenska 
Barbetklubben (SBBK), Svenska Lagotto Romagnoloklubben (SLRK), Svenska Perro De 
Aguea Español Klubben (SPDAEK) och Rasklubben för Portugisisk Vattenhund (SPVH) 
exteriördomarkonferens 23 februari 2018 i Stockholm. 
 
DK beslutade att godkänna ekonomisk redovisning samt protokollet, förbehållet att en 
ändring genomförs i protokollet, för utbetalande av bidrag på 75 % av kostnaderna, 
dock högst 100 000 kr. 
 

b) Ansökan om domarkonferens 2020 
Ansökan, som inte tidigare nått DK, om att få arrangera bidragsberättigad 
exteriördomarkonferens 2020 fanns från Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK). 

 
Som underlag för beslut fanns en lista över vilka raser som haft/ska ha 
exteriördomarkonferens mellan åren 1994 – 2020. 

 
DK beslutade att avslå ansökan från Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK) då 
år 2020 redan är fulltecknat vad gäller domarkonferenser. Inför beslut om 2021 års 
konferenser kommer DK ta hänsyn till att ansökan inte nått fram till DK vid beslut om 
domarkonferenser 2020. 

 
c) Domare med krav på närvaro som inte deltog på seminarium om 

brakycefalproblematiken 
För kännedom fanns de meddelanden som gått ut till de domare som inte deltog på 
seminariet. 
 
DK noterade informationen. 
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§47 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. 
 

§48 Domarfrågor 

a) Domares uppdrag, bedömning och uppträdande 
En skrivelse fanns från en medlem angående en domares hantering av hundar under 
bedömning. För kännedom fanns en bilaga med rapporten om oacceptabelt beteende 
som anknöt till ärendet. 
 
DK tog del av skrivelsen och domarens yttrande, ärendet diskuterades och DK finner 
att det inte finns grund för någon åtgärd rörande domarens hantering av hundarna. 
Ärendet lades till handlingarna. 
 
Skrivelsen från Specialklubben för Västgötaspets som bordlades på SKK/DKs möte 2-
2018 § 32 a) kring en domares uttalande på My Dog 2018 togs upp tillsammans med 
domaren yttrande. 
 
DK diskuterade ärendet och på klubbens begäran samt domarens samtycke beslutades 
att ta bort berörd domare som examinator på rasen. Klubben ombeds att ta fram ny 
examinator så att de finns minst 10 svenska aktiva examinatorer. 
 
Norska Kennelklubben hade inkommit med en skrivelse angående ett ärende de haft 
kring en svensk domares uppträdande på utställningen i Kristiansand 17-18 mars 2018. 
 
DK tog del av skrivelsen, bilagor innehållande utställarens beskrivning samt domarens 
yttrande. DK diskuterade ärendet och lade det till handlingarna. 
 
Två skrivelser hade inkommit från två medlemmar gällande ifrågasättande av en 
domares tillämpning av de domaretiska reglerna samt ansvar som utställningsansvarig. 
 
DK tog del av skrivelserna samt domarens yttrande och kom fram till att inga formella 
överträdelser av reglerna har skett men vill påpeka att man som domare ska föregå 
med gott exempel samt följa de domaretiska reglerna.  
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b) Domares återbud till uppdrag 
För kännedom fanns information från Göran Bodegård beträffande ett återbud till 
domaruppdrag. 
 
DK noterade informationen. 
 

c) Bestyrelserapporter 
Det fanns bestyrelserapporter från länsklubbarnas utställningar för eventuella 
åtgärder. 
 
Norra Norrbottens Kennelklubb – Gällivare – 2017-06-03—07-01 
Inget att rapportera. 
 
Södra Norrbottens Kennelklubb – Piteå – 2017-07-15--16 
Inget att rapportera. 
 
Norra Norrbottens Kennelklubb – Överkalix - 2017-08-12—13 
Inget att rapportera. 
 
Sydskånska kennelklubben – Malmö – 2018-03-31—04-01 
Fanns en notering i bestyrelserapporten om klagomål som inkommit kring en domares 
mätning av hundar. 
 
DK diskuterade noteringen och lade informationen till handlingarna.  
 
Västernorrlands Kennelklubb – Sundsvall – 2018-04-07—08 
Notering fanns i bestyrelserapporten kring en domares förståelse för de svenska 
bedömningsreglerna. 
 
DK diskuterade ärendet och noterade att det hade varit önskvärt om 
bestyrelserapporten innehöll information kring hur bestyrelsen hanterat ärendet på 
plats. Ärendet lades därefter till handlingarna. 
 
Ytterligare fanns en notering gällande en domares kommentarer till en utställare. 
 
DK noterade att bestyrelsen hanterade ärendet på plats och ärendet lades sedan till 
handlingarna. 
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Nordskånska Kennelklubben – Hässleholm – 2018-05-19--20 
Noteringar fanns i bestyrelserapporten kring en domares uppförande i ringen, ett 
flertalet klagomål hade inkommit från utställare. 
 
DK tog del av klagomålen samt uttalanden från bestyrelsen och ringsekreterarna. DK 
diskuterade ärendet och beslutade att informera Polska Kennelklubben. Tas ingen 
vidare åtgärd då bedömningen enligt uppgift gick rätt till. 
 

§49 Ansökningar 

a) Gruppallroundauktorisation 
Ansökan fanns från Martin Johansson beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 1 och 2. 
 
DK beslutade att godkänna ansökan gällande grupp 1. 
DK beslutade att avslå ansökan gällande grupp 2. 
 
Ansökan med komplettering fanns från Börje Johansson beträffande 
gruppallroundauktorisation för grupp 7. 
 
DK beslutade att godkänna ansökan. 
 
Ansökan fanns från Ann-Christin Johansson beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 5. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
Ansökan fanns från Åke Cronander beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 5 
och 6. 
 
DK beslutade att bordlägga ansökan gällande grupp 5 för komplettering. 
DK beslutade att avslå ansökan gällande grupp 6. 
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b) Följdauktorisation 
För kännedom fanns en lista över beviljade följdauktorisationer för de som sökt 
miniature american shepherd i och med DKs beslut §34 e), 2-2018. 
 
DK/VU har tillstyrk följande personer följdauktorisation på miniature american 
shepherd: 
Johan Andersson 
Johnny Andersson 
Yvonne Brink 
Margaretha Carlsson 
Roland Fors 
Boo Lundström 
Susanne Nilsson Ottosson  
Fredrik Norgren 
Tina Permo 
Anna-Lena Rylander 
Charlott Sandberg 
Sonny Ström 
Nils-Arne Törnlöv 
Anna Uthorn 
Bo Wiberg 
Maritha Östlund Holmsten 
 
DK noterade informationen som därefter lades det till handlingarna. 
 

c) Ansökan om återauktorisation 
En ansökan om återauktorisation har ställts till CS där CS önskar DKs syn på ärendet. 
 
Som underlag fanns dokument kring begäran om avauktorisation som gjordes 2015 
samt en ansökan om återauktorisation som avslogs av CS 2016. 
 
DK diskuterade ärendet ingående och beslutade att rekommendera CS att 
återauktoriserad domaren.  
 

§50 Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet 

a) Ögonmaterial 
För kännedom fanns en presentation om ”Bedömning av ögon utifrån särskilda 
rasspecifika domaranvisningar/SRD” sammanställd av arbetsgruppen för 
exteriörsundhet. 
 
DK noterade presentationen och lade den till handlingarna. 
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b) Minnesanteckningar särskilt domarseminarium 22 februari 
För kännedom fanns minnesanteckningarna från det särskilda 
exteriördomarseminariet beträffande brakycefaliproblematiken, samt bilagor med de 
presentationer som hölls gällande; brakycefala hälsorisker av Linda Andersson, 
domarens viktiga roll av Åker Hedhammar och Kurt Nilsson samt bakgrunden och 
pågående aktiviteter av Åke Hedhammar. 
 
DK noterade informationen och lade dokumenten till handlingarna. 
 

c) Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte 6 mars 2018 
 
DK godkände minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte 2018-03-06. 
Kurt Nilsson informerade fortsättningsvis om höjdpunkterna från arbetsgruppens 
senaste möte 2018-05-22.  
 

§51 Övriga skrivelser 

Fanns inga inkomna övriga skrivelser. 
 

§52 Arbetsgrupper 

a) Arbetsgruppen för ”Utformning av innehållet i distansutbildningar för 
exteriördomare” 

Johan Andersson informerade om det pågående arbetet med utbildningar gällande 
svenska raser i grupp 5. 
 

b) Resursgruppen för ”Traditionella exteriördomarkonferenser” 
Inget att rapportera. 
 

c) Arbetsgruppen för ”Alternativa exteriördomarkonferenser” 
Inget att rapportera. 
 

d) Arbetsgruppen för ”Generella Domarkonferensen den 24-25 februari 2018” 
För kännedom fanns resultaten från mentometerröstning som hölls under generella 
domarkonferensen. 

 
För kännedom fanns även minnesanteckningarna från konferensen. 
 
DK noterade dokumenten som sedan lades till handlingarna. 
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Arbetet att gå vidare med det som kommit upp i och med konferensen lämnas nu över 
från arbetsgruppen för ”Generella Domarkonferensen” till DK. DK preciserade igen att 
en uppföljning av konferensen kommer göras och DKs verkställande utskott ska arbeta 
vidare med materialet från konferensen. 
 
I och med att projektet Generella Domarkonferensen är slutfört upphör denna 
arbetsgrupp. 

 
e) Arbetsgruppen för ”Genomlysning av domarutbildningen” 

Thomas Uneholt är nu med i gruppen. 
 
Arbetsgruppen har haft ett möte där de gått igenom resultaten från 
mentometerröstning som hölls under generella domarkonferensen samt utvärderande 
enkäten som skickades ut inför konferensen. Målsättningen är att arbetsgruppen ska 
färdigställa en presentation av sitt arbete till CS möte 7 november 2018. 
 
Arbetsgruppens nästa möte är planerat till augusti 2018. 
 

f) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare 
DK diskuterade gruppens arbete samt den senaste regelrevideringens utfall. Uppdrogs 
till sekreteraren att föra informationen vidare till gruppens deltagare.  
 

§53 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 och grupp 8 har kommit 
från Åke Cronander. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan för grupp 3. Till kontaktperson utsågs Kurt Nilsson. 
DK beslutade att avslå ansökan för grupp 8 med hänvisning till att domare inte får 
utbilda sig på två grupper samtidigt. 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 9 har kommit från 
Maritha Östlund-Holmsten. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. Till kontaktperson utsågs Karl-Erik Johansson. 
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Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 8 har kommit från 
Christina Daniels. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. Till kontaktperson utsågs Nina Karlsdotter som även 
ska se över möjligheter till gruppallroundauktorisation. 
 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 3 har kommit från 
Catharina Hasselgren. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. Till kontaktperson utsågs Marie Gadolin. 
 

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.” 
 
CS svarade följande i protokollsutdrag, SKK/CS nr 1-2018 § 4 g); ”CS beslutade att en 
analys kan redovisas till CS novembermöte både vad gäller framtida allrounddomare 
och hela domarutbildningen.” 
 
DKs verkställande utskott fortsätter därför sitt arbete kring framtidens potentiella 
allrounders. 
 

c) Preparandkurs 
För kännedom fanns underlaget som användes vid intervjuerna inför preparandkursen 
2018. 
 
DK noterade information en lade det till handlingarna. 
 
För protokollföring fanns domarkommitténs per capsulam-beslut taget 2018-04-11 
angående uttagningen till årets preparandkurs där 15 personer blev uttagna. Samtliga 
ledamöter deltog i beslutet. 
För kännedom meddelades på mötet att en person fått förhinder och kan därför inte 
delta i årets preparandkurs. Deltagarna är därför 14 stycken på årets preparandkurs.  
 
För kännedom fanns även uttagnings-/intervjugruppens motivering till de fyra 
personer som inte ska kallas till preparandkursen. 
 
DK noterade det informationen och lade det till handlingarna.  
 
I och med CS beslut, SKK/CS 1-2018 § 4 g), att ge Domarkommittén uppdraget att 
analysera och redovisa möjligheten för yngre personer att utbilda sig till 
allrounddomare har DK inlett detta arbete. 
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Som ett inledande steg har Marie Gadolin inkommit med underlag kring möjligt 
upplägg för en kurs i anatomi och bedömning riktad till yngre personer. Ytterligare 
fanns bilagor med information om hur Dansk Kennelklubb lagt upp en liknande 
utbildning samt Sydskånska Kennelklubbens planerade webbaserade utbildning i 
hundanatomi för ungdomar.  
 
DK diskuterade tänkbara upplägg på utbildningar, hur man lockar deltagare, vilka den 
ska vända sig mot samt vad utbildningen ska syfta till. Möjligheter till 
onlineutbildningar diskuterades som ett bra komplement till denna utbildning. 
Uppdrogs till Kurt Nilsson och Marie Gadolin att arbeta vidare med detta. 
 
Vid föregående möte uppdrogs det till Kurt Nilsson och Kjell Lindström att se över 
dokumentet som beskriver innebörden av mentorskap. Till mötet fanns nu ett 
uppdaterat dokument som ledamöterna tillsammans gick igenom.  
 
Efter några mindre ändringar godkändes dokumentet och det beslutades att det ska 
delas ut till årets preparander. 
 

d) Aspirantdomare/examinatorer 
Inget att rapportera. 
 

e) Examinationer/Elev- & aspiranttjänstgöring 
En skrivelse hade inkommit gällande rutinerna kring reseersättning för 
elever/aspiranter/examinander vid tjänstgöringar/examinationer som är inbokade 
men sedan inte blir av. 
 
DK diskuterade ärendet och var överens om att inga rutinändringar kommer ske. 
 
För kännedom fanns resultatet från domarexaminationen som tog plats 18 mars 2018 
vid ett samarbete mellan SKK och SvKFUR. 
 
DK noterade informationen och lade det till handlingarna. 
 

f) Avslag- Utökning av rasregister (för kännedom) 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om 
att utöka sitt rasregister. 
 
DK noterade informationen. 
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DK diskuterade därefter klubbars motiveringar för att ge personer avslag. Uppdrogs till 
sekreteraren att tillskriva berörd klubb att de i framtiden ska tänka på formuleringen 
av motiveringen. 
 

g) Övrigt 
Efter diskussioner kring en skrivelse gällande möjligheten att införa dispens så att 
numerärt små raser inte räknas in i den begränsningen om ”max 8 raser per år” för 
domare i vidareutbildning, under § 34 e) Övrigt på DKs möte nr 2-2018, uppdrogs det 
till Anna Uthorn och Marie Gadolin att påbörja en utredning kring detta. 
 
Till mötet fanns underlag framtaget med tillhörande förslag på ändring av regler vid 
utbildning på numerärt små raser. DK diskuterade konsekvenserna av en sådan ändring 
av reglerna och beslutade att godkänna förslaget. Förslaget innebär att numerärt små 
raser (snittsiffra 3 eller lägre) undantas från regeln om max åtta raser per år och max 
tre raser per dag, för domare som inte ingår i programutbildning, och på motsvarande 
sätt från de max fem raser per dag som gäller för domare i gruppallrounderprogram. 
Beslutet blev omedelbar justerat och lämnades till CS för fastställande. Vid 
fastställande gäller detta från och med 1 juli 2018. 
 
Fortsättningsvis fanns en sammanställning över flertalet ledamöters förslag till 
förändringar i vidareutbildningen av exteriördomare.  
 
Dokumentet gicks igenom och samtliga förslag diskuterades. Anteckningarna från 
dessa diskussioner tas vidare till arbetsgruppen för ”genomlysning av 
domarutbildningen”. 
 

§54 Redovisning av DK/VU 

a) VU-beslut sedan DKs senaste möte 2018-03-13 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- godkänna genomförd utbildning av Åke Cronander inom grupp 6 med tillägget 
att närvaro vildsvinsprov SSDV ska fullgöras innan auktorisation kommer att 
kunna ges. 

- tillstyrka Helene Björkmans ansökan om att utöka sitt rasregister med barbet. 
Kan därmed genomföra elev- och aspiranttjänstgöring i ringen alternativt 
examination enligt gällande regler. 

- godkänna utbildningsplan för Helena Peterzéns för grupp 3. I och med att 
godkänd utbildningsplan finns fastställd så kan aspiranttjänstgöring och 
examinationer endas göras för raser inom grupp 3. 
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b) Redovisning av auktorisationer 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring; 
 
Johnny Andersson cao da serra da estrela (pelo curto + pelo comprido) 

sredneasiatskaja ovtjarka, tosa 
silky terrier, yorkshireterrier 

 
Carina Andersson Rapp russkiy toy (långh + släth) 
 
Anna Lena Angeria shetland sheepdog, finsk spets, norrbottenspets 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson norsk buhund 
 
Sonja Björklund bichon frisé, bolognese 
 
Ann Carlström american akita 
 
Åke Cronander schillerstövare, sabueso espanol 
 
Carina Ekwall  azawakh 
 
Anna Fors Ward finsk spets, norrbottenspets 
 
Börje Johansson drever 
 
Ann-Christin Johansson australian cattledog 

bouvier des flandres 
 
Martin Johansson irish glen of imaal terrier  

bichon havanais  
japanese chin 
lhasa apso  
prazský krysarík  
tibetansk terrier 

 
Annelie Karlsson flatcoated retriever 
 
Camilla Karlsson irländsk röd och vit setter 
 
Jens Karlsson  sussex spaniel 
 
Cindy Pettersson cavalier king charles spaniel 
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forts. auktorisationer genom elev-/aspiranttjg 

 
Gunilla Skallman korthårig vorsteh 
 
Cathrin L Westin shih tzu 
 
Lars Widén  hälleforshund, jämthund 

karelsk björnhund 
norsk älghund, grå (gråhund)  
norsk älghund, svart 
rysk-europeisk lajka  
västsibirisk lajka  
östsibirisk lajka 

 
Auktorisationer genom examination; 
 
Ann-Christin Johansson mudi 

tysk schäferhund (normalhårig + långhårig) 
 
Bertil Lundgren tibetansk spaniel 
 
Lisa Molin  mudi 

puli  
pumi 

 
Mikael Nilsson mudi  

puli  
pumi 

 
Sonny Ström  finsk stövare  

hamiltonstövare 
 
Ann-Christin Sultan bearded collie 
 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning; 
 
Jenny Öhqvist bichon havanais, bolognese 
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§55 Ledamöternas uppdrag 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
 
Nr 2/2018 
§ 27 a)  Domare som inte deltog på generella domarkonferensen. Uppdrogs till 

sekreteraren att kontakta berörda och meddela besluten. 
 
 Berörda personer är nu meddelade. 
 
§ 33 e) 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. 

 
 Mötet är nu genomfört. 
 
§ 34 c) DK diskuterade nuvarande upplägg kring mentorer och det uppdrogs till 

Kurt Nilsson och Kjell Lindström att se över beskrivningen av vad 
mentorskapet innebär. 

 
 Dokumentet är nu uppdaterat och kommer ges ut till årets preparander. 
 
§ 34 c) Uppdrogs till Nina Karlsdotter att tillfråga presentatör till ett nytt 

teoripass. 
 
 Nina Karlsdotter har tillfrågat presentatör. 
 
§ 34 c)  Uppdrogs till Marie Gadolin att titta på förslag till en utbildning för 

ungdomlig satsning. 
 
 Förslag fanns inlämnat till mötet. Se § 53 c). 
 
§ 34 c)  … dispens så att numerärt små raser inte räknas in i den begränsning om 

”max 8 raser per år” för domare i vidareutbildning. Uppdrogs till Anna 
Uthorn och Marie Gadolin att påbörja denna utredning. 

 
 Förslag fanns inlämnat till mötet. Se § 53 g). 
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§56 Information från DK & kansli 

a) Ordföranden 
Ordföranden informerade om det pågående arbetet kring konferensen för utställnings- 
och domaransvariga som ska hållas 27-28 oktober 2018. DK beslöt att ordföranden, 
Kurt Nilsson samt Nina Karlsdotter deltar på konferensen 27 oktober för att presentera 
DKs arbete. 
 
Uppdrogs till samtliga ledamöter att komma med förslag på viktiga ämnen att ta upp 
under konferensen. 
 

b) Ledamöterna 
Inget att rapportera. 
 

c) Tävlings- och utbildningschefen 
Inget att rapportera. 
 

d) Sekreteraren 
Inget att rapportera. 
 

e) Utbildningsavdelningen 
Inget att rapportera. 
 

§57 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från 

a) Federation Cynologique Internationale (FCI) 
För kännedom fanns cirkulär; 

- 13/2018 Avtalet avslutades mellan FCI och Weltunion der Vereine fur Deutsche 
Schäferhunde (WUSV) 10 maj 2018. 

- 14/2018 Makedoniens kennelklubb informerar om att avstängningen av 
Slobodan Nasteski lyftes 15 mars 2018. 

- 17/2018 Philipinernas kennelklubb informerar om att Joey Sia Mancilla stängs 
av som PCCI medlem, domare och uppfödare. Kennel ASAWOOD. 

- 20/2018 Ryska kynologiska federationen informerar att Alexey Belkin stängs av 
som domare i sex månader från och med 5 april 2018. 

- 21/2018 Bosnien Hercegovinas kynologiska förening informerar om deras nya 
kontaktuppgifter. 

- 23/2018 Moldaviens kynologiska union informerar om deras nya mejladress 
info@fci.md. 

- 29/2018 Norsk kennelklubb informerar om deras nya kontaktuppgifter. 
 
För kännedom fanns minnesanteckningarna från det gemensamma mötet i Portugal 
24-25 februari 2018. 
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För kännedom fanns listor över de internationella utställningarna som är planerade 
2018, 2019, 2020. 
 
För kännedom fanns besluten från FCIs generalkommitté 28 februari – 1 mars 2018. 
 
För kännedom fanns även minnesanteckningarna från SKKs representanter i FCIs 
frivilliga kommittéer som hölls 13 mars 2018. 
 
DK noterade informationen och lade det till handlingarna. 
 

b) Centralstyrelsen (CS) 
Protokoll fanns från Centralstyrelsens möte nr 1-2018. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 1-2018, 22 februari 2018. 
§ 4 SKK/DK nr 5-2017 c) 

Domarkonferens i Spanien – förfrågan om medel 
I samverkan med Svenska Domarföreningen, SDF, har Real Sociedad de Formento 
de Razas Caninas en España, region Murica, bjudit in till en vidareutbildning på de 
23 nationella spanska raserna. 

 
SDF ansöker om medel för de domare/elever som deltar i konferensen. 

 
DK har beslutat att de svenska domare som deltar i konferensen ska få 
tillgodoräkna sig detta som en elev- eller aspiranttjänstgöring. 

 
CS anser att initiativet är bra med denna möjlighet till vidareutbildning och att 
deltagarna kan tillgodoräkna sig elev- och aspiranttjänstgöring. 

 
CS beslutade att inte bevilja extra medel till konferensen men att den som är 
intresserad får söka resestipendium i enlighet med gällande regler. 

 
DK tog del av protokollet samt protokollsutdraget som lades till handlingarna. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 1-2018, 22 februari 2018. 
§ 4 SKK/DK nr 5-2017 e) och f) 

Protokollsutdrag SKK/DK nr 5-2017 
§ 91 b) Domare som meddelat att de inte kan delta på generella 
domarkonferensen. DK föreslår CS att avauktorisera Lena Nordin på hennes egen 
begäran. 
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CS beslutade tillmötesgå Lena Nordins begäran och tackade henne för hennes 
domargärning genom åren. 

 
DK tog del av protokollsutdraget som lades till handlingarna. 
 

Protokollsutdrag SKK/DK nr 1-2018 
§ 9 Ansökningar – c) ansökan om avauktorisation. DK föreslår CS att avauktorisera 
Margareta Skogsberg på hennes egen begäran. 
 
CS beslutade tillmötesgå Margareta Skogsbergs begäran och tackade henne för 
hennes domargärning genom åren. 

 
DK tog del av protokollsutdraget som lades till handlingarna. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 1-2018, 22 februari 2018. 
§ 4 SKK/DK nr 5-2017 d) 

Nya rutiner för inbjudan av utländska domare. Ett förslag till justering angående 
rutiner för granskning av utländska exteriördomare presenterade av Thomas 
Uneholt. 
 
CS beslutade godkänna förslaget. 

 
DK diskuterade protokollsutdraget och det uppdrogs till utvald ledamot att arbeta 
vidare med det inför konferensen för utställnings- och domaransvariga 2018. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 1-2018, 22 februari 2018. 
§ 4 SKK/DK nr 5-2017 g) 

Allrounddomare. 
DK kommer att göra en analys av eventuellt framtida yngre personer som kan får 
möjlighet att utbilda sig till allrounddomare. DK kommer att göra en presentation 
av analysen till CS. 

 
DK kommer att göra en genomlysning av hela domarutbildningen och lämna en 
redovisning till CS. 

 
CS beslutade att en analys kan redovisas till CS novembermöte både vad gäller 
framtida allrounddomare och hela domarutbildningen. 
 

DK tog del av protokollsutdraget som lades till handlingarna. För vidare information se 
SKK/DK nr 3-2018 § 53 b) och c). 
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Protokoll fanns från Centralstyrelsens möte nr 2-2018. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 2-2018, 19 april 2018. 
§ 35 Föregående protokoll nr 1-2018 

       §4 c) Domarkonferens i Spanien – förfrågan medel. 
CS önskar göra ett förtydligande och protokollstexten ska lyda som följer: CS 
anser att initiativet är bra med denna möjlighet till vidareutbildning och att 
deltagarna kan tillgodoräkna sig elevtjänstgöring. 

 
DK tog del av protokollet samt protokollsutdraget som lades till handlingarna. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 2-2018, 19 april 2018. 
§ 36 SKK/DK nr 2-2018 e) 
 Protokollsutdrag § 34, preparandkurs. 

DK önskar att nästa preparandkurs för blivande exteriördomare ska hållas 2021 
i stället för 2020. 
 
CS beslutade i enlighet förslaget. 
 
Marie Gadolin, ledamot i DK, har lämnat förslag på att kunna ha en 
förberedande utbildning under 2020 riktad mot yngre personer vilket DK ställer 
sig positivt till. 
 
CS diskuterade förslaget och ställer sig också positivt till initiativet. 
 
CS diskuterade generellt även kurser som kan hållas för särskilda grupper t.ex. 
domare för jakthundsraser, ringsekreterare etc. 

 
DK tog del av protokollsutdraget som lades till handlingarna. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 2-2018, 19 april 2018. 
§ 36 SKK/DK nr 2-2018 d) 
 Protokollsutdrag § 27 b) närvaro på seminariet om brakycefalproblematiken. 

Thomas Uneholt informerade om att det var 7 st. domare som inte deltog på 
det särskilda seminariet om brakycefalproblematiken. 

 
CS diskuterade frågan ingående och beslutade att de 7 berörda personerna har 
obligatorisk närvaro vi den konferens om brakycefala raser som Svenska 
Dvärghundsklubben arrangerar den 16-17 november 2019. 

 
DK tog del av protokollsutdraget som lades till handlingarna. 
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Protokollsutdrag från CS möte 2-2018, 19 april 2018. 
§ 36 SKK/DK nr 2-2018 c) 

Protokollsutdrag § 27 a) domare som inte deltog på generella 
domarkonferensen 

 Karin Eriksson önskar på egen begäran bli avauktoriserad som exteriördomare. 
 

CS beslutade att tillmötesgå begäran och tackade Karin Eriksson för hennes 
domargärning genom åren. 

 
DK tog del av protokollsutdraget som lades till handlingarna. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 2-2018, 19 april 2018. 
§ 53 Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner a) 

Thomas Uneholt anmälde jäv och lämnade mötet.  
 
Förutsättningar för antagning till preparandkurs  
En person som sökt till årets preparandkurs anser sig ha blivit diskriminerad 
p.g.a. ålder och därför inte blivit antagen. 
 
Ulf Uddman har informerat personen ifråga att det finns ett KF-beslut som 
innebär att de övre åldersgränserna är borttagna i SKKs olika regelverk.  
 
I det aktuella fallet har en av de tillfrågade specialklubbarna inte lämnat sitt 
stöd för berörd person varför CS kan notera att en specialklubbs argument 
väger tungt i den totala bedömningen.  
 
I enlighet med informationen ovan kan CS inte se att det har skett någon 
åldersdiskriminering i det specifika fallet.  
 
Ärendet lades till handlingarna utan ytterligare åtgärd.  
 
Thomas Uneholt kom tillbaka till mötet. 

 
DK tog del av protokollsutdraget som lades till handlingarna. 
 

c) Utställningskommittén (UtstK) 
Protokoll fanns från Utställningskommitténs möte nr 2-2018. 
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Protokollsutdrag från UtstK möte 2-2018, 11 april 2018. 
§ 36 Policyfrågor/regelfrågor b)  

Hantering av domares CV när detta inte godkänns av SKK. 
Diskuterades och konstaterades att det är mycket viktigt att det vid kontakt 
med domare är tydligt att det inte är en inbjudan utan en förfrågan. Beslutades 
att tillfråga DK om att ta fram förslag på formuleringar till hjälp för klubbarna. 

 
DK tog del av protokollsutdraget. Detta kommer diskuteras och tas fram på 
konferensen för utställnings- och domaransvariga 2018. 
 

d) Utbildningskommittén (UK) 
Protokoll fanns från Utbildningskommitténs möte nr 2-2018. 
 
Protokollsutdrag från UKs möte 2-2018, 13 april 2018. 
§ 40 Övriga kommittéers pågående distansutvecklingsprojekt. 
 Distansutbildning för exteriördomare (DK) 
 Informerade Susanne Nilsson om arbetsgruppens arbete. 
  

Förelåg protokollsutdrag från DK nr 2-2018, där DK ber UK om resurser att göra 
en distansutbildning för exteriördomare på plattformen Baloo Learning (se § 42 
i SKK/UK nr 2-2018 för närmare information). 
 
UK är positiva till DKs förfrågan och uppdrog till kansliet att fortsätta 
diskussionerna med DKs arbetsgrupp för ”utformning av innehållet i 
distansutbildningar för exteriördomare”. 

 
DK tog del av protokollsutdraget som lades till handlingarna. 
 

§58 Övriga frågor 

 

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

 
DK beslutade att § 53 Domarutbildning c) inte får delges innan protokollet är justerat. 
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§60 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
Vid protokollet  
 
Johanna Anderkrans 
 
Justeras 
 
Thomas Uneholt  Kjell Lindström 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 
 


