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2019-05-14
§ 42 - 62

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens domarkommitté tisdag
2019-05-14.

Närvarande:
Thomas Uneholt (ordf.), Kurt Nilsson (vice ordf.), Karl‐Erik Johansson, Nina Karlsdotter,
Kjell Lindström, Anna Uthorn, Johan Andersson, Marie Gadolin

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

Protokoll
Johanna Anderkrans
§ 42 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna, mötet förklarades sedan öppnat.
§ 43 Val av justerare
Karl-Erik Johansson valdes tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll.
§ 44 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 45 Föregående protokoll
DKs protokoll nr 2-2019 godkändes och lades till handlingarna.
§ 46 Resultatrapportering
Resultatrapporten för mars 2019 granskades och lades därefter till handlingarna.
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§ 47 Kennelfullmäktige
a) Att göra inför KF
De framtagna förslagen på verksamhetsplan samt budgetäskande för
domarkommittén 2020-2021 presenterades.
DK diskuterade förslagen och beslutade efter några mindre ändringar att godkänna
dem. Uppdrogs till sekreteraren att lämna förslagen till CS.
En sammanställning över domarkommitténs genomförda samt pågående arbete sedan
KF 2017 presenterades.
DK kunde konstatera att samtliga uppdrag i de prioriterade områdena ur
verksamhetsplanen och givna KF-uppdragen är slutförda eller under arbete. Uppdrogs
till sekreteraren att lämna sammanställningen till CS.
DK diskuterade förslag på ämnen till de workshops som hålls dagen före KF.
Uppdrogs till Nina Karlsdotter, Kurt Nilsson och ordföranden att sammanställa DKs
förslag till workshop-ämne.
b) Motion
Inför KF har CS sänt en motion vidare till DK för beredning. Motionen tillsammans med
underlag innehållande statistik kring specialklubbar och exteriördomarkonferenser
fanns för DK att tillgå.
DK diskuterade motionen och beslutade att sekreteraren ska skicka DKs förslag till svar
samt underlag vidare till CS.
§ 48 Domarkonferenser
a) Domarkonferenser 2020
Specialklubben för Västgötaspets (SKV) hade inkommit med an ansökan om att få
ansluta sig till Svenska Spets- och Urhundklubbens (SSUK) ansökta
exteriördomarkonferens på två halvdagar. SKV informerade att SSUK är positiva till
deras medverkan.
DK diskuterade ansökan och beslutade att bevilja SKVs ansökan om att arrangera
bidragsberättigad exteriördomarkonferens tillsammans med SSUK, två halvdagar 17-18
oktober 2020, halvt bidrag max 50 000 kr.
Svenska Grand Danois klubben (SGDK) hade sänt in en ansökan om att byta DKs
kontaktperson för deras ansökta exteriördomarkonferens 2020.
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DK diskuterade ansökan och beslutade att avslå ansökan. DK vill passa på att
uppmärksamma att en kontaktperson vald av DK endast har med det praktiska
genomförandet att göra, presentatör/presentatörer väljer klubbarna själva. Kjell
Lindström, sammankallande i resursgruppen för ”Traditionella
exteriördomarkonferenser”, gavs i uppdrag att kontakta klubben.
§ 49 Domarkompendier
a) Lista över domarkompendium
För kännedom fanns lista över de domarkompendier som för tillfället granskas samt de
domarkonferenser som ska genomföras med tillhörande domarkompendier.
DK diskuterade den pågående problematiken kring att färdigställa
domarkompendierna till årets exteriördomarkonferenser. Som ett led i att förenkla
arbetet beslutade DK att justera dokumentet ’upprättande av domarkompendium för
exteriördomare’. Justeringen möjliggör för SRD kommentarerna tillhörande rasen att
stå i anslutning till respektive detalj eller läggas först/sist i dokumentet.
Uppdrogs till Ulrika Henriksson att färdigställa dokumentet, publicera det på SKKs
hemsida samt skicka ut det till samtliga special- och avtalsanslutna rasklubbar och
granskare.
§ 50 Domarfrågor
a) Domares uppdrag, bedömning och uppförande
En skrivelse fanns från en utställare gällande en svensk domares uppförande under
Västerbottens Älghundklubb utställning 2019-03-23.
DK tog del av skrivelsen, ringsekreterarnas yttrande samt domarens yttrande och
diskuterade ärendet. Uppdrogs till ordföranden att tala med domaren. Ärendet lades
sedan till handlingarna.
En utställare hade inkommit med en skrivelse gällande en utländsk domares
uppförande under Sydskånska Kennelklubbens utställning 2019-03-31.
DK tog del av ringsekreterarnas och arrangörens yttrande och diskuterade ärendet.
Uppdrogs till Marie Gadolin att informera domaren om SKKs domaranvisningar samt
utställningsregler. Ärendet lades sedan till handlingarna.
En skrivelse fanns från en utställare gällande en utländsk domares uppförande samt
prissättning under Sydskånska Kennelklubbens utställning 2019-03-31.
DK tog del av skrivelsen, kritiken, resultatlistan, filmer från ringen, ringsekreterarnas
yttrande samt kommentarer från arrangören. DK diskuterade ärendet och det
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uppdrogs till Marie Gadolin att informera domaren om SKKs domaranvisningar samt
utställningsregler. Ärendet lades sedan till handlingarna.
En medlem hade inkommit med en skrivelse gällande distans samt tid mellan en
svensk domares domaruppdrag på en specifik ras i Sverige.
DK tog del av skrivelsen, arrangörens yttrande samt domarens yttrande och
diskuterade situationen. DK kunde konstatera att händelsen inte strider mot gällande
regelverk. Ärendet lades sedan till handlingarna.
b) Svenska domare som inte dömt senaste 3 åren
Enligt uppdrag från DK möte 2-2019, § 29 c), har sekreteraren kontaktat de domare
som inte dömt i Sverige de senaste 5 åren.
DK såg över svaren som inkommit.
Uppdrogs till sekreteraren att kontakta den person som DK önskar komplettering från.
En domare som inte dömt i Sverige på sju år har inte inkommit med svar till DK. DK
beslutade därför att föreslå CS avauktorisation. Domaren har möjlighet att inkomma
med synpunkter senast 2 veckor innan CS nästa möte 13 augusti.
Ansökan fanns från Majvor Näsman beträffande honnörsdomarskap.
DK beslutade att bevilja ansökan. DK uttalar varmt tack för Majvor Näsmans
mångåriga väl utförda domargärning och välkomnar henne som Honnörsdomare.
Majvor kommer att bjudas in till Stockholm Hundmässa för att avtackas.
c) Övrigt
En rasklubb hade inkommit med en dispensansökan för en svensk honnörsdomare att
döma på deras utställning.
DK beslutade att bevilja dispensen med omedelbar justering.
Enligt uppdrag givet på DKs möte 2-2019, § 29 c), har Anna Uthorn reviderat
anvisningarna för honnörsdomare.
Anna Uthorn presenterade det uppdaterade dokumentet. Efter några mindre
justeringar beslutade DK att fastställa de nya anvisningarna. Sekreteraren fick i
uppdrag att publicera dokumentet på SKKs hemsida.
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d) Bestyrelserapporter
Det fanns en bestyrelserapport från en länsklubbsutställning för eventuella åtgärder.
Sydskånska Kennelklubben – Malmö – 2019-03-30—31
En notering fanns gällande en utländska domare som för en hund inte gav ut något
kvalitetspris.
DK tog del av bestyrelsens skrivelse, ringsekreterarnas yttrande samt kritiklappen. DK
diskuterade ärendet som sedan lades till handlingarna.
§ 51 Ansökningar
a) Avauktorisation
Bordlagd ansökan om avauktorisation från DKs möte 2-2019, § 30 b), återupptogs.
Marie Gadolin hade enligt uppdrag talat med domaren.
DK beslutade att bevilja domarens auktorisation som vilande från 2020-02-01.
b) Resestipendium
En sent inkommen ansökan om resestipendium fanns för DK att behandla.
DK bordlägger ansökan. DK önskar kompletterande uppgifter kring resan.
§ 52 Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet
a) Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte nr 2-2019
För godkännande fanns minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte 28 mars
2019.
Kurt Nilsson presenterade några viktiga punkter från mötet.
DK godkände minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte.
Ett utdrag fanns från minnesanteckningarna med en fråga ställd till DK.
SKK/AG-ES nr 2/2019
§ 24 b) Beslut tagna av CS att gälla 2020-2024 för raserna pekingese, mops,
fransk bulldogg, bostonterrier och engelsk bulldogg.
Hur ska dessa beslut följas upp? Kurt Nilsson informerade om att DK har
diskuterat frågan och att de är ansvariga för att besluten följs. Åsikterna är
dock splittrade om vad som ska göras och hur uppföljningen ska ske. AG-ES
anser att man måste göra en långsiktig och bättre planering gällande dessa
raser och ber DK återkomma i frågan.
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DK diskuterade frågan ingående tillsammans med § 81 a) i CS protokoll 3-2017. DK
beslutade att ordföranden och Kurt Nilsson sammanställer ett förslag för hur DK ska
arbeta vidare med CS beslut. Uppdrogs till dem att ta med sammanställningen till CS
nästa möte 11-12 juni.
b) Inför KF
För godkännande fanns förslag till AG-ES verksamhetsplan samt budget.
DK gick igenom förlagen och godkänner verksamhetsplanen samt budgetäskandet.
Uppdrogs till sekreteraren att lämna förslagen till CS.
c) Arbetsgruppens övriga ärenden
En fråga var ställd till DK från arbetsgruppen rörande hur information ska nå klubbarna
gällande de tillägg, vars innehåll fastställt av CS, som AG-ES beslutade, 1-2019 § 11, att
brakycefala raser ska ha med i sina domarkompendium.
DK diskuterade hur informationen bäst ska nå klubbarna och beslutade att lägga med
information om tillägget samt texten i sin helhet i dokumentet ’upprättande av
domarkompendier för exteriördomare’. Dokumentet kommer publiceras på SKKs
hemsida samt skickas ut till samtliga specialklubbar och granskare av
domarkompendier.
Ett ärende fanns för beslut gällande följder av att inte delta på domarkonferensen för
fransk bulldogg. Domaren i fråga deltog inte på det särskilda exteriördomarseminarium
beträffande brakycefalproblematiken 2018-02-23 som hölls i samband med generella
domarkonferensen men var då inte heller domare på någon av raserna som medförde
att konferensen var obligatorisk.
DK diskuterade ärendet och beslutade att i detta fall acceptera frånvaron och domaren
får behålla auktorisationen på rasen. DK önskar dock att domaren tar del av allt
material från konferensen.
§ 53 Övriga skrivelser
a) Övriga skrivelser
Ytterligare skrivelse hade inkommit från Göran Bodegård gällande klimatpåverkan
inom organisationen.
DK instämmer med CS svar, 2-2019 § 34 b), ”tackade Göran Bodegård för ett initierat
brev och kommer att ta till sig synpunkterna i en uppdaterad miljö- och
hållbarhetspolicy.”
Miljö- och hållbarhetspolicyn kommer presenteras på CS nästa möte 11-12 juni.
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§ 54 Arbetsgrupper
a) Arbetsgruppen för ”Utformning av innehållet i distansutbildningar för
exteriördomare”
Enligt uppdrag från DKs möte 2-2019 § 33 a) hade Nina Karlsdotter korrekturläst
materialet i distansutbildningarna.
DK tog del av Nina Karlsdotters kommentarer och beslutade att godkänna publicering
av de två befintliga utbildningarna. DK uttryckte dock en önskan om fler bilder men det
är något som kan kompletteras med under tidens gång.
DK önskar information från utbildningsavdelningen gällande tillvägagångssätt samt
kostnad för att lansera utbildningarna, utifrån vad som fungerar bäst för ändamålet.
DK diskuterade även vilka raser som det bör göras distansutbildningar på här näst.
Arbetsgruppen har i uppdrag att fortsätta ta fram distansutbildningar för svenska
raser.
b) Resursgruppen för ”Traditionella exteriördomarkonferenser”
Kjell Lindström informerade om det pågående arbetet med årets konferenser.
DK tackade för informationen.
c) Arbetsgruppen för ”Alternativa exteriördomarkonferenser”
DK diskuterade hur arbetet med alternativa exteriördomarkonferenser ska se ut
framöver. DK såg över framtida behov av mini-domarkonferenser samt behov av
presentation av numerärt små raser.
DK önskar att arbetsgruppen arbetar vidare med förslagen.
För kännedom fanns VU-beslutet att Svenska Domarföreningens domarträff för
shetland sheepdog 22 maj 2019 räknas som elevtjänstgöring för de som har tillstyrkan
att utbilda sig på rasen.
DK tackade för informationen.
d) Arbetsgruppen för ”Genomlysning av domarutbildningen”
Till mötet fanns ett skriftligt förslag på revidering av häftet ’Regler och riktlinjer för
utbildning av exteriördomare’.
DK gick igenom revideringsförslaget och förde ingående diskussioner kring förslagen.
För diskussion fanns även Marie Gadolins förslag till ändring av punkt 2.11 i ’Regler och
riktlinjer för utbildning av exteriördomare’.
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Uppdrogs till Nina Karlsdotter, Marie Gadolin och ordföranden att arbeta vidare med
åsikterna som diskuterades under mötet och fortsätta med sitt uppdrag att se över
hela dokumentet ”Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare”. Uppdraget
ska färdigställas så materialet kan presenteras på CS möte 13 augusti 2019. DK
beslutade att ha ett möte på distans för att godkänna arbetsgruppens material.
Alla ändringar gällande domarutbildningen kommer att träda i kraft den 1 januari
2020.
e) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare
Förslag fanns gällande ändring av blanketten som används vid förfrågan om CV till
utländska domare som inte dömt i Sverige tidigare.
DK beslutade att göra några ändringar i dokumentet. Uppdrogs till sekreteraren att
genomföra ändringarna och publicera dokumentet på SKKs hemsida.
§ 55 Domarutbildning
a) Gruppallroundutbildning
För kännedom fanns en lista över godkända ansökningar om att få genomföra
utbildning till gruppallrounddomare.
DK diskuterade läget för de domare som inte genomfört sina beviljade
utbildningsprogram på tre år. DK beslutade att domarnas kontaktpersoner ska höra av
sig till dem.
Två ansökningar om gruppallroundutbildning som bordlades under DKs möte 1-2019, §
13 a), togs upp.
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 8 fanns från Åke
Cronander.
DK beslutade att godkänna ansökan för grupp 8.
Till kontaktperson utsågs Kurt Nilsson.
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 5 fanns från Martin
Johansson.
DK beslutade att godkänna ansökan för grupp 5.
Till kontaktperson utsågs Karl-Erik Johansson.
Martin Johansson hade inkommit med en skrivelse gällande tillämpningen av reglerna
kring gruppallroundauktorisation.
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DK diskuterade skrivelsen och bekräftar att alla regelrevideringar träder i kraft 1
januari 2020.
DK diskuterade fortsättningsvis ’riktlinjer för allrounddomare’ som finns med i ’regler
och riktlinjer för utbildning av exteriördomare’. Uppdrogs till ordföranden att föra
diskussionen vidare till CS.
b) Preparandkurs
DK diskuterade val av lärare för preparandkursen 2021 samt den centrala
förberedande kurser i Anatomi samt Regler och bedömning 2020.
Uppdrogs till Ulrika Henriksson att boka föreslagna lärare.
Datum för centrala förberedande kurser i Anatomi samt Regler och bedömning 2020
kommer sättas utifrån när lärarna har möjlighet.
Preparandkursen planeras preliminärt att hållas 9-14 maj 2021.
Uppdrogs till Ulrika Henriksson att boka föreslagna lärare samt preliminärboka
föreslagen kursgård.
För information fanns anteckningar från en intervju med Kimmo Mustonen angående
Finska kennelklubbens upplägg av det praktiska inträdesprovet för blivande
exteriördomare som kallas Eye-for-a-dog-test.
Nina Karldotter presenterade informationen och DK beslutade att denna form av
praktiskt inträdesprov blir ett bra komplement till Svenska Kennelklubbens
antagningsprocess. Uppdrogs till Nina Karlsdotter att tillsammans med Ulrika
Henriksson färdigställa planeringen av inträdesprovet, bjuda in föreslagna domare för
provet samt fastställa datum utifrån när domarna har möjlighet.
c) Examinationer/Elev- och Aspiranttjänstgöring
En frågeställning hade inkommit från Mats Jonsson gällande rutiner kring
examinationer.
DK tog del av frågeställningen och ville informera att beredning pågår. DK ber Mats
Jonsson avvakta publicering av slutligt förslag.
d) Avslag – Utökning av rasregister
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om
att utöka sitt rasregister.
DK noterade informationen.
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Enligt önskemål från DK möte 2-2019, § 34 d), har Fågelhundklubbarnas Arbetsutskotts
återkommit i ärendet.
DK beslutade att bordlägga ärendet.
e) Övrigt
Enligt uppdrag från DK möte 3-2018, § 53 c), har Marie Gadolin och Kurt Nilsson
arbetat vidare med möjligt upplägg för en kurs i anatomi och bedömning riktad till
yngre personer.
Marie Gadolin och Kurt Nilsson presenterade sitt förslag på upplägg och DK såg positivt
på det. DK beslutade att det sammanställda förslaget ska skickas vidare till Sveriges
Hundungdom för tips och råd samt förfrågan om samarbete kring utbildningen. Kurt
Nilsson fick i uppdrag att bjuda in lärare, fastställa datum för två helger samt se till att
information skickas ut om att kursen kommer genomföras.
§ 56 Redovisning av DK/VU
a) VU-beslut sedan DKs möte 2019-03-19
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att;
- tillskriva de som deltog på elev- och aspiranttjänstgöringarna på wachtelhund i
Malmö 2019-03-30.
- bevilja Cathrin L Westin att gå aspirant på pekingese för Åke Cronander i Lidköping
2019-05-11.
- godkänna SDFs raspresentation på shetland sheepdog i Moholm 2019-05-22 att
räknas som elevtjänstgöring för deltagande domare som har tillstyrkt att utöka sitt
rasregister med rasen.
- bevilja Yvonne Brink att döma på Rottweilers Club of Connecticut utställning 2019-0511—12 i USA.
- bevilja dispens för Åke Cronander att döma kai, porcelaine och gonczy polski i
Kroatien 2019-04-28 samt 2019-04-30.
- bevilja Carina Östman ansökan om gruppallrounderauktorisation för grupp 8.
b) Redovisning av auktorisationer
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;
Johnny Andersson
airedaleterrier
släthårig foxterrier
strävhårig foxterrier
west highland white terrier
Carina Andersson Rapp

bolognese

Anna Lena Angeria

collie (korth + långh)
tax (korth / långh / strävh)
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Christina Bjerstedt-Ohlsson

hälleforshund
västsibirisk lajka

Agneta Doverholt

borzoi

Arvid Göransson

briard
mudi
boxer

Martin Johansson

alaskan malamute

Micael Johansson

saluki

Theres Johansson

tibetansk terrier

Joel Lantz

pinscher
amerikansk cocker spaniel
cocker spaniel

Jeanett Lemmeke

italiensk vinthund
saluki

Charlotta Mellin

bearded collie
tysk spets / klein-, mittel- & grosspitz

Susanne Nilsson

dobermann

Bo Paulsson

american foxhound

Lena Persson

irländsk varghund
skotsk hjorthund

Lena Rollmar

irländsk vattenspaniel

Karin Sjöholm Östlund

cao da serra da estrela (pelo comprido + pelo curto)
tosa
japanese chin
prazský krysarík

Auktorisationer genom examination;
Johan Andersson
tysk spets / klein-, mittel- & grosspitz
Bengt-Åke Bogren

amerikansk cocker spaniel
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Patrik Cederlöf

chihuahua (korth + långh)

Anne-Chaterine Edoff

ungersk vizsla (korth + strävh)

Gina Ekström Persson

bullmastiff

Thomas Eriksson

ungersk vizsla (korth + strävh)

Anna Fors Ward

ungersk vizsla (korth + strävh)

Markus Gisslén

bearded collie

Petra Högberg

schnauzer (p/s + sv)

Jens Karlsson

berner sennenhund

Joel Lantz

dvärgpinscher
schnauzer (p/s + sv)

Aina Lundmark

ungersk vizsla (korth + strävh)

Charlotta Mellin

amerikansk cocker spaniel

Ulf Ottosson

ungersk vizsla (korth + strävh)

Lena Persson

afghanhund

Patric Ragnarson

ungersk vizsla (korth + strävh)

Gunilla Skallman

ungersk vizsla (korth + strävh)

Annica Uppström

ungersk vizsla (korth + strävh)

Anita Whitmarsh

vit herdehund
pekingese

Maritha Östlund-Holmsten
papillon / phalène
(kompletterande examination papillon; tidigare fullgjorda elev-/aspiranttjg phalène)
Auktorisationer genom inkommet intyg arbetsprovsnärvaro samt tidigare godkända
examinationer;
Gina Ekström Persson
boxer
dobermann
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rottweiler
Jens Myrman

finsk spets
norrbottenspets

Auktorisationer genom inkommet intyg jaktprovsnärvaro samt tidigare godkända elev/aspiranttjänstgöringar;
Patric Ragnarson
grosser münsterländer
korthårig vorsteh
Auktorisationer för domare i grundutbildning;
Martin Adner
bracco italiano
Jennie Andersson

pomeranian

§ 57 Ledamöternas uppdrag
a) Lista över ledamöternas uppdrag
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs:
Nr 3-2018
§ 53 c)

… kurs i anatomi och bedömning riktad till yngre personer… Uppdrogs till
Kurt Nilsson och Marie Gadolin att arbeta vidare med detta.

Arbetet med denna punkt redovisas under § 55 e).
Nr 5-2018
§ 93 d)

Uppdrogs till Nina Karlsdotter, Marie Gadolin och Thomas Uneholt att
arbeta vidare med förslaget som behandlar utbildningsprogrammens
innehåll.

Arbetet med de digitala utbildningarna redovisas under § 54 d) samt § 55 b).
§ 94 c)

DK diskuterade möjligheterna till ett praktiskt inträdesprov.
Uppdrogs till Nina Karlsdotter att se över ett upplägg av ett praktiskt
inträdesprov i likhet med det som Finska Kennelklubben använder.

Arbetet med denna punkt redovisas under § 55 b).

SKK/DK nr 3-2019
2019-05-14
Sida 14/19

Nr 1-2019
§ 12 d)

Som ett led i det övergripande arbetet beslutade DK att ge
arbetsgruppen uppdraget att se över hela dokumentet ”Regler och
riktlinjer för utbildning av exteriördomare”. Uppdrogs till arbetsgruppen
att färdigställa alla regelrevideringar till DKs möte nr 3-2019, 14 maj, för
att kunna presentera det på CS möte nr 4-2019, 13 augusti.

Arbetet med denna punkt redovisas under § 54 d).
Nr 2-2019
§ 26 a)

Ordföranden och sekreteraren uppdrogs sammanställa budget och
verksamhetsplan för godkännande på DKs nästa möte.

Arbetet med denna punkt färdigställdes under § 47 a).
§ 29 c)

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.

Uppdragets genomförande redovisas under § 50 b).
§ 29 c)

En diskussion om anvisningarna för honnörsdomare uppstod. Uppdrogs
till Anna Uthorn att se över texten som publicerades av CS februari 2003.

Färdigställande av detta uppdrag redovisas under § 50 c).
§ 30 b)

Ansökan fanns om avauktorisation som exteriördomare från Barbara
Ruth Smith.
DK beslutade att bordlägga ansökan. Uppdrogs till Marie Gadolin att
kontakta Barbara för att föreslå en vilande auktorisation.

Arbetet med denna punkt redovisas under § 51 a).
§ 33 a)

Uppdrogs till Anna Uthorn och Nina Karlsdotter att korrekturläsa
materialet i utbildningarna. DK uttryckte att arbetsgruppen får vara de
som i slutändan kvalitetssäkrar utbildningarna.

Arbetet med denna punkt redovisas under § 54 a).
§ 34 a)

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. Uppdrogs till ordföranden att informera
domaren om skrivelsen.
Ordföranden meddelade att uppdraget var genomfört, redovisas under § 54 d).
§ 38 c)

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.

Arbetsgruppen meddelade att arbetet var genomfört.
§ 58 Information från DK och kansli
a) Ordföranden
Ordföranden informerade om höjdpunkterna från FCI generalförsamlings möte i
Shanghai 2019-04-30.
DK tackade för informationen.
b) Ledamöterna
Inget att rapportera.
c) Tävlings- och Utbildningschefen
Kjell Svensson informerade om att en canadian eskimo dog nu finns registrerad i SKKs
stambok samt att raserna dansk-svensk gårdshund och ciobanesc romanesc de
bucovina är slutligt erkända av FCI och får nu erhålla CACIB.
DK noterade informationen.
d) Sekreteraren
Sekreteraren presenterade digitala lösningar för att underlätta ledamöternas arbete
inom kommittén.
DK tackade för informationen.
e) Utbildningsavdelningen
Ulrika Henriksson informerade om resultatet från domarexaminationen på ungersk
vizsla i samarbete med SVK/SKF domarkonferens 2019-04-05.
DK noterade informationen.
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§ 59 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från
a) Federation Cynologique Internationale (FCI)
För kännedom fanns cirkulär;
- 17/2019 Sri Lankas kennelklubb informerar om dess nya namn The Kennel
Association of Lanka.
- 18/2019 Cyperns kennelklubb informerar om att Mr Salvatore Martina har blivit
oåterkalleligt avstängd som exteriördomare, uppfödare och utställare sedan 2019-0312.
- 19/2019 Australiens kennelklubb informerar om att Mrs Susan Davis har blivit
avstängd som exteriördomare under en sexmånaders period från 2019-02-06 till 201908-06.
- 20/2019 Algeriets kennelklubb informerar om deras nya telefonnummer
+213 550 717 566.
- 26/2019 Makedoniens kennelklubb informerar om att Mr Sasho Peshev har blivit
avstängd som exteriördomare under en period om fyra år, från 2019-04-03 till 202304-03.
För kännedom fanns huvudbesluten från FCI generalkommittés möte i Helsingfors
2019-02-20—21.
För kännedom fanns standarden för en av FCI ny provisoriskt erkänd ras, anjing
kintamani-bali.
För kännedom fanns ett uttalande från FCI gällande hur Österrikes ’federal animal
welfare act’ påverkar europautställningen i Österrike 2019-06-14--16.
För information fanns bildspelet ingående i ’breed-specific education’ för rasen istrian
hound. FCI påminde även om att alla presentationer för definitivt och provisoriskt
erkända raser kan skickas in till FCI. Presentationerna publiceras under stycket ’breedspecific education’ på www.fci.be.
För kännedom fanns listor över FCI internationella utställningar 2019, 2020 samt 2021.
DK noterade samtlig information.
b) Centralstyrelsen (CS)
För kännedom fanns Svenska Kennelklubbens remissvar till jordbruksverket gällande
förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter.
DK noterade informationen.
Protokoll fanns från Centralstyrelsens möre nr 2-2019.
Protokollsutdrag från CS möte 2-2019, 10 april 2019.
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§ 28 Föregående protokoll
a) § 6 b) Förslag till nya arvoden för funktionärer från 2020
Ulf Uddman informerade om att frågan inte har varit helt okomplicerad att
försöka lösa på grund av de olika skatteregler som gäller för svenska och
utländska personer.
SKKs revisionsfirma, BDO, har varit behjälplig liksom en arbetsgrupp inom
länsklubbarnas ordförandegrupp.
Förslag att arvodet från och med den 1 januari 2020 ska vara 1 250 kr för
svenska domare och 950 kr för ringsekreterare.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
När det gäller utländska domare behöver ytterligare information hämtas när
det gäller den s.k. SINK-skatten (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta)
innan slutligt beslut tas.
Utländska domare kommer att informeras om de nya skattereglerna.
Information kommer även att lämnas till länsklubbarnas ordförandegrupp.
CS noterade informationen.
DK noterade informationen.
§ 31 Information från SKKs VD
b) Plan för revidering av SKKs allmänna regler för utställning, prov, tävling
och beskrivning
Inför den kommande regelrevideringen fanns förslag på hur revideringen på
bästa sätt ska genomföras fram till att de nya reglerna ska gälla.
CS beslutade att fastställa förslaget.
DK tog del av protokollsutdraget samt en plan för regelrevideringen med ett schema.
§ 34 SKK/DK
c) Information från ordförande
Domarkonferens 2019 – Svenska Dvärghundsklubben, SDHK
Kommittén har uppmärksammat att klubben har en utomnordisk
raspresentatör, vilket inte stämmer överens med beslut som CS tidigare tagit
med att t.ex. främst ha nordiska representanter som ska döma brakycefala
raser.
CS beslutade att ytterligare information ska inhämtas i frågan till nästa
möte.
DK noterade informationen.

c) Utställningskommittén (UtstK)
Protokoll fanns från Utställningskommitténs möte nr 2-2019.
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna.
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d) Utbildningskommittén (UK)
Protokoll fanns från Utbildningskommitténs möte nr 2-2019.
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna.
e) Avelskommittén (AK)
Protokoll fanns från Avelskommitténs möte nr 1-2019.
Protokollsutdrag från Avelskommitténs möte nr 1-2019, 2019-02-16—17.
§ 21 Arbete med brakycefala raser
Sedan flera år tillbaka pågår ett projekt som syftar till att arbeta proaktivt
för kortskalliga (brakycefala) rasers hälsa. På senare år har arbetet
intensifierats och flera arbetsgrupper har tillsatts inom olika områden för
att föra arbetet framåt inom hela organisationen. Att SKK står enad är en
förutsättning för att få till ett hållbart arbete som genomsyrar alla delar
av hundavel, hundägande och tävling. För att de aktuella hundrasernas
existens, ur ett hälso- och välbefinnandeperspektiv, inte ska bli ifrågasatt
är det viktigt att vi arbetar tillsammans för en minskning av de exteriöra
överdrifterna och därmed för en minskad hälsoproblematik. SKK/AK ser
sin roll i avels- och hälsoarbetet för dessa raser som central inom
organisationen och på dagens möte ägnades en lång stund åt ingående
diskussioner om arbetet med de brakycefala raserna.
DK tog del av protokoll samt protokollsutdrag som lades till handlingarna.
§ 60 Övriga frågor
Inga inkomna ärenden.
§ 61 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
samt ärenden som ska publiceras på webben
Inget ärende som inte får offentliggöras.
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§ 62 Mötet avslutades
Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat.
Vid protokollet
Johanna Anderkrans
Justeras
Thomas Uneholt

Karl-Erik Johansson

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

