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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté fredag 
2016-10-21. 
 
 

Närvarande ledamöter: 

Mats Stenmark (ordf), Johan Andersson, Karl-Erik Johansson, Nina Karlsdotter, Kjell 
Lindström, Ewa Widstrand, Carin Åkesson 

Adjungerade:  

Kjell Svensson (Tävlings- och utbildningschef) 

Anmält förhinder:  

Ulrika Henriksson (Utbildningsavdelningen) 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 

§82 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 

§83 Val av justeringspersoner 

Karl-Erik Johansson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§84 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 
 

§85 Föregående protokoll 

DKs protokoll nr 4-2016 godkändes och lades till handlingarna. 
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§86 Resultatrapport 

Resultatrapporten för september 2016 granskades och lades därefter till handlingarna. 
 
 

§87 Domarkonferenser 

a) Ansökan om domarkonferens 2019, bordlagt ärende 
DK bordlade, på föregående möte, ansökan från Specialklubben Rhodesian Ridgeback 
Sverige, Svenska Dalmatiner Sällskapet, Svenska Spets- och Urhundklubben, Svenska 
Welsh Corgi Klubben, Svenska Lancashire Heeler Klubben och Specialklubben för 
Västgötaspets om att få arrangera bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2019. DK 
uppmanade klubbarna att samarrangera konferensen under en helg. 
 
Svar fanns från ovanstående klubbar där samtliga återkallar sin ansökan då de anser 
att ett samarrangemang inte kommer att uppfylla det syfte som klubbarna har med 
konferensen. 
 
DK noterade klubbarnas önskan om att återkalla sina ansökningar. Vidare konstaterar 
DK att vid en ny ansökan om exteriördomarkonferens, som tidigast kan arrangeras 
2020, måste ansökan innehålla presentation av minst 4 raser per dag. Klubbarna 
behöver även ange i sin ansökan vilka klubbar man vill samarrangera med. 
 
Vid DKs möte den 30 augusti avslogs två specialklubbars ansökan att få arrangera 
bidragsberättigad exteriördomarkonferens då det inte fanns utrymme för fler 
konferenser 2019.  
 
DK beslutade att tillfråga Svenska Vorsteh Klubben och Specialklubben för 
Kontinentala Fågelhundar de fortfarande är intresserade av att arrangera 
bidragsberättigad exteriördomarkonferens den 6 – 7 april 2019. 
 
Vidare diskuterade DK de administrativa rutinerna kring exteriördomarkonferenser. 
DK ser mycket allvarligt på att många konferensprotokoll tar för lång tid att komma in 
till DK för godkännande. 
 
 
b) Redovisning av domarkonferens 
Protokoll samt ekonomisk redovisning från Svenska Dvärghundklubbens 
exteriördomarkonferens den 14 – 15 november 2015 fanns för godkännande. 
 
DK beslutade att godkänna protokoll, efter en smärre korrigering, samt ekonomisk 
redovisning, därefter kan bidraget betalas ut. Vidare konstaterar DK att det tagit 
nästan ett år för klubben att skicka in protokollet för godkännande vilket inte är 
acceptabelt. Därefter lades protokoll samt ekonomisk redovisning till handlingarna. 
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Protokoll samt ekonomisk redovisning från Svenska Bergs- och Herdehundklubbens 
(SBHK) exteriördomarkonferens den 1 – 2 oktober 2016 fanns för godkännande. 
 
DK beslutade att godkänna protokollet samt den ekonomiska redovisningen, därefter 
kan bidraget betalas ut. DK tackar SBHK för den snabba hanteringen av protokollet och 
ekonomiska redovisningen. 
 
 
Vidare vill DK påminna alla Specialklubbar som arrangerar exteriördomarkonferens att 
raskompendierna ska skickas ut till samtliga domare som är auktoriserade på raserna 
oavsett om de deltagit på konferensen eller inte. 
 
 

§88 Domarfrågor 

a) Domares bedömning och uppträdande 
Skrivelse fanns från Svenska Pudelklubben med begäran om ändring av prissättning på 
Krulltotts Calle SE24233/2014, utställd den 24 april 2016 som dvärgpudel i öppen klass. 
Svenska Pudelklubben yrkar på att priset ska ändras från good till disqualified då 
hunden är registrerad som black & tan. Enligt rasstandarden är ”päls som inte är 
enfärgad” ett diskvalificerande fel. 
 
DK beslutade att rekommendera UtstK att stryka priset. 
 
 
Skrivelse fanns från en exteriördomare som erhållit ett anonymt brev som innehåller 
anklagelser mot domare att de inte, enligt skriftställaren, dömer efter rasstandards 
samt ägnar sig åt så kallat ”snördomeri”. 
Aktuell domare ställer frågan till DK om de vet om andra domare fått/får liknande 
skrivelser. Vidare påpekar domaren att det tråkiga i att inte våga stå för sina åsikter. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att flera domare har fått liknande anonyma 
skrivelser. DK uttalar att det är beklagligt med skrivelser som denna samt att anonyma 
skrivelser inte handläggs av SKKs kommittéer. Därefter lades skrivelsen till 
handlingarna. 
 
 
För kännedom fanns en skrivelse från en utställare med sekundär progressiv MS som 
känt sig illa bemött av en domare i utställningsringen på grund av sin diagnos. 
Utställaren informerar alltid ringsekreterarna i förväg så att inga missförstånd om 
hennes fysiska uppträdande ska uppstå. 
 
DK tog del av skrivelsen och beklagar att utställaren har känt sig illa bemött. Därefter 
lades skrivelsen till handlingarna. 
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b) Domares återbud 
För kännedom fanns information från Liz-Beth C Liljeqvist beträffande återbud till ett 
domaruppdrag på grund av bristande kommunikation från arrangören. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
För kännedom fanns information från Göran Bodegård beträffande återbud till ett 
domaruppdrag på grund av hälsoskäl. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
c) Bestyrelserapporter 

Fanns bestyrelserapporter från länsklubbars utställningar mellan 28 maj och 11 
september 2016 för eventuella åtgärder.  

 
DK konstaterade att i fyra av rapporterna fanns det noteringar om domare. 
 
En protest har hänvisats till DK gällande prissättningen på samojed på grund av färgen 
samt en hund som tilldelats KEP vid Södermanlands Kennelklubbs utställning i 
Eskilstuna den 20 – 21 augusti. DK konstaterar att detta faller under domarens ”fria 
skön” samt att domaren har noterat i kritiken anledningen till sin prissättning. Vidare 
konstaterar DK att KEP är ingen prissättning och kan därför heller inte strykas. 
 
DK beslutade att avslå protesten. 
 
 

§89 Ansökningar 

a) Gruppallroundauktorisation 
Fanns ansökan från Sjoerd Jobse beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 7. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan.  
 
 
Fanns ansökan från Jens Myrman beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 2. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan.  
 
 
Fanns ansökan från Jens Myrman beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
10. 
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DK beslutade att bevilja ansökan.  
 
 
Fanns ansökan från Arvid Göransson beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
6. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan.  
 
 
b) Följdauktorisation 

Ansökan fanns från Morgan Wackt beträffande följdauktorisation för rasen american 
foxhound. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
c) Honnörsdomare 
Ansökan fanns från Lilian Jonsson om att få bli Honnörsdomare. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan samt tacka Lilian Jonsson för långt och väl utfört värv. 
 
 

§90 Raskompendier 

Meddelades att maremma abbruzzese, kuvasz, cane corso och pudel är godkända och 
därmed kan bidraget om 3 000 kr betalas ut till klubbarna. 

 
Vid granskning av raskompendier gällande raser som finns listade i SRD ska en av 
granskarna vara en person utsedd att AG SRD och en granskare utsedd av DK.  
 
Uppdrogs till sekreteraren att kontakta AG SRD och be dem inkomma med namn på 
granskare för japanese chin, cavalier king charles spaniel, yorkshireterrier och shar pei. 
 
 

§91 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) 

För kännedom fanns en sammanställning av en enkät till domare som dömer 
kortskalliga raser. 
 
DK tog del av sammanställningen och konstaterar att det är en intressant redogörelse 
om än något spretig och svårläst. DK lade därefter enkäten till handlingarna. 
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§92 Övriga skrivelser 

Skrivelse, ställd till CS, fanns från Göran Bodegård där han vill delge DK några 
funderingar kring, som han anser, ”SKKs kulturella och intellektuella tvinsot”  
 
DK tog del av skrivelsen och tackar för synpunkterna och lades därefter till 
handlingarna. 
 
 

§93 Arbetsgrupper 

a) Arbetsgruppen för ”Förändrade rutiner vid inbjudan av exteriördomare från andra 
länder” 
Ordföranden rapporterade från arbetsgruppens arbete samt redovisade vad han ska 
informera om på Länsklubbsseminariet den 22 – 23 oktober 2016. 
 
Arbetsgruppens sammanställning och förslag ska presenteras på CS möte den 2 – 3 
november 2016. 
 
DK diskuterade ingående arbetsgruppens förslag och konstaterar bland annat att det 
inte får försvåra administrationen för mycket för klubbarna. 
 
 
b) Arbetsgruppen för ”Utformning av innehållet i distansutbildningar för 
exteriördomare” 
Johan Andersson rapporterade från arbetsgruppens arbete och presenterade en idé 
om en ”domarportal” där man samlar distansutbildningar vartefter de produceras, 
men även övrigt material som rör domare/domarutbildning. 
 
DK anser att förslaget om en ”domarportal” är en mycket bra idé som de gärna ser att 
arbetsgruppen fortsätter att utveckla.  
 
Vidare diskuterade DK vilka raser som kan vara aktuella samt beslutade att syftet är att 
utbilda svenska domare. 
 
Kjell Svensson rapporterade att Utbildningskommittén beviljat ansökan från SKKs 
investeringsbudget med 100 000 kr.  
 
Uppdrogs till arbetsgruppen att driva arbetet vidare med stöd från kansliet samt att ta 
fram en projektbeskrivning innan man går ut externt med förfrågningar. 
 
 
c) Arbetsgruppen för ”Traditionella exteriördomarkonferenser” 
Kjell Lindström rapporterade att arbetsgruppens uppdrag rullar på enligt planen.  
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Henrik Johansson har ställt en fråga om reseersättning utgår för att delta på ett 
förberedande möte inför en exteriördomarkonferens där han är DKs kontaktperson. 
 
DK beslutade att bevilja reseersättning och förutsätter att billigaste färdmedel 
tillämpas. 
 
 
d) Arbetsgruppen för ”Alternativa exteriördomarkonferenser” 
Nina Karlsdotter rapporterade från arbetet i arbetsgruppen och tog upp frågan 
gällande arvodering av presentatören samt kostnader för hundägare vid alternativa 
exteriördomarkonferenser. 
 
DK beslutade att ett arvode om 500 kr samt reseersättning utgår till presentatören 
samt att DK står för den kostnaden. Svenska Domarföreningen (SDF) har anmält att de 
är villiga att betala en del av kostnaderna. DK beslutade att föreslå SDF att betala 
kostnaderna för hundägarna. 
 
 
e) Arbetsgruppen för ”Generella Domarkonferensen 24 – 25 februari 2018” 
För kännedom fanns minnesanteckningar från arbetsgruppens möte den 8 september 
2016. 
Kjell Svensson rapporterade att befintlig arbetsgrupp kommer att ha ytterligare ett 
avstämningsmöte innan årsskiftet. Arbetsgruppen kommer sedan att utökas och kallas 
till ett möte den 25 januari 2017. 
 
 
f) Arbetsgruppen inför ”Länsklubbsseminariet den 22 – 23 oktober 2016” 
Kjell Lindström rapporterade att man fått förväntat antal deltagare vid 
Länsklubbsseminariet samt att program, deltagarlista med mera har skickats ut. 
 
 

§94 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildning 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 3 har kommit från Martin 
Johansson. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till kontaktperson utsågs Nina Karlsdotter. 

 
 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 9 har kommit från Lisa 
Molin. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till kontaktperson utsågs Karl-Erik Johansson. 
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Åke Cronander har ansökt om att få en korrigering i sin gruppallroundutbildning i grupp 
5. Skälet till ansökan är att det är svårt att få till aspiranttjänstgöring på numerärt små 
raser som sällan förekommer på utställning. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 
För kännedom fanns lista över godkända ansökningar om att få genomföra utbildning 
till gruppallrounder. 
 
 
b) Allrounddomarutbildning 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att fastställa framtagna utbildningsplaner för 
Eva Liljekvist-Borg, Eva Nielsen samt Svante Frisk i allrounddomarutbildningen. 
 
DK diskuterade utbildningen för framtida allrounddomare som ska presenteras på CS 
möte den 2 – 3 november 2016. 
 
DK beslutade att ordföranden muntligt ska redovisa DKs förslag för CS. Uppdrogs till 
Nina Karlsdotter att ta fram en presentation på förslagen. 
 
 
c) Preparandkurs 
DK diskuterade ett bordlagt ärende från DKs möte den 30 augusti om att utse en 
arbetsgrupp för att göra en genomlysning av utbildningen. 
 
DK beslutade att arbetsgruppen ska bestå av Nina Karlsdotter (sammankallande), Kjell 
Lindström, Ulrika Henriksson (kansliresurs) samt ytterligare en föreslagen person som 
uppdrogs till Nina Karlsdotter att tillfråga. 
 
Arbetsgruppens uppdrag är att genomlysa preparandkursen samt 
uttagningsprocessen. Uppdraget ska presenteras på DKs möte den 28 mars 2017. 
 
 
Fanns ett förslag på en fördjupad utbildning i anatomi, beteende och bedömning som 
skickats till UK från Västra Kennelklubben. 
 
DK gick igenom förslaget och konstaterar att text beträffande preparandkursen ska 
strykas. Vidare måste det framgå tydligt att Centralprovet måste göras för att kunna 
söka till preparandkursen. 
 
I övrigt ser DK positivt på utbildningen. Uppdrogs till ordföranden att redigera texten i 
förslaget, därefter kontakta KHMs ordförande för synpunkter. Redigerat förslag ska 
sedan till DK för beslut innan UK kan få ett svar. 



  

SKK/DK nr 5-2016 
2016-10-21 

Sida 9/19 
 
 

 
d) Avslag – utökning av rasregister 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om att 
få utöka sitt rasregister. 
 
 
e) Ansökan om utbildningsdag den 6 – 7 maj 2017, Svenska Terrierklubben 
Ansökan fanns från Svenska Terrierklubben om att få arrangera en presentations- och 
examinationshelg den 6 – 7 maj 2017. Aktuella raser är american staffordshire terrier, 
bedlingtonterrier, australisk terrier och yorkshireterrier. 
 
DK beslutade att godkänna föreslagna examinatorer. 
 
 
f) Rasklubbarnas aspirantdomare och examinatorer 
Johan Andersson och Karl-Erik Johansson redovisade sitt uppdrag, från föregående 
möte, att ta fram ett förslag på domare på de raser där det saknas 
aspirantdomare/examinatorer. 
 
DK tog del av förslagen och beslutade att godkänna dessa och därmed kan kansliet 
lägga till dem på listan. 
 
 
g) Allmän diskussion beträffande domarutbildningen – bordlagd fråga 
DK diskuterade ett bordlagt ärende från DKs möte den 30 augusti om att utse en 
arbetsgrupp för att göra en genomlysning av vidareutbildningen. 
 
DK beslutade att arbetsgruppen ska bestå av Karl-Erik Johansson (sammankallande), 
Nina Karlsdotter samt ytterligare en föreslagen person som uppdrogs till Karl-Erik 
Johansson att tillfråga. 
 
Arbetsgruppens uppdrag är att genomlysa vidareutbildningen, dispenser samt 
examinationer. Uppdraget ska vara klart och presenteras på DKs möte den 28 mars 
2017. 
 
 

§95 Redovisning av DK/VU 

a) VU-beslut sedan DKs möte den 30 augusti 2016 

DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 

 

- godkänna utbildningsplanen för Åsa Andersson i grupp 9. 

- godkänna ansökan från Mats Jonsson om gruppallroundutbildning för grupp 5 
samt godkänna utbildningsplanen. 
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- godkänna genomförd utbildning för Mikael Nilsson i grupp 10 i 

gruppallroundutbildningen, dock ska han döma flera av raserna i gruppen innan 
han kan utnämnas till gruppallrounddomare. 

- avslå programförslag för fågelhundsträff med elevtjänstgöringsstatus i regi av 
SDF 

- godkänna utbildningsplanen samt fastställa att utbildningen är genomförd i 
grupp 7 för Sjoerd Jobse. 

 
 
b) Redovisning av auktorisationer 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Carina Andersson Rapp bichon frisé 
 
Johan Andersson australian kelpie 
 bouvier des flandres 
 lancashire heeler 
 
Anna Lena Angeria fransk bulldogg 
 
Helene Björkman nederlandse kooikerhondje 
 
Åke Cronander norsk lundehund 
 karelsk björnhund 
 rysk-europeisk lajka 
 västsibirisk lajka 
 östsibirisk lajka 
 
Anne-Chaterine Edoff finsk spets 
 
Carina Ekwall podengo portugues (samtliga storlekar och hårlag) 
 
Morgan Granander japanese chin 
 
Arvid Göransson field spaniel 
 
Magnus Hagstedt löwchen 
 
Karin Hedberg belgisk vallhund (groenendael/ laekenois/ malinois/ 

tervueren) 
 
Martin Johansson berner sennenhund 
 boxer 
 broholmer 
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 dogue do bordeaux 
 landseer 
 mastiff 
 pyreneisk mastiff 
 rottweiler 
 
Theres Johansson basset artesien normand 
 petit basset griffon vendéen 
 
Mats Jonsson lancashire heeler 
 
Eva Liljekvist Borg shiba 
 tysk spets (klein,, mittel- & grosspitz) 
 
Kjell Lindström azawakh 
 sloughi 
 
Bertil Lundgren blodhund 
 
Maria Lönnhammar podengo portugues (samtliga storlekar och hårlag) 
 
Charlotta Mellin pinscher 
 
Anna-Lena Munkvall airedaleterrier 
 english toy terrier 
 
Eva Nielsen staffordshire terrier 
 yorkshireterrier 
 tysk jaktterrier 
 west highland white terrier 
 breton 
 bracco italiano 
 
Fredrik Nilsson malteser 
 
Mikael Nilsson chart polski 
 italiensk vinthund 
 sloughi 
 whippet 
 
Carina Olsson alpenländische dachsbracke 
 
Bo Paulsson hälleforshund 
 jämthund 
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 karelsk björnhund 
 norsk älghund, grå (gråhund) 
 norsk älghund, svart 
 svensk vit älghund 
 drever 
   
Patric Ragnarson rysk-europeisk lajka 
 västsibirisk lajka 
 
Karin Sjöholm Östlund kuvasz 
 pyrenéerhund 
 sankt bernhardshund (kort- och långhårig) 
 chow chow 
 eurasier 
 
Gunilla Skallman hälleforshund 
 karelsk björnhund 
 norsk älghund, svart 
 rysk-europeisk lajka 
 
Jan Törnblom borderterrier 
 griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon 
 
Annica Uppström akita 
 american akita 
 isländsk Fårhund 
 japansk spets 
 norsk buhund 
 
Monica Vikner Stafberg affenpinscher 
 airedale terrier 
 kerry blue terrier 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Johan Andersson belgisk vallhund (groenendael/ laekenois/ malinois/ 

tervueren) 
 kuvasz 
 
Johnny Andersson australian shepherd 
 
Marie Callert silky terrier 
 
Åke Cronander finsk lapphund 
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 jämthund 
 
Anette Edlander irish softcoated wheaten terrier 
 bolognese 
 
Anne-Chaterine Edoff dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit) 
 
Nicklas Eriksson cocker spaniel 
 
Carina Ekwall borzoi 
 
Svante Frisk chow chow 
 jämthund 
 basset hound 
 dalmatiner 
 rhodesian ridgeback 
 labrador retriever 
 
Morgan Granander griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon 
 
Ann-Christin Johansson basenji 
 shiba 
 
Martin Johansson engelsk bulldogg 
 newfoundlandshund 
 
Camilla Karlsson old english sheepdog 
 shetland sheepdog 
 pyrenéerhund 
 
Charlotta Mellin dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit) 
 
Eva Nielsen collie, kh + lh 
 tysk schäferhund 
 dansk-svensk gårdshund 
 rottweiler 
 
Mikael Nilsson borzoi 
 galgo espanol 
 greyhound 
 irländsk varghund 
 saluki 
 
Sara Nordin shetland sheepdog 
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Cindy Pettersson mops 
 
Elisabeth Rhodin flatcoated retriever 
 
Annica Uppström norsk lundehund 
 
Monica Vikner Stafberg coton de tuléar 
 
Cathrin L Westin cavalier king charles spaniel 
 chinese crested 
 
Maritha Östlund-Holmsten dalmatiner 
 
Auktorisationer på raser i grundutbildningen;  
 
Gudrun Brunnström flatcoated retriever 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 
Gabriella Carlid pekingese 
(1:a auktorisation = ny domare)  pomeranian 
 
Agneta Doverholt saluki 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 
Anna Friberg chinese crested dog 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 
Michael Ganzer fransk bulldogg 
(1:a auktorisation = ny domare) pudel (stor/mellan/dvärg/toy) 
 
Markus Gisslén tibetansk terrier 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 
Joel Lantz cavalier king charles spaniel 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 
Lena Persson shih tzu 
(1:a auktorisation = ny domare) 
 
Jenny Öhqvist bearded collie 
(1:a auktorisation = ny domare) 
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§96 Ledamöternas uppdrag 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
 
Nr 3/2016 
§48 d Kontakta Åke Hedhammar beträffande utbildning av domare på de 

brakycefala raserna. 
 
 Ordföranden rapporterade att Åke Hedhammar kommer att ta fram 

förslag till utbildningsmaterial i nära samarbete med av klubbarna 
utsedda rasspecialister. DK tillfrågar klubbarna beträffande 
rasspecialisterna. En inbjudan till ett första kurstillfälle ska sedan skickas 
ut till aspirantdomare/examinatorer för aktuella raser.  

 
Nr 4/2016 
§ 72 g Gå igenom filmerna från Chow Chow Africa Team och komma fram till om 

de användbara i domarutbildningen. 
 
 Beslutades att filmerna ska skickas vidare till Chow Chow Ringen och de 

får avgöra om de vill informera domare och övriga intresserade om att 
filmerna finns. 

 
 

§97 Information från DK och kansli 

a) Ordföranden 
Inget att rapportera. 
 
 
b) Ledamöterna 
Inget att rapportera. 
 
 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
Inget att rapportera. 
 
 
d) Sekreteraren 
Inget att rapportera. 
 
 
e) Utbildningsavdelningen 
Utgår då utbildningsavdelningen hade förhinder att delta på mötet. 
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§98 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från 

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

- 31/2016, FCI Guidelines for breeders and owners on wellfare, well-being and 
protections for dogs worldwide. 

- 33/2016 med information från Eesti Kennelliit (EKL) att Jelena Kruus har stängts 
av som internationell FCI domare under perioden 1 november 2016 till och med 
30 april 2017. 

- 34/2016 med information från Ente Nazionale della Cinofilia att Danilo Giorgois 
avstängning dom internationell FCI domare har hävts från och med 22 april 
2016. 

- 35/2016 med information från FCI General Committee beträffande 
domarstatusen för Igor Vyguzov. Domaren är avstängd av Russian Kynological 
Federation och har flyttat sin domarlicens till Montenegro. Aktuell domare är 
avstängd under perioden 1 november 2016 till och med 1 februari 2017. 
En arbetsgrupp utsedd av FCIs styrelse ska analysera befintliga dokument och 
föreslå en slutlig lösning inom den stipulerade tidsperioden. 

- 36/2016 med information från FCI General Committee beträffande Franki 
Leung. Med anledning av den oklara situationen rörande domaren Frank 
Leungs domarauktorisation så gäller följande. Fr.o.m. den 1 november 2016 till 
1 februari 2017 kan inte Mr. Leung vara registrerad på China Kennel Unions 
domarlista. Inbjudningar till FCI-arrangemang ska skickas till Hong Kong Kennel 
Club. Mr Leung är tillfälligt avstängd från att döma på FCIs internationella 
utställningar mellan den 1 november 2016 till 1 februari 2017.  En arbetsgrupp 
utsedd av FCIs styrelse ska analysera befintliga dokument och föreslå en slutlig 
lösning inom den stipulerade tidsperioden. 

- 37/2016 med information från FCI General Committee beträffande Yolanda 
Nagler. Med anledning av den oklara situationen rörande domaren Yolanda 
Naglers domarauktorisation så gäller följande. Fr.o.m. den 1 november 2016 till 
1 februari 2017 kan inte Mrs Nagler vara registrerad på Rumänska 
Kennelklubbens domarlista. Inbjudningar till FCI-arrangemang ska skickas till 
Israels kennelklubb. Mrs Nagler är tillfälligt avstängd från att döma på FCIs 
internationella utställningar mellan den 1 november 2016 till 1 februari 2017. 
En arbetsgrupp utsedd av FCIs styrelse ska analysera befintliga dokument och 
föreslå en slutlig lösning inom den stipulerade tidsperioden. 

- 39/2016 med information från Eesti Kennelliit att Katrin Lahi-Temnikov har 
stängts av tills vidare som internationell FCI domare med början 29 september 
2016. 

 
 
För kännedom fanns: 

- Lista över internationella utställningar för 2016, 2017 och 2018. 
- Kalender över FCI Championships 2016 – 2019. 
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- Protokoll från General Assembly of the Europe Section’s möte den 29 augusti 

2016 i Bryssel. 
 
b) Nordisk Kennel Union (NKU) 
Ordföranden informerade från NKUs möte den 12 oktober 2016. Bland annat har NKU 
tagit fram en egen hemsida vilken snart är klar att publicera på webben. 
 
 
c) Centralstyrelsen (CS) 
Protokoll fanns från CS möte den 8 september 2016. 
 
Protokollsutdrag från CS möte den 8 september 2016 
§105 SKK/DK, 
 b) Protokollsutdrag § 50 – domarens fria skön 

DK har på SKK/CS uppdrag diskuterat ramarna kring domarens ”fria 
skön”. 

 
CS diskuterade DKs uttalande och önskade göra en smärre justering av 
texten enligt följande: DK konstaterar att man inte kan sortera in hälsa 
under domarens ”fria skön”. DK konstaterar att domarens ”fria skön” 
enbart gäller för tolkning av rasstandarder och kan därmed aldrig kopplas 
ihop med hälsa. 

 
DK noterade CS justering. 
 
 c) Protokoll per capsulam 

CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet beträffande en 
domare som dubbelbokat sina domaruppdrag och konstaterar att det 
finns ett antal händelser under en längre tidsperiod där personen i fråga 
varit föremål för tillrättavisningar. CS beslutade att fr.o.m. dagens datum 
avauktorisera berörd person som allrounddomare. 
 
Mats Stenmark och Ulf Uddman får i uppdrag av CS att ha ett personligt 
samtal med berörd person. 

 
DK noterade CS beslut. 
 
 d) Ansökan om vilande domarauktorisation 

CS har fått en ansökan från en berörd person om att få ha sin 
domarauktorisation vilande tills vidare. 
 
Mot bakgrund av det beslut som tagits i § 105 c) beslutade CS att avslå 
ansökan. 
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DK noterade CS beslut. 
 
 
 e) Ansökan om återauktorisation 

En ansökan om att få bli återauktoriserad har ställts till CS från berörd 
person som för ca 1 år sedan ansökte, på egen begäran, om 
avauktorisation som exteriördomare. 
 
CS beslutade att avslå begäran. 

 
DK noterade CS beslut. 
 
§123 Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner 
 
 b) Brev från Göran Bodegård – tävling om bästa valp, ändrade rutiner 

CS tog del av skrivelsen som handläggs vidare av Utställnings- respektive 
Domarkommitté. 

 
DK konstaterar att frågan kommer att tas upp på Länsklubbsseminariet den 22 – 23 
oktober 2016. 
 
 
d) Utställningskommittén (UtstK) 
Protokoll fanns från UtstKs möte den 6 september 2016. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
 
e) Arbetsgruppen för Standardfrågor (AG-Standard) 
Protokoll fanns från AG-Standards möte den 9 augusti 2016. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
 
f) Kommittén för Hundars Mentalitet (KHM) 
Protokoll fanns från KHMs möte den 17 augusti 2016. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
 
g) Arbetsgruppen för Särskilda Rasspecifika Domarfrågor (AG SRD) 
Minnesanteckningar fanns från AG SRDs möte den 14 september 2016. 
Minnesanteckningarna lades till handlingarna med noteringen att AG SRD ska delta vid 
granskningen av raskompendier för raser som ingår i SRD. 
 
 

§99 Övriga frågor 
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Inga övriga frågor fanns. 
 

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

DK beslutade att §94 b inte får offentliggöras innan protokollet har justerats. 
 
 

§101 Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla för årets sista möte och passade på att önska alla ett gott slut 
på 2016. Därefter förklarades mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
Justeras 
 
 
 
Mats Stenmark   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. 


