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SKK/DK nr 5-2018
2018-10-23
§ 81 - 101

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté tisdag
2018‐10‐23.

Närvarande:
Thomas Uneholt (ordf.), Kurt Nilsson (vice ordf.) deltog inte vid § 97 c) ‐ § 101, Karl‐Erik
Johansson, Nina Karlsdotter deltog inte vid § 81 ‐ § 93 c), Kjell Lindström, Anna Uthorn,
Johan Andersson, Marie Gadolin
Adjungerade:
Kjell Svensson (Tävlings‐ och utbildningschef), Ulrika Henriksson
(Utbildningsavdelningen)
Protokoll
Johanna Anderkrans
§81 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna.
En tyst minut hölls för den avlidna exteriördomaren Göran Hallberger samt
honnörsdomaren Arne Thorn.
Mötet förklarade sedan öppnat.
§82 Val av justerare
Marie Gadolin valdes tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll.
§83 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
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§84 Föregående protokoll
DKs protokoll nr 4–2018 godkändes och lades till handlingarna.
För kännedom fanns minnesanteckningarna från gemensamma mötet tillsammans
med Utställningskommittén som hölls 2018‐09‐11.
Minnesanteckningarna lades till handlingarna.
§85 Resultatrapportering
Resultatrapporten för september 2018 granskades och lades därefter till handlingarna.
§86 Domarkonferenser
a) Domarkonferenser 2021
De godkända konferenserna 2021 har tilldelats kontaktpersoner. Svenska
Älghundklubben (SÄK) har Kjell Lindström som kontaktperson. Svenska Gårds‐ och
Vallhundsklubbens (SGVK) har Jan‐Erik Ek som kontaktperson. Svenska Pudelklubben
(SPK), Specialklubben för Shih Tzu (SST), Svenska Specialklubb för Tibetansk Spaniel
(SSTS) och Svensk Specialklubb för de Tibetanska raserna (SvKTR) har Henrik Johansson
som kontaktperson.
DK utsåg granskare av de domarkompendier som ska användas vid konferenserna.
b) Minidomarkonferens shar pei
För kännedom fanns den inbjudan som gått ut till berörda domare.
Nina Karlsdotter kommer vara på plats under konferensen.
DK tackade för informationen.
§87 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.
Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet (AG‐ES) har utsett granskare av
domarkompendiet för den SRD berörda rasen 2021. De meddelade även att nya
granskare utsetts till domarkompendierna inför Svenska Dvärghundsklubben,
Bostonterrierklubben, Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg konferens 16‐17
november 2019.
DK noterade informationen som lades till handlingarna.

SKK/DK nr 5-2018
2018-10-23
Sida 3/19

b) ’Upprättande av domarkompendium’
För kännedom fanns den information som har gått ut till specialklubbar angående
uppdateringen av dokumentet ’upprättande av domarkompendium’.
DK beslöt att lägga med en mening om att sidorna i domarkompendium måste
numreras, för att underlätta granskningsarbetet. Uppdrogs till Ulrika Henriksson att
uppdatera dokumentet.
§89 Domarfrågor
a) Domares uppdrag, bedömning och uppförande
En skrivelse fanns från Bohusläns Dals Taxklubb angående en utländsk domares
uppförande mot arrangören.
DK diskuterade ärendet och anser att krav utanför det normala måste preciseras i
avtalet innan kontrakt skrivs. Nya krav kan endera parten inte komma med i efterhand.
DK beslöt att informera domaren samt norska kennelklubben om händelsen. Ärendet
lades sedan till handlingarna.
Utställningskommittén hade sänt över en skrivelse och bad om yttrande från DK.
Skrivelsen var ursprungligen skickad från en utställare gällande en utländsk domares
uppförande på Rasklubben för Portugisisk Vattenhunds rasspecial i Morokulien 25
augusti 2018.
DK tog del av uttalande från rasklubben samt ringsekreterare. DK diskuterade ärendet
och fann att det inte berör DKs ansvarsområde.
b) Domarens återbud till uppdrag
För kännedom fanns information från Göran Bodegård beträffande två återbud till
domaruppdrag på grund av hälsoskäl.
DK noterade informationen som lades till handlingarna.
c) Ansökan om domarstipendium
Ansökan om domarstipendium hade inkommit från en exteriördomare gällande en resa
till USA.
DK tog del av ansökan och beslutade att avslå ansökan med hänvisning till ’regler för
domarstipendium’.
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d) Bestyrelserapporter
Det fanns fem bestyrelserapporter från länsklubbars utställningar för eventuella
åtgärder.
Småland Ölands Kennelklubb – Öland – 2018‐09‐01—02
En notering fanns gällande att bestyrelsen mottagit klagomål på en svensk domares
uppförande i ringen. Bestyrelsen hanterade ärendet på plats.
DK tackar för informationen.
Gästriklands Kennelklubb – Sandviken – 2018‐09‐01—02
Notering som inte behöver hanteras av DK.
Uppsala läns Kennelklubb – Gimo – 2018‐09‐08—09
Notering som inte behöver hanteras av DK.
Sydskånska Kennelklubben ‐ Eslöv – 2018‐09‐22—23
Notering som inte behöver hanteras av DK.
Västernorrlands Kennelklubb – Sundsvall – 2018‐10‐06‐‐07
Notering fanns gällande att flertalet domare som skulle göra aspiranttjänstgöring
hörde av sig mycket sent. Fanns ytterligare notering gällande en passiv elev som
bidragit till att bedömningen i ringen dragit ut på tiden.
DK diskuterade noteringarna och vill påpeka att arrangören har full rätt att säga nej till
aspiranttjänstgöring om ansökan kommer in mindre än sju dagar innan. DK kommer
informera mer om scenarion som dessa på seminariet för domar‐ och
utställningsansvariga i länsklubbar 27‐28 oktober.
§90 Ansökningar
a) Gruppallroundauktorisation
Ansökan fanns från Lars Widén beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 8.
DK beslutade att godkänna ansökan gällande grupp 8.
Ansökan fanns från Jahn Stääv beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 9.
DK beslutade att avslå ansökan gällande grupp 9.
Ansökan fanns från Bengt‐Åke Bogren beträffande gruppallroundauktorisation för
grupp 6.
DK beslutade att godkänna ansökan gällande grupp 6.
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Ansökan fanns från Sonny Ström beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 1.
DK beslutade att godkänna ansökan gällande grupp 1.
§91 Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet
a) Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte
För godkännande fanns minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte nr 3‐2018,
28 augusti 2018 samt nr 4‐2018, 11 oktober 2018.
Kurt Nilsson gick igenom det viktigaste från arbetsgruppens möten.
DK vill uppmärksamma punkt 6.9 som gått för beslut till CS;
”Konsekvensanalys av avstängning från verksamhet pga ohälsa
Uppdraget från CS att ta fram underlag till att kunna stänga av hund från
tävling, prov, utställning, beskrivning och avel på grund av hälsoskäl
presenterades på AG‐ES möte 3‐2018. Då uppdrogs det till kansliet att ta fram
en konsekvensanalys för förslaget vilken här presenterades av Helena Skarp.
AG‐ES diskuterade förslaget och beslutade att lägga till det i det ursprungliga
underlaget för vidarebefordran till CS. Denna punkt förklarades omedelbart
justerad.”
b) Utbildningsmaterial för examinatorer/aspirantdomare för fem brakycefala
raser
Under DKs möte nr 4‐2018, §75 b), uppdrogs det till arbetsgruppen för att främja
exteriör sundhet att tillsammans med Åke Hedhammar ta fram utbildningsmaterial för
examinatorer/aspirantdomare för fem brakycefala raser. Kurt Nilsson informerade om
gruppens senaste möte där förslag på upplägg diskuterades.
DK diskuterade arbetsgruppens förslag ingående och beslutade att ge en grupp
bestående av Dan Ericsson, Moa Persson, Renée Sporre‐Willes, Åke Hedhammar och
Kurt Nilsson (sammankallande) uppdraget att sammanställa utbildningsmaterial främst
ämnat för examinatorer/aspirantdomare men som också kan användas vid flera
tillfällen. Klubbarnas tidigare utsedda representanter kommer att användas som en
referensgrupp.
Uppdrogs till Kurt Nilsson samt Thomas Uneholt att ge alla involverade ingående
information kring detta projekt.
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c) Övriga ärenden från arbetsgruppen
Arbetsgruppen önskar att det görs en förnyad granskning av befintliga
domarkompendier för japanese chin och pekinges.
DK beslutade att Karl‐Erik Johansson tillsammans med Kurt Nilsson ska göra en ny
granskning av befintliga domarkompendier.
Arbetsgruppen har till DK sänt vidare ett ärende de har fått in gällande svenska
domares kommentarer rörande SKKs arbete med exteriöra överdrifter.
DK tog del av det material som fanns med kommentarer domare gjort på sociala
medier. DK diskuterade ärendet ingående och lade det sedan till handlingarna.
§92 Övriga skrivelser
Inga inkomna övriga skrivelser.
§93 Arbetsgrupper
a) Arbetsgruppen för ”Utformning av innehållet i distansutbildningar för
exteriördomare”
Henrik Härling har avsagt sig uppdraget som medlem i arbetsgruppen och är nu avförd
från deltagarlistan.
Johan Andersson informerade om arbetsgruppens pågående arbete tillsammans med
kansliresurserna från utbildningsavdelningen.
DK tackade för informationen.
b) Resursgruppen för ”Traditionella exteriördomarkonferenser”
Inget att rapportera.
c) Arbetsgruppen för ”Alternativa exteriördomarkonferenser”
Nina Karlsdotter informerade om det pågående arbetet med minidomarkonferensen
shar pei.
DK tackade för informationen.
d) Arbetsgruppen för ”Genomlysning av domarutbildningen”
Under DKs möte 4‐2018, §74 d), uppdrogs det till arbetsgruppen att färdigställa den
presentation gällande genomlysning av domarutbildningen som ska till CS möte 7‐8
november.
Thomas Uneholt presenterade det arbetsgruppen diskuterat samt kommit fram till
med sitt arbete.
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DK fortsatte under mötet att diskutera ämnet. Uppdrogs till ordföranden att för CS
presentera arbetsgruppens arbete kring domarutbildningen tillsammans med utfallet
av 2018 års preparandkurs samt en sammanställning av svaren från den enkät som
skickades ut till alla domare före Generella Domarkonferensen.
För DK att granska fanns utkast till förslag på specificering av kunskapskontroll vid
examination/aspiranttjänstgöring samt utkast på bedömningsmatris och exempel på
praktisk tillämpning från Henrik Johansson.
DK beslutade att gå vidare med förslagen. Uppdrogs till arbetsgruppen att fortsätta
utveckla den praktiska appliceringen av förslagen.
Under DKs möte 3‐2018, §53 g), uppdrogs det till arbetsgruppen att arbeta vidare med
de förslag till förändringar i vidareutbildningen av exteriördomare som presenterades
av Marie Gadolin.
DK diskuterade förslagen som inte hanterades vid DKs möte 3‐2018.
Uppdrogs till Nina Karlsdotter, Marie Gadolin och Thomas Uneholt att arbeta vidare
med förslaget som behandlar utbildningsprogrammens innehåll.
Uppdrogs till Ulrika Henriksson att utröna tidigare beslut om i vilket skede av
utbildningen som intyg om provnärvaro ska krävas.
Uppdrogs till DK/VU att arbeta vidare med förslaget gällande antal individer som krävs
av en ras, där snittet är högt, för att aspiranttjänstgöringen ska godkännas.
Resterande förslag kvarstår för arbetsgruppen att arbeta vidare med.
e) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare
DK diskuterade konsekvenser av regelverket om granskning av utländska domare.
DK konstaterade att det kan uppstå oönskade konsekvenser som tyvärr får accepteras.
Thomas Uneholt presenterade de förslag till texter som tagits fram på uppdrag av
Utställningskommittén 2‐2018, § 36 b). Texter som ska vara ett hjälpmedel för
länsklubbar när de ber domare om CV.
DK tackade för presentationen och beslutade att texterna ska presenteras på
seminariet för domar‐ och utställningsansvariga i länsklubbar 27‐28 oktober.
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§94 Domarutbildning
a) Gruppallroundutbildning
För kännedom fanns en lista över godkända ansökningar om att få genomföra
utbildning till gruppallrounddomare.
DK noterade informationen.
b) Allroundutbildning
Minnespunkterna från DK/VUs möte 2018‐09‐24 gällande framtida möjliga allrounders
presenterades.
DK tackar för presentationen och diskuterade arbetet. Efter några ändringar i
dokumentet ”Framtidens allrounddomare” uppdrogs det till DK/VU att arbeta vidare
utifrån det befintliga materialet.
DK beslutade att till CS lägga förslaget att starta upp ett
allrounddomarutbildningsprogram.
DK/VU informerade om det pågående arbetet med utvärderingen av
gruppallroundutbildningen.
DK tackade för informationen.
c) Preparandkurs
Att tillgå fanns anteckningar från preparandkursens eftermöte med lärarna.
DK tar med anteckningarna i arbetet inför nästa preparandkurs 2021.
För kännedom fanns en uppdaterad version av bedömningsmatrisen som används
under preparandkursen.
Nina Karlsdotter informerade om att matrisen varit till stor hjälp. Dokumentet lades
sedan till handlingarna.
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.
Uppdraget att finna lärare till kursen 2021 bordlades till DK nr 1‐2019.
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d) Examinationer/Elev‐och Aspiranttjänstgöring
Bordlagt ärende §73 e) DK möte nr 4‐2018 togs upp.
Från Marie Gadolin fanns förslag till förändring av blanketterna ’Utlåtande
aspiranttjänstgöring’ samt ’Utlåtande elevtjänstgöring’.
DK gick igenom samtliga förslag och DK beslutade att ta med dem till arbetsgruppen
för genomlysning av domarutbildningens arbete kring domarutbildningen.
Fråga hänskjuten från DK/VU till DK gällande tolkning av om det under pågående
gruppallroundutbildning i en grupp går att göra aspiranttjänstgöringar/examinationer
för raser tillhörande annan grupp för vilken domaren sedan tidigare har slutförd
gruppallroundutbildning. Frågan med anledning av regeln att när godkänd
utbildningsplan för en grupp finns fastställd för en domare så kan
aspiranttjänstgöringar/examinationer endast göras för raser inom gruppen.
DK diskuterade frågan och beslutade att domare kan göra sådan
aspiranttjänstgöring/examination som då räknas retroaktivt till det tidigare
genomförda gruppallroundutbildningsprogrammet.
DK konstaterade vidare även att domare som är i gruppallroundutbildning i en grupp
kan göra aspiranttjänstgöring/examination på numerärt små raser i annan grupp.
e) Avslag – Utökning av rasregister
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om
att utöka sitt rasregister.
DK noterade informationen.
Bordlagt ärende §73 f) DK möte nr 4‐2018 återupptogs.
Skrivelse från en domare fanns angående Svenska Dvärghundsklubbens motivering
bakom avslag om utökning av rasregister.
DK diskuterade ärendet och beslutade att specialklubbens beslut kvarstår.
Ytterligare ärende från §73 f) DK möte nr 4‐2018 återupptogs.
En skrivelse från en domare fanns även angående Svenska Polarhundklubbens
motivering bakom avslag om utökning av rasregister.
Svenska Polarhundklubben har nu tillstyrkt utökningen.
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f) Övrigt
SSRK har sänt in det dokument de sammanställt med kriterier för utställningsdomare
som vill utöka sitt rasregister med någon av SSRKs raser.
DK diskuterade dokumentets innehåll och uppmanar SSRK att ta bort 5 års gränsen för
närvarointyg samt kravet på intyg från tollingjaktprov och notera att det är SKKs intyg
för provnärvaro som ska användas.
§95 Redovisning av DK/VU
a) VU‐beslut sedan DKs möte 2018‐09‐12
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att;
‐ godkänna utbildningsplanen för Mikael Nilsson inom grupp 3. I och med att godkänd
utbildningsplan finns fastställd så kan aspiranttjänstgöring och examinationer endast
göras för raser inom grupp 3.
‐ godkänna utbildningsplanen för Johan Andersson inom grupp 8. I och med att
godkänd utbildningsplan finns fastställd så kan aspiranttjänstgöring och examinationer
endast göras för raser inom grupp 8.
b) Ansökan om att ompröva DK/VU beslut
En ansökan fanns från Gertrud Hagström att ompröva DK/VUs beslut 2016‐08‐12 att
ytterligare aspiranttjänstgöring måste göras på papillon och phalène innan
auktorisation ges.
DK tog del av Gertruds kompletterande material och beslutade att bevilja auktorisation
för Gertrud Hagström på papillon och phalène. För kännedom reserverade sig Karl‐Erik
Johansson mot att ett så gammalt beslut omprövas.
c) Redovisning av auktorisationer
Auktorisationer genom elev‐/aspiranttjänstgöring i utställningsring;
Johan Andersson
hovawart
clumber spaniel
field spaniel
barbet
perro de agua espanol
cavalier king charles spaniel
Johnny Andersson

kerry blue terrier
skotsk terrier
terrier brasileiro
shiba
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Bengt‐Åke Bogren

alpenländische dachsbracke
bayersk viltspårhund
blodhund
hannoveransk viltspårhund
griffon fauve de bretagne

Marie Callert

mastiff

Samuel Carlid

coton de tuléar
fransk bulldogg
king charles spaniel
tibetansk terrier

Margaretha Carlsson

australian cattledog
briard
chodský pes
hovawart

Åke Cronander

parson russell terrier
silky terrier
terrier brasileiro

Thomas Eriksson

basset fauve de bretagne
beagle
drever

Åsa Fröding

puli
pumi

Marie Gadolin

gotlandsstövare
hamiltonstövare
schillerstövare
smålandsstövare

Arvid Göransson

tysk schäferhund (normalh + långh)

Henrik Härling

labrador retriever

Ann‐Christin Johansson

gos d'atura catala

Börje Johansson

petit basset griffon vendéen
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Martin Johansson

bolognese
pekingese
russkaja tsvetnaja bolonka
russkiy toy

Camilla Karlsson

australian kelpie
chodský pes

Karin Linde Klerholm

flatcoated retriever
lhasa apso

Nina Lönner Andersson

welsh corgi cardigan
welsh corgi pembroke
basenji

Maria Lönnhammar

shetland sheepdog

Charlotta Mellin

australian shepherd

Jens Myrman

puli
pumi
kerry blue terrier
lagotto romagnolo
tibetansk terrier

Fredrik Nilsson

king charles spaniel

Bo Paulsson

dunkerstövare

Helena Peterzéns

affenpinscher

Cindy Pettersson

bostonterrier
löwchen

Karin Sjöholm Östlund

norsk buhund
perro sin pelo del peru (pequeno / médio / grande)
papillon/phalène

Gunilla Skallman

engelsk setter
gordonsetter
pointer
strävhårig vorsteh
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Sonny Ström

tax (samtliga storlekar och hårlag)
american foxhound
basset artésien normand
basset fauve de bretagne
basset hound
dunkerstövare

Jan Törnblom

jack russell terrier

Cathrin L Westin

sankt bernhardshund (korth + långh)

Maritha Östlund‐Holmsten

bolognese

Auktorisationer genom examination;
Tina Angrell

labrador retriever

Christina Bjerstedt‐Ohlsson

tysk spets / klein‐, mittel‐ & grosspitz

Bengt‐Åke Bogren

cocker spaniel

Samuel Carlid

mops

Åke Cronander

dandie dinmont terrier

Anette Edlander

bichon havanais

Michael Ganzer

dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit)
engelsk bulldogg
schnauzer (p/s, sv)
papillon / phalène

Markus Gisslén

tibetansk mastiff
bichon frisé
bolognese
papillon / phalène

Martin Johansson

bostonterrier

Ingela Kyrklund

shetland sheepdog

Joel Lantz

dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit)
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Jeanett Lemmeke

irländsk varghund
skotsk hjorthund

Per Lundström

västgötaspets
chinese crested dog

Nina Lönner Andersson

japansk spets

Charlotta Mellin

dobermann
cavalier king charles spaniel

Jens Myrman

lhasa apso

Fredrik Nilsson

fransk bulldogg
pekingese
tibetansk spaniel

Mikael Nilsson

dandie dinmont terrier

Dodo Sandahl

collie (korth + långh)

Cathrin L Westin

newfoundlandshund

Maritha Östlund‐Holmsten

västgötaspets
pudel (stor / mellan / dvärg / toy)

Auktorisationer för domare i grundutbildning;
Martin Adner
(1:a auktorisation = ny domare)

Jennie Andersson

engelsk springer spaniel
cocker spaniel

(1:a auktorisation = ny domare)

engelsk springer spaniel
golden retriever

Ulrica Barck

tysk schäferhund (normalh + långh)

(1:a auktorisation = ny domare)

Camilla Bäckman
(1:a auktorisation = ny domare)

Gunnar Furvik
(1:a auktorisation = ny domare)

lagotto romagnolo
golden retriever
norsk älghund, grå (gråhund)
tax
drever
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Julia Hierner
(1:a auktorisation = ny domare)

Johan Sandström
(1:a auktorisation = ny domare)

berner sennenhund
griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon
staffordshire bullterrier
bullterrier / miniatyrbullterrier
american staffordshire terrier
borderterrier

Pernilla Sandström

berner sennenhund
newfoundlandshund
pyrenéerhund
sankt bernhardshund (korth + långh)

Alexandra Drott Staedler

pudel
bichon havanais

(1:a auktorisation = ny domare)

Hans Åhnström
(1:a auktorisation = ny domare)

boxer
rottweiler

d) DK/VUs uppdrag
Thomas Uneholt informerade om DK/VUs uppföljning av materialet från generella
domarkonferensen.
DK tackade för informationen och samtycker med DK/VUs presentation. Uppdrogs till
ordföranden att presentera informationen på nästa CS möte, 7‐8 november.
§96 Ledamöternas uppdrag
a) Lista över ledamöternas uppdrag
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs:
Nr 5/2017
§ 81 d)

Boka presentatör för minidomarkonferensen shar pei 5/1‐2019.
Nina Karlsdotter informerade om att presentatör är bokad.

Nr 1/2018
§ 14 b)

Uppdrogs till DK/VU att se över framtidens potentiella allrounders och DK
beslutade att lyfta frågan till CS. CS godkände fortsatt arbete med detta.
DK ska arbeta vidare med detta.
Arbetet presenterades under mötet, § 94 b).
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Nr 3/2018
§ 52 d)

Uppföljning av generella domarkonferensen kommer göras och DKs
verkställande utskott uppdrogs arbeta vidare med materialet från
konferensen.
Arbetet presenterades under mötet, § 95 d).

§ 57 b)

§ 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 seminariet 27‐28
oktober 2018.
Uppdraget är genomfört och presenteras på seminariet
för domar‐ och utställningsansvariga i länsklubbar 27‐28 oktober.

Nr 4/2018
§ 66 a)

Uppdrogs till arbetsgruppen för traditionella exteriördomarkonferenser
att utse kontaktpersoner för resterande planerade
exteriördomarkonferenser 2021.
Uppdraget är genomfört, se § 86 a).

§ 66 b)

Minidomarkonferens shar pei. Uppdrogs till kansliet att gå ut med
information till domare om konferensen.
Uppdraget är genomfört, se § 86 b).

§ 72 d)

Arbetsgruppen för ”Genomlysning av domarutbildningen”
Uppdrogs till arbetsgruppen att färdigställa presentationen till DKs möte
5‐2018 så att samtliga ledamöter kan granska presentationen.
Presenterades under mötet, se § 93 d).

§ 75 b)

Åke Hedhammar gavs uppdraget att tillsammans med de berörda
klubbarnas utsedda rasspecialister ta fram utbildningsmaterial för
examinatorer/aspirantdomare för fem brakycefala raser på DKs möte 3‐
2017, § 58. Då uppdraget har dragit ut på tiden beslutades att AG E‐S
tillsammans med Åke Hedhammar ska arbeta vidare med uppdraget.
Arbetet presenterades under mötet, se § 91 b), och har resulterat i nya
uppdrag.
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§97
Information från DK och kansli
a) Ordföranden
Ordföranden informerade om det viktigaste från FCI Europasektionens möte i
Warszawa samt uppdateringen av FCI Standing Orders.
DK vill särskilt uppmärksamma ändringarna i kapitel 9 artikel 24 som handlar om
domare och nationaliteter. Artikeln i sin helhet finns att läsa i dokumentet ’Standing
Orders of the FCI’ som ligger på FCIs hemsida under ’Regulations’.
b) Ledamöterna
Nina Karlsdotter informerade om det som sades under NKU mötet gällande
domarutbildningarna i de olika NKU länderna. Bland annat diskuterades en önskan att
länderna med gemensamma krafter ska ta fram filmer som utbildningsmaterial för
domare.
DK tackade för informationen och det uppdrogs till ordföranden att föra informationen
vidare till CS.
c) Tävlings‐ och Utbildningschefen
Tävlings‐ och Utbildningschefen informerade om raserna ciobanesc romanesc mioritic
samt ogar polski som nyligen registrerades i SKKs stambok. De är båda erkända av FCI
och tävlar om CACIB.
Tävlings‐ och Utbildningschefen informerade även om att obligatorisk mätning
kommer införas för leonberger och slovenský kopov från och med 1 januari 2019 till 31
december 2020.
DK tackade för informationen som lades till handlingarna.
d) Sekreteraren
Inget att rapportera.
e) Utbildningsavdelningen
Inget att rapportera.
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§98 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från
a) Federation Cynologique Internationale (FCI)
För kännedom fanns cirkulär;
‐ 61/2018 Filipinernas Kennelklubb informerar att Mr Jedy David Krist Chua är avstängd
från och med 2018‐09‐15 till 2019‐09‐14.
‐ 62/2018 Algeriets Kennelklubb informerar om deras nya kontaktuppgifter samt nya
hemsida; www.acadz.org.
‐ 64/2018 Italiens Kennelklubb informerar att Mrs Capparoni Matilde tills vidare är
utesluten som utställnings‐ och provdomare.
‐ 65/2018 FCI vill informera om att rasen segugio maremmano som på provisorisk basis
erkänd under mötet 2018‐02‐28—03‐01 inte får ta emot CACIB förens rasen är
definitivt erkänd. Dock får stamtavlorna för denna ras nu ha FCI loggan.
b) Utställningskommittén (UtstK)
Protokoll fanns från Utställningskommitténs möte nr 4‐2018.
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna.
c) Utbildningskommittén (UK)
Protokoll fanns från Utbildningskommitténs möte nr 4‐2018.
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna.
d) Kommittén för hundars mentalitet (KHM)
Protokoll fanns från Kommittén för hundars mentalitet möte 3‐2018.
DK tog del av protokollet som lades till handlingarna.
§99 Övriga frågor
Inga inkomna ärenden.
§100 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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§101 Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat.
Vid protokollet
Johanna Anderkrans
Justeras
Thomas Uneholt

Marie Gadolin

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

