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Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens, SKK, 
Domarkommitté, DK, onsdag 2020-11-18. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Thomas Uneholt (ordf.), Anna Uthorn, Dodo Sandahl  
  (deltog från § 86), Eva Liljekvist-Borg, Johan Andersson, 
  Kjell Lindström, Marie Gadolin 
 

Adjungerade: Kjell Svensson, SKKs tävlings- och utbildningschef 
  Ulrika Henriksson, Utbildningsavdelningen 

 

Protokoll:  Boa Strandberg 

 

§ 80 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och riktade ett särskilt varmt tack till 
Johanna Anderkrans för hennes tid som DKs sekreterare. Vidare hälsades kommitténs 
nya sekreterare Boa Strandberg välkommen. 
 

§ 81 Val av justerare 

Johan Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. 
 

§ 82 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 

§ 83 Föregående protokoll 

DKs protokoll 4-2020 godkändes och lades till handlingarna.  
 

§ 84 Resultatrapport 

Resultatrapporten för oktober 2020 granskades och lades därefter till handlingarna. 
 
  

SKK/DK nr 5-2020 

2020-11-18 
§ 80-100 
 



  

SKK/DK nr 5-2020 
2020-11-18 

Sida 2/21 
 
 

 
§ 85 Domarkonferenser 

a) Exteriördomarkonferens 2022 
DK/VU beslutade att godkänna Svenska Spets- och Urhundklubbens, SSUK, ansökan 
om att slå ihop den redan beviljade bidragsberättigade exteriördomarkonferensen 
2022 med den ansökta konferensen 2023. 
 
SSUK tillsammans med Specialklubben för Västgötaspets, SKV, är därmed beviljade 
bidragsberättigad exteriördomarkonferens den 29-30 oktober 2022 med följande 
raser: 

- akita 
- american akita 
- basenji 
- shiba 
- norsk buhund 
- norsk lundehund 
- japansk spets 
- volpino italiano 
- västgötaspets 
- keeshond 
- tysk spets/gross-, mittel- och kleinspitz 
- pomeranian 

 
Konferensen är bidragsberättigad för 75 % av kostnaderna med högst 100 000 kr.  
 
DK beslutade att granskare för de tillkomna domarkompendierna blir enligt följande: 
Keeshond samt tysk spets/gross-, mittel- och kleinspitz: Eva Liljekvist-Borg och 
Anna Uthorn. 
Pomeranian: Eva Liljekvist-Borg och person utsedd av Kommittén för samsyn och 
exteriör sundhet, KSS. 
 

§ 86 Domarkompendier 

a) Lista över domarkompendier 
För kännedom fanns lista över de domarkompendier som för tillfället granskas samt de 
exteriördomarkonferenser som ska genomföras tillsammans med tillhörande 
domarkompendier. 
 
Domarkompendiet för cao da serra da estrela är godkänt. 
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Domarkompendierna för american foxhound, dunkerstövare, finsk stövare, 
gotlandsstövare, haldenstövare, hamiltonstövare, hygenstövare, russkaja gontjaja, 
schillerstövare, schweiziska stövare samt smålandsstövare är nu godkända. 
 

SKK/DK nr 1-2018 
§ 7 Domarkonferenser 
a) Redovisning av domarkonferens 
Protokoll samt ekonomisk redovisning fanns för godkännande från Svenska 
Stövarklubbens exteriördomarkonferens 8‐9 april 2017 i Stockholm. 
DK beslutade att godkänna protokoll samt ekonomisk redovisning för bidrag på 
75% av kostnaderna, dock högst 100 000 kr som utbetalas när 
domarkompendierna är färdigställda och godkända. 
 

DK beslutade att i och med detta kan bidraget om 100 000 kr betalas ut till 
Svenska Stövarklubben, SvStK. 
 

b) Information gällande upphovsrätt 
För kännedom fanns information tagen ur SKKs Föreningskommittés, FK, 
föreningspaket gällande upphovsrätt vid bland annat användande av skrivet material 
och fotografier. 
 
DK tog del av informationen och diskuterade dess påverkan på dokumentet 
Upprättande av domarkompendium för exteriördomare.  
 
DK uppdrog åt ordförande samt Ulrika Henriksson att ta kontakt med FKs sekreterare 
för att se över eventuellt behov av omformulering gällande upphovsrätt i dokumentet. 
 

c) Arbetsgång domarkompendier 
DK diskuterade arbetsgången gällande de olika domarkompendierna samt hur DK kan 
öka klubbarnas förståelse för vikten av domarkompendiernas innehåll i syfte att vara 
utbildningsmaterial för exteriördomare. 
 
DK beslutade att lyfta frågan på specialklubbskonferensen den 30-31 januari 2021. 
 

§ 87 Domarfrågor 

a) Uppföljningssamtal 
Som underlag inför DKs planering av kommande uppföljningssamtal med domare hade 
Ulrika Henriksson enligt DKs önskemål sammanställt en lista med information inklusive 
mentorer över preparander för år 2013 och 2016. För kännedom fanns även 
informationsdokumentet Mentorskap för godkända preparander. 
 
DK tackade för underlaget. 
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b) Övrigt 

För kännedom fanns information från domare som fått förfrågan att döma rasvariant 
vilken domaren inte har auktorisation för vid en utställning i Danmark. Vidare 
informerades att domaren tackat nej till uppdraget. 
 
DK stöder domaren i sitt beslut vilket är i enlighet med Regler och anvisningar för 
exteriördomare samt domaretiska regler. 
 

§ 88 Ansökningar 

a) Följdauktorisation för basset bleu de gascogne 
En ansökan hade inkommit från Bo Paulsson beträffande följdauktorisation för rasen 
basset bleu de gascogne. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 

b) Följdauktorisation för irländsk vattenspaniel samt sussex spaniel 
En ansökan hade inkommit från Karin Brostam Berglund beträffande följdauktorisation 
för raserna irländsk vattenspaniel samt sussex spaniel. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 

c) Följdauktorisation för stövarraser 
Vid DK 4-2020 § 67 a) beslutades att de domare som är auktoriserade för följande 
stövarraser: dunkerstövare, finsk stövare, gotlandsstövare, hamiltonstövare, 
schillerstövare, schweizisk stövare samt smålandsstövare kan ansöka till DK om 
följdauktorisation för resterande raser inom SvStK.  
Nedan listade domare, vilka är auktoriserade för ovanstående raser, har ansökt om 
följdauktorisation för följande resterande raser inom SvStK: 
 
Domare   Ansökta raser för följdauktorisation 
Siv Bengtsson  american foxhound, foxhound, harrier, istarski 
   kratkodlaki gonic, treeing walker coonhound 
 
Göran Fastén  harrier, serbski gonic, treeing walker  
   coonhound 
 
Curt-Christer Gustafsson  american foxhound, treeing walker coonhound 
 
Olle B Häggkvist  treeing walker coonhound 
 
Sarah Häggkvist  treeing walker coonhound 
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Petra Högberg  anglo-russkaja gontjaja, foxhound, harrier, 
   istarski kratkodlaki gonic, sabueso espanol, 
   serbski gonic, treeing walker coonhound 
 
Göran Johansson  treeing walker coonhound 
 
Ted Karlsson   american foxhound, anglo-russkaja gontjaja, 
   foxhound, harrier, istarski kratkodlaki gonic, 
   sabueso espanol, serbski gonic, treeing walker 
   coonhound 
 
Dennis Liljeberg  foxhound, harrier 
 
Catharina Linde-Forsberg  american foxhound, harrier, sabueso espanol, 
   serbski gonic, treeing walker coonhound 
 
Aina Lundmark  american foxhound, treeing walker coonhound 
 
Boo Lundström  american foxhound, anglo-russkaja gontjaja, 
   foxhound, harrier, istarski kratkodlaki gonic, 
   russkaja gontjaja, sabueso espanol, serbski 
   gonic, treeing walker coonhound 
 
Gunnar Norlin  american foxhound, foxhound, harrier,  
   sabueso espanol, serbski gonic, treeing walker 
   coonhound 
 
Marie Nylander  american foxhound, haldenstövare,  
   hygenstövare, anglo-russkaja gontjaja,  
   foxhound, harrier, istarski kratkodlaki gonic, 
   sabueso espanol, serbski gonic, treeing walker 
   coonhound 
 
Bo Paulsson   anglo-russkaja gontjaja, foxhound, harrier, 
   istarski kratkodlaki gonic, sabueso espanol, 
   serbski gonic, treeing walker coonhound 
 
Morgan Wackt  foxhound, harrier, istarski kratkodlaki gonic, 
   sabueso espanol, serbski gonic, treeing walker 
   coonhound 
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Ulf Wall   foxhound, harrier, istarski kratkodlaki gonic, 
   sabueso espanol, serbski gonic, treeing walker 
   coonhound
 
DK beslutade att bevilja ansökan från samtliga domare. 
 

d) Honnörsdomarskap 
För kännedom fanns information från AnnChristin Molin att två inofficiella uppdrag har 
flyttats till år 2021 vilket är det år hon blir honnörsdomare. 
 
DK tackade för informationen. Övergången till att bli honnörsdomare sker som tidigare 
beslutat då det inte påverkar de inofficiella uppdragen. 
 

§ 89 Samsyn och exteriör sundhet 

a) Dokument med information från KSS 
KSS hade till mötet inkommit med sammanställningar för Särskilda rasspecifika 
domaranvisningar, SRD, för följande raser: 

- amerikansk cocker spaniel 
- basset hound 
- bullterrier 
- fransk bulldogg 
- miniatyrbullterrier 

 
DK noterade informationen. 
 

b) Intern webb för exteriördomare 
En skiss presenterades på en intern webb för exteriördomare vilken skulle möjliggöra 
delandet av relevanta dokument. 
 
DK diskuterade möjligheterna med en intern webb och ser positivt på att sidan 
fortsätter utvecklas. 
 
Kansliet uppdrogs att delge exteriördomare tillgång till den interna webben. 
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c) Arbetsgrupp med KSS 

Ordföranden informerade om den arbetsgrupp som tillsatts av KSS på uppdrag av CS. 
Bakgrunden är att CS oroas över den utveckling som bland annat skett i Nederländerna 
där myndigheterna beslutat vad som ska gälla avseende avel för ett antal brakycefala 
raser. För att förhindra att något liknande ska hända i Sverige ska arbetsgruppen ta 
fram förslag på mål och strategier för att motverka skadliga effekter av exteriöra 
överdrifter. Detta är viktigt för hur SKK uppfattas som organisation av omvärlden 
inklusive myndigheter samt för att undvika att hamna i samma situation som 
Nederländerna. 
 
DK diskuterade problematiken och tackade för informationen. 
 

§ 90 Arbetsgrupper 

a) Arbetsgruppen för ”Utveckling av exteriördomarkonferenser samt utveckling av 
distansutbildningar för exteriördomare” 

Deltagare i arbetsgruppen är Johan Andersson som sammankallande, 
Eva LiljekvistBorg, Susanne Nilsson samt Pernilla Sandström. 
 
Arbetsgruppen informerade om det pågående samarbetet med 
Svenska Brukshundklubben, SBK, gällande deras exteriördomarkonferens som ska 
erbjudas både fysiskt och digitalt. Arbetsgruppen arbetar för att ta del av så mycket 
erfarenheter som möjligt gällande planering och genomförande som för att kunna 
vägleda fler klubbar som är intresserade av att ha digitala exteriördomarkonferenser. 
 

b) Arbetsgruppen för ”Stöd till exteriördomarkonferenser” 
Deltagare i arbetsgruppen är Kjell Lindström som sammankallande, Jens Myrman, 
Henrik Johansson, Jan-Erik Ek samt Kerstin Henriksson. 
 
Arbetsgruppen hade inget att rapportera. 
 

c) Arbetsgruppen för ”Vidareutbildning av exteriördomare” 
Deltagare i arbetsgruppen är Marie Gadolin som sammankallande, Anna Uthorn, 
Dodo Sandahl samt Jan Herngren. 
 
Arbetsgruppen hade till mötet inkommit med en rapport av gruppens arbete som 
Marie Gadolin presenterade. 
 
DK tog del av rapporten och beslutade att till DK möte 1-2021 inkomma med 
synpunkter för fortsatt diskussion i frågan. 
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d) Arbetsgruppen för ”Generella domarkonferensen” 

Deltagare i arbetsgruppen är i inledande fas DK/VU samt resurser från kansliet. 
 
För kännedom fanns ett utskick som gått ut till SKKs exteriördomare den 
13 oktober 2020 med inbjudan till den generella domarkonferensen 
den 1617 mars 2024. Under fredagen den 15 mars 2024 kommer samtliga domare att 
erbjudas utbildning på de svenska nationalraserna 

e) Arbetsgruppen för ”Granskning av inbjudan av utländska domare” 
Arbetsgruppen hade inget att rapportera. 
 

f) Projektgrupp för examination och aspiranttjänstgöring samt 
examinatorutbildning 

Deltagare i projektgruppen är Anna Uthorn, Dodo Sandahl samt Nina Karlsdotter. 
 
För kännedom fanns rapporter från examinatorer som testat de nya förslagen till 
utlåtandeblanketter som har använts vid några examinationer under hösten samt 
dokumenten Instruktion för examinatorer, aspirantdomare och aspiranter och 
Introduktion till kunskapskontroll riktad till examinator/aspirantdomare. 
Projektgruppen samarbetar fortsättningsvis med arbetsgruppen för Vidareutbildning 
av exteriördomare. 
 

g) Projektgrupp för nya allrounddomare 
Deltagare i projektgruppen är Thomas Uneholt, Eva Liljekvist Borg samt Dodo Sandahl. 
 
Projektgruppen hade inget att rapportera. 
 

h) Projektgrupp för FCI Breed-specific education 
Deltagare i projektgruppen är Nina Karlsdotter samt Ulrika Henriksson som kanslistöd. 
 
Projektgruppen hade inget att rapportera. 
 

§ 91 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildning 
För kännedom fanns en lista över godkända ansökningar om att få genomföra 
utbildning till gruppallrounddomare. 
 
DK noterade informationen. 
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b) Allroundutbildning 

För kännedom fanns information som gått ut till samtliga som ingår i 
allroundutbildningsprogrammet. 
 
Ulrika Henriksson presenterade ett förslag på ramar för utbildningsplaner för 
allroundutbildningarna med början 2020. I förslaget framgår att nedan domare sedan 
tidigare har slutfört utbildningsplaner inom gruppallroundutbildningen för följande 
grupper: 
 
Johan Andersson Grupp 8 
Charlotta Mellin Grupp 2 
Mikael Nilsson Grupp 3 
Mikael Nilsson Grupp 5 
 
DK beslutade att auktorisera samtliga till gruppallrounddomare. Johan Andersson 
deltog inte vid beslutet. 
 
DK beslutade vidare kring innehållet i allroundutbildningen och uppdrog åt 
Ulrika Henriksson att slutföra utkasten av förslag på utbildningsplaner till 
projektgruppen för nya allrounddomare som sedan tar en diskussion med respektive 
domare och dess mentor. Domarkommitténs VU beslutar sedan om fastställande av 
utbildningsplanerna. 
 

c) Preparandkurs 
För kännedom fanns en lista över de personer som tillfrågats att vara preparandlärare 
samt funktionärer på det praktiska inträdesprovet den 9-10 oktober 2021. 
 
DK diskuterade nuvarande läge gällande rådande coronasituation och dess eventuella 
påverkan på nästa års aktiviteter. DK planerar för att genomföra utbildningar och prov 
nästa år men bevakar situationen och eventuell budgetjustering. 
 

d) Examinationer/Elev- & aspiranttjänstgöring 
För kännedom fanns besked från Svenska Domarföreningen, SDF, gällande önskemål 
om examination i Örebro den 21-22 november 2020. 
 
SDF hade även inkommit med ett protokollsutdrag från deras styrelsemöte den 
3 september 2020. 
 
DK diskuterade SDFs inkomna dokument och uppdrog åt ordföranden att ta kontakt 
med domarföreningen för vidare dialog i frågan. 
 
Ulrika Henriksson uppdrogs att skicka ut en enkät till de som deltagit vid de regionala 
examinationerna med SDFs aktivitetsansvariga som praktiska arrangörer. SDF kommer 
att delges en sammanställning av enkätsvaren. 
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e) Avslag för utökning av rasregister 

För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om 
att utöka rasregister. 
 
DK noterade informationen. 
 
En skrivelse hade inkommit från Rose-Marie Emery angående Svenska 
Polarhundklubbens motivering till avslag av ansökan om utökning av rasregister för 
alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund samt siberian husky. 
 
DK tog del av Rose-Marie Emerys redovisade erfarenheter och konstaterade att hon 
uppfyllt det SPHK tidigare efterfrågat. 
 
DK beslutade att godkänna Rose-Marie Emery utökning av rasregister för 
alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund samt siberian husky. 
 

f) Saknat yttrande vid ansökan om utökning av rasregister 
En skrivelse hade inkommit från Bengt-Åke Bogren angående saknat yttrande från SBK 
gällande tillstyrkan för utökning av rasregister för tysk schäferhund. 
 
Kansliet hade tillfrågat SBK om yttrande i ärendet vilket inkommit där SBK meddelar att 
domarens utökning av rasregister för tysk schäferhund är godkänd. 
 

g) Vidareutbildning svenska raser 
För kännedom fanns ett utskick från ordföranden som gått ut till specialklubbar för 
svenska raser den 14 oktober 2020. Utskicket gäller ärendet som diskuterades i 
DK 42020 § 67 a). 
 

§ 92 Redovisning DK/VU 

a) VU-beslut sedan DKs möte 4-2020 den 15-16 september 2020 
DK beslutade fastställa DK/VUs beslut att: 

- auktorisera Martin Johansson som gruppallrounddomare för grupp 3, grupp 5, 
grupp 9 samt grupp 10. 

- anordna en examination för irländsk röd setter den 12 oktober 2020. 
- flytta fram examinationen för irländsk röd setter. Nytt datum blir den 

21 november 2020. 
- anordna en examination för strävhårig vorsteh den 16 oktober 2020. 
- bevilja dispens för Gertrud Hagström att examineras på whippet den 

25 oktober 2020 trots pågående gruppallroundutbildning för grupp 9. 
- bevilja nytt upplägg för SSUKs domarkonferens 2022, se § 85 a). 
- bevilja dispens för Annica Uppström att döma canadian eskimo dog vid 

Österreichen Club für Nordische Hunde und Schlittenhunde, ÖCNHS, i Österrike 
den 24 oktober 2020. 
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- tillstyrka Fredrik Nilsson utökning av rasregister för rasen kishu. 
- godkänna genomförd gruppallroundutbildning av Fredrik Nilsson för grupp 9. 
- godkänna utbildningsplanen för Jan Herngren för grupp 8. I och med att 

godkänd utbildningsplan finns fastställd så kan aspiranttjänstgöring och 
examinationer endast göras för raser inom grupp 8. 

- godkänna den reviderade utbildningsplanen för Sara Nordin för grupp 8. 
- ställa in examinationen för irländsk röd setter den 21 november 2020. 

 
b) Redovisning av auktorisationer 

Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring 
Sjoerd Jobse basset artésien normand 
 basset hound 
 
 

Auktorisationer genom examination 
Johan Andersson american staffordshire terrier 
 staffordshire bullterrier 
 russkiy toy, långhårig och släthårig 
 
Johnny Andersson samojedhund 
 wachtelhund 
 greyhound 
 italiensk vinthund 
 whippet 
 
Bengt-Åke Bogren pyrenéerhund 
 
Gudrun Brunnström nova scotia duck tolling retriever 
 
 
Margaretha Carlsson alaskan malamute 
 grönlandshund 
 
Ann Carlström alaskan malamute 
 basenji 
 faraohund 
 grönlandshund 
 siberian husky 
 västgötaspets 
 
Åke Cronander strävhårig vorsteh 
 
Agneta Doverholt greyhound 
 italiensk vinthund 
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Rose-Marie Emery västgötaspets 
 
Åsa Fröding pyrenéerhund 
 italiensk vinthund 
 whippet 
 
Gertrud Hagström whippet 
 
Inger Hansson american staffordshire terrier 
 
Karin Hedberg västgötaspets 
 
Kerstin Henriksson alaskan malamute 
 grönlandshund 
 
Jan Herngren tax, samtliga hårlag och storlekar 
 wachtelhund 
 
Henrik Härling wachtelhund 
 
Petra Högberg alaskan malamute 
 grönlandshund 
 siberian husky 
 
Susanna Johansson tax, samtliga hårlag och storlekar 
 
Eva Jönsson västgötaspets 
 
Sofie Krigholm shiba 
Ingela Kyrklund basenji 
 
Lisa Molin wachtelhund 
 
Mikael Nilsson tax, samtliga hårlag och storlekar 
 wachtelhund 
 
Lena Persson pyrenéerhund 
 italiensk vinthund 
 whippet 
 
Patric Ragnarson alaskan malamute 
 grönlandshund 
 siberian husky 
 



  

SKK/DK nr 5-2020 
2020-11-18 
Sida 13/21 

 
 

 
Johan Sandström cairnterrier 
 jack russell terrier 
 russkiy toy, långhårig och släthårig 
 
Karin Sjöholm Östlund alaskan malamute 
 grönlandshund 
 norrbottenspets 
 samojedhund 
 siberian husky 
 
Monika Åkesson pyrenéerhund 
 
Maritha Östlund-Holmsten basenji 
 faraohund 
 shiba 
 russkiy toy, långhårig och släthårig 
 

§ 93 Ledamöternas uppdrag 

a) Lista över ledamöternas uppdrag 
DK gick igenom och reviderade listan över pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande uppdrag är genomförda: 
 
Nr 4-2020 
§ 67 a) Uppdrogs till Eva Liljekvist-Borg och Marie Gadolin med stöd av kansliet 
 att färdigställa ett förslag rörande att öka möjlighet till utbildning och 
 auktorisation av de svenska raserna. DK beslutade att det färdigställda 
 förslaget ska skickas till berörda specialklubbar för att inhämta deras 
 åsikter i frågan innan beslut i DK. 
 
Eva Liljekvist-Borg och Marie Gadolin meddelade att uppdraget är genomfört. 
Utskicket presenterades under § 91 g). 
 
Nr 4-2020 
§ 68 a) DK anser att det skulle vara värdefullt om domare som är auktoriserade 
 på respektive SRD raser fick tillgång till dessa samanställningar. Uppdrogs 
 till ordföranden att tillsammans med kansliet utröna möjligheter att 
 delge de svenska exteriördomarna SRD sammanställningarna. 
 
Ordföranden meddelade att uppdraget är genomfört. Det pågående arbetet 
diskuterades under § 89 b). 
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Nr 4-2020 
§ 71 a) DK diskuterade ansökan och det uppdrogs till Ulrika Henriksson att ge 
 Anne-Chaterine information om förslag på upplägg för att uppnå 
 tillräckliga erfarenheter och auktorisationer för ansökan om 
 gruppallroundauktorisation. 
 
Ulrika Henriksson meddelade att uppdraget är genomfört. 
 
Nr 4-2020 
§ 71 a) Ansökan om att avbryta utbildningsprogram för grupp 8 fanns från Sara 
 Nordin. DK beslutade att uppdra till Marie Gadolin att tala med 
 Sara Nordin. Vidare beslut i ärendet tas av DK/VU. 
 
Uppdraget förklarades genomfört. DK/VU har tagit beslut i ärendet. 
 
Nr 4-2020 
§ 71 f) En ansökan om att stå med på förteckningen över lärare som håller 
 grundkurser i anatomi och bedömning hade inkommit från Eva Liljekvist-
 Borg. DK beslutade att bevilja ansökan. Uppdrogs till kansliet att 
 uppdatera samt publicera förteckningen. 
 
Ulrika Henriksson meddelade att uppdraget är genomfört och att dokumentet 
Förteckning över lärare som håller grundkurs i anatomi och bedömning kan läsas på 
SKKs hemsida. 
 
Nr 4-2020 
§ 71 f) DK diskuterade önskemålen och beslutade att under rådande 
 omständigheter bevilja domare som inte uppfyller kraven för att utöka 
 sitt rasregister ändå kan påbörja elevtjänstgöring för raser som de har 
 tillstyrkan att utbilda sig på. Uppdrogs till Ulrika Henriksson att informera 
 berörda domare. 
 
Ulrika Henriksson meddelade att berörda domare är informerade. 
 
Nr 4-2020 
§ 74 c) DK diskuterade prioriteringsordningen för de tilltänkta projekten och 
 beslutade i vilken ordning projekt ska skäras ner/ställas in beroende på 
 vilken besparingsnivå som kommer krävas från CS. Uppdrogs till Kjell 
 Svensson att informera CS om DKs prioriteringsordning. 
 
Kjell Svensson meddelade att uppdraget är genomfört. 
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§ 94 Information från DK samt kansli 

a) Ordföranden 
- Informerade om höjdpunkter från SKK Centralstyrelses, CS, senaste möte den 

4-5 november 2020 samt om olika projekt som pågår. 
 

b) Ledamöter 
- Inget att rapportera. 

 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
- Informerade om att SKK ständigt arbetar för att ge klubbarna den senaste 

informationen hur de ska förhålla sig till de olika restriktionerna som blir till 
följd av rådande coronasituation. 

 
d) Sekreteraren 
- Informerade om de utskick som gått ut till SKKs klubbar den 26 oktober, den 

29 oktober, den 12 november samt den 17 november gällande restriktioner och 
rekommendationer vid klubbverksamhet till följd av rådande coronasituation. 
 

e) Utbildningsavdelningen 
Utbildningsavdelningen har gjort följande utskick sedan DK möte 4-2020: 

- Information till samtliga specialklubbar gällande exteriördomare uttagna till 
allroundutbildning. 

- Information till de som gick preparandutbildningen 2018 gällande 
elevtjänstgöring och utökning av rasregister. 

- Information till samtliga exteriördomare angående exteriörbedömning. 
- Förtydligande om exteriörbedömning till samtliga exteriördomare. 

 

§ 95 Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI 

För kännedom fanns följande dokument utskickade av FCI: 
 

a) Cirkulär 
- 38/2020 med information om nya kontaktuppgifter till Brasiliens kennelklubb. 
- 40/2020 med information från Cyperns kennelklubb om två uteslutna klubbar. 
- 41/2020 med information om det uppdaterade regelverket FCI show judges 

code of commitment to the welfare of pedigree dogs. 
- 42/2020 med information från Ukrainas kennelklubb att Alla Deriduk tillsvidare 

blivit avstängd som medlem samt uppfödare från och med den 15 september 
2020. 

- 43/2020 med information från Ukrainas kennelklubb att Mariia Gvozdieva 
tillsvidare blivit avstängd som medlem, uppfödare samt internationell 
exteriördomare från och med den 15 september 2020. 

- 45/2020 med information om det uppdaterade regelverket FCI Regulations for 
Show Judges. 
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- 49/2020 med förtydligande gällande ändringarna i regelverket FCI Regulations 

for Show Judges. 
- 51/2020 med information från Belgiens kennelklubb att Daniel Thibaut blivit 

definitivt avstängd som internationell exteriördomare från och med den 
3 november 2020. 

 
b) Allmän information 
- Sammanställning av beslut från möte med FCI General Committee den 

34 september 2020. 
- Sammanställning av beslut från möte med FCI General Committee den 

22 september 2020. 
- Protokoll från möte med FCI Shows Commission den 1 februari 2020. 
- Protokoll från möte med FCI Show Judges Commission den 1 februari 2020. 
- Kvartalsrapport från FCI Europe Section. 
- Information gällande FCIs integritetspolicy. 
- Kalender över internationella mästerskap 2020-2024. 
- Information gällande att FCI World Dog Show 2020 flyttas fram till år 2022. 
- Information gällande titlar att vinna på FCI World Dog Show 2020 i Madrid år 

2022 samt FCI World Dog Show 2022 i São Paulo år 2022. 
 

§ 96 Protokoll samt protokollsutdrag 

a) Nordisk Kennelunion, NKU 
Ordföranden informerade om senaste mötet med NKU/AU den 16 november 2020. 
 

b) SKKs Centralstyrelse, CS 
För kännedom fanns protokoll från CS möte 6-2020 den 1-2 september 2020. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 6-2020: 

§ 124 SKK/DK, nr 3-2020 
b) Överklagan DK-beslut från exteriördomare 
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet där utställaren tillika domaren 
överklagar DKs beslut i protokoll nr 3-2020, § 45 b). 
CS diskuterade ärendet ingående mot bakgrund av att domaren även tidigare har 
varit föremål för granskning av DK. 
 
CS finner inte skäl att ändra DKs beslut. CS stöder den samlade bedömningen som 
DK gör av ett upprepat oönskat beteende hos domaren. 
 
CS beslutade avslå överklagan. 

 
DK tog del av protokollsutdraget. 
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Protokollsutdrag från CS möte 6-2020: 

§ 124 SKK/DK, nr 3-2020 
c) Attityder och synen på medmänniskor och kollegor 
CS förde en diskussion kring hur domarkåren ser på sig själva och sina 
domarkollegor. 
Uppträdanden och kommentarer kan ibland lämna övrigt att önska vid olika 
evenemang, vilket inte är förenligt med gällande domaretiska regler. 
 
CS beslutade att uppdra till DK att lämna förslag till hur DK på ett bra sätt kan följa 
en domares utveckling och status genom t.ex. någon form av ”medarbetarsamtal” 
med jämna mellanrum. 

 
DK tog del av protokollsutdraget och fortsätter arbetet med uppföljningssamtalen. 
 
Protokollsutdrag från CS möte 6-2020: 

§ 129 DK bordlagd fråga § 124 – allrounddomarutbildning 
CS diskuterade åter de två förslag som bordlades den 1 september. CS olika 
uppfattningar diskuterades för att försöka hitta konsensus. 
 
CS beslutade att godkänna de två förslagen, dock med starka förbehåll för DK om 
kontinuerlig uppföljning av den fortsatta utbildningen. 
 

DK tog del av protokollsutdraget. 
 
Ändring i Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler 
För kännedom har CS tagit beslut att justera punkt 10 i texten Regler och anvisningar 
för exteriördomare samt domaretiska regler för att anpassas till FCIs regelverk 
FCI Regulations for Show Judges samt den konkurrenslagstiftning som finns i Sverige 
och EU. 
 
DK noterade informationen. Samtliga exteriördomare kommer att delges 
informationen om anvisningarna och reglerna när de fastställts. 
 

c) SKKs Utställningskommitté, UtstK 
För kännedom fanns protokoll från UtstK möte 6-2020 den 15-16 september 2020. 
 

d) Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS 
För kännedom fanns protokoll från KSS möte 4-2020 den 8 september 2020. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte 4-2020: 

§ 62 Information från ledamöter och kansli 
Sekreterare: Rapporterade om att hon kontaktats av Ras och avelsföreningen för 
Cane Corso, RACC, där de uttrycker sin oro över den exteriöra utvecklingen i rasen. 
De beskriver att de ser fler och fler hundar med alltför korta nospartier, knipna 
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näsborrar och ljudlig andning. Dessa hundar premieras vid våra utställningar liksom 
även för stora och tunga hundar. KSS diskuterade problematiken och hur detta på 
bästa sätt ska komma ut till våra exteriördomare. Cane Corso är idag inte en SRD 
listad ras och för att ett bra underlag ska finnas med till den kommande 
revideringen av SRD ombeds klubben att om möjligt inventera hur stort problemen 
är och hur det ser ut övriga norden. För att RACC snabbt ska nå ut med sin oro över 
den exteriöra utvecklingen kan ett sätt vara att klubben gör ett utskick till våra 
exteriördomare. 

 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte 4-2020: 

§ 63. SRD 
a) Inkomna SRD sammanställningar 

 
Protokollsutdraget innehåller bland annat information om SRD-sammanställningar för 
amerikansk cocker spaniel, fransk bulldogg, saarlooswolfhond, ceskoslovensky vlciak, 
bullterrier, miniatyrbullterrier, engelsk bulldogg, basset hound samt tysk schäferhund. 
 
Av protokollsutdraget framgår även information om det utskick som skulle gå ut till 
samtliga exteriördomare gällande samstämmighet mellan kritiker och SRD-rapporter 
men som skjuts upp tillsvidare med anledning av brist på utställningar. Vidare 
informeras om aktuellt läge för revideringen av SRD. 
 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte 4-2020: 

§ 63 SRD 
c) Revidering av SRD/BSI 
Med anledning av att det under 2020 anordnats väldigt få utställningar både i 
Sverige och i övriga norden föreslår KSS att revideringen av SRD/BSI skjuts upp ett 
år. KSS påtalar vikten av att vid denna revidering besluta om ett gemensamt datum 
för införandet av den reviderade versionen av SRD/BSI i de nordiska länderna. 
Lotta Olsson uppdrogs att kontakta de nordiska kennelklubbarna med förslaget att 
skjuta upp revideringen av SRD. 

 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte 4-2020: 

§ 64. Samsyn 
Vid KSS förra möte uppdrogs det till ledamöterna att inleda en granskning av de 
olika styrdokumenten. I delegeringsordningen för KSS står det: 
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- Samordna samtliga styrdokument och insatser som görs för att främja exteriör 
sundhet och motverka exteriöra överdrifter hos rashundar i syfte att främja en 
samsyn inom SKK-organisationen. 
 
De dokument som granskats är domarkompendium, RAS, SRD och 
rasinformationstexten på skk.se. De rasers dokument som granskats till dagens 
möte var: chow chow, bullterrier, bassethound, azawakh, chinese crested, cavalier 
king charles spaniel, mops, bostonterrier och king charles spaniel. 
Granskningen konstaterar att det mesta är samstämmigt i dokumenten. Några 
saker som uppmärksammats är att SRD texten inte är tillräckligt tydlig varken i 
domarkompendium eller RAS. En ras vars dokument måste få mer samstämmighet 
är king charles spaniel. KSS uppmanar granskarna i DK och AK att åter se över dessa 
dokument. 
 
Granskningen av dokument fortsätter. 

 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte 4-2020: 

§ 66 Domarfrågor 
b) Allrounddomare 
Generell diskussion om vad man kan förvänta sig av en av SKK utsedd 
allrounddomare. Att den kynologiska kunskapen är hög förutsätts men hen är 
också en representant för SKK som organisation. Hur stor hänsyn tar CS till 
lämpligheten när det gäller den sociala kompetensen, handhavande av hundar och 
liknande? Följer hen de beslut organisationen tagit exempelvis när det gäller 
arbetet med att minska de exteriöra överdrifterna? KSS anser att det är viktigt att 
det ställs höga krav på en av SKK utsedd allrounddomare, inte enbart avseende 
förmågan att döma hundar. 

 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 

e) Utbildningskommittén, UK 
För kännedom fanns protokoll från UK möte 3-2020 den 29 september 2020. 
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f) Disciplinnämnden, DN 

För kännedom fanns DN beslut 93/2020 med slutligt besked gällande exteriördomare. 
Domaren tilldelas registrerings- och tävlingsförbud i tre år samt varning. 
DK/VU har den 17 april 2020 tagit följande beslut i väntan på utredning: 
 

DK/VU 
Avstängning under utredning 
Beslut från Länsstyrelsen gällande omedelbart omhändertagande enligt 
djurskyddslagen har inkommit till SKK. Ärendet är för närvarande under utredning 
hos Disciplinnämnden. Domarkommittén har fått information om ärendet då 
beslutet gäller en svensk exteriördomare. 
 
DK/VU beslutar att stänga av aktuell exteriördomare under Disciplinnämndens 
utredningsperiod, inledningsvis från och med 2020-04-20 och 9 månader framåt 
med hänvisning till: 
Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler s. 27 
”Avstängning kan tillgripas under en utredning, eller att förseelsen anses som så 
allvarlig att förtroendet för domaren tillfälligtvis skadats, eller att domare vid 
tidigare tillfälle tilldelats varning. Avstängning kan ske från 6 månader och upp till 
24 månader.” 

 
DK diskuterade ärendet ingående och beslutade föreslå CS att domaren avauktoriseras 
med hänsyn till DNs beslut. 
 

g) Arbetsgruppen för standardfrågor, AG Standard 
För kännedom fanns protokoll från AG Standard möte 4-2020 den 18 september 2020. 
 

h) Kommittén för hundars mentalitet, KHM 
För kännedom fanns protokoll från KSS möte 3-2020 den 10 september 2020. 
 

§ 97 Övriga frågor 

Inga inkomna ärenden. 
 

§ 98 Nästa möte 

Nästa möte är sedan tidigare fastställt till den 20 januari 2021. 
 

§ 99 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

DK beslutade att § 96 f) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 

§ 100 Mötet avslutas 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och det förklarades därefter avslutat.  
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Justeras: 
 
 
Thomas Uneholt   Johan Andersson 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Boa Strandberg 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 


