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§ 133 - 141

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den
30 september på SKKs kansli.

Närvarande ledamöter:
Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter, Ann Carlström, Bo Wallin, Karl-Erik
Johansson
Adjungerade SKKs kansli:
Ulrika Henriksson, Kjell Svensson, Ulf Uddman (§ 133 – 136)
Vid protokollet: Pia Wahlström

§ 133

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet och förklarade det för öppnat.

§ 134

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§ 135

Val av justerare

Karl-Erik Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 136

Information från VD

VD Ulf Uddman informerade från senaste SKK/CS mötet i frågor som rör DK.
DK noterade informationen.

§ 137

Utse uttagnings-/intervjugrupp

DK har i uppdrag från SKK/CS att utse en grupp på fyra personer som ska arbeta med
uttagningen samt intervjuerna inför preparandkursen 2011. Gruppen ska bestå av DKs
ordförande eller annan CS-ledamot, en person ur SKKs Utställningskommitté (SKK/UtstK),
en av preparandlärarna samt ytterligare en person som DK utser.
Beslutades att gruppen kommer att ha följande utseende denna gång; Carl-Gunnar Stafberg
(ordf. DK), Mats Stenmark (SKK/UtstK), Nina Karlsdotter och Karl-Erik Johansson med Bo
Wallin som reserv vid eventuella förhinder.

§ 138

Uttagningsprocessen – intervjuerna

DK diskuterade hur uttagningsprocessen och intervjuerna ska gå till. Den befintliga
intervjuguiden genomgicks och DK konstaterade att den är bra i det stora hela. Uppdrogs till
ordföranden att se över den ytterligare om något bör justeras samt att delge Mats Stenmark
intervjuguiden.
Frågeställningarna till läns- och specialklubbarnas yttrande genomgicks och omarbetades.
Beslutades att uttagningsgruppen har mandat att kalla till intervjuer och sedan ta fram ett
förslag på vilka som ska antas till preparandkursen som sedan lämnas till DK för fastställande.
De har även mandat att utforma beskeden som går ut till de som inte kommer med till 2011
års preparandkurs.

§ 139

Övriga frågor

Kjell Svensson informerade om att SKKs Standardkommitté och SRD-gruppen har framfört
önskemål om att delta vid DKs nästa möte den 3 november 2010.
DK ställer sig mycket positiva till deras deltagande.

Med anledning av att SKK/CS vill ha en domarutbildning på numerärt små raser i samband
med den generella domarkonferensen 2012 önskar DK en lista över aktuella raser till nästa
möte.
Uppdrogs till kansliet att ta fram en lista över de raser som under de senaste fem åren har haft
max 50 registreringar sammanlagt.

§ 140

Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat samt ärenden som ska
publiceras på webben eller i Hundsport Funktionär

DK beslutade att ingen paragraf inte får offentliggöras innan protokollet är justerat samt att
ingen information behöver läggas ut på SKKs webbplats eller publiceras i Hundsport
Funktionär

§ 141

Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Pia Wahlström

Justeras

Carl-Gunnar Stafberg

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.

