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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommittè 
torsdag 2016-09-01. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell, Göran Johansson, Conny Jakobsson, Willy Gustafsson, Henrik 
Barnekow, Tomas Larsson, Freddy Kjellström (t.o.m § 50.2) 

 

Adjungerade: 

Kjell Svensson, Eliza Kajanus, Peter Ledin (t.o.m § 50.2) 
 

Protokoll: 

Björn Eek 

 

§41 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de deltagande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§42 Val av justerare 
Göran Johansson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§43 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§44 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll (3-2016) godkändes och lades till handlingarna. 
 
§45 VU beslut 

1. Jakthundskommitténs VU har den 19 april beslutat att medge dispens till 
Svenska Plotthundklubben från gällande regler för viltspårprov och utbildning 
till viltspårdomare. Dispensen medför rätt att använda björndel vid officiellt 
viltspårprov, fram till och med 2016-12-31. I beslutet deltog Britt-Marie 
Dornell, Freddy Kjellström och Henrik Barnekow. 
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2. Jakthundskommitténs VU har den 20 juni beslutat att godkänna Mikael 

Wilhelmsson som bedömare för anlagstest i vildsvinshägn. I beslutet deltog 
Britt-Marie Dornell, Freddy Kjellström och Tomas Larsson. 

 
3. Jakthundskommitténs VU har den 21 juni beslutat att medge dispens till 

Svenska Älghundklubben från gällande regelverk för jaktprov med älghundar. 
Dispensen från regelverket gäller att hundägare ska kunna anmäla hunden till 
kombiprov (älg och vildsvin) där det första viltet hunden tar upp kommer att 
räknas som provvilt. Idag är det olika tider till första stöt beroende på vilket 
viltslag hunden arbetar med. Vid vildsvin är det 45 minuter, och älg 90 minuter. 
Om man går fram till hunden innan 90 minuter, och det visar sig vara älg, så blir 
det i dagsläget ”tekniskt fel”. För att detta inte ska uppstå, söker klubben 
dispens från denna regel, så att älg kan fortsätta dömas även om provgruppen 
gått fram innan 90 minuter.  
 
Klubben ansökte även om bidrag till regelutbildning för aspiranter och elever i 
den nya provformen kombiprov på tre platser innan höstens provsäsong. JhK 
beslutade avslå ansökan, då den inkommit med för kort varsel, samt att JhK 
inte ger bidrag till den typen av utbildningar. I beslutet deltog Britt-Marie 
Dornell, Freddy Kjellström och Conny Jakobsson. 
 

4. Jakthundskommitténs VU har den 16 augusti beslutat att medge dispens från 
18§ Jaktförordningen till Svenska Taxklubben, för domarträff den 24-25 
september. I beslutet deltog Britt-Marie Dornell, Freddy Kjellström och Henrik 
Barnekow. 
 

§46 Ledamöternas uppdrag 
Listan gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§47 Jaktprov/regelrevideringar 

1. Svenska Terrierklubben 
a. Vildsvinsprov 
b. Jaktprov för Tysk Jaktterrier 
c. Fullbruksprov för Tysk Jaktterrier, provperiod 2017-07-01--2020-06-30 

JhK beslutade fastställa ovanstående regelverk, efter smärre redaktionella ändringar, 
att börja gälla fr.o.m. 2017-07-01. 
 

2. Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar (SKF) 
a. Jaktprov för Kontinentala Fågelhundar 

JhK beslutade att återremittera ovanstående regelverk till klubben, med förslag till 
ändringar. Klubben har t.o.m. 14 oktober på sig att inkomma med nytt förslag till 
regelverk. 
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3. Svenska Wachtelhundklubben (SWK) 

a. Jaktprovsregler för Wachtelhund 
JhK beslutade att återremittera ovanstående regelverk till klubben, med förslag till 
ändringar. Klubben har t.o.m. 14 oktober på sig att inkomma med nytt förslag till 
regelverk. 
 

4. Svenska Älghundklubben (SÄK) 
a. Regler för jaktprov med älghundar 
b. Regler för jaktprov med ställande vildsvinshundar 

JhK beslutade fastställa ovanstående regelverk, efter smärre redaktionella ändringar, 
att börja gälla fr.o.m. 2017-07-01. 
 

5. Svenska Taxklubben (SvTK) 
a. Drevprovsregler och anvisningar för tax 

JhK beslutade att återremittera ovanstående regelverk till klubben, med förslag till 
ändringar. Klubben har t.o.m. 14 oktober på sig att inkomma med nytt förslag till 
regelverk. 
 

6. Gemensamma drevprovsregler för Drever, Basset, Beagle och Alpenländische 
Dachsbracke 

a. Drevprovsregler gemensamma för Alpenländische Dachsbracke, Basset, 
Beagle och drever 

JhK beslutade att återremittera ovanstående regelverk till klubben, med förslag till 
ändringar. Klubben har t.o.m. 14 oktober på sig att inkomma med nytt förslag till 
regelverk. Till JhK har från regelgruppen för de små drivande hundarna också inkommit 
skrivelse där Dreverklubbens årsstämma önskar att tre st förstapris ska tillåtas under 
ett och samma drevprov, vid jaktprov med drever. JhK bifaller regelgruppen för de små 
drivande hundarnas önskan att endast tillåta 2 st förstapris under ett och samma 
drevprov för samtliga raser som omfattas av regelverket, med motiveringen att 
Dreverklubbens önskan strider mot SKKs policy för hundanvändning vid jaktprov, 
jaktträning och jakt.  
 

7. Svenska Stövarklubben (SvStK) 
a. Svenska Stövarklubbens drevprovsregler 

JhK beslutade att återremittera ovanstående regelverk till klubben, med förslag till 
ändringar. Klubben har t.o.m. 14 oktober på sig att inkomma med nytt förslag till 
regelverk. Till JhK har från 2 privatpersoner inkommit skrivelse där dessa framför 
önskemål att SvStK ska återföra poängsättning på momentet lydnad. JhK avslog 
skrivelsen, med motiveringen att lydnad har låg bevisad arvbarhet, samt att 
bedömningen utmärkt, god och mindre god är fullgott för SvStKs avelsarbete. I 
beslutet deltog inte Göran Johanson och Freddy Kjellström. 
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8. Specialklubben för skällande fågelhundar (SSF) 

a. Regler för jaktprov med skällande fågelhundar 
JhK beslutade att återremittera ovanstående regelverk till klubben, med förslag till 
ändringar. Klubben har t.o.m. 14 oktober på sig att inkomma med nytt förslag till 
regelverk. 
 

9. Svenska Schweisshundklubben (SvSHK) 
a. Eftersöksprov vildsvin 
b. Praktisk eftersöksbedömning 

JhK beslutade att återremittera ovanstående regelverk till klubben, med förslag till 
ändringar. Klubben har t.o.m. 14 oktober på sig att inkomma med nytt förslag till 
regelverk. JhK vill också erinra klubben att om inte det blir fler starter på Praktisk 
eftersöksbedöming, under kommande femårsperiod, så kommer JhK överväga sluta 
stambokföra provet. 
 

10. Svenska Plotthundklubben (SPK) 
a. Regler för jaktprov på frilevande björn 

JhK beslutade fastställa ovanstående regelverk, efter smärre redaktionella ändringar, 
att börja gälla fr.o.m. 2017-07-01 under en provperiod t.o.m. 2020-06-30. 
 

11. Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV) 
a. Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund 

JhK beslutade att återremittera ovanstående regelverk till klubben, med förslag till 
ändringar. Klubben har t.o.m. 14 oktober på sig att inkomma med nytt förslag till 
regelverk. 
 

12. Svenska Grythundklubben (SGK) 
a. Regler för grythundsarbete 

JhK beslutade att återremittera ovanstående regelverk till klubben, med förslag till 
ändringar. Klubben har t.o.m. 14 oktober på sig att inkomma med nytt förslag till 
regelverk. 
 

13. Championat-och särbestämmelser – ändringar att gälla från 2017-01-01 
a. Svenska Terrierklubben, SvTeK 

Ansöker om att få ändra från kvalitet 1 på grytanlagsprov, till 3:e pris på 
grytjaktprov för att få ställa ut i jaktklass på utställning. JhK ställer sig 
frågande om det är rimligt att detta ska gälla samtliga terrierraser, men 
bifaller ansökan. 
 

b. Svenska Wachtelklubben, SWK 
Provmerit för deltagande i Jaktklass 

i. Ansöker om att få ändra från: godkänd i unghundsklass eller 
nybörjarklass eller lägst 3:e pris i öppen klass på jaktprov.  
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Vill ändra till: lägst 3:e pris i unghundsklass eller nybörjarklass 
alt. lägst 3:e pris i öppen klass på jaktprov. JhK bifaller ansökan. 
 
Provmerit för SE JCh 

ii. Ansöker om att få ändra från: Godkänd i unghundsklass eller 
nybörjarklass på jaktprov med lägst 8 poäng på skott och 1:a pris 
i öppenklass på jaktprov samt godkänt skogsprov i Sverige och 
godkänt vildsvinsprov. En av dessa meriter kan erövras i annat 
nordiskt land. Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning 
på utställning efter 15 månaders ålder.  
 
Vill ändra till:  

 Lägst 3:e pris på jaktprov i unghundsklass eller 
nybörjarklass, alternativt godkänd unghundsklass eller 
nybörjarklass erövrat innan 2017, med lägst 8 poäng på 
skott. 

 Lägst 2:a pris på jaktprov öppenklass, alternativt 1:a pris i 
öppenklass jaktprov erövrat innan 2017. 

 Godkänt skogsprov med intensitetsnivå 4 alt. 5 i 
momenten sök och drevtid. 

 Godkänt vildsvinsprov. 

 Lägst Good vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders 
ålder. 

 En av dessa meriter kan erövras i annat land som har 
motsvarande jaktprovsbestämmelser som SWK.  
 

JhK bifaller ansökan. 
 
 
Provmerit för SE UCh 

iii. Ansöker om att få ändra från: Godkänd i unghundsklass eller 
nybörjarklass på jaktprov med lägst 8 poäng på skott samt 1:a 
pris i öppenklass på jaktprov.  
 
Vill ändra till: 

a. Lägst 3:e pris på jaktprov i unghundsklass eller 
nybörjarklass, alternativt godkänd unghundsklass 
eller nybörjarklass erövrat innan 2017, med lägst 
8 poäng på skott. 

b. 2:a pris på jaktprov i öppen klass, alternativt 1:a 
pris öppenklass erövrat innan 2017. 

c. Godkänt skogsprov 
 

    JhK bifaller ansökan. 
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c. Svenska Stövarklubben, SvStK 

Provmerit för deltagande i Jaktklass 
i. Ansöker om att få ändra från: Lägst 2:a pris på drevprov eller 

lägst 2:a pris på särskilt rävprov på spårsnö.  
 
Vill ändra till: 1:a pris i unghundsklass alternativt lägst 2:a pris i 
öppenklass på drevprov, eller 1:a pris i unghundsklass alternativt 
lägst 2:a pris på särskilt rävprov, som merit för att ställa ut i 
jaktklass. JhK bifaller ansökan. 
 
Provmerit för SE JCh/SE J(räv)Ch 

ii. Ansöker om att få ändra från: SE JCh - Ett 1:a pris i elitklass på 
drevprov samt lägst 2:a pris i öppenklass erövrat på barmark. 
Alternativt vid 0 pris, elitklass på barmark med lägst 2:a pris 
under en dag, eller lägst 3:e pris i elitklass på barmark med lägst 
2:a pris under en dag. Lägst Good eller 2:a pris vid 
kvalitetsbedömning efter 15 månader på utställning.  
SE J(räv)Ch – Ett 1:a pris i elitklass på särskilt rävprov, lägst Good 
eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på 
utställning.  
 
Vill ändra till: SE JCh – Ett 1:a pris i elitklass samt lägst ett 2:a pris 
i ökl, alternativt ett 1:a pris i Ukl erövrat på barmark. Alternativt 
vid 0 pris elitklass på barmark med lägst 2:a pris under en dag, 
eller vid 3:e pris elitklass på barmark med lägst 2:a pris under en 
dag. Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning på 
utställning efter 15 månaders ålder.  
 
SE J(räv)Ch – ett 1:a pris i elitklass på särskilt rävprov samt lägst 
ett 2:a pris i ökl, alternativt ett 1:a pris i Ukl på särskilt rävprov 
erövrat på barmark. Alternativt vid 0 pris elitklassprov särskilt 
rävprov på barmark med lägst 2:a pris under en dag eller vid 3:e 
pris elitklass särskilt rävprov på barmark med lägst ett 2:a pris 
under en dag. Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning 
på utställning efter 15 månader.  
 
JhK bifaller ansökan. 
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d. SKK, SvTeK, SRTBK 

i. Ansöker om att inför SE VCh för: österreischiser pinscher, nihon 
teria, tenterfield terrier, american toy fox terrier, thai bangkaew 
dog, deutsche bracke, griffon bleu de gascogne, porcelaine, 
steinrische rauhaarbracke, epagneul picard, braque du 
bourbonnais, epagneul bleu d epicardi, wetterhoun och russkya 
tsvetnaya bolonka. JhK bifaller ansökan. 
 
 

§ 48 Information/JhKs externa aktiviteter 
a. Ordförande 

i. Hur definierar vi långsamdrivande/kortbenta hundar? Efter 
diskussion bordlades frågan för att tas upp vid ett senare 
tillfälle. 
 

ii. Dispenser från 18§ jaktförordningen. Då JhK väldigt ofta får in 
ansökan om dispens enligt ovanstående paragraf väldigt sent, så 
beslutades efter diskussion att skärpa upp rutinerna inom SKK 
för att hantera dessa. 
 

b. Sekreteraren 
i. Information om SKKs sponsorsamarbete med Royal Canin för 

kännedom. 
 

ii. Information om Norsk fågelhundsdomare som tränat hund 
olovligt i Sverige, för kännedom. 
 

iii. Följebrev till avtal för Arrangera jaktprov för kännedom. JhK 
beslutade att snarast skicka påminnelse till de klubbar som ännu 
inte undertecknat avtalet. 
 

iv. Information om Länsstyrelsen i Uppsalas beslut till Roslagens 
Jakt och Vilt att använda hägnad björn för träning av hundar, för 
kännedom. 
 

v. Information om inbjudan till LRFs viltkonferens 27-28 oktober. 
Beslutades att ledamöterna skickar frågor att ta upp till 
sekreteraren. Sekreteraren deltar i konferensen. 
 

vi. Information om projektplan för SKK och Svenska 
Jägareförbundets gemensamma projekt Vård i det vilda, för 
kännedom. 
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vii. Information om SKKs investeringsbudget för distansutbildning. 

JhK konstaterade att det för tillfället inte finns några planer på 
distansutbildning inom Kommitténs verksamhetsområde, men 
att frågan ska tas upp igen vid ett senare tillfälle. 
 

viii. Information om ny hundras, Épagneul Picard, i SKKs stambok. 
Hunden är en kontinental fågelhund med Frankrike som 
hemland. För kännedom. 
 

ix. Domarkonferenser 

 Svenska Grythundklubbens konferens som flyttats från 
2016, kommer att hållas den 22-23/4 2017. För 
kännedom. 

 JhKs Domarkonferens för bedömare av anlagstest i 
vildsvinshägn, kommer att hållas under våren 2017. 
Ansvariga från JhK blir Tomas Larsson, Conny Jakobsson 
och Henrik Barnekow. För kännedom 

 Tysk Jaktterrierklubbs konferens för bedömare av 
anlagsprov på vildsvin i hägn, kommer att hållas 24-25 
september 2016 i Agusa i Skåne. För kännedom. 
 

x. Mässor 2017. JhK beslutade att delta på Elmia Game Fair i 
Jönköping 25-27 maj 2017. Eventuell medverkan på övriga 
mässor hålls öppen. En arbetsgrupp bestående av sekreteraren 
och Henrik Barnekow tillsattes, vilka tillika är de som jobbar från 
JhK på mässan. 
 

xi. Öster Malma träffen 2017 

 Utvärderingen för 2016 gicks igenom. JhK beslutade att 
återgå till att sluta vid lunch dag 2 framledes. 

 Planering för 2017. Förslag på datum sattes till 28-29 
april, under förutsättning att det finns möjlighet att boka 
Öster Malma. Sekreteraren, Ordförande och Peter Ledin 
utsågs till arbetsgrupp.  
 

xii. Stockholm Hundmässa. SKKs jakthundsmonter kommer i år att 
bemannas av sekreteraren, ordföranden och Henrik Barnekow. 
 

xiii. Information om inbjudan till fackeltåg mot dagens  
rovdjurspolitik, JhK beslutade att skicka frågan vidare till SKKs CS. 

 
xiv. Rapportering av olika aktiviteter som JhK deltagit i under våren, 

för kännedom. 
1. Skogens Guld, Naturvårdsverket 17 maj 
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2. De 5 Stora, 17 maj 
3. Swedish Game Fair 27-29 maj 
4. Nationella Viltolycksrådet, 8-9 juni 
5. Jämtland Game Fair, 29-31 juli 

 
c. Ledamöter 

i. Henrik Barnekow ersätter framlidne Lars Olof Thörnqvist som 
representant i SKKs organisationsutredning. För kännedom. 
 

d. Svenska Jägareförbundet 
i. Löshundsjakten som kulturarv. Peter Ledin informerade om 

läget, och berättade hur andra länder jobbat med frågan.  
 

ii. Anlagstest i björnhägn. Peter Ledin informerade om arbetet. Ett 
möte hölls i Junsele djurpark i början på juli. På mötet deltog 
Björn Eek, Tomas Larsson, Curt Blixt och Peter Ledin, samt 
domare från anläggningen i Junsele. Efter återrapportering från 
ett efterföljande möte med domarna i Junsele, beslutade JhK att 
fortsätta arbetet med att ta fram ett regelverk för anlagstest på 
björn i hägn. 
 

iii. Samarbete med Danmark. Peter Ledin informerade om att 
Danska Jägareförbundet anställt en person som ska jobba med 
hund på heltid. Svenska Jägareförbundet ska bjuda in denne till 
Öster Malma den 8 november, om möjlighet finns ska även Britt-
Marie Dornell delta på mötet.  
 

§ 49  Protokollsutdrag, SKK/CS/KF, DN och SKK Kommittéer, FCI 
1. SKK/CS 

a. CS protokoll nr 2-2016 gicks igenom och lades till handlingarna. 
b. CS protokoll nr 3-2016 gicks igenom och lades till handlingarna. 

 
2. SKK/DN 

a. DN beslut 22-2016 gicks igenom och lades till handlingarna. 
b. DN beslut 35-2016 gicks igenom och lades till handlingarna.  

 
3. FCI 

a. Protokoll från FCI Earth Dog Commission 2016, för kännedom.  
b. Cirkulär 14/2016, för kännedom. 
c. Cirkulär 16/2016, för kännedom. 
d. Protokoll från FCI Commission for Continental Pointers 19 mars 

2016, för kännedom. 
e. Sammandrag från FCI General Committee 4-5 april 2016, för 

kännedom. 



  

SKK/JhK nr 4-2016 
2016-09-01 
Sida 10/13 

 
 

 
f. Protokoll från FCI Europe Section General Committee 26 april 

2016, för kännedom. 
g. FCI Championship calendar 2016-2019, för kännedom. 
h. Info från SKKs VD till SKKs FCI representanter, för kännedom. 
i. Protokoll från FCI Commission for retrievers 1 april 2016, för 

kännedom. 
j. Dagordning för FCI Commission for Hounds 14 oktober 2016, för 

kännedom.  
k. Inbjudan till European cup for Hounds 14-15 oktober 2016, för 

kännedom. 
 

§ 50 Inkomna skrivelser/ärenden 
1. Inkommet brev med positiva kommentarer ang. JhKs arbete, vilket 

noterades och lades till handlingarna. 
 

2. Överklagan av jaktprovsresultat från Jämtland Härjedalens 
Älghundklubb. Efter genomgång av de aktuella jaktprovsreglerna, och 
svar från Svenska Älghundklubben, beslutade JhK att avslå överklagan. I 
beslutet deltog inte Conny Jakobsson. 
 

3. Överklagan av resultat av RR prov från Västerbottens läns Stövarklubb.   
Efter genomgång av de aktuella jaktprovsreglerna och de handlingar 
som inkommit i ärendet, så beslutade JhK att avslå överklagan. JhK 
motiverar sitt beslut med stöd av § 14, Svenska Stövarklubbens 
Jaktprovsregler och Jaktprovsanvisningar, där det står att hunden inte 
får vara uttröttad av tidigare jakt. JhK delar Västerbottens Läns 
Stövarklubbs yttrande att hunden efter 5 tim. och 10 min. jaktprov, får 
anses mera uttröttad efter, än före jaktprovet. I beslutet deltog inte 
Göran Johansson och Freddy Kjellström. 
 

4. Ansökan om ny ras, treeing walker coonhound. JhK har från SKK/AK fått 
en förfrågan om detta är en ras som passar för ett svenskt jaktsätt, och 
om det finns behov av denna ras hos svenska jägare. JhK anser att 
hundens jaktsätt och användningsområde inte passar in i svensk 
jakttradition. Punkten justerades omedelbart. 
 

5. Inkommen skrivelse från Stockholms läns Kennelklubb, STOKK, 
angående JhKs deltagande på Swedish Game Fair. Informationen lades 
till handlingarna utan åtgärd. 
 

6. Ansökan från Övre Norrlands Taxklubb om dispens från 18§ 
jaktförordningen att släppa hund under förbudstid vid 
drevprovsdomarkonferens den 24-25 september i Umeå. JhK beslutade 
godkänna ansökan.  
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7. Ansökan från Västmanlands läns Taxklubb om dispens från 18§ 

jaktförordningen att släppa hund under förbudstid vid 
drevprovsdomarkonferens den 24 september i Häggebäcken. JhK 
beslutade godkänna ansökan.  
 

8. Ansökan från Svenska Bassetklubben om dispens från 18§ 
jaktförordningen att släppa hund under förbudstid vid 
drevprovsdomarkonferens den 24-25 september, i Kalmar län, 
Kronobergs län samt Stockholms län. JhK beslutade godkänna ansökan. 
 

9. Ansökan från Roslagens Jakt och Vilt att få en medhjälpare godkänd som 
bedömare för anlagsprov på vildsvin i hägn. JhK beslutade anta 
medhjälparen till utbildning till bedömare enligt fastställd 
utbildningsplan.  
 

10. Ansökan av privatperson om Viltspårprovschampionat för rasen 
Porcelaine, samt slopande av jaktmerit för att ersätta med viltspårprov, 
för att ställa ut i Jaktklass på utställning. JhK beslutade att godkänna 
ansökan om Viltspårprovschampionat, men avslår ansökan om att ta 
bort jaktmerit för att ställa ut på utställning, då enbart viltspår inte är en 
rasspecifik provmerit för rasen. 
 

11. Ansökan från Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, 
SSDV: 

a. Ansökan om att få använda nya regelverket från och med 1 
september 2016, istället för 1 juli 2017. JhK avslog ansökan, med 
motiveringen att inga undantag görs från regelperioden. 
 

b. Ansökan om att kunna få med vilken viltdel hunden gjort 
viltspårprov med i Viltspårprovschampionatet. JhK avslog 
ansökan, men upplyser klubben att det är valfritt att ordna egna 
diplom till detta. 
 

12. Ansökan från Svenska Beagleklubben: 
a. Ansökan om att byta ut möjligheten att bli JCh på hjort till enbart 

dovvilt. JhK avslog ansökan, med motiveringen att regelverket 
ska vara lika för samtliga av de små drivande hundarna. 
 

b. Ansökan om möjlighet att erhålla mer än ett jaktchampionat, då 
klubben infört djurslagsspecifika Jaktchampionat. JhK avslog 
ansökan, med motiveringen att det är ett och samma jaktprov 
för alla djurslagen, och hunden prövas på det djur som den för 
provet får upp. Det först registrerade Championatet är det som 
blir gällande. 
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§ 51 Remisser myndigheter/organisationer 

1. SKKs svar på Naturvårdsverkets remiss om förstärkning av 
vargstammen, för kännedom. 

 
§52 Resultatrapporter 

1. Avd/kostnadsställe t.o.m. augusti 2016, rapporten gicks igenom och 
lades därefter till handlingarna. 
 

2. Projekt t.o.m. augusti 2016, rapporten gicks igenom och lades därefter 
till handlingarna. 
 

3. Rapport/redovisning från Rovdjurscentret de 5 stora, rapporten gicks 
igenom och lades därefter till handlingarna. 
 

§ 53 Övriga frågor 
1. Henrik Barnekow frågade om det är ett måste med domares 

personnummer i viltspårprovprotkollen. JhK upplyste att det står 
klubben fritt att hantera detta själva, men det är ett krav att domarens 
personnummer finns tillgängligt vid resultatrapportering. 
 

2. Britt-Marie Dornell kom med förslag på programpunkter till 
Specialklubbskonferensen 2017. JhKs förslag till programpunkter är en 
kort redogörelse för arbetet med att få jägare att välja rashund bl.a. 
genom att visa filmen om jakthundar, samt broschyren ”vilken jakthund 
ska jag välja?”, samt berätta om projektet Vård i det vilda.  

 
§54 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKK webbplats 
och/eller i nyhetsbrev 
§ 50.2 och § 50.3 faller under denna paragraf. 
 
§ 55 Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas onsdag 9 november på SKK kansli. Mötet beslutade 
även om att 2017 års första möte kommer att vara 16 februari.  

 
 

§ 56 Avslutning 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet 
 
 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
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Vid protokollet: 
Björn Eek 
 
 
 
 
 
Justeras: 
Britt-Marie Dornell    Göran Johansson 


