PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens fullmäktige den 24-25
september 2011 på SAS Radisson Waterfront Congress, Stockholm

§1

Kennelfullmäktiges öppnande

Parentation
Två av SKK:s hedersledamöter har gått bort sedan förra KF, Nils Palmborg, avled i juni
2010 och hade sin mest aktiva period under 50–70-talet. Sin sista stora insats gjorde
han med SKK:s 100 årsbok 1989.
Lennart Hindefors avled i maj 2011. Han var CS ledamot och uppskattad
kommittéordförande i bl.a. tävlings- och föreningsfrågor, mångårig
förbundsordförande i SBK. Hustru Birgitta Jönsson avled i juni 2009. Hon verkade i SBK
inom hundars mentalitet men hade också centrala uppdrag inom kennelklubben i
dessa frågor.
Per Erik Sundgren avled under 2010: Per-Erik jobbade sen 70-talet mycket med
hundavelsfrågor utifrån ett avelsgenetiskt perspektiv. Per-Erik var inte rädd för att
framföra mycket kontroversiella aspekter när det gäller avel. Många av de frågor vi
idag tar som självklara blev hårt kritiserade på 80–90-talet när han framförde dem.
SKK:s avelsdata, har Per-Erik som mentor.
Sedan har två av våra mest uppskattade allrounddomare gått bort, Ove Germundsson
i augusti 2010. Ove kommer alltid att förknippas med engelsk bulldogg och göteborgsk
humor. I december 2010 avled Carl-Johan Adlercreutz som under några år i slutet av
70-talet bl.a. var generalsekreterare i SKK. Carl-Johan hade uppdrag på 6 kontinenter
och var en uppskattad konferensledare, inte minst i samband domarkonferenser.
Verksamheten från KF 2009 ska ses i ljuset av finansiell oro och under hösten 2008
startade den kraftigaste ekonomiska inbromsningen vi sett sedan 1930-talet. Sverige
har lyckats hantera situationen bra i jämförelse med många andra delar av världen
men åter hösten 2011 så är det en ekonomiskt turbulent tid.
SKK och medlemsorganisationernas utveckling har denna period stått emot mycket bra
verksamhetsmässigt av tuff ekonomisk oro med fortsatt höga verksamhetssiffror över
lag och en stark ekonomi.
Nu hösten 2011 när det åter blåser ekonomiskt kyliga vindar kan vi dock se en
påverkan i negativ riktning på en del av våra verksamhetssiffror. Men liksom Sverige
som land agerar SKK utifrån en styrkeposition och inte minst från en styrkeposition
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med både bra verksamhetssiffror och en stabil ekonomi. I verksamhetsplanen kan man
läsa att SKK samlat i ladorna under de ekonomiskt goda åren. När risken för bistrare
tider uppstår kan SKK fortsätta med en aktiv satsning på nya tjänster för att förbättra
situationen för hunden, våra medlemmar och hundägandet i samhället rent generellt.
2009 och 2010 har varit bra år för SKK och jag vill belysa ett antal utmaningar som jag
ser att vi inom SKK har framför oss.
Våra hundar och rasers hälsa
Nils Erik Åhmansson påpekade att denna fråga är viktigt för i första hand våra hundars
och deras ägares skull, för att vi inte ska hamna i en situation där ras efter ras förbjuds
p.g.a. ohälsa med tillhörande djurskydds- och djurvälfärdsproblem.
SKK har bra verktyg som vunnit stor respekt både i den nationella debatten med
myndigheter, politiker och media men som även internationellt väckt stort intresse
och då inte minst i nordvästra Europa. RAS, som i princip finns för alla raser i
stamboken är ett grundfundament. SRD har blivit ett bra verktyg för att få en
fungerande kommunikation mellan domarkollektivet och berörda rasklubbar för att
sätta fokus på de exteriöra överdrifter som i för många raser har lett till hälsoproblem.
CS föreslår i en ny satsning att få bättre beskrivning av våra olika hundrasers mentalitet
genom BPH. Lyckas vi inte med arbetet att med alla tänkbara medel jobba med att
förbättra våra hundrasers hälsa och funktion så kommer marknaden, dvs. de blivande
valpköparna att välja andra hundar än de med stamtavla från SKK och välja uppfödare
som inte verkar utifrån våra gemensamma policies och regler.
www.köpahund.se är i drift sedan i maj och efter några månaders drift väljer 90 % av
uppfödarna att aktivera sin annons via den nya webbsidan.
Ska SKK långsiktigt lyckas säkra en bra tillgång till sunda hundar så behöver vi delta
aktivt i den internationella debatten. 2012 kommer SKK därför bl.a. att arrangera en
workshop i samband med en stor internationell konferens för världens ledande
molekylärgenetiska forskare inom hund. I november 2012 samlar SKK samtliga svenska
exteriördomare igen med fokus på att diskutera våra hundrasers sundhet och funktion
och vad som hänt sedan vi träffade domarna senast 2007.
Jakthundsverksamhet
Möjligheten att bedriva jakt med hund har på flera områden starkt beskurits och inte
minst kritiseras. Alla har säkert följt den mediala politiska debatten om den ökande
rovdjursstammen och då inte minst varg. Som de flesta av er säkert läst så har Sverige
tagit ett temporärt stopp i licensjakten på varg efter påtryckningar från EU. Taket för
hur många rovdjur vi ska ha i vårt land har hävts. Hur detta kommer att påverka övrigt
djurliv och ett rimligt hänsynstagande till den delen av svenska folket som har de stora
rovdjuren som sina grannar är en fråga som för närvarande engagerar många av våra
medlemmar både för och emot den förda rovdjurspolitiken och även SKK:s agerande.
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Det är helt klart att med den utveckling vi för närvarande ser så riskerar vi stora delar
av vår möjlighet att med hund förvalta våra klövviltstammar med älg, rådjur och hjort i
betydande delar av vårt land.
I månadsskrift november-december läggs ett nytt förslag till djurskyddslag fram. SKK:s
VD, Ulf Uddman, har deltagit i utredningen som expert. Vi kan förvänta oss en förnyad
tuff debatt kring t.ex. rätten att pröva hundar i gryt, pröva hundar på vildsvin i hägn
och hur vi stödutsätter fågel i våra jaktmarker.
Oavsett hur den offentliga debatten utfaller så är det av oerhörd vikt att SKK under
tiden genomför sin verksamhet med de höga etiska krav som är fastlagda och att dessa
tillämpas i praktisk verklighet.
Utställning, prov- och tävlingsverksamhet
2010 och 2011 är en period där frågan om hur höga anmälningsavgifter våra
medlemmar tål. Hur många utställningar ska vi erbjuda i tid och rum? Tyvärr är det den
verklighet vi måste leva med att mycket av vår verksamhet sker under 6 av årets 12
månader, april-september och det har blivit väldigt tydligt i år på länsklubbssidan inte
minst. CS ska ta sitt ansvar för att hitta en bra balans men som alltid bör det ju ske i ett
brett samförstånd mellan olika klubbar.
Nya tävlingar och prov kommer till vårt land kontinuerligt. De flesta av dem tar vi
snabbt till vårt hjärta och ger oss och vår hund både en stimulerande och rolig aktivitet
men det finns samtidigt prov och tävlingar som vi måste genomlysa ordentligt om vi
ska ställa oss bakom och ta på oss ansvaret för när dessa blir mer medialt ifrågasatta.
Som exempel har CS sagt nej till elittävlande av skyddshundar, den internationella
tävlingen, mondioring och tittar nu noga på weight pulling. Oftast möter vi väldigt
seriösa intresserade medlemmar men ställer oss självklart frågan när personer med
kanske mindre ansvarstagande lockas in i de olika sporterna hur SKK ska kunna hantera
detta. Generellt sett så ska vi självklart vara nyfikna och ta till oss nya verksamheter
som vi kan göra med våra hundar utan att på något sätt utsätta dem för negativ
behandling sett ur djurskyddssynpunkt.
2011 har vi fått nya gemensamma nordiska utställningsbestämmelser kommer att
revideras till 2012. Flera specialklubbar jobbar idag på motsvarande sätt för att få
gemensamma provbestämmelser. Utbytet inom Norden kommer bara att öka när t.ex.
det sista hindret dvs. gemensamma införselregler blir verklighet från och med 2012.
Vi ser exempel på sporter som växer väldigt snabbt och där de tävlande vill ut i världen
och tävla och inte minst funderar på om SKK är rätt huvudman. Ett exempel är agility
där det förs en omfattande diskussion bland de tävlande om hur man får bästa möjliga
förutsättningar att utveckla och utföra sin sport. Men det finns andra sporter, cykla
eller springa med hund och ett antal till.
Vår gemensamma utmaning är att hitta lösningar för de olika typer av verksamheter
som knackar på vår dörr och vill ha bästa möjliga jordmån för att kunna utvecklas. I
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denna aspekt skulle man även kunna lägga in den flora av nya hundtjänstföretag som
har uppstått inte minst på 2000-talet men som jag ska återkomma till.
Synas är A och O i dagens medievärld
”Syns man inte så finns man inte” är ju ett gammalt känt talesätt. Jag tycker
personligen att vi har en hög och bra närvaro i media i frågor som rör hund. Självklart
blir vi utsatta för båda hård kritik och ifrågasättande i olika frågor som rör problem
som en del människor upplever att hundarna skapar. Vi tar debatterna, vi duckar inte
för frågorna och vi har en bra förberedelse på olika frågeställningar som dyker upp.
SKK satsar på marknadssidan bl.a. med en stor marknadsavdelning. I verksamhetsplanen kan ni läsa på en koncentrerad satsning i våra tre storstäder tillsammans med
länsklubbarna för att uppmärksamma hundens betydelse och med det grundläggande
syftet att motverka rasförbud som t.ex. i vårt grannland Danmark.
SKK har flera bra webbtjänster men saknar en webbplats som kan underlätta för den
som redan är hundägare t.ex. med att hitta tips på hotell, restauranger, pensionat, bra
instruktörer dvs. en konsumentplats för att hitta kvalitetsgranskade tjänster för
hundägare.

SKK:s egenkontroll
Om friska sunda raser är det bästa skyddet mot rasförbud är en väl fungerande
egenkontroll på hur uppfödare hanterar sin uppfödning respektive hur arrangörer
genomför olika typer av verksamheter, bästa skyddet för att motstå ingripande
myndighetsregleringar.
SKK har idag ett gediget stöd från myndighets-Sverige och andra organisationer på det
sättet organisationen tar sitt ansvar för egenkontrollen. Det är en bra utgångspunkt
utifrån att 70 % av uppfödda hundar per år får stamtavla från SKK och i princip all
organiserad tävlingsverksamhet sker under SKK:s paraply.
SKK har ett mångårigt bra samarbete med Jordbruksverket även om de med rätta får
skäll då och då. SKK har nu påbörjat att hitta en motsvarande pragmatisk samverkan
med våra länsstyrelser som idag är de som har det konkreta tillsynsansvaret för
Djurskyddslagen.
SKK:s två kommittéer, UKK och AK, har ett gediget arbete framför sig att finna ett
fungerande och för medlemmarna bra system för samverkan mellan SKK och primärt
idag länsstyrelserna i frågor som rör avel och uppfödning.
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Den växande hundtjänstmarknaden
SKK medverkande i en studie 2010 som visade att marknaden för sällskapsdjur
omfattar 15 000 yrkesverksamma i femtusen företag med en omsättning på 10
miljarder kronor.
Utvecklingen är inte ny men den har accelererat i tempo och det är dags för SKK att
förhålla sig till detta. SKK:s medlemmar och andra hundägare har redan bejakat detta
faktum och som framgår av storleken på de pengar vi idag köper hundtjänster för.
Till detta så ser vi nu mycket tydliga tecken på att samhället i ökad utsträckning vill
använda hundar i vård, skola och omsorg. Vi sitter med i en utredning där målet är att
se om rätten till ersättning till funktionshindrade ska utökas från synskadade till
betydligt fler funktionshinder dvs. hundar som kan hjälpa till att varna för
blodsockerfall, epilepsianfall m.m.
För både hundar som bistår ägare vid olika funktionshinder som för hundar som deltar
i verksamhet inom vård, skola och omsorg så finns det en tydlig önskan från
myndigheterna att SKK ska ta på sig rollen som kvalitetssäkrare av de personer och
företag som levererar denna typ av hundar och tjänster.
På 90-talet hade vi en målsättning som löd valpkurs till alla inom tre månader. Vi hade
då ändlösa köer till valpkurserna i framför allt våra större städer. De är idag ett minne
blott då alla som vill gå en kurs kan få det och detta har den så kallade marknaden sett
till.
Som ni ser i verksamhetsplanen vill vi bejaka denna utveckling och istället för att all
verksamhet och utbildning ska ske inom SKK vill vi utöka möjligheterna även för andra
aktörer som tillhandhåller olika tjänster till våra medlemmar.
Så utmaningen i denna del är att slå fast SKK:s roll inom det som benämns den svenska
hundtjänstmarknaden. Hur vi ska samverka med alla dessa företagsformer och hur vi
genom vår gemensamma konsumentmakt som ändå 600 000 hushåll med hund
besitter för att stöda seriösa sunda företagare men även att stödja t.ex. hotell och
restaurang som välkomnar på samma sätt som hundar på många ställen i Europa är
välkomna.
Vi ska inte underskatta den konsumentmakt som vi har genom att vi kan styra vår
konsumtion till hundvänliga företag.

IT-stöd
Vi blir alltmer beroende av väl fungerande IT-system även om jag vill betona att vi inte
får glömma att alla våra medlemmar inte har tillgång till dator. Behoven av nya IT-stöd
överstiger idag vår förmåga att leverera och då har vi likväl en dataavdelning som med
konsulters hjälp uppgår till 8 personer varav 5 svarar för mycket av
nyprogrammeringen.
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Verksamhetsplanen omfattar en strategisk genomlysning av hur SKK:s framtida ITverksamhet ska vara organiserad.
Ekonomi
SKK har en stark balansräkning. Det är inte en naturlag utan kan mycket fort raseras
med ett oansvarigt förhållningssätt till hur SKK investerar och inte minst hanterar den
dagliga verksamheten.
Under kommande tvåårsperiod så är sannolikheten mycket stor att EU:s krav på
momsregistrering av verksamheter som ideella föreningar genomför kommer att bli en
verklighet oavsett att samtliga politiska partier i Sverige inte vill ha denna
skattelagstiftning. Men Sverige är med i en union och så oavsett vad vi tycker gäller
EU:s lagstiftning i denna del.
CS bedömning är att balansräkningen är så stark att den klarar även temporära tider
där det behövs förändra hur vi organiserar verksamheten utifrån en ny verklighet som
en ny skattelagstiftning ger vid handen.
Nils Erik avslutade med att säga att han hoppades att inte behöva trycka på
bromspedalen för att den löpande verksamheten hamnar i sådan obalans att den
måste stoppa positiva utvecklingar för verksamheten. Men som sagt, finns inte pengar
så finns de inte och då måste man ta ansvaret och göra nog så smärtsamma
omprioriteringar.
Med dessa ord om våra utmaningar så önskade ordförande alla en trevlig helg och
innehållsrika och konstruktiva diskussioner och debatter och förklarade
Kennelfullmäktige 2011 för öppnat.

§2

Justering av röstlängd

Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 179 fullmäktige
med 26 fullmakter.

§3

Val av Kennelfullmäktiges ordförande och vice ordförande enligt § 5

Valberedningens ordförande, Bo Edoff, föreslår Karin Sejnell som ordförande och Alf
Andersson som vice ordförande för Kennelfullmäktige.
KF beslutade att till ordförande respektive vice ordförande för Kennelfullmäktige välja
Karin Sejnell och Alf Andersson.
KF beslutade att bevilja närvaro för övriga än delegater enligt § 7 moment 6.
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KF:s ordförande föredrog förslag till arbets- och beslutsordning för mötet.
KF beslutade fastställa förslaget till arbets- och beslutsordning.

§4

Centralstyrelsens anmälan om protokollföring vid mötet

Centralstyrelsen anmälde att Annika Klang utsetts att föra protokollet.

§5

Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera
protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare

Valberedningens ordförande, Bo Edoff, föreslår Staffan Thorman och Lotta Hallberg till
justerare samt rösträknare.
KF beslutade att välja Staffan Thorman, Svenska Brukshundklubben och Lotta Hallberg,
Småland-Ölands Kennelklubb till justerare samt rösträknare.

§6

Fråga om KF delegater blivit stadgeenligt kallade

KF fann att sammanträdet blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Val av tre personer som ska förbereda val av valberedning enligt punkt 19

Förslag lämnas på Anders Dahlstedt, Catharina Linde-Forsberg, Sonja Björklund, Bengt
Pettersson och Kenneth Eliasson.
KF beslutade att välj Catharina Linde-Forsberg (sammankallande), Anders Dahlstedt
och Bengt Pettersson och att förbereda val av valberedning till 2013 års KF.

§8

SKK: s verksamhetsberättelse samt årsredovisningar med balans- och
resultaträkning samt revisorernas berättelse för de två gångna
verksamhetsåren

Centralstyrelsens årsredovisning över verksamhet och förvaltning under 2009 och
2010 behandlades.
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Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, önskade ytterligare information angående
situationen för analyser av dopingprov.
Ulf Uddman informerade om att det idag finns analysmetoder för urinprov men att det
är problem när det gäller att kunna analysera pälsprov. I dagsläget är det Finland inom
NKU som arbetar med att få fram ett laboratorium som ska kunna serva NKU-länderna
och eventuellt ytterligare länder. Men något konkret slutligt avtal finns för dagen inte
med något laboratorium.
KF beslutade att godkänna årsredovisningen samt revisorernas berättelse.

§9

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade att ajournera sammanträdet kl. 10.25 för paus och återuppta
förhandlingarna igen kl. 10.40.

§ 10

Sammanträdet återupptas

KF:s ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptas.

§ 11

Fastställande av balans- och resultaträkningar för 2009 och 2010 samt beslut
om enligt dessa uppkomna vinster och förluster

Ulf Uddman lämnade en redovisning av balans- och resultaträkningar för 2009 och
2010.
KF beslutade att fastställa balansräkning per 2009-12-31 upprättad av CS och
påtecknad av revisorerna, samt att uppkommen vinst på 2 249 tkr balanseras i ny
räkning.
KF beslutade att fastställa balansräkning per 2010-12-31 upprättad av CS och
påtecknad av revisorerna, samt att uppkommen vinst på 2 834 tkr balanseras i ny
räkning.

§ 12

Rapport om förvaltade stiftelser om SKK:s närstående bolag inklusive
årsredovisningar

Årsredovisningar för åren 2009 och 2010 presenterades för Stiftelsen SKK:s Donatorers
fond, Stiftelsen SKK:s Forskningsfond, Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens
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fond, AB Fritidsrörelsernas hus och Föreningsdistribution i Spånga AB samt för People
and Animals – for Life 2010 AB.
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, önskade fortsättningsvis en redovisning över
vilka klubbar som får ta del av medel ur Svenska Kennelklubbens Donatorers Fond.
KF beslutade att godkänna årsredovisningarna.

§ 13

Centralstyrelsens redovisning av de uppdrag föregående Kennelfullmäktige
gett Centralstyrelsen

Ulf Uddman lämnade en redovisning över de uppdrag CS fick vid KF 2009.
KF beslutade att godkänna CS redovisning av utförda uppdrag.

§ 14

Beslut om ansvarsfrihet för Centralstyrelsen

KF beslutade bevilja Centralstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för åren 2009-2010.

§ 15

Disciplinnämndens verksamhetsrapport för de gångna två verksamhetsåren

Verksamhetsrapport för SKK:s Disciplinnämnd från 2009 års KF till årets KF
presenterades av Håkan Hallstedt, ordförande i Disciplinnämnden.
Håkan Hallstedt informerade om att ytterligare ca 20-30 ärenden har avgjorts vid DN:s
möte den 2-3 september.
KF beslutade att godkänna att rapporten och lägga den till handlingarna.

Håkan Hallstedt föredrog förslag till revidering av DN:s arbetsordning
KF beslutade i enlighet med förslaget.

§ 16

Beslut om Centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för de kommande
två verksamhetsåren

Ulf Uddman föredrog CS förslag till verksamhetsplan för de kommande två
verksamhetsåren.
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Hans Rosenberg, SKK, informerade om Storstadsgruppens arbete med att överbrygga
svårigheter att ha hund i storstadsområden. Genom att själv vara en förebild så blir
man en god ambassadör för hunden och hundägandet. En annonskampanj kommer
bl.a. att genomföras under våren 2012.
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, uttryckte tillfredsställelse över att SKK
fortsatt ska arbeta mot försäljning av pyroteknik men önskar mer distinktion i texten.
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, önskade ett förtydligande när det gäller hur
man ska få en större öppenhet för att få information om vad olika
veterinärvårdsinsatser kostar.
Nils Erik Åhmansson håller med Sture Engström om att det är viktigt att ha fortsatt
fokus på frågan om pyroteknik. Verksamhetsplanen kommer att kompletteras i
enlighet med önskemålet.
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, informerade om att Räddningstjänsten i Skåne
har förbjudit försäljning av pyroteknik i vissa affärer och man har även fortkortat tiden
för försäljning.
Ulf Uddman svarade att ambitionen är att tillsammans med AGRIA hitta ett
internetbaserat system där kostnader för olika veterinära tjänster ska kunna hittas.
KF beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2012 och 2013.

§ 17

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade att ajournera sammanträdet kl. 12.00 för paus och återuppta
förhandlingarna igen kl. 13.00.

§ 18

Sammanträdet återupptas

KF:s ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptas.

§ 19

Beslut om Centralstyrelsens förslag till rambudget för de kommande två
verksamhetsåren

Ulf Uddman föredrog CS förslag till rambudget för de kommande två verksamhetsåren.
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KF beslutade att godkänna rambudgeten för 2012 och 2013.
§ 20

Beslut om delegeringsordning för Centralstyrelsen

Centralstyrelsen (CS) föreslår att delegeringen, som fastställdes av KF 1997 att gälla
tills vidare, ska löpa oförändrad under kommande verksamhetsperiod.
CS ska vid betydande förändringar gentemot fastställd budgetram och verksamhetsplan, överlämna ändringsförslagen till KF för beslut genom skriftlig omröstning.
CS ska fortlöpande under pågående verksamhetsperiod hålla KF-delegaterna
informerade om verksamheten.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 21

Val av ordförande, andre vice ordförande, övriga ledamöter och suppleanter
i Centralstyrelsen enligt § 9 mom. 1 samt beslut suppleanters
tjänstgöringsordning

Valberedningens ordförande, Bo Edoff, lämnade en redogörelse över hur
valberedningens arbete bedrivits under perioden.
Val av ordförande
Valberedningen föreslår omval av Nils Erik Åhmansson till ordförande.
KF beslutade enhälligt att välja Nils Erik Åhmansson till ordförande till 2013 års KF.

Val av 2:e vice ordförande
Valberedningen föreslår Ionie Oskarson till 2:e vice ordförande.
Bengt Pettersson, Wästmanlands Kennelklubb, föreslår Mats Stenmark.
Staffan Thorman, Svenska Brukshundklubben, stöder valberedningens förslag på Ionie
Oskarson till 2:e vice ordförande.
Röstlängden justerades till 180 delegater.
Mats Rydberg, Studiefrämjandet, gav en information om organisationen under det att
rösträkningen genomfördes.

12
KF beslutade efter omröstning med slutna röstsedlar att välja Mats Stenmark (110
röster) till 2:e vice ordförande till KF 2015. Ionie Oskarson fick 70 röster.
Val av ordinarie ledamöter
Valberedningen föreslår Per-Inge Johansson, Göran Bodegård och Bengt Pettersson till
ordinarie ledamöter på fyra år.
KF beslutade att välja Per-Inge Johansson, Göran Bodegård och Bengt Pettersson till
ordinarie ledamöter för en period av fyra år.

Val av suppleanter
Valberedningen föreslår Marie Nylander, Christoffer Schildt, Patricia Rätsep och Moa
Källström till suppleanter för en period av två år.
Kickie Andersson, Svenska Taxklubben, föreslår Henrik Barnekow.
Kjell Svensson, SKK:s kansli, informerade om de reviderade gemensamma
utställningsreglerna under det att rösträkningen genomfördes.
Märta Ericson med assistans av Marina Reuterswärd ledamöter i Svenska Kynologiska
Akademin, informerade om ett kommande projekt ”Hundens roll i den offentliga
konsten”.
KF beslutade efter omröstning med slutna röstsedlar att välja Marie Nylander (172
röster) Christoffer Schildt (157 röster) Moa Källström (155 röster) och Henrik Barnekow
121 röster) till suppleanter för en period av två år.
Av övriga föreslagna ledamöter fick Patricia Rätsep (107 röster).
KF beslutade att suppleanterna vid förfall av ordinarie styrelseledamot ska tjänstgöra i
den ordning röstetalet angav.

§ 22

Val av två revisorer och revisorssuppleanter enligt § 10

Valberedningen föreslår nyval av Malin Nilsson, BDO och Susanne Thell till ordinarie
revisorer samt nyval av John Osser, BDO och Eva Bergzén till revisorssuppleanter.
KF beslutade att välja Malin Nilsson, BDO och Susanne Thell ordinarie revisorer till KF
2013.
KF beslutade att välja John Osser, BDO och Eva Bergzén till revisorssuppleanter till KF
2013.
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§ 23

Val av ordförande och övriga ledamöter i Disciplinnämnden

Valberedningen föreslår nyval av Kerstin Widmark till ordförande.
KF beslutade att som ordförande i Disciplinnämnden välja Kerstin Widmark till KF
2013.
Valberedningen föreslår omval av Martin Lindgren, Ulla-Britt Schwang, Tommy
Winberg och Bengt-Olov Horn som ordinarie ledamöter.
KF beslutade att till ordinarie ledamöter i Disciplinnämnden välja Martin Lindgren,
Ulla-Britt Schwang, Tommy Winberg och Bengt-Olov Horn som ordinarie ledamöter i
Disciplinnämnden till KF 2013.
Valberedningen föreslår omval av Anders Ekholm, Berndt Klingeborn och Pekka Olson
som suppleanter.
KF beslutade att till suppleanter i Disciplinnämnden välja Anders Ekholm, Berndt
Klingeborn och Pekka Olson som suppleanter i Disciplinnämnden till KF 2013.

§ 24

Omedelbar justering av punkterna 16-19

KF beslutade förklara samtliga val omedelbart justerade.

§ 25

Val av ledamöter och ordförande i valberedningen

Punkten flyttas till söndagens sammanträde.

§ 26

Beslut om avgift för ungdomsmedlem i specialklubb

Motion från Sveriges Hundungdom angående specialklubbarnas del av Sveriges
Hundungdoms medlemsavgift för 2012-2013.
Sveriges Hundungdom har i brev till CS föreslagit att den del av Sveriges Hundungdoms
medlemsavgift som tillfaller specialklubbarna ska höjas till 50 kr fr.o.m. 2013.
CS föreslår KF att bifalla förslaget.
KF beslutade att bifalla förslaget.
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§ 27

Anmälan om utmärkelser och belöningar

§ 94 c) Hamiltonplaketten
Ulla Olsson
Jonny Andersson
Ingela Mattisson
Sandström, Pernilla
Sandström
Susann Björkfäll
Lars-Erik Stoltz
Bengt Svensson
Erkki Ylinen
Maria Nordin, Marie
Brandén
Göran Åkesson,
Margareta
Hemmingsson
Stefan Råghammar
Barbro Wirén

Birkeland
Lundecock’s
Vi’skaly’s

Schäfer
shetland sheepdog
Pyrenéerhund

Guestlings
Trappbergets
Trollvindens
Kilbackens
Badavie

Norfolkterrier
tax, sträv normal
norsk älghund grå
finsk stövare
saluki, långhår

Theneican’s

Dvärgpinscher

Adagio
Toreadors

Whippet
welsh terrier

§ 94 d) Förtjänsttecken
Enligt beslut i CS nr 2/2011 föreslås följande personer som mottagare av SKK:s
förtjänsttecken:
Andersson Kjell
Andersson Kjell
Axén Håkan
Bergh Anna-Karin
Brauer Eva
Eriksson Solveig
Erlandsson Anette
Fredriksson Marianne
Jansson Nalle
Johansson Ove
Konradsson Siv
von Krusenstierna
Christina
Larsson Tomas
Lindström Kjell
Odalen Håkan
Persson Anki
Pettersson Bengt
Rätsep Patricia
Sandberg Gunilla
Sederholm Eva

Visby
Knutby
Bälinge
Mariefred
Österfärnebo
Sundsbruk
Åled
Björnlunda
Bålsta
Lyckeby
Umeå
Kalmar
Stora Mellösa
Grödinge
Karlstad
Borlänge
Örebro
Gävle
Karlskoga
Köping
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Sejnell Karin
Svedin Inger

Skellefteå
Uppsala

Guldmedalj
Torsten Widholm, Hundsport
Utländska mottagare
Hans Müller
Ronnie Irving
Kari Järvinen
Jona Th Vidarsdottir
Gudridur Valgeirsdottir
Gudrun Gudjohnsen

Ordförande FCI, guldmedalj
Avgående ordförande The Kennel Club
Allrounddomare, FCI-ledamot, Finland
Ordförande Islands Kennelklubb
Vice ordförande Islands Kennelklubb
Exteriördomare, Island

Hedersledamot
CS föreslår KF att utnämna Åke Hedhammar till hedersledamot i SKK.
Patriotiska Sällskapet
(SKK-anställda)
Irene Ellström
Anne Skogh
Yvonne Larsdotter
KF beslutade i enlighet med förslaget.

§ 28

Återremitterat förslag till begränsning för person som har auktorisation eller
är förtroendevald att ha motsvarande befattning i en hundklubb som inte är
ansluten till SKK

CS har under året försökt få en dialog med de specialklubbar som begärde återremiss
utan att få en respons på vilka önskemål om justering som önskades ändras utifrån
specialklubbarnas önskemål, utan att lyckas.
CS finner att behovet kvarstår oförändrat enligt samma motiv som framfördes till KF
2009.
Underlag till KF 2009
Förslag till justering i Svenska Kennelklubbens (SKK) stadgar
SKK:s stadgar lyder i § 3 mom. 2 ”Det skall finnas endast en specialklubb per ras eller
raser”.
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Regleringen innebär att SKK regelbundet får frågor kring denna paragraf. I synnerhet i
de raser där det finns rasföreningar som står utanför SKK i direkt konkurrens till den
klubb som är ansluten till SKK.
I Sverige råder en grundlagsskyddad rättighet att välja vilken förening som du som
enskild person vill vara medlem i. men det finns samtidigt en möjlighet för ideella
föreningar som SKK att vägra medlemskap för person som motverkar SKK alternativt
återkalla givna förtroendeuppdrag eller auktorisationer.
CS föreslår KF att SKK:s stadgar § 3 mom. 7 kompletteras med följande skrivning som
även har granskats av SKK:s Disciplinnämnd utan anmärkning.
”Person som innehar auktorisation eller är förtroendevald inom en till SKK icke
ansluten hundklubb med likvärdig verksamhet, kan inte samtidigt inneha auktorisation
eller vara förtroendevald inom SKK:s organisation”.
Annika Andersson, Svenska Grythundklubben, yrkar på återremittering av ärendet.
Anders Dahlstedt, Svenska Brukshundklubben, yrkar avslag på förslaget.
Denna punkt är ett förslag till stadgeändring och måste uppnå ¾ majoritet, dvs. 136
röster för att gå igenom.
Försöksvotering resulterade i 123 röster vilket betyder att KF beslutade att avslå CS
förslag.

§ 29

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade att ajournera sammanträdet till den 25 september kl. 09.00.

§ 30

Sammanträdet återupptas

KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptas.
Röstlängden justerades till 178 röster.
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§ 31

Centralstyrelsens förslag till införande av Beteende- och
Personlighetsbeskrivning Hund – för alla raser

Ionie Oskarson, CS; och Kenth Svartberg, ledamot i arbetsgruppen för BPH, redovisade
hur gruppen arbetat och det förslag som KF ska ta ställning till.
CS föreslår KF att BPH blir officiellt från 2012 och etableras enligt kommitténs förslag.
Att finansiering sker enligt det uttag ur ändamålsbestämda medel som skett och sedan
framöver genom stambokföringsavgift samt avgiftsbeläggning av lämpliga delar av
utbildningen.
KF beslutade att bifalla CS förslag.

§ 32

Val av ledamöter och ordförande i Valberedningen enligt § 11

Catarina Linde-Forsberg, valberedningsgruppen, föredrog förslag till valberedning.
Till valberedningens ordförande föreslogs omval av Bo Edoff.
KF beslutade att välja Bo Edoff till ordförande i valberedningen till KF 2013.
Catarina Linde-Forsberg föreslog nyval Lars O Törnqvist och Monica Moberg-Falk.
KF beslutade att välja Lars O Törnqvist och Monica Moberg Falk till ledamöter i
valberedningen till KF 2015.
Jan Erikson och Olle Billström är valda till KF 2013.

§ 33

Beslut om omedelbar justering av valen

KF beslutade förklara samtliga val omedelbart justerade.

§ 34

Förslag till justering i SKK:s stadgar

CS fick mandat av KF 2009 § 35 att göra en språklig översyn utan att förändra
stadgarnas innehåll. Innan stadgarna fastställs skulle de remissbehandlas.
CS förslag till nya stadgar remissbehandlades under våren 2011 och besvarades av
drygt 50 medlemsorganisationer och där den helt överväldigande majoriteten har
godkänt förslaget till nya stadgar utan några kommentarer.
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CS har utifrån inkomna remissyttranden vidtagit mindre justeringar och sedan fastställt
SKK:s stadgar vid styrelsemöte den 15 juni 2011 (bifogas).
I samband med stadgeöversynen har två tillägg önskats i § 9 av CS och som kräver ett
beslut av Kennelfullmäktige:
Styrelsens uppdrag
-

Tolka stadgar för SKK eller medlemsorganisation samt ha rätt att bevilja dispens
från dessa

-

Rätt att utfärda temporärt tillträdesförbud under högst ett år för medlem eller
inte medlem till utställning, prov eller tävling eller annat klubbarrangemang
anordnat av SKK eller medlemsorganisation

Bakgrund
CS föreslår att CS ges rätt att tolka stadgar och bevilja dispens från dessa. Detta gäller
både SKK:s och medlemsorganisationens stadgar. CS finner att detta behov
uppkommer regelmässigt, inte minst hos medlemsorganisationer för att lösa
situationer som uppkommit av ett eller annat skäl. Som exempel kan nämnas att ett
mindre formfel blivit begånget vid kallelse till en klubbs årsmöte och där en strikt
stadgetolkning skulle skada klubben och dess medlemmar mera än att bevilja klubben
en dispens från stadgarna för gjort fel. Exemplen kan göras många och hanteras i regel
av SKK:s Föreningskommitté.
På motsvarande sätt bör specialklubbarna ges rätt att tolka stadgar och bevilja dispens
från dessa för rasklubbarnas eller avdelningarnas stadgar. Klubbarna idag har
behörighet att fastställa dessa stadgar.
CS föreslår vidare att CS får rätt att utfärda ett temporärt tillträdesförbud för medlem
eller inte medlem till utställning, prov eller tävling eller annat klubbarrangemang.
CS har under senare år sett ett starkt växande behov att kunna vidta åtgärder mot
enskilda medlemmar eller personer (oftast f.d. medlemmar som lämnat SKK). Det
gäller personer som genom sitt agerande allvarligt skadar klubben eller renommé för
en viss verksamhet exempelvis medvetet lämnar hundar i stekheta bilar på en
utställning. Nuvarande ordning inom Disciplinnämnden innebär att det kan dröja ett
flertal månader innan beslut. CS bör kunna agera med omedelbar verkan på samma
sätt som CS idag med omedelbar verkan har rätt att stänga av en hund för
oacceptabelt beteende.
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, önskar ett tilläggsyrkande att Centralstyrelsen
får i uppdrag att formulera protokollsnotering eller på annat sätt säkerställa:
1. § 3 moment 7 (inskjuten mening): att lydelsen ansluter sig mera till
textförslaget i remissen
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2. § 9 moment 3: Vid CS stadgetolkning som inte accepteras och där någon form
av jävsituation (på något sätt berör CS) ens kan tänkas, kan tolkningen
underställas jurist som kan godkännas av parterna.
Yvonne Strömberg, Svenska Vinthundsklubben, ställde en ordningsfråga om att följa
dagordningen.
Kennelfullmäktiges ordförande informerade om att dagordningen kommer att följas.
KF beslutade enhälligt att bifalla CS förslag.
KF beslutade i enlighet med tilläggsyrkandet.

§ 35

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade att ajournera sammanträdet för paus kl. 10.40 och återuppta
förhandlingarna igen kl. 11.05.

§ 36

Sammanträdet återupptas

KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptas.

§ 37

Motion från Svenska Brukshundklubben angående effektiviserad
handläggning av disciplinärenden

Motionären drar tillbaka motionen.

§ 38

Motion från Stockholms Kennelklubb angående yrkande om förändring av
utställnings- och championatbestämmelser, punkt 17 ”Krav på medlemskap”

Stockholms Kennelklubb yrkar på att person som visar hund ska vara medlem i SKKorganisationen eller i av SKK godkänd kennelorganisation i dennes hemland.
Idag krävs medlemskap för ägare till hund som ska ställas ut. Det finns inget krav på
medlemskap för den person som visar hunden.
Förbud att visa hund på utställning gäller för person som uteslutits ur SKKorganisationen eller som valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående
utredning i SKK:s Disciplinnämnd eller som av nordisk kennelklubb eller av FCI
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avstängts från rätten att delta på utställning eller som på grund av myndighetsbeslut
inte får hantera eller inneha djur.
Att kravet på medlemskap för den som visar hund på utställning skiljer sig från de krav
om medlemskap i SKK-organisationen som finns i regelverken för prov och tävlingar
beror på hur det praktiska genomförandet av verksamheterna sker.
På prov och tävlingar är det samma person som för hunden under hela tillfället.
Därmed är det praktiskt möjligt att binda en förare till en enskild hund. På utställning
kan en och samma hund visas/föras av olika personer i de olika klasserna som hunden
deltar i. Detta gör det omöjligt att knyta en och samma person till den enskilda hunden
och därmed även omöjligt att kontrollera medlemskap på de personer som visar
hunden under ett och samma utställningstillfälle.
CS är väl medveten om de problem som i enskilda fall kan uppstå på utställningar där
en person som inte är medlem i SKK-organisationen på ett eller annat sätt genom sitt
uppträdande bryter mot SKK:s regler, då detta inte kan prövas av SKK:s
Disciplinnämnd.
CS lägger till detta KF ett förslag till reviderade stadgar för SKK. Här föreslås i § 9.
Centralstyrelsen Moment 1. ”CS har rätt att utfärda ett temporärt tillträdesförbud för
medlem eller inte medlem till utställning, prov eller tävling eller annat
klubbarrangemang”.
I och med detta tillägg i stadgarna anser CS att man kan hantera de händelser som
avses i motionen utan att behöva kräva medlemskap för person som visar hund med
alla de praktiska problem och nackdelar, både för arrangörer och för utställare, som
detta skulle medföra.
Värt att notera är även att utställningsbestyrelse har rätt att avvisa person från
utställningsområdet i enlighet med utställningsbestämmelserna punkt 16. Allmänna
ordningsföreskrifter.
CS föreslår KF att avslå motionen.
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, yrkar bifall till motionen.
KF beslutade att avslå motionen.

§ 39

Motion från Sveriges Hundungdom angående åldersgräns för delegater till
Kennelfullmäktige

SHU yrkar på att person från länsklubb, specialklubb och SHU ska ha rätt att utses till
delegat till KF oavsett ålder.
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SHUs verksamhet drivs av unga för unga. Med SKK:s nuvarande stadgar, där
åldersgräns för delegat till Kennelfullmäktige (KF) finns stipulerad, tvingas SHU välja
delegater till KF som innehar rätt ålder framför de som anses bäst lämpade för
uppdraget. En tredjedel av SHUs medlemmar är inte valbara och har inte möjlighet att
delta i organisationens högsta beslutande organ.
Delegater till KF förväntas ha goda möjligheter att sätta sig in i samtliga frågor som
behandlas vid ett fullmäktigemöte vilket ställer höga krav på både mognad och
kompetens. CS anser att barn och ungdomar ska ges goda chanser att skolas in i
föreningsverksamheten för att kunna företräda sin klubb vid fullmäktigemöten och
därför är åldersgränsen på 16 år för delegater till KF rimlig. CS konstaterar även att det
på KF 2009, efter remissbehandling, fattade beslut om gällande åldersgränser och hur
dessa ska gälla varför det är olämpligt att ändra detta beslut så nära i tiden utan en
utvärdering.
CS föreslår KF att avslå motionen.
Moa Källström, Sveriges Hundungdom, yrkar bifall till motionen.
KF beslutade enhälligt att avslå motionen.

§ 40

Information om föreslagna revideringar av utställningsbestämmelser

En information om förestående revideringar av de gemensamma nordiska
utställningsbestämmelserna lämnades under lördagens omröstning av suppleanter till
Centralstyrelsen.

§ 41

Motion från Svenska Vinthundklubben angående ändringar i SKK:s IT-tjänst
”Katalog för PC”

Svenska Vinthundklubben gör två yrkanden på hur onlinetjänsten ”Internetanmälan”
ska programutvecklas.
CS konstaterar det högst olämpliga i att låsa fast sig vid en enskild teknisk lösning, som
i framtiden kan visa sig inte vara ändamålsenlig, genom att KF tar beslut på detaljnivå
angående hur en programutveckling ska ske. Detta då endast ett nytt KF beslut på
detaljnivå kan ändra på detta med alla de konsekvenser som det kan innebära.
Onlinetjänsten, Internetanmälan, är ursprungligen framtagen för länsklubbarnas
officiella utställningar och är finansierad av länsklubbsmedel. I den programutveckling
som nu pågår kommer Internetanmälan även att anpassas så att den kan användas av
specialklubbar för att möta behovet av ökat IT-stöd till specialklubbarna i enlighet med
SKK verksamhetsplan för 2010 och 2011.
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Dock kvarstår att Internetanmälan primärt är ett verktyg för officiella utställningar
även om den är möjlig att använda till inofficiella utställningar, än med vissa
begränsningar. Det är idag möjligt för en arrangör av en inofficiell utställning att lägga
till tre ”egna” klasser. Denna funktion täcker väl de behov som finns för de flesta
arrangörer.
I den programutveckling som nu sker för att anpassa Internetanmälan till
specialklubbarnas behov kommer en sorteringsfunktion att tas fram som väl motsvarar
de önskemål som framförs i motionen.
CS föreslår KF att avslå yrkande 1 i motionen.
CS föreslår KF att yrkande 2 i motionen därmed är besvarad.
KF beslutade att avslå motionen.

§ 42

Motion från Svenska Pudelklubben angående att utöka antalet hundar per
utställningsdomare

Svenska Pudelklubben yrkar på att det på ras- och specialklubbars utställningar ska
vara tillåtet att döma minst 85 hundar per domare och dag. Detta för att effektivisera
utställningarna och minimera kostnaderna samt minska miljöpåverkan.
Denna fråga har behandlats av KF vid ett flertal tillfällen. Senast vid KF 2005 där beslut
togs om en enhetlig gräns, gällande på alla utställningar oavsett om det är en läns-,
special- eller rasklubb som står som arrangör, om att en domare har att döma högst 80
hundar per dag samt att möjlighet till dispens finns. Dispens ges endast i undantagsfall
och efter särskild prövning av SKK:s Utställningskommitté och fordrar alltid domarens
godkännande.
Gränsen om 80 hundar gäller även vid vidareutbildning av exteriördomare i ringen.
Inför beslutet på KF 2005 remissbehandlades frågan inom organisationen och en stor
majoritet stödde förslaget.
I FCI regler för internationella utställningar regleras att högst 80 hundar får dömas per
dag om kritik ska skrivas.
Det finns två huvudargument för att behålla den nuvarande enhetliga gränsen om 80
hundar per domare och dag som båda har en klar koppling till arbetet inom SKK med
att höja kvaliteten på utställningsverksamheten i sin helhet.
Att öka kraven på domarna till att förväntas döma 85 hundar per dag riskerar att
försämra kvalitén på bedömningen utifrån de krav som utställarna har rätt att ställa
gällande noggrann granskning av varje hund, välformulerade och innehållsrika skrivna
kritiker samt en adekvat sammanfattad muntlig kritik.
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Att höja gränsen till 85 hundar på special- och rasklubbsutställningar innebär att det
blir betydligt svårare att kunna genomföra elev- och aspiranttjänstgöringar för
exteriördomare i vidareutbildning, då gränsen för att kunna genomföra sådana ligger
på max 80 hundar.
CS föreslår KF att avslå motionen.
Madeleine Bergendahl, Svenska Pudelklubben, yrkar bifall till motionen.
KF beslutade att avslå motionen.

§ 43

Motion från Stockholms Kennelklubb angående yrkande om förändring av
krav på 2-dagarsutställningar

Stockholms Kennelklubb yrkar att länsklubb ska beviljas 2-dagarsutställning lördagsöndag om ingen special- eller rasklubb inom samma region ansökt om eget
arrangemang.
Programmet för officiella utställningar planeras långt i förväg. Länsklubbarna ska
ansöka om flerdagsarrangemang (3 eller fler) senast vid årsskiftet tre år innan
arrangemanget. Övriga länsklubbsutställningar ska vara ansökta senast 30 april tre år
innan arrangemanget. Det vill säga att länsklubbarna ska söka om
flerdagsarrangemang för 2015 senast 31 december 2011 och övriga
länsklubbsutställningar senast 30 april 2012.
Specialklubbarna har en senare ansökningstid. För specialklubbsutställningar som ska
arrangeras 2015 gäller sista ansökningsdag 31 december 2012.
Denna differens gällande ansökningstider innebär att det inte förrän åtta månader
senare är känt huruvida någon specialklubb ämnar söka om utställning samma datum
som en länsklubb ansökt om ett två- eller flerdagarsarrangemang
Dock kan, enligt av SKK Utställningskommitté tidigare beslutad praxis, korrigering av
dagar ske om länsklubben har angivit sådant önskemål vid den ursprungliga ansökan.
Utdrag ur SKK Utställningskommitté protokoll 2/2008 § 20
Beslöt UtstK att rekommendera länsklubb som vill arrangera dubbelutställning
(samtliga grupper, två dagar), att ansöka exempelvis fredag/lördag alternativt
söndag/måndag, men vid ansökan ange önskemål om att få ändra till lördag/söndag i
det fall ingen specialklubb har ansökt om samma datum inom 30 mil.
I och med denna praxis är motionärens önskemål redan uppfyllt.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, yrkade bifall till motionen.
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Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, uppmanade klubbarna att ransonera
flerdagsutställningar.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, yrkar bifall till CS förslag.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 44

Motion från Stockholms Kennelklubb angående yrkande om förändring av
klassindelning för junior handling

Stockholms Kennelklubb yrkar på att SKK ser över reglerna för Junior Handling för att
göra sporten bredare och därmed tillgänglig för fler ungdomar genom att införa
åldersindelning eller klassindelning.
Huvudmannaskapet för Junior Handling ligger sedan 2008 hos Sveriges Hundungdom
(SHU), men SKK Utställningskommitté har ett övergripande ansvar för regelverket. På
länsklubbarnas internationella utställningar ska SM uttagningstävlingar arrangeras. SM
uttagning sker även vid SHU Ungdoms-SM samt vid STOKKs Minnesutställning
vartannat år. Det står alla länsklubbar fritt att arrangera Junior Handlingtävlingar även
på nationella utställningar, men då är de inte SM kvalificerande.
SHU Handlingkommitté, som är den sakkunniga instansen i frågan, ser inte införande
av åldersklasser eller klassindelning som en lösning för att stimulera fler och nya
ungdomar att delta i Junior Handlingtävlingarna. Däremot finns det tankar om att ge
ungdomarna fler tävlingstillfällen genom att Junior Handlingtävlingar även på de
nationella länsklubbsutställningarna ska kunna vara SM kvalificerande i likhet med de
internationella. SHU Handlingkommittés tanke är att det skulle innebära att det blir
fler tävlingar där de som redan är kvalificerade till SM och/eller uppnått maxantalet
tävlingar för Agria Junior Handling Cup lämnar plats för ”nybörjare”. SHU
Handlingkommitté ser gärna att länsklubbarna hjälper ungdomarna i arbetet med att
främja sporten.
För länsklubbarna skulle det som tidigare vara valfritt att arrangera Junior
Handlingtävlingar på de nationella utställningarna, men i det fall det sker ska de vara
SM kvalificerande.
Det finns även en ambition att inom NKU samordna reglerna för Junior Handling och
där finns inga planer på åldersindelning.
CS instämmer i motionärens inställning att det är viktigt att gynna
ungdomsverksamheten inom SKK-organisationen och är av den uppfattningen att de
idéer som framförts av SHU Handlingkommitté har goda förutsättningar att stimulera
Junior Handlingverksamheten.
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CS föreslår KF att motionen avslås.
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, yrkar bifall till motionen.
KF beslutade att tillstyrka motionen.

§ 45

Motion från Svenska Spaniel och Retrieverklubben angående seriös
hundavel

Motion från SSRK att seriös hundavel ska premieras och marknadsföras av SKK i
betydligt större omfattning framöver än vad som sker idag.
CS delar SSRKs uppfattning och har under 2011 lanserat tjänsten www.kopahund.se
som hjälper blivande valpköpare att hitta just sin valp och uppfödare att hitta
valpköpare utan kostnad.
På förmedlingssajten finns det omfattande informationsmaterial som riktar sig till den
blivande valpköparen med förklaringar hur seriösa hunduppfödare på olika sätt
försöker säkerställa att de valpar man säljer är friska och sunda och resultatet av en väl
planerad avel. Det finns vidare länkar med tillgång till än mer detaljerad information på
andra delar av SKK:s webbplats och berörda ras- och specialklubbarnas sidor.
Tjänsten stöds redan från start med en kraftfull marknadsföring och CS föreslår även i
sitt förslag till disponering av 2010 års överskott att ekonomiska medel ska öronmärkas
för en fortsatt marknadsföring 2012-2013 av tjänsten.
CS avser därutöver att fortlöpande på olika sätt informera och presentera det
fortlöpande arbete för bättre rashundar som sker inom SKK inom bl.a. projekt som
RAS, SRD m.fl.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.

KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 46

Motion från Svenska Vinthundklubben angående att ursprungslandets
standard ska gälla enligt FCI:s egna regler

Motion från Svenska Vinthundklubben till Kennelfullmäktige 2011 i vilken klubben
yrkar på att ursprungslandets standard ska gälla enligt FCI:s regler. Som exempel på att
denna regel inte följs inom FCI hänvisar SvVK till FCI:s standard för whippet.
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CS konstaterar att den grundläggande principen om att hemlandets standard gäller
inom FCI är fastslagen i FCI:s stadgar och följs således även av SKK vid översättning av
FCI-standarder.
I FCI:s stadgar finns reglerat hur nya och reviderade standarder ska behandlas och
fastställas. Vidare har FCI:s generalförsamling fastställt hur FCI:s standardmodell ska se
ut och även att principen att hemlandets standard ska gälla inom FCI, vilket är en
grundförutsättning för ett fungerande internationellt utbyte.
Ovan innebär att FCI:s officiella standard som ska finnas publicerad på FCI:s fyra
officiella språk inte alltid följer hemlandets standard helt ordagrant om hemlandets
standard avviker från FCI:s fastställda modell.
FCI:s standard för whippet baseras på engelska kennelklubbens standard och som känt
är inte The Kennel Club medlem i FCI och därför skiljer sig denna standard från FCI:s
modell. Standarden har av FCI anpassats till ”FCI Model Standard” och avviker enligt CS
endast på två punkter. Nostryffelns färg där FCI:s skrivning är genetiskt korrekt och
mankhöjd där intervallmåtten i hemlandets standard anges som idealhöjd. SKK har i
den nyligen reviderade, efter remittering till Svenska Vinthundklubben, fastställda
översättningen valt att följa FCI:s skrivning beträffande nostryffel och hemlandets
skrivning beträffande mankhöjd.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 47

Motion från Svenska Pudelklubben angående tillgänglighet till övriga
nordiska kennelklubbars databaser

Motion från SPK om att hundaveln blir mer och mer internationell och att tillgång till
andra kennelklubbars databaser borde kunna ske utan krav på medlemskap.
SPK yrkar att de Nordiska ländernas databaser ska bli tillgängliga för alla utan krav på
medlemskap.
CS har flera gånger i Nordisk Kennel Union tagit upp denna frågeställning och fått
medhåll från Finska Kennelklubben som redovisar sin databas på samma öppna sätt
som SKK. Norsk Kennel Klub har idag, som en medlemsförmån, att få tillgång till NKK:s
databas och har ännu inte gett ett slutligt besked om medlem i SKK kan få samma
rättighet. I Norge har medlemmarna idag (jfr SKK:s läns- och specialklubbar) ett
grundmedlemskap i NKK.
Dansk Kennel Klub har sin databas öppen enbart för medlemmar i DKK (motsvarande
länsklubbar). Den är inte öppen för medlemmar i danska ras- och specialklubbar. DKK
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har ett flertal gånger meddelat att man inte avser att ändra sitt beslut med att kräva
medlemskap i DKK för åtkomst till sin databas.
Mellan de IT-ansvariga i de nordiska länderna sker en fortlöpande dialog om vad som
är möjligt att samordna vad gäller IT-samverkan. Att göra databaserna rimligt
kompatibla är ett av de mål som finns.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Madeleine Bergendahl, Svenska Pudelklubben, yrkar bifall till CS förslag.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 48

Motion från Svenska Pudelklubben angående kvalitetssäkring av
hälsoprogramgrundande röntgenundersökningar

SPK yrkar i sin motion att bara veterinärkliniker, som utbildar sin personal kan bli
certifierade och därmed godkända när det gäller röntgenundersökningar, som ligger till
grund för hälsoprogram.
CS delar motionärens önskan om att röntgenundersökningarna, som ligger till grund
för central avläsning av SKK, ska kvalitetssäkras.
Att införa certifiering av kliniker har diskuterats inom SKK:s Röntgengrupp, men
befunnits vara alltför administrativt betungande och omöjliggörs nästan helt av det
faktum att personal slutar och ny anställs.
SKK arrangerade därför istället under våren 2008 8 utbildningstillfällen fördelade över
landet. Kursledare var två av SKK:s avläsande veterinärer. Inbjudan gick ut till samtliga
röntgande kliniker, som sänder bilder för avläsning till SKK. Kursen rönte stor
uppskattning och deltagandet var stort, ca 500. Avsikten är att
undervisningsmaterialet, som användes under kursen, ska läggas ut på SKK:s hemsida
som underlag för självstudier.
Röntgenbilder, som inte håller tillräckligt hög kvalitet för att kunna avläsas, returneras
till kliniken. Dessa kliniker följs upp av SKK:s Röntgengrupp, som också beslutar om ev.
vidare åtgärder. Kliniker, som inte kan upprätthålla nödvändig kvalitet på sina bilder
eller inte följer gällande regelverk, kan av SKK nekas att skicka röntgenbilder för
avläsning.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Madeleine Bergendahl, Svenska Pudelklubben, yrkar bifall till motionen.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.
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§ 49

Motion från Sveriges Hundungdom angående förlängning av
ungdomsmedlemskap

Motion från SHU om att alla ungdomsmedlemmar mellan 19-25 år ska få ett
kostnadsfritt medlemskap i länsklubb och därmed bl.a. tidningen Hundsport.
CS konstaterar att denna motion ligger utanför KFs behörighet att besluta om då den
enbart avser länsklubbarnas ekonomi.
CS föreslår KF att motionen avvisas.
Moa Källström, Sveriges Hundungdom, yrkade bifall till motionen.
Rolf Weiffert, Svenska Brukshundklubben, uttryckte sympati för förslaget och uttryckte
stöd för motionen.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, informerade att länsklubbarnas
fullmäktige avvisat motionen men givetvis inte ungdomarna i sig.
KF beslutade att avvisa motionen.

§ 50

Sammanträdet avslutas

Svenska Kennelklubbens ordförande avslutade sammanträdet och tackade delegaterna
för ett givande och konstruktivt sammanträde.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Karin Sejnell
Ordförande
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Justeras:

Lotta Hallberg

Staffan Thorman

