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PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens fullmäktige den 28-29 
september 2019 på Steam Hotel, Västerås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennelfullmäktiges öppnande 
 
Svenska Kennelklubbens ordförande, Pekka Olson, öppnade Kennelfullmäktige och 
hälsade alla närvarande välkomna. 
 
Parentation: 
 
Arne Thorn 
Gick bort i augusti 2018.  
Arne var en kraftfull och stark personlighet som starkt engagerade sig för jakthundarna 
inom vår organisation. Framförallt var Arne synonym med de stående fågelhundarna. 
Han var utställnings- jaktprovsdomare och var mångårig ledamot i SKKs 
domarkommitté.  
Arne hade naturliga ledaregenskaper med en otrolig förmåga att aktivera folk. Detta 
utnyttjades i många olika klubbar genom åren och han hade diverse positioner i bl.a. 
Pointerklubben, Irländsk Setterklubben och Vorstehklubben. 
Han var dessutom mycket aktiv i utbildning av nya jaktprovsdomare och att hitta nya 
exteriördomarämnen ute i specialklubbarna och anordnade förberedande kurser som i 
slutändan resulterade i en rad nya rasspecialister. 
För sitt engagemang tilldelades Arne under åren en rad olika välförtjänta 
hedersutmärkelser. 
 
Göran Hallberger 
Gick bort i oktober 2018. Göran var engagerad i många olika föreningar, främst i 
Västergötlands stövarklubb men även i älghundsklubben. Han har varit både 
jaktprovsdomare och utställningsdomare i många år, och hans fru Åsa var ofta med 
som ringsekreterare vid utställningar. Göran hade även egen uppfödning av Finska 
Stövare under namnet Fishermans kennel. Göran satt i Västergötlands stövarklubbs 
styrelse från 1989 till 2009. Under den tiden var han klubbens ordförande i tio år. 
 
Det finns givetvis fler personer inom organisationen som har lämnat oss även om vi 
inte nämner dem vid namn här. Vi skänker även dem en varm tanke. 
 
 
SKK sedan 2017 
Den senaste verksamhetsperioden är min andra som ordförande för denna fantastiska 
organisation, Svenska Kennelklubben! Nu får jag väl säga att smekmånaden är över och 
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nu har jag blivit ”varm i kläderna” som ordförande och tänka sig att i år fyller vi 130 år 
som förening! 
När jag tittar tillbaka på vad som hänt sedan KF 2017 så är både små och stora saker 
som kommer upp i mina tankar. 
 

- Vi har flyttat kansliet till nya ändamålsenliga lokaler. Vi kommer att bo där 
länge, avtalet som nu finns sträcker sig till 2034. Lokalerna i Rotebro har gett 
oss ytor för mycket annat än bara kanslifunktioner. Vi har nu utrymmer för 
klubbverksamhet; utbildningslokaler, möteslokaler, museum, rum för 
temautställningar, bibliotek m.m. 

- Vi har gjort en radikal förändring av tidningen Hundsport. Jag tror att denna 
förändring är en viktig komponent för att vi nu ser att medlemsantalet åter 
ökar i länskubbarna efter många års sakta men säkert minskande 
medlemssiffror. 

- Vi gör cirka vart femte år en större undersökning av hundägandet i vårt land. Vi 
har därför en bra bild av utvecklingen sedan 1980-talet. 
Undersökningsföretaget Novus redovisade 2017 nya uppdaterade siffror som 
visar på att SKK har en fortsatt stark ställning hos Sveriges hundägare: 

o 7 av 10 hundar har en stamtavla från SKK 
o Våra hundar lever allt längre 
o Mer än var tredje hundägare är medlem i en SKK-ansluten klubb 

Självklart vill vi bli fler. Men dessa siffror är i ett internationellt perspektiv 
enastående. 

- Vi har genomfört en HD-utredning på uppdrag av KF 2017. CS lägger nu fram en 
rad skarpa förslag som jag hoppas att ni ansluter er till. Detta för att öka 
förståelsen och acceptansen av detta vårt äldsta och viktiga hälsoprogram. 

- Riksdagen antog 2018 en ny Djurskyddslag att gälla fr.o.m. den 1 april i år. SKK 
har på olika sätt varit delaktig i både utredningsarbetet, remissarbetet och nu i 
de olika arbeten som sker hos myndigheten att tolka lagens bokstav när det 
kommer till praktisk verklighet. 

- Efter en hel del lobbying både här hemma i Sverige och på EU-nivå i Bryssel 
samt samverkan med andra kennelklubbar har nu EU öppnat för en möjlighet 
för medlemsländerna att justera sin nationella konsumentköplagstiftning vad 
gäller försäljning av djur. Det är orimligt att försäljning av hundar jämställs med 
försäljning av kylskåp. Fram till april 2021 är fönstret öppet för att Sverige 
kunna ändra sin lagstiftning. Här i Sverige samverkar vi med hästsporten i 
denna fråga. 

- Sist men inte minst – Alla dessa fantastiska hundar! Familjemedlemmen, i 
utställningsringen, i provverksamheten, på tävlingsbanan, våra landslag som 
tävlar ute i världen. Hundar som i vardagen gör beundransvärda insatser som 
tjänstehundar till hjälp för myndigheter, som assistanshundar som berikar 
dagen för sina brukare. Tänk på de tre polishundar som 2018, under oerhört 
svåra väderförhållanden, kunde lokalisera kvarlevorna efter Kim Wall. Det 
innebar att familjen kunde få tillbaka sin dotter, en plats att sörja på, men även 
att en skyldig kunde dömas.  

 
Detta är bara några höjdpunkter som jag som ordförande på ett eller annat sätt 
kommit att vara en del av. Ulf kommer senare, när vi går igenom 
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verksamhetsberättelsen återkomma med en del andra saker som skett och även mera 
konkreta siffror. 
 
Bra relationer 
För att vi ska lyckas bättre med att kunna nå våra mål och verksamheter är det viktigt 
med bra relationer med andra organisationer och myndigheter. 
 
Här på hemmaplan har vi ett långvarigt och mycket gott samarbete med 
organisationer som Svenska Jägareförbundet, Studiefrämjandet, Svenskt Friluftsliv 
med flera. Våra myndighetskontakter är bra och jag upplever att det finns ett stort 
förtroende och tillit i departementen och myndigheter för vårt arbete och inriktningen 
i olika instanser och verksamheter. 
NKU är en fantastisk framgångssaga. En organisation utan stadgar, där beslut om 
möjligt tas i enighet, där beslutens kraft bärs av den respekt som de fem berörda 
kennelklubbarna visar för de gemensamt fattade besluten. 
Rent konkret har NKU fattat ett flertal viktiga beslut: 

- 2018 startades Nordic Dog Show och på de tolv utställningar som genomfördes 
under det året var det mer än 30 000 som anmälde sig i Sverige. 

- NKU fick en egen webbplats för att öka transparensen av beslut som fattats och 
sprider kunskap om de nordiska kennelklubbarna internationellt 

- NKU arbetar med gemensamma regler för olika nordiska mästerskap och i år så 
genomförs även det första Nordiska Mästerskapet i tävlingssporten i 
Rallylydnad i Danmark. 

När vi ändå talar om vår nordiska samverkan måste jag säga några ord om den ökade 
frekvensen av blodiga diarréer som uppstod i Norge från och med sensommaren. Även 
om vi historiskt har sett denna typ av blodig mag-tarmsjukdom så är både antalet sjuka 
hundar och framför allt att andelen hundar som har dött till följd av detta varit 
onormalt hög, närmare 25% av sjuka hundar har dött. Vi har haft en tät kontakt med 
våra nordiska grannar och vi har haft en gemensam syn på hur vi förhåller oss till de 
åtgärder som görs för att minimera riskerna att våra svenska, finska eller danska 
hundar drabbas. Jag kan också berätta att vi nu får signaler att antal fall klingar av och 
att bedömningarna från såväl svenska SVA och norska veterinärmyndigheter att 
sjukdomen inte tycks vara mycket smittsam. CS har därför vid sitt möte i fredags 
beslutat att häva förbudet för norska hundar att delta i svenska utställningar, tävlingar 
och prov. 
 
FCI 
Allt är definitivt inte bra inom FCI men samtidigt behöver vi en fungerande 
internationell plattform och idag är FCI, med dess brister, det som för dagen bäst kan 
tillgodose av accepterande av rasstandarder, möjlighet till internationellt tävlande, 
internationellt skyddande av kennelnamn med mera. 
För att öka vårt inflytande i FCI samverkar vi sedan mycket länge med de  nordiska 
kennelklubbarna och har nu även i större utsträckning involverat flera av de större 
europeiska kennelklubbarna i detta samarbete. 
 
International Partnership for Dogs, IPFD 
SKK är en av grundarna av International Partnership for Dogs, en organisation med ett 
antal ledande kennelklubbar som medlemmar inklusive den engelska kennelklubben. 
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IPFD mål är att koppla samman globala intressenter som hundens hälsa, välbefinnande 
och välfärd, inklusive genetiker, veterinärer, uppfödare, myndigheter, kennelklubbar, 
kynologiska och djurskyddsorganisationer. 
IPFD driver webbplatsen DogWellNet.com och flera viktiga projekt som harmonisering 
av genetiska tester, International Dog Health Workshop med mera. 
 
Men vi har ju samlats här dessa två dagar för att dels godkänna det som varit men 
kanske viktigare det som ska komma! Om jag tittar in i 2020-och 2021 ser jag bland 
annat följande viktiga saker att fokusera på: 

 Djurskyddslagen och dess uttolkning. Kommer att kräva flera års insatser och 
att medverka i hur lagen bäst bör tolkas när det kommer till olika konkreta och 
praktiska frågeställningar. 

 Brakycefala raser. Vi måste få en samsyn och börja visa på konkreta 
förbättringar i raser som står i fokus. Samtidigt får vi inte glömma andra 
exteriöra överdrifter vi exemplifierat i bl.a. de särskilda rasspecifika 
domaranvisningarna. 

 EU-perspektivet. Konsumentdirektivet och kunna få igenom en förändring i den 
svenska konsumentköplagen som jag redan nämnt, men vi vill också se ett mer 
kraftfullt agerande när det gäller att stoppa smuggeltrafiken av småvalpar. 

 Regelrevideringen inför 2021. Bortåt 100 regelverk som ska revideras. 
Känslorna stiger ibland snabbt när olika förslag till förändringar som debatteras. 
Viktigt arbete som först sker i berörda ras- och specialklubbar samt 
verksamhetsklubbar för att sedan fastställas av SKK. Låt oss undvika ”decision 
making by Facebook” denna gång som kom att prägla en del av 2016 års 
regelrevidering… 

 Veterinärvårdskostnader. Kostnaderna för att vårda våra hundar tycks stiga 
mer eller mindre oavbrutet. SKK har träffat ledande aktörer och varit tydliga 
med att det behövs en mycket bättre pristransparens för att göra det enklare 
att förstå vad det är för vård man köper. Just nu försöker vi hitta en samverkan 
med försäkringsbolag och veterinärvårdsbranschen för att skapa en 
informationskanal, t.ex. en webbplats, för att öka transparensen av priser på 
kliniknivå. Kostnaderna för att vårda våra hundar har också uppmärksammats 
av Konkurrensverket som också påtalat vikten av pristransparens. 
Konsumentverket har också föreslagit att veterinärvårdstjänster bör omfattas 
av konsumenttjänstlagen, något som jag tycker är bra och att vi från SKK ska 
arbeta för. Om så blir fallet skulle man kunna klaga på den vård man har köpt 
till Allmänna Reklamationsnämnden. 

 Att våra medlemssiffror stiger i hela SKK och att andelen registrerade 
rashundar ökar även om vi möter en allt hårdare konkurrens med flera 
nyöppnade försäljningssajter för hundvalpar och då även blandraser och 
importerade hundvalpar, inte sällan insmugglade, som annonseras flitigt till 
försäljning. 

 CS lägger förslag till en värdegrund. Den behöver arbetas in på alla nivåer i vår 
klubb och inte minst för att motverka den alltför ofta hätska umgängeston som 
råder mellan medlemmar på olika sociala media. 

 
Men som ni har sett i den digra verksamhetsplanen så finns det många områden 
som SKK kommer att vara involverade i de kommande åren. 



5 
 

Jag vill skicka ett varmt och stort tack till följande: 
 Mina kollegor i CS 
 förtroendevalda i kommittéer och arbetsgrupper  
 NKU- och FCI-representanter.  
 Alla funktionärer och förtroendevalda i SKKs stora familj.  
 Våra drygt 15 000 uppfödare för deras engagemang och vilja för arbetet 

med våra rashundar.  
 Alla medlemmar i SKKs över 1 100 klubbar och  
 Sist men inte minst SKKs kansli som leds av vår VD, Ulf, tillsammans med ett 

gäng kompetenta och engagerade medarbetare 
 
Därmed förklarar jag Kennelfullmäktige 2019 för öppnat. 
 
 
 
§ 1 Justering av röstlängd 
 
Upprop gjordes och justering av röstlängden verkställdes. Röstlängden upptog 167 
röster. Majoritetsbeslut kräver 84 röster. Vid stadgeförändringar krävs ¾ majoritet 
vilket betyder 126 röster. 
 
 
 
§ 2 Val av Kennelfullmäktiges ordförande och vice ordförande enligt § 5,  
 fastställande av arbets- och beslutsordning för Kennelfullmäktige 2019 
 
Valberedningens ordförande, Barbro Olsson, föreslår Ellinor Eriksson som ordförande 
och Anders Dahlstedt som vice ordförande för Kennelfullmäktige. 
 
KF beslutade att till ordförande respektive vice ordförande för Kennelfullmäktige välja 
Ellinor Eriksson och Anders Dahlstedt. 
 
KF beslutade att bevilja närvaro för övriga än delegater enligt § 7 moment 6. 
 
KFs ordförande föredrog förslag till arbets- och beslutsordning för mötet. 
 
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, yrkade att tilläggsyrkande ska kunna ske till 
motionens yrkande såväl som till huvudyrkandet. 
 
Förslaget godkändes av CS. 
 
KF beslutade fastställa förslaget till arbets- och beslutsordning. 
 
 
 
§3 Centralstyrelsens anmälan om protokollföring vid mötet 
 
Centralstyrelsen anmälde att Annika Klang utsetts att föra protokollet. 
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§ 4 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera 
 protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare 
 
Valberedningens ordförande, Barbro Olsson, föreslår, Kenth Olaisson, Hälsinglands 
Kennelklubb och Gunnar Petersson, Svenska Stövarklubben till justerare samt 
rösträknare. 
 
KF beslutade att välja Kenth Olaisson och Gunnar Petersson, till justerare samt 
rösträknare. 
 
 
 
§ 5 Fråga om KFs delegater har blivit stadgeenligt kallade 
 
KF fann att sammanträdet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
 
 
§ 6 Val av tre personer som ska förbereda val av valberedning enligt punkt 19 
 
Eva Liljekvist Borg, Johan Axelsson och Eva Löwenstein föreslogs förbereda val av 
valberedning enligt punkt 19.  
 
KF beslutade att välja Eva Liljekvist Borg (sammankallande) Johan Axelsson och Eva 
Löwenstein att förbereda val av valberedning på 2019 års KF. 
 
 
 
§ 7 SKKs verksamhetsberättelse samt årsredovisningar med balans- och 
 resultaträkning samt revisorernas berättelse för de två gångna 
 verksamhetsåren 
 
Centralstyrelsens årsredovisning över verksamhet och förvaltning under 2017 och 
2018 behandlades. 
 
Daniel Norrlid, Sydskånska Kennelklubben, önskade en förklaring till Not 6, 
revisionsarvodet som ökat väsentligt. 
 
Ulf Uddman svarade att det rör sig tilläggsbeställningar som BDO utfört, t.ex. 
skatteutredning, momsutredning och en utredning om privata företag/privat 
verksamhet. 
 
 
 
§ 8 Ajournering av sammanträdet 
 
KF beslutade  ajournera mötet för paus kl. 10.25 till kl. 1055. 
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§ 9 Ajourneringen avslutas 
 
KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptogs. 
 
 
§ 10 SKKs verksamhetsberättelse samt årsredovisningar med balans- och 
 resultaträkning samt revisorernas berättelse för de två gångna 
 verksamhetsåren, forts. 
 
Agnes Thorlaksdottir, Svenska Dvärghundsklubben, ställde tre frågor  

1) Varför är medlemsadministrationen så dyr? 
2) Varför har avgiften för BPH höjts 
3) Hur många arbetar på SKKs IT-avdelning? Det verkar saknas ett 

användarperspektiv vid IT-utveckling och hur är den bemannad? 
 
Ulf Uddman svarade enligt nedan: 

1) Medlemsadministrationen kostar 23 kr/medlem och år. Personalkostnaden för 
att hanteringen kostar 3,4 mnkr/år 

2) När BPH infördes 2011 var en av förutsättningarna att den skulle bära sina egna 
kostnader. SKK har valt att säkerställa att en hög kompetens och samsyn vid 
bedömningar finns bland BPH-beskrivare och detta kostar pengar. 

3) IT-avdelningen består av11 personer 8 programmerare, support och 1 chef. Det 
finns personer med från verksamheten vid utveckling av programmen och de 
godkänner de kravspecifikationer som tas fram. 

 
KF beslutade att godkänna årsredovisningarna samt revisorernas berättelse. 
 
 
 
§ 11 Fastställande av balans- och resultaträkningar från 2017 och 2018 samt 
 beslut om enligt dessa uppkomna vinster och förluster 
 
Centralstyrelsen föreslår att årets resultat disponeras enligt följande: 
 
För 2017 
 
Årets vinst 3 550 292 disponeras enligt följande: 
Avsättning till SKKs Forsknings-utvecklingsfond 2 000 000 
Avsättning till Svenska Kynologiska Akademin    500 000 
Avsättning till fond webbaserad utbildning    250 000 
Avsättning till personalutvecklingsfond     500 000 
Balanseras i ny räkning      300 292 
SUMMA    3 550 292 
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För 2018 
 
Årets förlust 2 951 434 disponeras enligt följande: 
 
Balanseras i ny räkning   - 2 951 434 
 
De balanserade vinstmedlen uppgår därefter till 15 154 610 kr och inklusive 
ändamålsbestämda medlen uppgår det egna kapitalet till 32 325 587 kr. 
 
Centralstyrelsen föreslår att Kennelfullmäktige fastställer CS förslag till disposition av 
2017 och 2018 års uppkomna vinster/förluster.  
 
KF beslutade att fastställa CS förslag. 
 
 
 
§ 12 Rapport om SKKs förvaltade stiftelser inklusive årsredovisningar 
 
Årsredovisningar för åren 2017 och 2018 presenterades för Stiftelsen SKKs Donatorers 
fond, Stiftelsen SKKs Forskningsfond och Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-
Grens fond 
 
KF beslutade att godkänna årsredovisningarna. 
 
 
 
§ 13 Centralstyrelsens redovisning av de uppdrag föregående Kennelfullmäktige 
 gett Centralstyrelsen 
 
Ulf Uddman lämnade en redovisning över de uppdrag som CS fick vid KF 2017. 
 
KF beslutade att godkänna CS redovisningen av utförda uppdrag. 
 
 
 
§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för Centralstyrelsen 
 
KF beslutade bevilja Centralstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för åren 2017 och 2018. 
 
 
 
§ 15 Disciplinnämndens verksamhetsberättelse för de gångna två åren 
 
Verksamhetsrapport för SKKs Disciplinnämnd från 2017 års KF till årets KF 
presenterades av Kerstin Widmark, ordförande i Disciplinnämnden. 
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Moa Persson, Svenska Dvärghundsklubben, reflekterar över om befintligt regelverk är 
för svåra att förstå. SKKs ordförande, Pekka Olson, uttryckte i sin första ledare att ”det 
ska vara lätt att göra rätt”. Frågan är om det är så idag. 
 
Kerstin Widmark, uttryckte att det är svårt att förhålla sig till ett stort regelverk som 
organisationen har idag. En önskan är att kanske se över regelverket igen. 
 
KF beslutade att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
 
 
 
§ 16 Beslut om Centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för de kommande 
 två verksamhetsåren 
 
Pekka Olson anknöt till Moa Perssons reflektion om att ”det ska vara lätt att göra rätt” 
och att den regelrevidering som gjordes inte var tillräckligt stringent. CS tar med sig 
frågan. 
 
Pekka Olson föredrog CS förslag till verksamhetsplan för de kommande två 
verksamhetsåren. 
 
Britt-Marie Dornell, CS, informerade om att det beslut som tagits angående de 160 
labradorer som blivit retroaktivt registrerade, blivit fel. Intentionen var bra men det 
blev ändå fel, vilket CS ber om ursäkt för. CS tog på fredagen ett beslut som blev 
omedelbart justerat och som innebär att ingen retroaktiv registrering kommer att ske 
med mindre än att Svenska Spaniel och Retrieverklubben har godkänt den/de hundar 
som kan vara aktuella för registrering. 
 
De 160 labradorer som redan är registrerade kommer att gås igenom och finns där 
någon/några som inte uppfyller kraven kommer de att avregistreras. 
 
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, lämnade följande yrkanden och justering av 
text: 
 

Sid 1 –  Punkt 1, Medlemmar Vårda medlemsutvecklingen både 
genom aktiv medlemsvärvning och 
genom att få medlemmarna att förlänga 
sitt medlemskap. 
CS anslöt sig till förslaget. 

Sid 1 – Punkt 1 Hundsporten Tillhandahålla ett brett utbud av 
hundsport både för att vara ett stöd i 
aveln och för att möjliggöra möten 
mellan medlemmar med samma 
intresse. 
CS anslöt sig till förslaget. 

Sid 1 – Punkt 1 Information och 
utbildning 

Aktivt stödja uppfödarna och framhålla 
fördelen med rashundar, samt erbjuda 
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utbildning som bidrar till att medlemmar 
förlänger sitt medlemskap. 
CS anslöt sig till förslaget. 

Sid 2 – Inriktningsmål, första meningen, 
tillägg 

SKK ska vara transparent i sina beslut och 
beslutsprocesser. 
CS anslöt sig till förslaget. 

Sid 3 – punkt a) sista meningen - 
ändringsförslag 

Europakonventionen om skydd för 
sällskapsdjur ska ha en central position i 
arbetet för avel av rashundar i Sverige. 
CS anslöt sig till förslaget. 

Sid 4 – tilläggsyrkande, ny punkt f) Påbörja ett arbete för att se hur SKK 
kan agera för att reglera/minska 
massimporten av valpkullar. 
CS anslöt sig tillförslaget. 

Sid 6  - punkten g) ändras till Målet är att få ner veterinär- och 
försäkringskostnader. Detta kan göras 
genom ett politiskt arbete för att få bort 
moms på djursjukvård och att sätta press 
på veterinärvårdsbranschen genom att 
öka transparensen av priser på 
kliniknivå. 
CS yrkade avslag på förslaget. 
KF beslutade bifalla förslaget. 

Sid 8 – punkt 6, tillägg ….SKKs webbplats och uppdatera 
föreningspaketet. 
CS anslöt sig till förslaget. 

Sid 11 – punkt 3, tillägg Ha som mål ett gemensamt nordiskt 
kommunicerande system. 
CS anslöt sig till förslaget. 

Sid 13 – punkt 9, tillägg Möjlighet måste finnas att analysera 
tagna prover både blodprov och 
färganalyser av päls och nospigment. 
Tillägget drogs tillbaka av motionären, 
efter förklaring från CS. 

 
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, ställde en fråga angående SKK och 
omvärlden: Hur har SKK tänkt sig att arbeta med mediebyråer och lobbyverksamhet 
när det gäller dessa frågor. 
 
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, ställde en fråga om SKK kan reglera en 
privat näring som det står på sidan 6 i punkten f). 
 
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, ställde en fråga om det finns någon fond för 
att stödja utställningsverksamhet på samma sätt som det finns för tävlande landslag? 
 
Pekka Olson och Ulf Uddman svarade på frågan angående lobbyverksamhet att SKK 
inte har något kontrakt med något företag. I dagsläget har SKK ett nära samarbete med 
hästnäringen när det t.ex. hjälper konsumentköplagen. 
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Pekka Olson svarade på frågan angående reglering av privat näring: Om man går in i en 
gemensam branschorganisation så bestämmer branschorganisation hur det hela ska 
fungera. Det kommer inte vara SKK som gör det men det är SKK som organiserar 
branschorganisationen och företagen som är medlemmar i organisationen. Det är 
inget problem med att göra så. Bryter man mot regelverken blir man utesluten ur 
branschorganisationen. 
 
Pekka Olson svarade på frågan om sänkta veterinärvårdskostnader: CS är överens med 
motionären, men har svårt att se hur det ska kunna gå att genomföra. CS kan tänka sig 
att lägga till punkten till verksamhetsplanen om fem personer också ställer upp och 
talar om hur det ska genomföras. 
 
Bengt Pettersson svarade på frågan om analys av dopingprover: Att få kemiska 
substanser analyserade är inga problem. Däremot att få övriga dopingprov analyserade 
är mycket svårt, trots idoga försök. 
 
Ulf Uddman svarade på frågan om landslagstöd på utställningssidan: Idag är det bara 
Junior Handling som kan ansöka om bidrag för tävlande då det inte finns någon annan 
landslagsverksamhet inom utställningsverksamheten. 
 
Piia Nora, Svenska Brukshundklubben, önskar göra ett tilläggsyrkande om att 
verksamhetsplanen justeras efter genomgångna motioner och CS förslag då dessa kan 
påverka verksamhetsplanens utformande. 
 
Lars Ramberg, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, tackade för att en 
överenskommelse kunde slutas angående de retroaktivt registrerade labradorerna.  
 
Moa Persson, Svenska Dvärghundsklubben, ställde frågan om samma sak hänt med 19 
st. registrerade samojeder som med labradorerna. 
 
Pekka Olson och Ulf Uddman, svarade att de inte hade kunskap om fallet med 
samojederna. 
 
Eva Löwenstein, Hälsinglands Kennelklubb, yrkade på att en mening stryks på sidan 13, 
punkt 3: Prioritet ska ges till det IT-stöd som används av ringpersonal och därmed ge 
en snabbare resultatredovisning. 
 
Håkan Hemäng, Svenska Bassetklubben, önskade svar på frågan om det utlovade 
jaktprovsadministrativa systemet kommer att bli verklighet enligt skrivningen i 
verksamhetsplanen. 
 
Ulf Uddman svarade att projektet har startats. Utvecklingen sker i samverkan med de 
klubbar som SKK skrivit avtal med. Projektet ska levereras till nästa regelrevidering ska 
börja gälla den 1 januari 2022. 
 
Anne-Li Jönsson, Nordskånska Kennelklubben, sitter också i Svenska Polarhundklubben 
och är samojedägare. Anne-Li Jönsson klargjorde att SKK har gjort helt rätt vid 
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registreringen av valparna, däremot har Samojedklubbens styrelse gjort fel, då de inte 
visste något om de berörda hundarna när beslutet togs. 
 
Pierre Lago, Småland-Ölands Kennelklubb, tilläggsyrkande på sidan 11, Att 
efterregistrering av hund inte ska göras utan diskussion med ras- eller specialklubb. 
 
KF beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2020 och 2021 med bifallna 
justeringar. 
 
 
 
§ 17 Beslut om Centralstyrelsens förslag till rambudget för de kommande två 
 verksamhetsåren 
 
Ulf Uddman föredrog CS förslag till rambudget för de kommande två verksamhetsåren. 
 
KF beslutade att godkänna rambudgeten för 2020 och 2021. 
 
 
 
§ 18 Beslut om delegeringsordning för Centralstyrelsen 
 
Centralstyrelsen, CS, föreslår att delegeringen, som fastställdes av KF 1997 att gälla tills 
vidare, ska löpa oförändrat 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. 
 
 
 
§ 19 Ajournering av sammanträdet 
 
KF beslutade att ajournera sammanträdet kl. 12.55 och återuppta förhandlingarna kl. 
13.55. 
 
 
 
§ 20 Ajourneringen avslutas 
 
KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptogs. 
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Madeleine Bäckman och Peter Fugelstad från Stockholms Kennelklubb, överlämnade 
en gåva i form av en tavla till Svenska Kynologiska Akademin. Tavlan har varit BIS-pris 
under 10 år när Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Minnesutställning hållits. Den 
minnesfond som finns uppkallad efter paret kommer att fortsätta så länge det finns 
kapital kvar. Pekka Olson tackade varmt för gåvan. 
 
 
 
§ 21 Val av ordförande, andre vice ordförande, övriga ledamöter och suppleanter 
 i Centralstyrelsen enligt § 9 moment 1 samt beslut om suppleanters 
 tjänstgöringsordning 
 
Valberedningens ordförande, Barbro Olsson, lämnade en redogörelse över hur 
valberedningens arbete bedrivits under perioden. 
 
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, önskade att valberedningen redovisar alla 
förslag som kommit in till valberedningen. 
 
Barbro Olsson, svarade att valberedningen redovisat en bruttolista men vid slutförslag 
redovisas endast de personer som valberedningen valt att föreslå. 
 
Val av ordförande 
Valberedningen föreslår omval av Pekka Olson som ordförande. 
 
KF beslutade att välja Pekka Olson till ordförande till 2021 års KF. 
 
Valet var enhälligt. 
 
Val av 2:e vice ordförande 
Valberedningen föreslår nyval av Eva Lejdbrandt som 2:e vice ordförande. 
 
Madeleine Bäckman, Stockholms Kennelklubb, föreslår Maritha Östlund-Holmsten.  
 
Efter försöksvotering beslutade KF att välja Maritha Östlund-Holmlund som 2:e vice 
ordförande till 2023 års KF. 
 
Val av ordinarie ledamöter 
Valberedningen föreslår omval av Bengt Pettersson på fyra år och nyval av Magnus 
Jensen och Ove Johansson på fyra år. 
 
Lennart Holmsten, Svenska Älghundklubben, yrkar bifall till valberedningens förslag. 
 
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, yrkar bifall till Magnus Jensen. 
 
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, föreslår Moa Persson. 
 
Gunnar Petersson, Svenska Stövarklubben, yrkar bifall till valberedningens förslag. 
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Lennart Jönsson, Specialklubben för Skällande Fågelhundar, yrkar bifall till 
valberedningens förslag. 
 
Marie Frändegård, Svenska Pointerklubben, yrkar bifall till valberedningens förslag. 
 
Tiina Pekkala, Svenska Grand Danois Klubben, yrkar bifall till Moa Persson. 
 
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, yrkar bifall till Moa Persson. 
 
Anton Landehag och Lisa Malmgren, Studiefrämjandet, gav en information om 
organisationen under det att rösträkningen genomfördes. 
 
SKKs Föreningskommitté gav en kort demonstration av verktyget Vote-IT. 
 
KF beslutade efter omröstning med slutna sedlar att välja Magnus Jensen (158 röster), 
Ove Johansson (141 röster) och Bengt Pettersson (112 röster) som ordinarie ledamöter 
till KF 2023. Moa Persson 87 röster, 1 blank röst. 
 
Val av suppleanter 
Valberedningen föreslår omval av Kurt Nilsson, nyval av Birgitta Bernhed, Anna Fors 
Ward och Jörgen Oinonen. 
 
Johan Norgren, Svenska Terrierklubben, föreslår Patrik Cederlöf. 
 
Victoria Engström, Östergötlands Kennelklubb, yrkar bifall till Patrik Cederlöf. 
 
Anders Hörnlund, Svenska Polarhundklubben, yrkar bifall till Anna Fors Ward. 
 
Gunnar Petersson, Svenska Stövarklubben, yrkar bifall till valberedningens förslag. 
 
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, yrkar bifall till Patrik Cederlöf. 
 
Lennart Holmsten, Svenska Älghundklubben, yrkar bifall till valberedningens förslag. 
 
Ann-Christine Johansson, Västra Kennelklubben, yrkar bifall till Patrik Cederlöf. 
 
Val förrättades med slutna sedlar. Två tillfälliga justerare föreslogs, då de ordinarie 
justerarna och rösträknarna var frånvarande för rösträkning. 
 
KF beslutade att utse Håkan Hemäng, Svenska Bassetklubben och Victoria Engström till 
tillfälliga justerare. 
 
Resultatet av omröstningen hann inte redovisas och protokollföras innan lördagens 
förhandlingar avslutades. Resultatet aviserades på uppsatta anslag. Resultatet 
fastställdes på söndagen. Se vidare § 27. 
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§ 22 Anmälan om utmärkelser och belöningar 
 
CS anmälde följande utmärkelser: 
 
Hamiltonplakettörer 
 
Hansson Marianne, Heby 
Gatefields, collie, långhår 
 
Löwbeer Mia, Massih Monica, Johanneshov respektive Västerås 
Yulara, basenji 
 
Niklasson Ann-Christin o Niclas, Köpingsvik  
Scuba's, weimaraner 
 
Widebeck Lena, Eskilstuna 
Combine, golden retriever 
 
Karlström Gunilla, Forshaga 
Uved's, curly coated retriever 
 
Enserud Olsén Bodel, Östersund 
Mavibos, tibetansk spaniel 
 
Skoglund Anita, Lerum 
Footprints, yorkshireterrier 
 
Fredriksson Marianne, Björnlunda 
Fagermons, tax, lh normal 
 
Jacobsen Marie o Tommy, Sjuntorp 
Askmaden's, tax, kh normal 
 
Uppström Annica o Nils, Uddevalla 
Nordvikens, samojedhund 
 

Förtjänsttecken  
 
Ann Erlandsson, Ljugarn 
Ewa Lundén, Kvibille 
Ann Lidenfeldt, Oviken 
Anneli Jönsson, Lund 
Kerstin Ohlsson, Kristianstad 
Eva Ohlin, Åhus 
Birgitta Bernhed, Sollebrunn 
Silvana Carlén, Kvillsfors 
Madeleine Bäckman, Sorunda 
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Susanne Krül, Malmö 
Mari-Ann Nilsson, Bjärred 
Björn Einarsson, Västra Ämtervik 
Peter Engström, Lövånger 
Jonny Valberg, Västerås 
Angelica Andersson, Göteborg 
 
Barbro Olsson, Kopparberg 
Rolf Weiffert, Åhus 
Susanne Fagrell, Rånäs 
Ingmar Palmgren, Romakloster 
Stellan Johansson, Tärnaby 
 
Per Jensen, Rimforsa 
Fredrik Steen, Tullinge 
Eva Bodfäldt, Södra Sandby 
 
Thomas Uneholt, Åkersberga 
Maritha Östlund-Holmsten, Gyttorp 
Eva Lejdbrandt, Lödöse 
Freddy Kjellström, Gräsmark 
 
Ylwa Malmberg, Norrtälje 
Conny Jakobsson, Gamleby 
 
Förtjänsttecken i guld 
Henrik Barnekow, Vinslöv 
 
Patriotiska Sällskapets Utmärkelse 
Petra Ellström, SKKs kansli  
 
Hedersledamot 
CS beslutade att till KF föreslå Britt-Marie Dornell, Lövestad till hedersledamot. 
 
KF beslutade att enhälligt utse Britt-Marie Dornell till hedersledamot i Svenska 
Kennelklubben. 
 
 
 
§ 23 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
 
Valberedningen föreslår revisionsfirman BDO (upphandlat) och Mats Lindborg som 
ordinarie revisorer samt revisionsfirman BDO (upphandlat) och Eva Bergzén till 
revisorssuppleanter. 
 
KF beslutade att välja revisionsfirman BDO och Mats Lindborg till ordinarie revisorer till 
KF 2021. 
 



17 
 

 
KF beslutade att välja revisionsfirman BDO och Eva Bergzén till revisorssuppleanter till 
KF 2021. 
 
 
 
§ 24 Val av ordförande och övriga ledamöter i Disciplinnämnden 
 
Valberedningen föreslår omval av Kerstin Widmark till ordförande. 
 
KF beslutade att som ordförande i Disciplinnämnden välja Kerstin Widmark till KF 
2021. 
 
Valberedningen föreslår omval av Robert Dahlman, Lina Abrahamsson Berndt 
Klingeborn och Tilda Jurvanen för en period av två år. 
 
KF beslutade att till ordinarie ledamöter i Disciplinnämnden välja Robert Dahlman, Lina 
Abrahamsson Berndt Klingeborn och Tilda Jurvanen till KF 2021. 
 
Valberedningen föreslår omval av Eva Fabriansson-Jonsson, nyval av Ebba von Scheele 
och Lennart Högberg för en period av två år. 
 
KF beslutade att till suppleanter i Disciplinnämnden välja Eva Fabriansson-Jonsson, 
Ebba von Scheele och Lennart Högberg till KF 2021. 
 
 
 
§ 25 Beslut om avgift för ungdomsmedlems i specialklubb 
 
Motionären yrkar  

 Att den del av medlemsavgiften som tillfaller specialklubben är 50 kr under 
2020-2021. 

 
Den del av SHUs medlemsavgift som tillfaller specialklubbarna höjdes 2013 till 50 kr. 
 
CS föreslår KF att bifalla förslaget. 
 
KF beslutade att bifalla förslaget. 
 
Eva Lejdbrandt, SKKs Utbildningskommitté, informerade bl.a. om kommitténs arbete 
med hundcollege. 
 
 
§ 26 Ajournering av sammanträdet 
 
KF beslutade att ajournera sammanträdet kl. 16.25 och återuppta förhandlingarna den 
29 september kl. 09.00. 
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§ 27 Ajourneringen avslutas 
 
KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptogs. 
Röstlängden justeras till 165 röster. 
 
De ordinarie justerarna Kenth Olaisson oh Gunnar Petersson är tillbaka.  
 
 
 
§ 28 Val av suppleanter forts. 
 
KF beslutade efter omröstning med slutna sedlar att välja Anna Fors Ward (154 röster), 
Kurt Nilsson (151 röster), Birgitta Bernhed (131 röster), Jörgen Oinonen (127 röster) till 
KF 2021. Patrik Cederlöf, 97 röster, 1 ogiltig röst. Suppleanterna tjänstgör i den ordning 
som de är uppräknade. 
 
 
 
§ 29 Val av ledamöter och ordförande i valberedningen enligt § 11 
 
Eva Liljekvist-Borg, valberedningsgruppen föredrog förslag till valberedning: 
Berith Uhlén Svensson och Henrik Härling har mandat till 2021. 
 
Till valberedningens ordförande föreslogs omval av Barbro Olsson. 
 
KF beslutade välja Barbro Olsson till ordförande i valberedningen till KF 2021. 
 
Valberedningsgruppen föreslår Rolf Grönstedt och Dan Ericsson. 
 
KF beslutade att välja Rolf Grönstedt och Dan Ericsson till KF 2023. 
 
Ett tack riktades till avgående ledamöter Jan-Erik Ek och Christina Bjerstedt Ohlsson. 
 
 
 
§ 30 Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-19 
 
KF beslutade förklara samtliga val omedelbart justerade.  
Både de ordinarie och tillfälliga justerarna justerade valen. 
 
 
 
§ 31 Förslag till justering i SKKs stadga 
 
KF 2017 beslutade att inkludera lokal- och rasklubbar som en del av SKKs 
medlemsorganisation. CS föreslår KF att stadgarna förtydligas för de klubbar som har 
rösträtt på KF samt har rätt att anmäla till Disciplinnämnden. Klubbstatusen för en 
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medlemsorganisation skiljer mellan direkt medlemsorganisation (läns-, special-, 
verksamhets- och ungdomsklubb) och indirekt medlemsorganisation (lokalklubb och 
rasklubb). I sak innebär stadgeändringen ingen förändring. 
 

A) Denna ändring berör följande delar av stadgarna 
§ Inledning 
§ 2 moment 2 och moment 3 
§ 4 inledning och moment 7 och moment 8 
§ 5 
§ 7 moment 2,3 och 4 
§ 9 moment 1 och 3 
§ 12 
§ 14 moment 2 
§ 15 
 

B) Därutöver föreslår CS att stadgarna förtydligas på följande punkter 
§ Inledning  att SKK är medlem i FCI 
§ 7 moment 2 En klubbs representation på KF fastställs genom antal 
  betalda medlemskap och inte antalet unika personer. Idag 
  har främst specialklubbarna ett flertal olika  
  medlemskategorier där en och samma person kan betala 
  fler medlemskap i en och samma specialklubb, t.ex. i en 
  avdelning respektive rasklubb. Flertalet specialklubbar har 
  ingen egen medlemshantering och kan därför bara redovisa 
  antal betalda medlemskap och inte antal faktiska personer. 
§ 7 moment 4 förtydligande av text avseende underlag till extra 
  Kennelfullmäktige 
§ 7 moment 7 förtydligande av hur antal avlämnade röster ska räknas för 
  att beslut ska gälla 
§ 9 moment 3 förtydligande av jävs-begreppet 
§ 11  Tar bort omedelbar justering av valen till valberedning 
§ 15  Justering av den juridiska termen överklaga till omprövas, 
  med anledning av att endera parten kan önska tillföra 
  ytterligare underlag vid prövning av ärendet hos SKKs 
  Centralstyrelse 
 

C) SKK har gett revisionsföretaget BDO i uppdrag att göra en skattemässig 
genomlysning av SKKs intäkter för att bedöma om någon del faller utanför det 
regelverk som innebär att SKK skattemässigt är klassad som allmännyttig ideell 
organisation.  
 
Med anledning av ovan så föreslår CS KF att ordet Länsklubbsuppdrag stryks i 
SKKs stadgar, att avtalet mellan SKK och länsklubbarna skrivs om samt att 
medlemsavgiften delas upp i två delar. Storleken på respektive del av 
medlemsavgiften fastställs även fortsättningsvis av Länsklubbsfullmäktige. 
 
Det innebär även att från och med 2019 redovisas länsklubbarnas 
medlemsintäkter inom ramen för SKKs resultaträkning. Över- och underskott 
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regleras med den ändamålsbestämda fonden för SKKs länsklubbars 
gemensamma verksamhet. I dagsläget hanteras bokföringsmässigt t.ex. 
Svenska Kynologiska Akademins ändamålsbestämda fond på samma sätt. 
 
Förändringen har behandlats och beslutats om på Länsklubbsfullmäktige 2019. 
 
Denna ändring påverkar stadgarna i följande delar: 
 
§ 7 inledning 
§ 7 moment 3 punkt 21 
§ 9 moment 3 punkt 2 

 
D) Eventuella ytterligare justeringar: 
Under punkt 26:9 och 26:10 kommer två motioner att behandlas och tillstyrks av 
Centralstyrelsen. Om dessa motioner antas av KF med minst 3/4 majoritet påverkar 
det § 7 moment 2 och 3 i stadgarna. 

 
KF beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet var enhälligt. 
 
 
 
§ 32 Centralstyrelsens redovisning av uppdrag från KF 2017 angående: SKKs 
 samarbete med privat sektor och en gemensam värdegrund 
 
CS föreslår KF följande inriktningsbeslut gällande samverkan med privata företag inom 
SKK-organisationen. 
 

1. Allmän hundsport (för närvarande agility, lydnad, rallylydnad, freestyle och 
nose work) kan av den special- eller verksamhetsklubb som SKK delegerat 
huvudmannaskapet till bevilja juridisk person (företag eller organisation) 
utanför SKK rätt att arrangera officiell tävling/prov. 
 

2. Rasspecifik provverksamhet kan inte arrangeras av juridisk person utanför SKK-
organisationen. 
 

3. Följande verksamheter är för närvarande inte delegerade av SKK; utställning, 
BPH och anlagstest i vildsvinshägn .Rätt för juridisk person utanför SKK-
organisationen att arrangera officiell verksamhet beviljas av SKK/CS. Samverkan 
ska vara skriftligt reglerad. 

 
4. Bilda en branschförening för att bland annat stödja utveckling av 

kvalitetssäkring av branscher samt stöd för utveckling av de seriösa företagen. 
CS ges ett uppdrag att fortsätta undersöka intresse och förutsättningar för att 
bilda sådan företagarförening. 
 

Branschföreningen ska vara juridisk fristående från SKK och vara finansierad av 
sina medlemmar. Branschförening eller dess medlemmar har inte rösträtt på 
KF. 
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5. CS ges i uppdrag att fortsätta utvecklingen av olika modeller av kvalitetssäkring 

av olika delbranscher. Detta kan ske genom t.ex. godkända yrkeskurser inom 
den offentliga skolan, som naturbruksgymnasier eller yrkesskolor, certifiering, 
yrkesprov, tillsyn av hundpensionat etc.. Finansiering av ovannämnda 
verksamheter ska ske genom avgifter för de som har nytta av att få sin 
verksamhet kvalitetssäkrad/granskad. 

 
Lars Carlborg, Svenska Brukshundklubben, yrkar på återremittering av punkt 1. 
 
Moa Persson, Svenska Dvärghundsklubben, ställde en fråga om hur kvalitetssäkring av 
punkt 4 ska gå till. 
 
Anneli Hultman, Svenska Brukshundklubben, uttrycker tveksamhet till punkt 4, med 
hänvisning till Moa Perssons inlägg. 
 
Piia Nora, Svenska Brukshundklubben, lämnade ett tilläggsyrkande för punkt 5: att de 
klubbar i SKKs organisation som t.ex. har delegerat ansvar har en stor del av 
marknaden redan idag inom ett visst område ska också, om så önskas, få var den 
kvalitetssäkrande instansen för just sitt ansvarsområde och således vara en del i 
processen kring detta. 
 
Torbjörn Håkansson,-Svenska Spaniel och Retrieverklubben, yrkar att 
inriktningsbeslutet i punkt 4 avslås. 
 
Thomas Juréhn, Svenska Agilityklubben, informerade om agilityklubbens positiva 
samarbete med privat sektor. 
 
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, yrkar bifall till Svenska Spaniel och 
Retrieverklubbens förslag. 
 
Pekka Olson, yrkar bifall till CS förslag.  
 
Torbjörn Håkansson, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, yrkar bifall till SBKs punkt 
1. 
 
Linn Magnusson, Svenska Agilityklubben, yrkar bifall till punkt 1. 
 
KF beslutade att punkt 1 ska återremitteras. 
 
KF beslutade i enlighet med punkt 2. 
 
KF beslutade i enlighet med punkt 3. 
 
KF beslutade att avslå punkt 4. 
 
KF beslutade i enlighet med punkt 5 inklusive SBKs tilläggsyrkande. 
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KF 2017 uppdrog åt CS att presentera en värdegrund för SKK baserad på de fyra 
grundstenar som Organisationsutredningen  presenterade i sitt arbete och som förelåg 
KF 2017: 

• Hunden i centrum 
• Tillsammans 
• Alla lika – alla olika 
• SKK för hela hundsverige 

 
Piia Nora, Svenska Brukshundklubben, yrkade och KF biföll en ändring av texten i 
förslag; under 2018 arbeta fram gemensam värdegrund där dialog förs med hela 
organisationen för delaktighet. 
 
Ett förslag till värdegrund har presenterats och diskuterats i grupparbete vid 
Specialklubbskonferensen i februari 2019 och sänts ut på remiss till samtliga klubbar. 
Redovisningarna från gruppdiskussionerna och remissvaren (14 stycken + 
Länsklubbsordförandemöte)  är i huvudsak positiva till förslaget.  
 
SKKs värdegrund ska beskriva organisationens gemensamma etiska grundvalar eller 
värderingar. Värdegrunden är av fundamental betydelse för att förstå Svenska 
Kennelklubben och de vägval som gjorts och görs i verksamheten, men också konkret 
för att förstå vad SKK står för. Värdegrunden ska ge svar på frågor kring vad som är 
eftersträvansvärt. Värdegrunden är något som alla medlemmar, klubbar, 
förtroendevalda, personal och andra intressenter måste ta ansvar för och vars 
intentioner ska följas. Värdegrunden ska inte tolkas skild från SKKs målparagraf (§1 
Stadgar för Svenska Kennelklubben).  
 
Efter vissa justeringar med anledning av remissvaren vill CS föreslå KF följande 
värdegrund för SKK: 
 
Hunden i Centrum 

• Det är våra hundar som förenar oss i SKK organisationen.  
• SKK måste i alla situationer värna hundens intressen.  
• Detta förhållningssätt ska präglas av kunskap, omtanke och respekt.  
• Vi verkar för att avel, uppfödning och aktiviteter med hund alltid sker med 

hundens bästa för ögonen.  
 
Tillsammans 

• SKK är en folkrörelse som bygger organisationen utifrån en demokratisk modell.  
• Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta 

ansvar för verksamheten. 
• Demokrati och delaktighet utövas jämställt och oavsett bakgrund.  
• Tillsammans står också för den samhörighet som vi har med våra hundar och 

vår vilja att utveckla både oss själva och hundarna. 
 
Alla lika alla olika 

• Inom hundsporten möts människor ur skilda samhällsskikt med olika sociala 
och ekonomiska förutsättningar, ålder, kön, livsåskådningar, nationalitet, 
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etniskt ursprung, sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar 
med ett gränsöverskridande gemensamt intresse – hunden. 

 
SKK för hela hundsverige 

• SKK har ett helhetsansvar för svensk hundverksamhet och agerar utifrån denna 
styrkeposition för att vara och förbli en respekterad part i det svenska 
samhället.  

• SKK är din organisation oavsett vilken hund du har, vilket specialintresse du har, 
om du har en sällskapshund, brukshund eller jakthund, om du föder upp 
rashundar eller om du är ägare till en hund.  

• Att vi har respekt för varandra i föreningsarbetet och för de vi valt att företräda 
oss i detta arbete. 

 
I flera av remissvaren påpekas vikten av att en värdegrund implementeras på rätt 
sätt i organisationen. I det fall KF beslutar om denna värdegrund avser CS att 
återkomma till hur den på bästa sätt kan förankras hos klubbar och medlemmar. 

 
CS föreslår KF att bifalla förslaget. 
 
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, yrkar en ändring av punkt 1 till: 
SKK bygger sin organisation utifrån dess demokratiska modell som är vedertagen inom 
folkrörelserna. 
 
CS anslöt sig till förslaget. 
 
Camilla Reimer, Västra Kennelklubben, yrkar avslag till förslaget. 
 
Torbjörn Håkansson, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, yrkar på återremiss av 
förslaget. 
 
Lotta Hallberg, Småland-Ölands Kennelklubb, yrkar en ändring till punkten 4 under 
rubriken Hunden i Centrum delas upp i två punkter:4) Vi verkar för att avel och 
uppfödning sker med rashundars bästa för ögonen. 5) Vi verkar för att aktiviteter med 
hund alltid sker med hundens bästa för ögonen. 
 
CS anslöt sig till förslaget. 
 
Ann-Christin Johansson, Västra Kennelklubben, yrkar på återremittering av förslaget. 
 
Efter en försöksvotering beslutade KF att behandla förslaget om värdegrund. 
 
KF beslutade att bifalla det justerade förslaget till värdegrund. 
 
 
 
§ 33 Ajournering av sammanträdet 
 
KF beslutade att ajournera sammanträdet för paus mellan kl.10.30 till 10.50. 



24 
 

 
§ 34 Ajourneringen avslutas 
 
KFs ordförande avslutade ajournering och sammanträdet återupptogs. 
 
 
 
§ 35 Centralstyrelsens förslag att göra en översyn av hur SKKs specialklubbar är 
 organiserade samt regler för antalet ledamöter på Kennelfullmäktige 
 
SKKs Föreningskommitté har under den gångna verksamhetsperioden gjort en 
genomlysning av hur SKKs specialklubbar är organiserade. Generellt kan sägas att 
specialklubbsorganisationen med tiden blivit något snedvriden ur ett demokratiskt 
perspektiv och att dess klubbar beskrivs med begrepp som är svåra att härleda till 
klubbarnas respektive funktion.  
 
Av ovan skäl har SKKs Centralstyrelse (CS) funnit att det finns behov av att mer 
ingående utreda hur SKKs specialklubbar är organiserade och vad som kan förbättras 
för att uppnå en mer rättvis och logisk demokratisk struktur. Eftersom ett förslag att 
förändra specialklubbsorganisationen med nödvändighet kommer ha inverkan på 
reglerna för representation vid Kennelfullmäktige bör även förutsättningarna och 
formerna för fullmäktigemötet omfattas av utredningen. 
 
Utredningen föreslås ha tre grundläggande mål: 
 

 En demokratisering av SKKs organisation  
Det är i nuläget svårt att finna logik i hur inflytande i SKK-organisationen 
fördelas. De 14 minsta specialklubbarna samlar idag dryga 5 000 medlemmar 
och har tillsammans samma antal delegater som Svenska Brukshundklubben 
med drygt 62 000 medlemmar.  
 
Vidare har en specialklubb med några hundra medlemmar rätt att sända 
delegat till Kennelfullmäktige, medan en avtalsansluten klubb med nästan 
tiodubbelt medlemsantal helt saknar demokratisk representation.  
 
För att undvika att någon eller några medlemsorganisationer på egen hand kan 
styra organisationen måste nuvarande minoritetsskydd behållas i någon 
utsträckning, men det demokratiska inflytandet inom SKK bör i första hand 
styras av klubbarnas medlemsantal. 
 

 En tydligare begreppsvärld 
Idag har SKKs specialklubbsorganisation flera olika klubbtyper där den centrala 
är specialklubben. Under många specialklubbar finns i olika utsträckning 
rasklubbar och geografiskt avgränsade klubbar med olika benämningar.  
 
I dagsläget är det svårt att förklara vad som i realiteten skiljer en specialklubb 
med ansvar för en hundras från en rasklubb, annat än att specialklubben har 
direkt representation vid Kennelfullmäktige.  
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För att SKKs organisation ska bli lättare att förstå för befintliga och framtida 
medlemmar bör de olika klubbtyperna få benämningar som beskriver deras 
olika funktioner, snarare än graden av inflytande i organisationen. 
 

 Ett öppnare och mer effektivt Kennelfullmäktige 
Kennelfullmäktige samlar 2019 drygt 200 deltagare över tre dagar. Det är till 
största delen delegater från SKKs medlemsorganisationer, men även personer i 
andra funktioner. Ett fullmäktigemöte av den storleken innebär praktiska och 
ekonomiska utmaningar – även för en organisation av SKKs storlek. 
 
SKKs Föreningskommitté har under den gångna verksamhetsperioden drivit ett 
projekt för att öka möjligheterna till digitalisering av möten inom SKK-
organisationen och har då konstaterat att möjligheterna även kan och bör 
omfatta Kennelfullmäktige. Dessa möjligheter kan på sikt leda till att vi får ett 
Kennelfullmäktige som är mer transparent och tillgängligt för fler av 
organisationens medlemmar. 

 
CS föreslår KF att CS får i uppdrag att utreda hur SKKs specialklubbsorganisation kan 
förbättras, hur delegatfördelningen vid Kennelfullmäktige kan demokratiseras samt 
hur Kennelfullmäktige kan genomföras med ökad öppenhet gentemot samtliga 
organisationens medlemmar. 
 
Uppdraget ska präglas av ett transparent arbetssätt med beaktande av synpunkter och 
önskemål från de delar av organisationen som uppdraget avser. 
CS ska till KF 2021 presentera en slutrapport samt eventuellt föreslå förändringar av 
stadgar, regelverk och/eller praxis utifrån slutsatserna i rapporten. 
 
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, önskar skicka med till SKK/FK svårigheten 
med hur medlemskap inom organisationen ser ut idag. 
 
Johan Norgren, Svenska Terrierklubben, yrkar att specialklubbarna måste engageras 
och beredas delaktighet i detta arbete. Förändringen ska drivas av specialklubbarna 
med SKK/FK som sammankallande. 
 
Det finns redan en mötesplattform initierad av SBK som genomfört ett antal möten 
med specialklubbarna. Dessa möten samt specialklubbskonferensen ska vara arenan 
för detta arbete. Det är avgörande för att säkerställa demokrati och transparens, samt 
öka möjligheten att få igenom detta på KF. 
 
CS anslöt sig till Svenska Terrierklubbens förslag. 
Piia Nora, Svenska Brukshundklubben, viktigt att de som berörs får vara med i det 
kommande arbetet. 
 
KF beslutade i enlighet med det jämkade förslaget. 
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§ 35 Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående samarbete 
mellan alla klubbar inom SKK-organisationen. 

 
Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) yrkar i motion till Kennelfullmäktige att SKK 
ska verka för och ta fram verktyg för samverkan mellan SKKs medlemsorganisationer. 
Dessutom att SKK/CS ska uppdras att fortsatt verka för ett gemensamt medlemskap 
som ger den enskilda medlemmen möjlighet att delta i olika hundaktiviteter. 
 
Som bakgrund till motionen anger SSUK att det idag är svårt att nå tillräckligt underlag 
för att kunna arrangera annat än den mest grundläggande verksamheten inom den 
egna klubben. 
 
Det finns i dagsläget många klubbar som bedriver samma typ av verksamhet med ett 
relativt litet antal deltagare. Det innebär att det finns stora möjligheter att hitta 
samordningsfördelar inom organisationen. 
 
SKKs Föreningskommitté har den gångna verksamhetsperioden haft ett uppdrag att 
öka samverkan mellan SKKs länsklubbar. Kommittén kunde därvid konstatera att 
uppdraget var svårt att genomföra för en avgränsad del av organisationen. 
 
CS föreslår KF att bifalla motionens första yrkande genom ett förnyat uppdrag till SKKs 
Centralstyrelse att identifiera och föreslå områden som skulle vara lämpliga för utökad 
samverkan mellan alla organisationens klubbar. 
 
Motionären yrkar bifall till motionen. 
 
KF beslutade att bifalla motionens första yrkande. 
 
 
 
§ 36 Ajournering av sammanträdet 
 
Mötet fick avbrytas på grund av ett akut sjukdomsfall. 
 
 
 
§ 37 Ajourneringen avslutas 
 
KFs ordförande avslutade ajourneringen efter ca 30 min och Kennelfullmäktige kunde 
återupptas. 
 
KF fick en kort uppdatering angående sjukdomsfallet. 
Röstlängden justerades till 164 röster. 
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§ 38 Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående samarbete 

mellan alla klubbar inom SKK-organisationen, forts. 
 
Punkten återupptogs för diskussion och beslut. 
 
CS föreslår KF att avslå yrkandet gällande gemensamt medlemskap för att invänta 
resultatet av en utredning enligt ovan. 
 
KF beslutade att avslå motionens andra yrkande. 
 
 
 
§ 39 Motion från Sveriges Hundungdom angående dubbelt medlemskap för 

special- eller verksamhetsklubbar samt för länsklubbar för Sveriges 
Hundungdoms medlemmar med ålder 6-25 år 

 
Motion från Sveriges Hundungdom som yrkar att KF beslutar om att det dubbla 
medlemskapet för Sveriges Hundungdom ska gäller för alla specialklubbar inom SKK-
organisationen och gälla för alla medlemmar i Sveriges Hundungdom mellan 6 och 25 
år. 
 
Möjligheten för ungdomar till ett dubbelt medlemskap har nu funnits i ca 25 år dvs. 
möjlighet att vara medlem i ytterligare en klubb. För dessa medlemmar erhåller 
specialklubben en avgift per medlem som KF fastställer vid varje möte, för närvarande 
50 kr per medlem och år. CS kan konstatera att trots arbete att på frivillig väg uppnå 
att alla klubbar erbjuder dubbelt medlemskap har detta inte gått att uppnå. För några 
klubbar finns det organisatoriska skäl till att inte kunna erbjuda denna möjlighet. För 
dessa har det dock kunnat erbjudas medlemskap i rasklubbar anslutna till 
specialklubben. För resterande klubbar är dock beslutet ett aktivt val av klubben att 
inte möjliggöra detta för SKK-organisationens gemensamma ungdomsförbund. 
 
CS menar att alla specialklubbar ska erbjuda ungdomsmedlemmar upp till en ålder av 
minst 18 år möjlighet till dubbelt medlemskap.  
 
CS föreslår KF att möjligheten till dubbelt medlemskap i Sveriges Hundungdom ska 
vara obligatoriskt från och med 2021 upp till minst 18 år.  
 
CS föreslår KF att bifalla motionen efter CS förslag till justering av ålder. 
 
Motionären yrkar bifall till motionen. 
 
Lotta Hallberg, Småland-Ölands Kennelklubb, yrkar avslag på motionen. 
 
Stefan Dahlhielm, Svenska Brukshundklubben, yrkar bifall till motionen. 
 
KF beslutade att bifalla motionen. 
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§ 40 Motion från Norra Älvsborgs Kennelklubb angående att införa junior- och 
 veterancert 
 
Norra Älvsborgs Kennelklubb har i motion yrkat på att Svenska Kennelklubben, vid 
nästa regelrevidering, ska införa junior- och veterancert, att titlarna för nordiska 
junior- och veteranchampionat ska registreras samt att Utställningskommittén ska få i 
uppdrag att utforma regler för detta som passar alla raser.   
 
Motionären menar att införande av junior- och veterancert skulle öka antalet hundar i 
dessa klasser på utställning och det skulle i sin tur, enligt motionären, möjliggöra en 
tidigare utvärdering av avelsresultatet samt utvärdering av hundar i högre ålder.   
En uppmuntran till deltagande av juniorer och veteraner blir det om titlarna 
registreras. Ett införande av cert respektive championat för junior och veteran skulle 
innebära att SKK närmar sig övriga Europa där detta redan är infört i flera länder. 
 
CS vill inledningsvis framhålla att championatregler är och har varit en fråga där varje 
specialklubb har ett avgörande inflytande på regelverket som gäller för respektive ras, 
då detta är kopplat mot avelsarbetet inom rasen. Vidare att den här typen av 
regelbeslut inte bör tas av KF utan bättre behandlas genom rutinerna för 
regelrevideringen, vilket ska ske inför 2022. Då finns möjligheten för alla klubbar inom 
SKK-organisationen att i ett första skede lämna förslag till regelrevideringar och i ett 
andra steg genom remissvar påverkan den slutliga utformningen av regelverket. På 
detta sätt förankras besluten på ett bättre sätt i SKK-organisationen.  
 
Av dessa skäl bör KF beslut gällande denna motion tas som inriktningsbeslut inför 
kommande regelrevidering. 
 
Veterancert samt veteran championat: 
CS är enig med motionären i åsikten om vikten av att utvärdera avelsarbetet högre upp 
i hundars ålder och att det finns fördelar med att visa upp och premiera äldre hundar. 
Hundar i ålder för veteranklass som visar på en god exteriör kan i många fall vittna om 
ett lyckat avelsarbete med avseende på exteriör, och bidra till en säkrare 
avelsutvärdering. Utifrån detta anser CS att det finns skäl att arbeta vidare med 
förslaget om att införa veterancert och championat och hänvisar denna process till 
kommande regelrevidering, 
 
CS föreslår KF att bifalla motionen i den del som rör cert och championat för veteraner 
för alla raser och att detta beaktas vid kommande regelrevidering. 
 
Juniorcert och juniorchampionat: 
I denna del är CS delat i sin uppfattning  och har valt att redovisa skäl för avslag 
respektive bifall av denna del av motionen: 
 
Skäl för avslag: 
Det är kynologiskt olämpligt att verka för att ännu yngre hundar än idag får en titel 
som bevis på ett bra avelsresultat i en så ung ålder att hundens hälsa, mentalitet och 
funktion ännu inte kan utvärderas. I utredningen om framtidens 
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utställningsverksamhet som gjordes inför KF 2015 redovisades problematiken kring att 
en ung hund får en championattitel som den i vuxen ålder inte motsvarar kraven för 
att kunna bära.  
 
Arbetsgruppen var enig om att kvalitetskraven i utställningssammanhang inte bör 
sänkas för att erhålla ett utställningschampionat, utan en utställningschampion ska 
vara en färdigutvecklad individ som exteriört är nästintill perfekt gentemot 
rasstandarden och en ”top of the top” representant för sin ras.  
 
CS instämmer med att det kan finnas ett positivt värde i att stimulera deltagande i 
juniorklass. Men att koppla detta till en championattitel kan innebära mindre 
önskvärda konsekvenser.  
 
Möjligheten för så unga hundar som juniorer att prövas på rasspecifik provverksamhet 
är kraftigt begränsade. Det innebär att ett juniorchampionat endast kan bli ett rent 
utställningschampionat utan krav på provmerit. Detta riskerar att ytterligare driva på 
utvecklingen av delade populationer i många raser för arbete respektive utställning. 
 
Redan idag ser SKK, genom ålderstatistik för utställda hundar, en trend att hundar 
visas upp och premieras på utställning i ung ålder för att sedan sluta visas upp som 
medelålders eller lite äldre. Som en följd av premieringen av unga hundar visar en 
nyligen gjord sammanställning att en stor andel av hanarna inom många raser får sin 
första valpkull tidigt i livet, redan kring ett års ålder. Vid denna ålder är 
avelsutvärderingen avseende många viktiga avelsmål, såsom hälsa och mentalitet, 
mycket osäker.  
 
Det finns en uppenbar risk för att utvecklingen kommer att drivas mot allt tidigare 
utvecklade hundar. Detta för att hävda sig bättre i konkurrensen om 
juniorchampionatet vilket kan leda till sämre långsiktig hållbarhet, särskilt av de mer 
storvuxna raserna. 
 
Av dessa skäl bör KFs beslut gällande denna del av motionen vara avslag då det inte 
gagnar ett hållbart avelsarbete. 
 
 
Skäl för bifall 
 
Ur ett avelsperspektiv så är det ett stort värde att många hundar i olika åldrar ställs ut 
på våra utställningar. Juniorchampionat är ett bra sätt att stimulera deltagandet i 
juniorklass och för att tidigt kunna få en första utvärdering av sitt avelsresultat.  
 
I den tidigare nämnda rapporten till KF 2015 rörande framtidens 
utställningsverksamhet pekas det på vikten av att stimulera deltagande på utställning 
där det under se senaste tioårsperioden funnits en trend med sjunkande 
deltagarsiffror. Tanken med juniorcert framförts i enkätsvar främst bland utställare 
med raser där utställning är den väsentligaste verksamheten, (grupp 3, 9 och 10). I 
enkäten som genomfördes 2014 svarar 2/3 av uppfödarna att man vill se en 
begränsning för antalet certifikat till hundar under 24 månader. Det man ser framför 
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sig är att en begränsning av antalet cert för unga hundar medför att det kommer bli 
lättare att få det tredje och sista certet efter tvåårsåldern.  
Införande av juniorcert för de som tävlar i juniorklass innebär att dessa inte kan tävla 
om ordinarie certifikat. Effekten blir sannolikt att åldern kommer öka på de hundar 
som tävlar om ordinarie certifikat som dels kommer ge att hundarna är mer utvecklade 
och färdiga då de tar sitt certifikat och dels indirekt hantera önskan om att begränsa 
antal certifikat under 24 månader.  
 
Alternativet att införa juniorcertifikat är också ett närmande till övriga Europa där 
juniorcert/juniorchampionat redan finns. Danmark har redan infört detta. En 
motsvarande diskussion sker för närvarande i Norge och Finland om införande av 
juniorcertifikat. Alternativet kommer troligen att öka antalet tävlande i juniorklass på 
samma sätt som det gör på vinnarutställningar. 
 
När det gäller kritiken mot att detta riskerar att allt yngre hundar kommer användas i 
aveln så måste vi i SKK ha större tilltro till uppfödarens bedömning om en hund är 
lämplig som avelshund än om en hund har ett juniorchampionat eller inte.  
Av dessa skäl bör KFs beslut gällande denna del av motionen vara bifall då SKK bör 
stimulera att så många hundägare som möjligt deltar med sin hund på utställning så 
att vi tidigt kan se hur raser utvecklas. 
 
Då CS inte är enig i sitt ställningstagande i den delen som avser juniorcert och 
juniorchampionat överlämnas detta till KF för beslut. 
 
Motionären yrkar bifall till motionen. 
 
Gunnar Petersson, Svenska Stövarklubben, yrkar avslag på motionen i sin helhet. 
 
Håkan Hemäng, Svenska Bassetklubben, yrkar avslag på motionen i sin helhet. 
 
Anders Hörnlund, Svenska Polarhundklubben, yrkar avslag på den delen som rör 
juniorcert. 
 
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, yrkar avslag på motionens båda delar. 
 
Barbro Teglöf, Svenska Pudelklubben, yrkar avslag på motionens båda delar. 
 
Madeleine Bäckman, Stockholms Kennelklubb, replik till CS förslag om att man måste 
lita på organisationens uppfödare. 
 
 
Rolf Grönstedt, Svenska Vorstehklubben, yrkar avslag till motionens båda delar. 
 
Ann-Christin Johansson, Västra Kennelklubben, yrkar bifall till att införa juniorcert. 
 
Efter försöksvotering beslutade KF att avslå motionen. 
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§ 41 Motion från Svenska Agilityklubben angående lika rättigheter till 
 championat för alla hundar i allmänna hundsporter 
 
Motionären yrkar att alla hundar ges lika rättigheter till championat i de allmänna 
hundsporterna agility, freestyle, lydnad, nose work och rallylydnad. Detta innebär 
också att upphäva KF-beslut från 2007 och den formulering i SKKs allmänna regler som 
tillsammans förhindrar oregistrerade hundar att få championat, dvs. blockerar ett 
införande av lika rättigheter till meritering för alla hundar i de icke avelsutvärderande 
allmänna hundsporterna. 
 
En likalydande motion behandlades på KF 2017 från Svenska Agilityklubben, som 
avslogs. 
 
I och med beslutet på KF 2007 öppnades de allmänna hundsporterna med respekt för 
att alla hundar och dess ägare ska känna sig välkomna i SKK. SKK bildades med målet 
att främja avel av rashundar och i detta arbete är ordet championat starkt förknippat 
med att främja avel med rashundar. 
 
Motionen är välskriven och pekar på viktiga värden. Samtidigt med SKK 
organisationens mångfald av intressen så finns det målkonflikter som bäst löses med 
ett hänsynstagande till olika uppfattningar. CS menar att beslutet 2007 gällande att 
endast rashundar med stamtavla kan tilldelas championat oavsett kategori är ett 
rimligt avvägande av olika intressen. 
 
CS föreslår KF 2019 en värdegrund för SKK som slår fast att SKK har ett helhetsansvar 
för svensk hundsport och agerar utifrån denna styrkeposition för att vara en 
respekterad part i det svenska samhället. Vidare är SKKs stadgars målparagraf tydlig i 
att SKK har ett uppdrag att arbeta med frågor som berör alla hundar oberoende om 
hunden har stamtavla eller inte. Utifrån detta har SKK säkerställt oregistrerade 
hundars möjlighet att delta på samma villkor i de allmänna hundsporterna samt att i 
den högsta nivån få diplom motsvarande championat för registrerad hund. I och med 
detta anser CS att alla hundars lika rättigheter har tillgodosetts utan att principen om 
att endast registrerad hund kan få championat behöver ändras. 
 
CS föreslår KF att avslå motionen. 
 
Motionären yrkar bifall till motionen. 
 
Lotta Hallberg, Småland-Ölands Kennelklubb, yrkar avslag på motionen. 
 
KF beslutade att avslå motionen. 
 
 
  



32 
 

 
§ 42  Motion från Svenska Dvärghundsklubben, SDHK angående underlåtenhet 
 att skicka förslag till beslut på remiss till berörda specialklubbar 
 
Motionären anser att SKK/CS har fattat viktiga beslut utan ett remissförfarande till 
berörda rasklubbar. Klubben nämner två exempel: 

1) Endast nordiska domare får döma de brakycefala raserna fr.o.m. 2020 
2) Raskompendier ska kompletteras med SRD och RAS under respektive stycke i 

standardtexten. 
 
Motionären yrkar att besluten upphävs och att de skickas ut på remiss för yttrande 
från berörda klubbar samt att SKK/CS fortsättningsvis följer det regelverk som är 
upprättat för hantering av rasrelaterade frågor. 
 
CS har en samsyn med SDHK när det gäller att förankra beslut, men CS delar inte 
SDHKs åsikt att specialklubben inte varit involverad i arbetet med att säkerställa hälsan 
framför allt hos de brakycefala raserna. CS har under en lång tid varit enig om att 
arbetat med att brakyrasernas hälsa har en hög prioritet och att arbetet sker i samråd 
med speciaklubbarna.  
 
CS är mellan Kennelfullmäktige det högsta beslutande organet för SKKs verksamhet. 
 
Med hänsyn till både den nyligen fastställda djurskyddslagen och myndigheternas 
inställning till avel av några av de brakycefala raserna anser CS att det är av största vikt 
att SKK har en möjlighet till en bra dialog med de domare som dömer dessa profilraser. 
Detta är skälet till en  inskränkningsperiod på fem år under vilken endast nordiska 
domare får döma berörda raser. Det ska påpekas att det finns möjlighet till dispens för 
domare som kommer utanför Norden. 
 
Domarkompendiernas primära syfte är att tydliggöra tolkningen av rasstandard inför 
domarkomferenser. Domarkompendierna, Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar 
(SRD) och Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) kan inte stå i konflikt med varandra. CS 
berörda kommittéer har gemensamt reviderat anvisningar för upprättande av 
domarkompendier som fastställs av CS. I dessa framgår att SRD-kommentarerna ska 
inarbetas i domarkompendiet när de blir föremål för revidering inför kommande 
domarkonferenser. 
 
CS föreslår KF att avslå motionen. 
 
Motionären yrkar bifall till motionen. 
 
KF beslutade att bifalla motionen. 
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§ 43 Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående nolltolerans mot 

mobbing inom SKK 
 
Motionären konstaterar att nätmobbing och hot mot uppfödare, valpköpare och 
medlemmar inom organisationen har ökat stort. Med exempel visar motionären med 
all önskvärd tydlighet hur många människor råkar illa ut via Facebook, bloggar etc.  
 
Motionären yrkar att 

 SKK/CS för en kampanj mot mobbing och nätmobbing 

 Om SKK/CS inte tar sig an denna kampanj, stöder SSUK ekonomiskt och 
resursmässigt att driva kampanjen i hela organisationen 

 
CS delar motionärens oro och avsky för den typ av mobbing som är så frekvent 
förekommande framför allt i sociala medier. Detta är inte ett problem isolerat till SKKs 
verksamhet utan kan ses som ett samhällsproblem. SKK uttrycker mycket ofta i sociala 
sammanhang vikten av att respektera varandra och använda ett vårdat språk. 
 
CS har till KF lagt ett förslag till värdegrund som kan användas som diskussionsunderlag 
i olika sammanhang.  
 
CS tar gärna emot ytterligare förslag på innehåll i en kampanj i denna fråga och arbetar 
gärna vidare tillsammans med SSUK och alla övriga medlemsorganisationer inom SKK. 
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 
Motionären yrkar bifall till motionen. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 44 Ajournering av sammanträdet 
 
KF beslutade ajournera sammanträdet för lunch kl. 12.30 till kl. 13.10. 
 
 
 
§ 45 Ajourneringen avslutas 
 
KFs ordförande avslutade ajourneringen och sammanträdet återupptogs. 
Röstlängden justeras till 158 röster. 
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§ 46 Motion från Svenska Dvärghundsklubben angående SKKs stadgar 
 
Motionären uttrycker att diskriminering är ett stort problem i samhället och 
förekommer överallt även inom hundvärlden. SKKs Grundregler innefattar ingen 
ordalydelse som reglerar eller fördömer diskriminering. 
 
Motionären yrkar att KF ger SKK/CS i uppdrag att i SKKs stadgar införa en exakt 
översättning av FCIs statuter artikel 4.1. 
 
CS påpekar att diskriminering är förbjudet enligt svensk lag. 
 
SKK har i sina regelverk i några fall en nedre lägsta ålder för att t.ex. ingå avtal eller 
delta i viss verksamhet (baserat på lagstiftning och mognad). Att det i FCIs regelverk 
måste finnas denna typ av paragraf beror på att det i ett antal av FCIs medlemsländer 
inte finns regelverk mot diskriminering inom medlemslandets lagstiftning. 
 
I CS förslag till värdegrund för SKK-organisationen finns det ett tydligt 
ställningstagande mot all form av diskriminering. 
 
CS föreslår KF att avslå motionen. 
 
Motionären yrkar bifall till motionen. 
 
KF beslutade att avslå motionen. 
 
 
 
§ 47 Motion från Svenska Stövarklubben angående uteslutning av medlem 
 
Motionären har dragit tillbaka motionen. 
 
 
 
§ 48 Motion från Svenska Stövarklubben angående valberedning för Svenska 

Kennelklubben 
 
Svenska Stövarklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige att nominering av 
annan/andra personer än de som ingår i valberedningens förslag ska inges till SKKs 
kansli senast tre veckor före ordinarie Kennelfullmäktige och att kansliet senast två 
veckor före Kennelfullmäktige ska tillkännage de nominerade. 
 
Ett förslag liknande det från Svenska Stövarklubben fanns med i 
organisationsutredningens förslag till KF 2017 men vann inte gehör. Förslaget innebär 
att samtliga KF-delegater och därmed respektive klubb innan KF vet vilka personer som 
är nominerade till olika centrala uppdrag. Enligt CS uppfattning stärker detta 
demokratin. 
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CS föreslår KF att motionen bifalls och att CS får i uppdrag till KF 2021 att lägga förslag 
till erforderliga stadgeändringar. 
 
 
Motionären yrkar bifall till motionen. 
 
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, yrkar avslag på motionen. 
 
KF beslutade att avslå motionen. 
 
 
 
§ 49 Motion från Västernorrlands Kennelklubb angående ändring av § 7 moment 

2 i SKKs stadgar 
 
Motionären anser att tidpunkten för när Kennelfullmäktige delegater ska anmälas 
ligger för tidigt i tiden. De anser att det är svårt att veta hur arbets- och privatlivet ser 
ut långt i förväg, vilket försvårar för medlemsorganisationerna som ska utse delegater. 
 
Motionären yrkar att lydelsen i § 7 moment 2 ändras så att det inte är redan den 31 
mars uppgifterna ska vara SKK tillhanda utan att det ska ske fyra veckor innan 
Kennelfullmäktige äger rum. 
 
CS har förståelse för motionärens yrkande. Med de avbokningsregler som praktiseras 
av de flesta hotell och konferensanläggningar idag är det inte möjligt rent praktiskt att 
ha endast fyra veckors framförhållning.  
 
CS finner det dock möjligt att flytta sista datum för anmälan till den 31 maj utan att 
alltför stora negativa konsekvenser uppstår. 
 
Förslaget innebär en stadgeändring. 
 
CS föreslår KF att sista datum för anmälan av delegat till Kennelfullmäktige blir den 31 
maj och att motionen därmed är besvarad.  
 
CS föreslår KF att ändringen förs in i § 7 moment 2 fjärde stycket: Ändras till 
”medlemsorganisation ska senast den 31 maj det år…” 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
Beslutet var enhälligt 
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§ 50 Motion från Västernorrlands Kennelklubb angående ändring av § 7 moment 

3 i stadgarna 
 
Västernorrlands Kennelklubb yrkar i motion till Kennelfullmäktige att SKKs stadgar § 7 
mom. 3 ändras så att kallelse till Kennelfullmäktige i framtiden ska ske digitalt istället 
för via post, som stadgarna föreskriver idag. Det innebär att de handlingar som ska 
skickas ut till delegaterna skickas digitalt istället för att skrivas ut och skickas via post. 
 
En övergång till digital distribution av handlingarna inför Kennelfullmäktige skulle 
innebära en effektivisering ur såväl ekonomiskt, tidsmässigt som miljömässigt 
perspektiv. Förändringen ligger även i linje med SKKs hållbarhetspolicy. 
 
Därtill har postväsendets tillförlitlighet försämrats markant de senaste åren, vilket 
innebär att en övergång till digitala handlingar även skulle vara bättre ur demokratiskt 
perspektiv då risken för att handlingar försenades eller försvann i princip skulle vara 
obefintlig. 
 
CS har till detta KF erbjudit alternativet att bara få handlingarna digitalt och utfallet 
blev att ca fyra av tio önskade få handlingarna digitalt. Utvecklingen av användandet av 
digitala verktyg går väldigt fort och CS föreslår att inriktningen bör vara att distribuera 
samtliga handlingar digitalt framöver. Under en övergångsperiod kan KF-delegat 
begära att få KF-handlingarna per post. 
 

CS föreslår KF att bifalla motionen. 

CS föreslår KF att ändringen förs in i § 7 moment 3 tredje stycket: ”Kallelse till 
ordinarie Kennelfullmäktige ska skickas per e-post…” 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
Beslutet var enhälligt. 
 
 
 
§ 51 Motion från Svenska Terrierklubben, SvTeK,  angående gällande låsning av 

stadgar 
 
Svenska Terrierklubben yrkar att Svenska Kennelklubben efter nästa revidering av 
typstadgan låser den i fem år, precis som med utställnings- och championatreglerna. 
 
Som bakgrund till motionen anger SvTeK att mängden lokal- och rasklubbar i dess 
organisation innebär en stor arbetsbelastning när nya stadgar måste fastställas så ofta 
som vartannat år. 
SKKs typstadgar revideras normalt vartannat år, efter Kennelfullmäktige. Anledningen 
är att om beslut fattas om ändring av stadgar för SKK, länsklubb eller lokal kennelklubb 
kan detta ge anledning till förändring av SKKs typstadgar. Vidare kan yttre faktorer, 
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t.ex. i form av förändrad lagstiftning, medföra att förändringar av typstadgarna blir 
nödvändiga. 
 
Den relativt frekventa revisionen av SKKs typstadgar sker för att hålla stadgeverken 
inom SKK så samstämmiga som möjligt, samt att kunna erbjuda lösningar på problem 
som uppstår inom organisationen. Avsikten är inte att samtliga klubbar inom 
organisationen ska implementera varje version av typstadgarna. En rimlig takt för 
uppdatering är att ras- och lokalklubbar anpassar sina stadgar till SKKs senaste 
typstadga när behov finns eller minst vart tionde år, vilket även är den tid som finns 
uttryckt i det avtal för delegering av rasansvar som Föreningskommittén tagit fram för 
organisationens klubbar. För special-, och verksamhetsklubbar bedöms en rimlig 
frekvens vara vart femte år. 
 
CS föreslår KF är motionen därmed är besvarad.  
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 52 Centralstyrelsens redovisning av uppdrag från KF 2017 angående utredning 

om att tillsätta en HD-utredning 
 
KF 2017 gav CS i uppdrag att genomföra en grundlig HD-utredning för att få en 
helhetsbild och ett säkrare underlag för eventuella åtgärder. 
 
Hela utredningens rapport finns att läsa på skk.se och i KF-handlingarna till KF 2019 
bifogas utredningens sammanfattning, bilaga 27:1,  som har lämnats av en enig 
utredningsgrupp.  
 
Vid CS möte 11-12 juni fanns en skrivelse från fyra specialklubbar som till KF 2017 och 
2019 motionerat angående bedömning av höftleder. Brevet och CS svar finns i bilaga 
27:2. Motionen till KF 2019 från klubbarna och CS förslag till svar finns i bilaga 28:1. 
 
Med hänvisning till utredningens förslag på åtgärder föreslår CS KF följande: 
 

A. SKK upphör att ta emot och bedöma analogt tagna bilder, inskickade med 
post från och med den 31 december 2020. Efter den 1 januari 2021 avläser 
SKK endast digitala bilder utom för utländska avelsdjur som inte finns i 
Sverige och där SKKs registreringsregler kräver att båda föräldradjuren ska 
ha känd HD-status. 

B. 1) CS får i uppdrag att i samråd med Sveriges Veterinärförbund införa en 
 mer standardiserad regel för hur hundar ska vara sederade vid HD- 
 och ED-röntgen vad avser preparat och dos. 
2) Från och med 1 januari 2020 avläser inte SKK hund som är sederad 
 med acepromazin (Plegicil) 

C. 1) Fortsätta utveckling att erbjuda flera raser indexberäkning som 
 presenteras i SKKs Avelsdata när andelen hundar i rasen gör det 
 lämpligt att beräkna individuella index. 
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2) Att initiera diskussioner med övriga nordiska länder att utveckla ett 
 nordiskt HD-/ED-index. 
3) Fokus bör på läggas på att få hållbara hundar utan kliniska problem, 
 inte att genom motverkan av tekniska förändringar få färre hundar 
 med grad C. Utvecklingen kan dock medföra att befintliga 
 avelsstrategier för HD bör ses över. I de raser där HD-index finns 
 tillgängligt bör man se över möjligheteten, att istället för att fokusera 
 enbart på hundens eget HD-resultat, använda HD-index där t.ex. 
 hundar med grad C med ett högt index kan användas i avel. 

D. Att CS får i uppdrag att skapa en öppen redovisning av standardiserade 
avläsarkalibreringar i Sverige och om möjligt inom Norden 

E. Att CS får i uppdrag att göra en uppföljande studie av HD-utvecklingen inom 
5-10 år och som finansieras genom uttag ur SKKs Forsknings- och 
utvecklingsfond. 

F. Att berörda ras- och specialklubbar kontinuerligt följer utvecklingen 
avseende HD med koppling till hälsoprogram och hänsynstagande till HD-
status och index i avelsarbetet. 

 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 53 Motion från Svenska Stövarklubben, Svenska Schnauzer Pinscherklubben, 

Svenska Brukshundklubben och Svenska Spaniel och Retrieverklubben  
angående bedömning av höftleder 
 

Motionärerna yrkar att CS säkerställer att bedömning av höftleder sker enligt fasta 
ramar där funktionella gränser mellan de olika diagnosgraderna är fastlagda över tid, 
samt följer praxis i övriga FCI-länder. Gränsdragningen ska inte tillåtas variera på grund 
av förändringar i teknik, personal eller andra miljöaspekter. All sådan förändring ska 
ske i samarbete och i samförstånd med övriga FCI-länder. 
 

I motionen yrkas att Kennelfullmäktige uppdrar åt SKKs Centralstyrelse att säkerställa 
följande: 

 
1. att mätmetod och bedömning måste vara samstämmiga både över tid och 

gentemot övriga FCI-länder. 
 

2. att gränsdragningen mellan HD-graderna inte ska tillåtas variera på 
grund av förändringar i teknik, personal eller andra miljöaspekter. 

 
CS konstaterar att de frågeställningar som finns i motionen har besvarats i den 
omfattande utredning som gjorts gällande hälsoprogrammet för höftledsdysplasi, se 
bilaga 27. Därutöver finns i bilaga 27:2 ytterligare svar på frågor som ställts efter det 
att HD-utredningen presenterats. 
 
Motionen berör även beslut som andra parter, FCI och andra kennelklubbar, själva 
beslutar om. 
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Med hänvisning till vad som redovisats i den beslutade HD-utredningen samt förslag till 
fortsatt arbete föreslår CS KF att motionen därmed är besvarad. 
 
Anneli Hultman, Svenska Brukshundklubben, yrkar bifall till motionen samt till 
nedanstående tilläggsyrkande: 
 

1) Alla höftröntgenbilder för hundar av rasen tysk schäferhund, röntgade i maj 
månad under åren 2012, 2014, 2016 och 2018 ska snarast valideras/omläses av 
godkända avläser från tre utomnordiska länder, Härvid ska alla defekter som 
föranleder en C-diagnos klart anges. Resultaten ska i sin helhet delges 
specialklubben.- 

2) Förtydligande ska inhämtas från FCI Scientific Commission avseende rutiner för 
hantering och bedömning av multipla bilder. 

3) SKK ska ta initiativ till en standardiserad och obligatorisk grundutbildning för 
den klinikpersonal som genomför höftledsröntgen enligt FCI-protokollet. Detta 
protokoll ägs av FCI och förvaltas på nationell basis av SKK, som därmed har rätt 
att ställa krav på utförandet. Sedan utbildning är ett krav i Norge, och vi ser ett 
tydligt behov av minskade skillnader i klinikrutiner i Sverige 

 
Bengt Pettersson, CS, hade i uppdrag att föredra Bodo Bäckmos åsikt under denna 
punkt: Avläsningsfaktorn är inte så stor, de övriga faktorerna är större, ja till omläsning 
 
Daniel Norrlid, Sydkånska Kennelklubben, uttryckte stort missnöje över att HD-
utredningen presenterades efter det att motionstiden gått ut. 
 
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, uttryckte att CS kunde ha gett 
möjlighet att komma in med motioner efter det att HD-utredningen presenterats. 
 
KF beslutade att bifalla motionärernas motion. 
 
KF beslutade att bifalla motionärernas tilläggsförslag. 
 
 
 
§ 54 Motion från Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser angående 

avläsningssystem för HD hos SKK 
 

Motionären yrkar att ett avläsningssystem införs där man som tidigare räknar in 
rastillhörighet och ålder när man gör bedömningen av höftledsröntgen. 
 
SKK använder, sedan närmare tjugo år tillbaka, FCIs avläsningssystem för 
höftledsdysplasi (HD). Detta är ett internationellt system som används i de flesta FCI-
länder. Ett gemensamt avläsningssystem underlättar samverkan och utbyte av 
avelsdjur över landsgränserna. 
Under de senaste åren har HD och HD-avläsning varit i fokus inom SKK-
organisationen. Det har avsatts betydande ekonomiska och personella resurser på 
området. Vid KF 2017 bifölls flera motioner avseende HD, bland annat togs beslut om 
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en HD-utredning som genomförts och redovisats. Utvecklingen av ett nytt IT-system 
för hantering av digitala röntgenbilder är i slutfasen. 
 
Mot ovanstående bakgrund skulle det vara ytterst olyckligt om Sverige lämnade FCIs 
internationella avläsningssystem till förmån för ett eget svenskt system. En sådan 
utveckling skulle försvåra utbytet av avelsdjur mellan Sverige och andra länder samt 
innebära stora ekonomiska kostnader för SKK. 
 
Special- eller rasklubb som upplever ett behov av att revidera sina 
avelsrekommendationer och/eller registreringsregler avseende HD har möjlighet att 
få hjälp och stöd av SKKs avdelning för avel och hälsa under processen. Finns färdiga 
önskemål om revidering av den rasspecifika avelsstrategin (RAS) eller ändringar i 
registreringsregler för rasen kan dessa skickas till SKK för beslut. 

 
CS föreslår KF att avslå motionen. 

 
KF beslutade att avslå motionen. 
 
 
 
§ 55 Motion från Småland-Ölands Kennelklubb angående HD- och ED intyg för 

registrerade och oregistrerade hundar ska se olika ut 
 

Motionären yrkar att HD- och ED-intyg som utfärdas till oregistrerade hundar ska se 
annorlunda ut för att inte förväxlas med SKK-registrerade hundars intyg. Kostnaden för 
intygen för registrerade hundar ska också vara billigare i förhållande till oregistrerade 
hundar. 
 
CS anser att skillnaden i kostnaden för undersökningen för oregistrerade hundar inte 
får bli för hög. Risken ökar att hela denna sektor går utanför SKKs avläsningssystem. En 
prisskillnad som är likartad den som är mellan registreringsavgift för en meriterad och 
en omeriterad valp kan motiveras. 
 
Att ha olika utseende på intyg beroende på om hunden har stamtavla eller inte kräver 
en programutveckling men kan motiveras för att undvika sammanblandning mellan 
hundar med eller utan stamtavla.  
 
CS föreslår KF att CS får i uppdrag att genomföra en förändring när det är praktiskt 
möjligt. 
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 
Motionären yrkar bifall till motionen. 
 
KF beslutade att bifalla motionen. 
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§ 56 Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående förslag om 

uppfödarkommitté och tillvaratagande av erfarenhetsskatten 
 
Motionären yrkar på att det ska upprättas en fristående kommitté som hanterar 
uppfödarnas intressen. 
 
Motionären yrkar på att CS får i uppdrag att inventera uppfödare som har 
Hamiltonplaketten och organisera bildandet av en mentorstab med ansvar att 
dokumentera och dela med sig av sina erfarenheter. 
 
CS vill klarlägga att KF väljer ledamöter till CS. CS har i sitt interna arbete valt att arbeta 
genom kommittéer. Det är CS och ingen annan som ska bestämma vilka 
arbetsgruppgifter kommittéerna ska arbeta med samt vilka personer som ska ingå. Det 
är alltid CS som har det slutliga ansvaret för de beslut som fattas av de kommittéer 
som CS utsett. 
 
CS föreslår KF att motionen vad avser upprättande en fristående kommitté avslås. 

 
CS har utsett kommittén Uppfödare- och Kennelkonsulentkommittén, UKK, att tillvara 
uppfödarnas intressen och dess arbetsuppgifter har preciserats i en 
delegeringsordning. UKK är huvudman för de ca 90 kennelkonsulenter vars uppgift är 
att besöka uppfödare och stödja dessa i sin uppfödargärning och utgör därmed SKKs 
personliga kommunikatörer till gagn för SKKs uppfödare. Konsulenterna är spridda 
över hela landet. Genom Hundsport Special förmedlas regelbundet kunskap och 
erfarenheter från hamiltonplakettörernas arbete genom artiklar som beskriver deras 
uppfödargärning. SKK kommunicerar även genom  nyhetsbrev, SKKs olika avdelningar 
samt genom tillhandahållande SKKs Uppfödarutbildning. CS ser det som värdefullt att 
undersöka möjligheten att skapa ett utökat mentorskap hos bl.a. de som erhållit 
Hamiltonplaketten och avser ge berörd kommitté detta uppdrag under kommande 
verksamhetsperiod. 
 
CS föreslår KF att i denna del bifalla motionen. 
 

Motionären drar tillbaka sitt första yrkande men har ett tilläggsyrkande: att det 
upprättas en uppfödarpanel med uppgift att tillvarata och samverka kring uppfödarnas 
intressen. 
 
KF beslutade att avslå första delen av motionen. 
 
CS yrkar avslag på motionärens tilläggsyrkande. 
 
KF beslutade att bifalla motionärens tilläggsyrkande. 
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§ 57 Motion från Västra Kennelklubben angående SKKs marknadsföring externt 

och internt 
 
Motionären yrkar att SKK omstrukturerar hela sin marknadsföring och lägger stora 
resurser på att stötta uppfödare och vara proaktiva i sin marknadsföring. Detta ska 
göras i all media inte bara i Hundsport. 
 
Motionären yrkar att 

 SKK ska se över sin marknadsföring för att förbättra den registrerade 
rashundens rykte och anseende 

 Se över CS kommittéarbete i enlighet med den första att-satsen 
 
CS tillsatta arbetsgrupp, Arbetsgruppen Rashund, har under den senaste 
verksamhetsperioden tagit fram olika förslag för att marknadsföra SKKs uppfödare och 
fördelen med att välja rashund. Centralstyrelsen avser att fortsätta utveckla dessa 
förslag och idéer i den allmänna marknadsföringen av rashundar och SKKs uppfödare. 
 
SKKs marknadsföring vilar idag på två ben; köpa rashund och att bli medlem. Ca två 
tredjedelar av den svenska hundpopulationen består av hundar registrerade i SKK 
vilket tydligt visar att SKKs marknadsföring i detta avseende är mycket lyckad. Som 
jämförelse kan nämnas att i vårt grannland Danmark, är endast en tredjedel av 
hundarna registrerade i Dansk Kennel Klub.  
 
Den till synes negativa attityden från t.ex. Uppfödare- och Kennelkonsulentkommittés 
protokoll är ett resultat av att KF i början av 2000-talet  beslutade att alla 
regelöverträdelser ska avgöras av förtroendevalda och inte av SKKs tjänstemän. CS 
konstaterar samtidigt att SKKs uppfödare föder upp hundar i enlighet med SKKs 
regelverk i mycket stor utsträckning då ca 98 % av kullarna registreras utan problem. 
 
CS föreslår KF att bifalla motionen. 
 
Motionären önskar ett tilläggsyrkande till sin motion: Att SKK tar fram en positiv 
”slogan på svenska” med sin logga som kan läggas ut på sociala medier. Affisch som 
kan sättas upp de stora utställningarna som har många besökare, som är presumtiva 
valpköpare. 
 
Birgitta Bernhed, Norra Älvsborgs Kennelklubb, framförde att det finns en logga som 
uppfödare kan använda på sina hemsidor. 
 
KF beslutade att bifalla motionen tillsammans med tilläggsyrkandet. 
 
 
 
§ 58 Motion från Västra Kennelklubben angående kastration av hundar 
 
Motionären uttrycker att det senaste årtiondet har kastrering av hundar i allt lägre 
åldrar blivit mer vanligt av andra skäl än sjukdom.  
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Klubben yrkar  

 Att KF beslutar att uppdra till CS att arrangera en konferens för att genomlysa 
kända effekter av kastration och sterilisering 

 Att KF beslutar att detta ska ske inom två år 

 Att genomlysning avslutas med ett dokument med klara rekommendationer i 
frågan som såväl veterinärer, hunduppfödare som hundägare får ta del av. 

 
Motionären anför att kastrering av hundar, av icke medicinsk anledning, har blivit 

vanligare under det senaste årtiondet och genomförs på yngre individer än tidigare. 

Däremot belyses sällan effekterna på hunden mentalt, hälsomässigt och för aveln inom 

populationen.  

 
CS delar uppfattningen om att det behövs bättre kunnande om effekten av kastration 
hos hund. Syftet med en konferens kan dock diskuteras, vilket är det bästa sättet att 
förmedla denna typ av kunskap? Vem är målgruppen för en konferens? 
 
De hundägarundersökningar som genomförts sedan 1990-talet har visat att den 
svenska hundpopulationen på ca 25 år har gått från några procent kastrerade hundar 
till över en tredjedel. 
 
SKK har sedan tidigare tagit ställning i frågan om kastration och menar att 

 Det är oroande om ett stort antal hundar kastreras i tidig ålder, utan medicinsk 
eller annan indikation, och på så vis utesluts från avelsarbetet långt tidigare än 
en utvärdering av hundens eventuella avelsvärde kan göras. Eftersom många 
hundraser idag består av små populationer motverkar denna begränsning av 
avelsbasen SKKs uttalade intention att avel ska bedrivas på ett långsiktigt och 
hållbart sätt.  

 Förändring av mentalitet och andra egenskaper bör ske genom ett välplanerat 
avelsarbete. Försök att förändra beteenden genom rutinmässig kastration kan 
därmed inte stödjas av SKK. SKK vill understryka vikten av att rasklubbar och 
uppfödare ger valpköpare relevant information om den aktuella hundrasens 
mentalitet, beteende och aktiveringsbehov innan köp. 

 Det är att betrakta som en mycket negativ utveckling om den svenska 
traditionen att utbilda och träna hund, för att på så vis säkerställa en god 
relation mellan hund, hundägare och omvärld, ersätts av kirurgiska ingrepp 
som ett försök att göra hunden mer hanterbar. 

 I de fall hundägaren överväger att kastrera sin hund ska operationen föregås av 
en diskussion initierad av veterinären angående såväl fördelar som nackdelar 
med ingreppet. Om avsikten är att försöka att komma tillrätta med ett 
problembeteende hos hunden bör djurägaren rådgöra med person som 
besitter erforderlig kompetens på området. 

 
CS föreslår KF att CS får i uppdrag att ta fram en faktabaserad info om för- och 
nackdelar vid kastration som kommuniceras på ett pedagogiskt sätt mot olika 
målgrupper såsom vanliga hundägare, veterinärer, hunddagis, hundfrisörer, 
hundpensionat och uppfödare m.fl. och att SKK tydliggör och framför sin ståndpunkt. 
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CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 
Camilla Reimer, Västra Kennelklubben, yrkar att CS förslag till åtgärder ska ske inom 
två år i enlighet med motionen. 
 
CS anslöt sig till förslaget. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 59 Motion från Västra Kennelklubben angående att registrera hundar i dess 

registreringsnamn och registreringsnummer vid besök hos veterinären 
 
Motionären yrkar att SKK utövar påtryckningar på Sveriges djursjukhus och 
veterinärkliniker så att de hundar som är registrerade i SKK ska skrivas in med sitt 
registreringsnummer och sitt stamtavlenamn istället för tilltalsnamn. Detta för att med 
statistik kunna se sjukdomsprocenten på SKK-registrerade hundar och oregistrerade 
rashundar. Fokus bör ligga på trubbnosraser i första hand. 
 
Motionären yrkar att 

 Motionens grundmening bifalls 

 SKK Inleder samtal med veterinärorganisationer och andra organisationer som 
kan behövas för att genomföra förändringen 

 Detta sker skyndsamt så att man kan inlemma denna kunskap i arbetet med 
trubbnosars hälsoarbete 

 
Det enda rimligt säkra identitetsnumret för en hund är dess chipnummer där 
producenten genom ISO-standarden har garanterat att alla nummer är unika. I SKKs 
databas finns idag möjlighet att registrera hundens chipnummer, tatueringsnummer, 
registreringsnummer och eventuellt ursprungligt registreringsnummer för 
importhundar. Genom att detta finns i SKKs databas kan SKK på olika sätt identifiera 
hundar vid olika statistiska sammanställningar. I senaste versionen av AGRIAs Breed 
Profile som många ras- och specialklubbar idag har som grund för sitt arbete med 
Rasspecifika Avelsstrategier, RAS, finns information om skadestatistik hos registrerade 
och oregistrerade hundar i en och samma ras.  
 
Vid möten med de två veterinärvårdskoncernernas ledning har SKK tagit upp 
önskemålet om att få information om enskilda hundar. Från koncernerna ser man en 
möjlighet för att delge SKK, om hundägaren ger sitt samtycke, t.ex. information om när 
en hund avlivas, så att den kan avregistreras ut både SKKs som Jordbruksverkets 
ägarregister. För andra diagnoser eller ingrepp är beskedet att SKK i huvudsak kan få 
information på rasnivå och inte för enskild hund. Skälet till restriktionerna att lämna 
information om enskild hund är den veterinära tystnadsplikten samt de begränsningar 
gällande datalagstiftning som GDPR reglerar. 
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
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Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, yrkar att CS anstränger sig 
ytterligare för att under prövotid kunna få fråga hundägare om hunden är registrerad i 
SKK eller inte. 
 
CS anslöt sig till förslaget att försöka göra mer för att tillmötesgå motionären. 
 
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, påpekar vikten av att hundägare ska 
underteckna blankett för att kunna få kunskap om veterinära ingrepp. 
 
CS anslöt sig till förslaget att försöka göra mer för att tillmötesgå förslaget. T.ex. måste 
mer tryck på dagens veterinärkliniker. 
 
Moa Persson, Svenska Dvärghundsklubben, informerade om att 46 % av de mopsar 
som opereras är i förebyggande syfte. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 60 Motion från Svenska Terrierklubben angående registrering av 5-leds 

stamtavlor för importerade hundar 
 
Motionären har vid flera KF krävt att SKK/CS ska hitta resurser som möjliggör att få 
fullständiga 5-leds stamtavlor på importerade hundar/sperma. Hittills har det inte 
funnits IT-resurser eller personal för att genomföra förslaget. 
 
Motionären utkräver nu en fastställd tidsplan för de åtgärder som krävs för att göra 
förslaget möjligt.  
 
CS anser att i och med att e-tjänsten valpregistrering online öppnat för möjligheten att 
i större utsträckning registrera femledsstamtavlor. Samtidigt är detta en resursfråga. 
 
CS anser inte att den ökade kostnaden för att göra detta generellt, som motsvarar 
cirka 500.000 kr, kan drabba de generella registreringsavgifterna. CS anser inte heller 
att de, i och med valpregistrering online, frigjorda personalresurserna automatiskt ska 
gå till registrering av femledsstamtavlor.  
 
Sammantaget anser CS att de resurser som Terrierklubben, eller andra klubbar kan 
bidra med, samt en utdebiterad kostnad för den enskilde som önskar få en registrerad 
femledsstamtavla kan göra registreringen möjlig och att detta kan starta i princip 
omedelbart. Utskrifter av femledsstamtavlor kräver dock kompletterande justeringar i 
SKKs utskriftsrutiner. 
 
CS föreslår att motionen därmed är besvarad. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
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§ 61 Motion från Svenska Terrierklubben angående bidrag till 

exteriördomarkonferenser 
 
Svenska Terrierklubben är en stor specialklubb med 30 rasklubbar och 38 raser i 
dagsläget. Med dagens krav på hur ofta raserna ska belysas blir det kostsamt för 
klubben, även med nuvarande storlek på konferensbidraget. Motionären anser att 
kostnaden för klubbens domarkonferenser belastar dem i högre grad än de klubbar 
som har färre raser, maxbeloppet är lika oavsett storlek på specialklubb. 
 
Motionären efterlyser ett mer rättvist bidragssystem för att genomföra 
exteriörkonferenser från och med 2020.  
 
CS delar motionärens syn på angelägenheten av ett mer rättvist system för bidrag till 
domarkonferenser. CS har idag beviljat konferensbidrag till 2020-2021 och därför kan 
ett nytt system inte träda ikraft förrän 2022. 
 
CS föreslår KF att CS får i uppdrag att se över bidragssystemet och fatta beslut om en 
förändring under kommande verksamhetsperiod. En förändring bör beakta såväl 
antalet raser en klubb delegerats som auktoriserade domare för berörda raser. 
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 
Röstlängden justerades till 157 röster. 
 
Eva Robertsson, Svenska Terrierklubben, är nöjd med CS svar. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 62 Motion från Svenska Gårds- och Vallhundklubben angående fullcertad hund 

under två år 
 
Motionären har dragit tillbaka motionen. 
 
 
 
§ 63 Motion från Stockholms Kennelklubb angående fördelning av status på 

länsklubbsutställningar 
 
Motionären beskriver att SKK gjort en omfördelning av statusen på länsklubbarnas 
utställningar i och med överenskommelsen som gjorts med Nordisk Kennel Union. 
Sverige är det land som gjort den största förändringen i jämförelse med övriga 
nordiska länder. 
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Motionären anser att det ur flera aspekter såsom utbyte av erfarenhet, 
kontaktskapande och inte minst ur ett avelsvärde är viktigt att även icke nordiska 
utställare har en anledning att komma till Sverige och ställa ut. 
 
Motionären yrkar att status på länsklubbsutställningar från och med 2022 fördelas 
med 1/3 vardera på internationell utställning, Nordic Dog Show samt nationell 
utställning. 
 
CS konstaterar att övriga nordiska länder inte har minskat antalet internationella 
utställningar i den omfattningen SKK gjort och av den anledningen finns skäl att öka 
antalet internationella utställningar. 
 
CS föreslår KF att bifalla motionen. 
 
KF beslutade att bifalla motionen. 
 
 
 
§ 64 Motion från Västra Kennelklubben angående att se över 

utställningsverksamheten ur ett miljöperspektiv 
 
Motionären yrkar att 

 KF bifaller att SKK tillsätter en utredning för att skapa några pilotprojekt kring 
samordning så att närliggande utställningsarrangörer samplanerar sina 
utställningar t.ex. tre endagsutställningar 

 SKK känner sitt miljöansvar och prioriterar detta arbete 
 
Motionären anser att hundverksamheten bör prövas ur ett miljöperspektiv och att det 
finns mycket att vinna på samordning och samplanering, från en ekonomisk sida samt 
ur miljöhänseende. 
 
CS ser det positivt att det tas hänsyn till miljöaspekter i utställningsverksamheten. CS 
ser inget hinder i att två eller flera länsklubbar samordnar sina utställningar enligt 
nuvarande reglemente.  
 
SKK arbetar med miljömedvetenhet i stort och med att uppdatera sin miljöpolicy. Ett 
steg i det arbetet är att uppmana klubbar till mer samarbete, mellan både läns- 
special- och rasklubbar. Det kan vara klubbar i närhet till varandra geografiskt, men 
även klubbar som kan samlas kring teman som t.ex. rasers ursprung. 
 
Utställningskommittén har redan i sitt planeringsarbete för utställningsprogrammet 
2022 mera aktivt börjat kräva att länsklubbarna i större omfattning samplanerar 
närliggande utställningar för att minska behovet av resande. 
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
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§ 65 Motion från Stockholms Kennelklubb angående återbetalning av 

anmälningsavgift 
 
Motionären har dragit tillbaka motionen. 
 
 
 
§ 66 Motion från Svenska Gårds- och Vallhundsklubben angående att digitalisera 
 utställningskritiker 
 
Motionären framhåller fördelen med att få i första hand länsklubbarnas 
utställningskritiker i digital form och hänvisar till miljö- och kostnadsbesparingar. 
 
Motionären yrkar att SKKs länsklubbsutställningar ska tillhandahålla digitaliserade 
utställningskritiker. 
 
CS delar motionärens uppfattning och har prioriteterat denna utveckling i det nya 
utställningsadministrativa systemet. 
 
Erfarenheter från andra länder gör att aspekten kring hur gällande lagstiftning kring 
personuppgifter, GDPR, behöver beaktas när kritiker görs digitalt tillgängliga. 
 
En nyutveckling av SKKs utställningsadministrativa IT-stöd är en omfattande utveckling  
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 67 Motion från Hallands Kennelklubb angående finaltävlingar som ska 

arrangeras i samband med officiella utställningar 
 
Hallands Kennelklubb yrkar att en utvärdering görs vad gäller tävlan med avelsgrupper 
i finalringen, samt att CS får i uppdrag att till nästa regelrevidering arbetar för att 
tävlan med avelsgrupper ska vara frivilligt för arrangörerna.  
 
CS delar motionärens analys av att tävlan med avelsgrupper i finalringen har minskat 
över tid. CS menar dock att fortsatt tävling i respektive ras med avelsgrupper ska finnas 
kvar. 
 
CS menar att den här typen av regelbeslut inte bör tas av KF utan bättre behandlas 
genom rutinerna för regelrevideringen, vilket ska ske inför 2022. Då finns möjligheter 
för alla klubbar inom SKK-organisationen att i ett första skede lämna förslag till 
regeländringar och i ett andra steg genom remissvar påverka den slutliga utformningen 
av regelverket. På detta sätt förankras besluten på ett bättre sätt i SKK-organisationen.  
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CS föreslår KF att bifalla det första yrkandet.  
 
CS föreslår KF att det andra yrkandet därmed är besvarat. 
 
Stefan Ernstsson, Hallands Kennelklubb, yrkar bifall till motionen. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 68 Motion från Dalarnas Kennelklubb angående Tidningen Hundsport 
 Special 
 
Motionären framhåller att Hundsport Special i begynnelsen var ämnad för 
uppfödarkåren inom organisationen. Detta är nu ändrat så att man som vanlig 
hundägare även kan få ta del av tidningen digitalt eller mot en avgift för att få den i 
pappersform. 
 
Motionären föreslår att Hundsport Special bör integreras i vanliga Hundsport eller 
åtminstone vara ett av tillvalsalternativen utöver jakt- och utställningsbilagorna.  
 
Då motionären inte klargjort sin åsikt i ett yrkande har CS valt att tolka motionen som 
att Hundsport Special ska skickas till alla medlemmar. Målgruppen för tidningen är och 
har varit SKKs aktiva uppfödare.  
 
Kostnaden för tidningen har fram till 2019 delats mellan länsklubbarna och SKK. Det 
finns som CS ser det ingen möjlighet att med nuvarande finansiering skicka Hundsport 
Special till alla medlemmar. 
 
CS vill peka på att det finns möjlighet för alla att prenumerera på Hundsport Special 
eller för medlemmar att kostnadsfritt läsa tidningen digitalt. 
 
CS föreslår KF att motionen avslås. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 69 Motion från Sveriges Hundungdom angående förändring av layout på 
 diplom 
 
Motionären upplever att diplomen inte har ett tilltalande och modernt utseende och 
levereras i ett tunt papper som känns billigt. Diplomets layout är densamma oavsett 
gren och det framgår inte vilka tävlingar som meriten är erövrad på. Kostnaden är 
också ett hinder för ungdomar att köpa diplom. 
 
Motionären yrkar att 

 Layouten på diplomen utformas grenspecifika 
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 Diplomen ges ett modernare och mer tilltalande utseende 

 Pappret ska vara obestruket med en vikt om minst 220 gram 
 
CS anser att frågeställningen är relevant och tillstyrker förslaget i den del som rör de 
allmänna hundsporterna. Dock bör inte KF ta beslut om detaljer som t.ex. 
pappersvikten.  
 
SKK utvecklar för närvarande en ny web-shop och där är ambitionen att 
championatdiplom ska kunna betalas i förskott och att därmed de höga 
postförskottsavgifterna kan slopas. 
 
I de delar som rör traditionella utställningar och prov föreslår CS att ingen ändring sker 
för att förändra diplomens utseende, med tanke på att det finns en närmare 
hundraårig tradition avseende dess form och utseende. 
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 
Elin Brodin, Sveriges Hundungdom, är nöjd med SKK/CS svar. 
 
Röstlängden justerades till 153 röster. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 70 Motion från Svenska Dvärghundsklubben angående sponsor som uttalar 
 sig negativt om brakycefala raser 
 
Motionären yrkar att KF ger SKK/CS i uppdrag att snarast möjligt säga upp 
sponsoravtalet med Royal Canin med anledning av deras agerande/uttalande om och 
inställning till brakycefala raser. 
 
SKK/CS skriver inga avtal med något företag eller organisation som motverkar SKKs 
syften. SKK har diskuterat episoden som inträffade under Crufts och fått försäkran om 
att det inte var avsikten att motverka SKKs syften.  
 
SKKs sponsoravtal är mycket viktiga för att SKK ska kunna hålla sina avgifter på en lägre 
nivå än utan sponsoravtal.  
 
Sponsoravtalen gäller som regel i treårsperioder och blir därefter naturligt föremål för 
konkurrensutsättning och/eller omförhandling. 
 
CS föreslår KF att motionen avslås. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
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§ 71 Motion från Svenska Gårds- och Vallhundsklubben angående digitala 
 medlemskort 
 
Motionären framhåller att det är kostnads- och miljöbesparing om medlemskort skulle 
kunna skickas ut via mejl istället för som idag via vanlig post.  
 
Motionären önskar att SKK via Medlemsavdelningen undersöker om det finns 
möjlighet att kunna skicka ut medlemskort digitalt via mejl till de medlemmar som så 
önskar. 
 
CS delar motionärens synpunkt om ett digitalt medlemskort och att detta skulle 
innebära fördelar för medlemmen och SKK. 
 
Nya medlemmar som ansöker och betalar sitt medlemskap via SKKs Medlemsguide får 
idag medlemsbeviset digitalt.  
 
Möjligheten för alla medlemmar att få medlemsbeviset digitalt ligger i SKKs plan för 
ytterligare digitalisering av verksamheten men har i dagsläget inte kunnat prioriteras 
p.g.a. andra stora IT-projekt. 
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 72 Motion från Svenska Gårds- och Vallhundsklubben angående slopande av IT-
 utvecklingsfond 
 
Motionen har dragits tillbaka av motionären. 
 
 
 
§ 73 Sammanträdet avslutas 
 
Svenska Kennelklubbens ordförande, Pekka Olson, tackade för förtroendet att bli 
omvald. Bra och viktiga beslut har fattats för de kommande två åren. Han tackade för 
två mycket bra dagar i positiv anda. Han önskade att vi tar med oss den positiva andan 
ut i vår verksamhet framöver i en stärkt ”vi-känsla”. Ordförande riktade ett stort tack 
till presidiet för ett fantastiskt väl genomfört KF. Ett tack riktades också till SKKs kansli 
för nedlagt arbete inför KF. 
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Pekka Olson tackade delegaterna och förklarade Kennelfullmäktige 2019 för avslutat. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Ellinor Eriksson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Gunnar Petersson   Kenth Olaisson 
 
 
 
Paragraferna § 22 – 24 justeras av  
 
 
 
Håkan Hemäng   Victoria Engström 
 


