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Minnesanteckningar förda vid AG-ES möte 2018-03-06 

Närvarande ledamöter: Kurt Nilsson (ordförande), Maria Lönnhammar, Anna Törnlöv, 
Karin Brostam Berglund, Patrik Cederlöf 
Närvarande adjungerade: Helena Skarp, Kjell Svensson, Linda Andersson, Lotta Olsson 
(sekreterare) 
Närvarande senior advisors: Göran Bodegård, Åke Hedhammar 
 
1. Mötet öppnas 
Kurt Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. En kort presentation av alla 
deltagare inledde mötet. 
 
2. Justeringsperson 
Till att justera minnesanteckningarna utsågs Anna Törnlöv 

 
3. Dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägget utbildning under övriga frågor 
 

4. Minnesanteckningar från föregående möte  

Anteckningarna från föregående möte, AG SRD 2017-12-06 gicks igenom och lades till 

handlingarna. 

 
5. Resultatrapporter 
Budgeten för 2018 diskuterades, konstaterades att eftersom arvoden höjts måste den 
ses över. Kurt uppdrogs att lyfta detta till Centralstyrelsen, CS. 
 
6. Ärenden 
6.1 Genomgång med seniors advisors av tidigare arbete 
Göran Bodegård inledde och gick igenom hur arbetet bedrivits under åren i den 
tidigare kommittén/arbetsgruppen SRD som bildades efter tillkomsten av SRD. Viktigt 
har varit att utgå ifrån det kynologiska kulturarvet och att rastyp och sundhet ska 
kunna samsas. När SRD togs fram så listade man riskområden för ett antal raser. 
Hoppas att den nya arbetsgruppen skall fortsätta i AG SRD´-s anda. Sedan 2014 har 
man samarbetat med NKU gällande SRD/BSI. Göran och Åke har varit SKKs 
representanter denna grupp. 
 

 minnesant  Lotta Olsson 

ES  2018-03-06 

AG- ES 1 2018  1/5 



 Dokument 

 AG- ES 1 2018 

 

Sida 

2/5 

 

Åke: Har varit med sedan start och är glad att ha varit med på den resan. Det har varit 
bra diskussioner genom åren och ett stort engagemang från alla, inte minst från Göran 
och då bl a med att föra ut SRDs tankegångar runt om i världen. 
 
Åke och Göran fortsätter och slutför arbetet i NKU med den pågående revideringen av 
BSI-dokumentet. 
 
6.2 Minnesanteckningar från uppstartsmöte för AG-ES 
Minnesanteckningarna diskuterades och vikten av samarbete och samsyn inom 
organisationen poängterades. Att ett närmare samarbete med SKKs Domarkommitté, 
DK och SKKs Avelskommitté, AK är viktigt. 
Närvarande vid detta möte var Ulf Uddman vd SKK, Pekka Olsson Ordförande SKK, 
Bengt Pettersson CS och ordförande AK, Patrik Cederlöf CS, Kurt Nilsson CS, Thomas 
Uneholt CS och ordförande DK, Kjell Svensson chef SKKs avdelning Tävling och 
Utbildning, Helena Skarp chef SKKs avdelning Avel och Hälsa, Lotta Olsson, sekreterare 
AG-ES. 
 
6.3 Delegeringsordning 
Delegeringsordningen gicks igenom och diskuterades.  
Det är en omfattande delegeringsordning som kräver stort engagemang hos 
arbetsgruppen. AG-ES viktiga roll poängterades när det gäller att samordna och 
informera berörda parter om pågående arbete inom organisationen.   
 
6.4 Diskussion om särskilt domarseminarium angående brakycefalproblematiken 23 
februari 
Seminariet verkar ha mottagits bra. Arbete med de aktuella frågorna fortsätter och där 
är domarkåren viktig att få med sig. Minnesanteckningar förda och en 
sammanställning av utvärderingarna kommer att göras. 
 
6.5 Diskussion om generella domarkonferensen. 
Innehållet har mottagits bra och upplevts som givande. En utvärdering kommer att 
hållas den 15 mars av arbetsgruppen för konferensen. Minnesanteckningar förda och 
en sammanställning av utvärderingarna kommer att göras. 
 
6.6 Domarkonferenser 
Förelåg domarkonferens program för 2018-2020 från DK. 
Att granska samtliga kompendier inför dvärghundskonferensen sedan tidigare utsedd: 
Maria Lönnhammar. 
Granskare till följande rasers kompendier utsågs: 
Bracco italiano och spinone: Anna Törnlöv 
Boxer: Karin Brostam Berglund 
Tax: Karin Brostam Berglund 
Bull/miniatyrbullterrier, staffordshire bullterrier, norwichterrier: Patrik Cederlöf 
Tysk Schäferhund och collie: Kurt Nilsson 
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Samtliga kompendier granskas av AG-ES utsedd granskare tillsammans med en av DK 
utsedd granskare 
Diskussion om framtagande av domarkompendier, där framkom att samtliga 
kompendier, inte bara för raser på SRD listan, borde granskas av någon från AG E-S för 
att se till att kommentarerna som görs till rasstandarderna inte förespråkar överdrifter. 
Att SRD texterna på berörda raser tas med i kompendierna vid respektive avsnitt och 
inte som fristående text i slutet på kompendiet.  
Maria som varit med och granskat de redan godkända kompendierna för japanese chin 
och pekingese tog upp att dessa borde ses över så att SRD-texterna finns upptagna på 
rätt ställe. 
Här framfördes även vikten av att texterna i domarkompendier och RAS, rasspecifika 
avelsstrategier överensstämmer. 
 

7. Protokoll och cirkulär 
Bilagda protokoll till dagordningen: 
NKU minutes 2018.02.15 
DK protokoll 1-2018 
UtstK protokoll 1-2018 
UK protokoll 1-2018 
Dessa noterades och lades till handlingarna. 
 
8. Information och rapporter  
8.1 Pågående arbete i brakycefalfrågor. 
Helena och Linda gick igenom det som pågår inom organisationen. 
- Redovisade hur arbetet i AK görs med olika projektraser 
- Framtagande av intyg inför avel pågår gällande brakyraser, arbetet inne i sin slutfas. 
- Nytt valpbesiktningsintyg framtaget och är i bruk 
- Registrering hos SKK av operationer gällande andningsproblem, 
rapporteringsblankett färdig att börja användas. Sker med samtycke från djurägare. 
- Konsumentupplysning bl a om smuggelhundar. Filmen som sändes förra året kommer 
att sändas igen. 
- Kompletterande utbildningsmaterial för blivande exteriördomare gällande 
brakycefalproblematiken är under framtagande. 
- Brakycefalsida på www.skk.se. Där ska information samlas gällande denna 
problematik 
- Ett brakyråd har bildats inom SDHK där även representanter från rasklubbarna för 
engelsk bulldogg och bostonterrier ingår. 
 
8.2 Samverkan med andra organisationer/myndigheter inom området. 
Helena berättade om SKKs nära samarbete med andra myndigheter och 
organisationer. 
- Samverkansgruppen startade 2007 och där representeras förutom SKK: 
Jordbruksverket, veterinärförbunden, länsstyrelser och SLU Nationellt centrum för 
djurvälfärd, SCAW. En väl fungerande grupp och ett bra forum för erfarenhetsutbyte.  
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SCAW har bl a som uppgift att tolka lagstiftningen, länsstyrelserna vänder sig till SCAW 
för hjälp med detta.  
- Helena deltog på ett seminarium hos SCAW i februari och visade den presentationen. 
På detta seminarium framkom det önskemål om utbildning rörande 
djurskyddslagstiftningen. 
- IPFD och Dog Wellnet, plattformar för internationellt samarbete gällande hundars 
hälsa 
- Nordisk kennelunion, NKU. Regelbundna möten för samordning och information 
angående våra hundars hälsa. En arbetsgrupp finns för brakycefalproblematiken och 
en mediagrupp. 
 
8.3 Förändringar i lagstiftningen (djurskyddslagen samt L 102 Föreskrifter och 
allmänna råd om hållande av hund och katt) 
Helena informerade om att det kommer läggas fram ett förslag i riksdagen på ny 
djurskyddslag. Inga stora förändringar men en viss påverkan kan det bli på hundaveln. 
Skrivningar har lyfts upp gällande bl a fortplantning och extremavel. Även L 102, som 
reglerar tillämpningarna av djurskyddslagen kommer att påverkas. 
 
 
9. Pågående ärenden  
9.1 Ögonmaterial. Karin presenterade det från förra mötet något justerade 
ögonmaterialet. Materialet har faktagranskats av Berit Wallin Håkansson som tyckte 
det var mycket bra sammanställt och användbart. Arbetsgruppen uttryckte ett stort 
tack till Karin för ett mycket välgjort dokument. Materialet ska skickas ut digitalt till alla 
exteriördomare i Sverige och föreslås biläggas domarutbildningsmaterialet. 
 
9.2 SRD-film 
Arbetet fortsätter med att ta fram en informationsfilm på engelska för 
exteriördomarna. 
Viktigt att filmen inte blir för lång och att den visar på det positiva. 
 
9.3 Inventering av de fyra raserna 
Åke gav en lägesrapport om den planerade inventeringen av raserna mops, engelsk 
bulldogg, fransk bulldogg och bostonterrier. Inventeringen ska vara färdig under 2019. 
 
9.4 Årliga sammanställningar från rasklubbarna. 
Under mars kommer SRD rapporterna från 2017 att skickas ut till respektive ras och 
special klubb. AG SRD har tidigare från klubbarna efterfrågat en sammanställning och 
utvärdering av den information som erhållits från rapporter och kritiker. Dock är det 
inte många som inkommit. Beslutades att i följebrevet som går ut med rapporterna 
fråga om klubbarna fortsättningsvis önskar få rapporterna och om de har haft någon 
användning och i så fall vilken, av dessa. Lotta skickar ut rapporterna under vecka 11. 
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10. Övriga ärenden 
Utbildning 
Kurt framförde att det behövs mer utbildning i alla led. Uppdrogs till AG-ES att tänka 
över detta och inkomma med förslag till nästa möte. 
 
11. Ärenden som inte får offentliggöras 
Inget ärende ansågs falla under denna punkt. 
 
12. Nästa möte 
Nästa möte: 22 maj i Rotebro 
 
Övriga möten under 2018: 
28 augusti och 20 november 
 
13. Mötet avslutades 
Kurt Nilsson tackade alla närvarande för dagens möte och avslutade härmed detta. 
 
 
Lotta Olsson 
Justeras 
 

 

Kurt Nilsson  Anna Törnlöv 


