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Minnesanteckningar förda vid Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för att främja exteriör 

sundhet, AG-ES, möte 2018-05-22. 

 

Närvarande: 

Kurt Nilsson, Patrik Cederlöf, Anna Törnlöv, Maria Lönnhammar, Åke Hedhammar 

Via telefon under punkt 9.1: Karin Brostam Berglund.  

Från kansliet under punkt 8.4: Nina Berggren, Mikaela Wallenius Persson. 

Från specialklubbar under punkt 11: Marie Callert Svenska Dvärghundsklubben, SDHK, Ewa 

Bewick Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg, SKEB. 

Adjungerade från kansliet: Kjell Svensson, Helena Skarp, Linda Andersson 

Minnesanteckningar: Lotta Olsson 

1. Mötet öppnas. 

Ordförande Kurt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2.  Val av justerare. 

Att justera dagens minnesanteckningar valdes Maria Lönnhammar. 

3. Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes med tillägg under övrigt:  

AG-ES delaktighet vid exteriördomarkonferensen för brakycefala raser november 2019.  

Diskussion om Samsyn inom organisationen. 

4. Föregående protokoll. 

Gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

5. Resultatrapporter. 

Gicks igenom och lades till handlingarna. 
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6. Ärenden. 

6.1 Chihuahua brakycefal ras eller inte? 

Frågan ställs ibland till SKK om chihuahuan ska betraktas som en brakycefal ras eller inte.     

Den exteriöra utvecklingen på denna ras går i vissa delar av världen mot ett allt kortare 

nosparti. I Sverige ser vi just nu inte denna utveckling men AG-ES åsikt är att den har 

dragning åt det brakycefala hållet och utvecklingen bör följas upp så att den inte får ett 

kortare nosparti. Beslutades att FCI ska tillfrågas för att få deras syn på detta. 

 

6.2 Disqualified pga osundhet.  

Diskussioner har pågått inom bl a i SKKs centralstyrelse, CS, om det ska finnas en möjlighet 

att stänga av hundar från avel, tävling och utställning av hälsoskäl? CS, har nu uppdragit 

AG-ES att komma med ett förslag om att kunna stänga av hundar från avel, utställning eller 

tävling av hälsoskäl. AG-ES diskuterade frågan och en arbetsgrupp bildades bestående av 

Kurt Nilsson, sammankallande, Karin Brostam Berglund och Kjell Svensson som uppdrogs 

att arbeta vidare med uppdraget.  

 

6.3 Utveckling av SRD genomgångar för domare inför utställning.  

De genomgångar av SRD som hålls för domare inför utställning behöver utvecklas för att få 

upp intresset för frågan. Den powerpoint som finns framtagen för detta behöver 

uppdateras, uppdrogs åt Anna Törnlöv att ta fram ett förslag på detta.  

 

6.4 Utskick med SRD information till läns- och specialklubbar. 

Dessa dokument behöver gås igenom, beslutades att göra detta under hösten då vi har 

uppdaterat informationsmaterial och förhoppningsvis har SRD-filmen färdig. Dokumenten 

kan då vara uppdaterade inför utskicken 2019. 

 

6.5 Inkomna SRD sammanställningar från rasklubbar gällande 2017. 

Endast en sammanställning har inkommit, shih tzu. Sammanställningen gicks igenom och 

AG-ES tackar rasklubben för informationen. 

Lotta Olsson skickar ut en påminnelse till berörda ras- och specialklubbar om att inkomma 

med de efterfrågade sammanställningarna. 

 

7. Protokoll och cirkulär. 

7.1 Protokoll från Avelskommittén, AK nr 1 2018. 

AG-ES tog del av detta och noterade bland annat arbetet med stövarraserna. 

 

7.2 Protokoll från Kommittén för Hundars mentalitet. 

AG-ES noterade informationen. 

 

7.3 Protokoll Centralstyrelsen, CS 1 2018. 

AG-ES noterade informationen. 
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7.4 Protokoll CS 2 2018. 

AG-ES har uppmärksammat felaktigheter under § 50 c) gällande SRD film som noterats som 

färdig vilken den inte är och att en SRD folder på engelska är under framtagande, vilket ska 

vara att BSI dokumentet är under revidering. 

 

7.5 Protokoll Domarkommittén, DK 2 2018. 

AG-ES noterade informationen. 

 

7.6 Protokollsutdrag Utbildningskommittén, UK, 2 2018 § 42 

Sekreteraren informerade om ett möte kansliet haft med företaget TAKEOFF. Det är ett 

företag som producerar film åt organisationer, myndigheter och näringsliv sedan ett 

antal år tillbaka. Det kan exempelvis handla om instruktionsfilmer, filmbaserad e- 

learning och utbildningsfilmer. Presenterades några exempel på filmer som företaget 

producerat. 

Ledamöterna tyckte att det vore intressant att anlita företaget för ett testprojekt. 

Kansliet föreslog att ett lämpligt projekt kan vara den SRD-film som arbetsgruppen för 

att främja exteriör sundhet (AG-ES) planerar att producera. 

Kommittén var positiv till förslaget och beslöt avsätta medel från UKs budget för 

utveckling av distansutbildningar för att producera nämnda film. Uppdrogs till kansliet 

att fortsätta diskussionerna med företaget TAKEOFF samt informera AG-ES om 

beslutet. 

AG-ES ser fram emot ett samarbete med berörda parter med produktionen av SRD filmen. 

 

8. Information och rapporter 

8.1 Information från kansliet. 

Linda Andersson rapporterade om att SKK nu introducerat blanketten Rapportering av 

kirurgisk åtgärd, brakycefal typ. Där kan veterinärklinikerna rapportera in operationer 

och/eller avlivning som görs gällande andningsproblem. Rapporteringen är frivillig och görs 

med djurägarens medgivande. Hunden blir avelspärrad hos SKK. Det har inkommit många 

reaktioner, både positiva och negativa, och den har väckt uppmärksamhet även internationellt.  

 

CS har under senare år på flera olika sätt uppmärksammat problematiken med exteriöra 

osundheter och presenterat ett antal åtgärder. Dessa behöver följas upp och slutföras. Helena 

Skarp uppdrogs att göra en sammanställning över dessa. En arbetsgrupp tillsattes för att 

arbeta vidare med detta bestående av Patrik Cederlöf, sammankallande, Helena Skarp, Maria 

Lönnhammar, Linda Andersson, Lotta Olsson, sekreterare. 

Här diskuterade även behovet av att komma ut med information i organisationen. En 

arbetsgrupp bestående av Anna Törnlöv och Lotta Olsson utsågs att arbeta vidare med detta. 

De ansvarar även för att information kommer ut i Hundsport och Hundsport Special. 

 

8.2 Rapport från genetikkonferens i Skottland. 

Åke Hedhammar rapporterade från den genetikkonferens han deltagit i där han presenterade 

det arbete som idag görs i Sverige för att komma tillrätta med brakycefal problematiken. Detta 
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fick ett positivt mottagande. I övrigt var det mycket intressanta presentationer gällande hälsa 

hos hundar och den genetiska forskning som görs på många håll.  

Åke meddelade även att han har blivit inbjuden att presentera arbetet med 

brakycefalproblematiken för EU i Bryssel.  

Tidningen Härliga hund kommer att intervjua honom i samma ämne inför en kommande 

artikel i tidningen. 

 

8.3 Minnesanteckningar från FCI utställnings- och domarkommittéers möten 24-25 februari 

2018 i Portugal 

Minnesanteckningar förda av SKKs representant Mats Stenmark gicks igenom och AG-ES 

noterade att han gjort ett mycket bra arbete under detta möte. 

 

8.3 Information från SKKs utbildningsavdelning om distansutbildningar. 

Mikaela Wallenius Persson och Nina Berggren presenterade SKKs olika distansutbildningar och 

visade två olika typer av verktyg för detta, Ping Pong och Baloo. AG-ES tackade för intressant 

information. 

 

8.4 Minnesanteckningar från Generella domarkonferensen 24-25 februari 2018. 

Noterades och beslutades att en uppföljning av innehållet ska ske på nästa möte. 

 

8.5 Minnesanteckningar från Särskilt domarseminarium 23 februari 2018. 

Dessa gicks igenom och tillsammans med minnesanteckningarna från utvärderingsmötet som 

hållits efter denna konferens lägger de grunden till fortsatt arbete med brakycefal 

problematiken. Det har tydligt framkommit att exteriördomarna efterlyser mer utbildning, fler 

mindre konferenser, fler chanser till diskussioner mellan domare och med uppfödare. 

 

9. Pågående ärenden 

9.1 SRD-filmen.  

Ett första möte har hållits med produktionsbolaget TAKE OFF, närvarande var Karin Brostam 

Berglund, Kjell Svensson, Nina Berggren och Lotta Olsson. De har inkommit med ett förslag 

gällande upplägg av filmen samt kostnader.  

Karin Brostam Berglund önskar få in synpunkter från AG-ES om vad var och en tycker är viktigt 

att få med i filmen. Filmens upplägg och syfte diskuterades. Det är viktigt att få fram SKKs syn 

på exteriör sundhet. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete. 

 

9.2 Inventering mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg och bostonterrier. 

Åke Hedhammar föredrog hur långt vi kommit i arbetet med detta. En detaljerad projektplan 

håller på att tas fram och de första inventeringarna kommer att ske under hösten. 

 

9.3 Chinese crested inventeringen. 

Anna Törnlöv berättade att det är bildmaterial som måste förbättras innan det publiceras. 

Intentionen är att Göran Bodegård ska presentera denna inventering även för rasens hemland 

England. 
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9.4 SRD/BSI revidering. 

BSI dokumentet inklusive den nya rapporteringsblanketten är nu färdig och är under tryckning. 

BSI behöver översättas till svenska vilket beslutades att Anna Törnlöv och Lotta Olsson 

ansvarar för. Införandet i Sverige bestämdes till 1 januari 2019, översättningen är då färdig och 

det är inte lämpligt att göra detta mitt i pågående utställningssäsong.  

Lotta Olsson uppdrogs att skicka ut information till berörda parter.  

AG-ES tackar NKU/BSI group för ett gott arbete men inför nästa revidering är det viktigt att  

NKU/BSI group beslutar om ett gemensamt införandedatum i de nordiska länderna.  

 

10. Kopia för kännedom 

Demography and disorders of the French bulldog population under primary veterinary care in 

the UK 2013.  

 

Svensk studie om rörelsestörningar hos mops. Av veterinär Cecilia Rhodin med flera. 

 

Presentation av fransk bulldogg från FCI mötet 24-25/2 2018. Gjord av den Holländska 

Kennelklubben.  

 

11. Övriga ärenden. 

 

AG-ES delaktighet vid exteriördomarkonferensen för brakycefala raser 16-17 november 2019. 

Konferensen är ett samarrangemang mellan Svenska Dvärghundsklubben, SDHK, Svenska 

Klubben för Engelsk Bulldogg, SKEB och Svenska Bostonterrierklubben, SvBTK. Under denna 

diskussion deltog Marie Callert, sekreterare SDHK och Ewa Bewik, ordförande SKEB. SvBTK 

hade anmält förhinder. 

Denna konferens kommer att utökas med en dag och föreslås starta fredagen den 15 

november vid lunchtid. Anledningen är att det behövs mer tid för diskussioner runt brakycefal 

problematiken och mer tid för diskussioner om varje deltagande ras. CS kommer att stötta 

ekonomiskt för uppkomna merkostnader. Konferensens upplägg och intention diskuterades. 

Det är viktigt med ett gott samarbete mellan alla inblandade parter, både före och under 

konferensen. Rasklubbarnas synpunkter måste få komma fram och vara tydliga i både 

domarkompendier och vid presentationer. Viktigt är också att budskapet är samstämmigt med 

SKKs ställningstagande gällande hundars exteriöra sundhet.  

 

Diskussion om samsyn inom organisationen. AG-ES diskuterade detta och vikten av att det 

kommer ut till berörda parter. Se ovan under punkten 8.1. 

 

12. Nästa möte 

Nästa möte: 28 augusti, SKKs kansli, Rotebro.  

Resterande möten under 2018:11 oktober och 20 november. 

 

13. Mötet avslutades härmed och ordförande Kurt Nilsson tackade alla deltagande. 
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Protokoll 

 

 

 

Lotta Olsson 

 

Justeras 

 

 

 

Kurt Nilsson, ordförande   Maria Lönnhammar 

 

 

 

 

 


