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Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Arbetsgrupp för att främja exteriör sundhet 2018-10-11. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Kurt Nilsson, ordförande, Patrik Cederlöf, Karin Brostam 
Berglund, Anna Törnlöv, Maria Lönnhammar 

Adjungerade från kansliet: Kjell Svensson, Helena Skarp 

Anmält förhinder: Linda Andersson, kansliet 

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 Anna Törnlöv. 
 

3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 

4. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 

5. Resultatrapporter 
Resultatrapporterna gicks igenom och konstaterades att det ser bra ut i förhållande till 
den lagda budgeten. Lades därefter till handlingarna. 
 

6. Rapport från arbetsgrupper och pågående ärenden 
6.1 Genomgång av SRD sammanställningarna 
Uppdraget från förra mötet att gå igenom de från rasklubbarna inkomna SRD 
sammanställningarna från 2017 diskuterades. Innehålls - och strukturmässigt skiljer sig 
sammanställningarna mycket åt. Några rasklubbar har föredömligt jämfört statistiken 
med tidigare år så att utvecklingen kan följas. För att dessa sammanställningar ska vara 
användbara behöver vi se över den information vi ger till klubbarna om dessa. Vi 
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behöver vara tydligare om syfte och vad vi vill att de ska innefatta. Beslutades att Karin 
Brostam Berglund och Anna Törnlöv ser över detta. 
 
6.2 Inkomna SRD sammanställningar från rasklubbarna 
Sammanställningar hade inkommit om west highland white terrier, spinone och bracco 
italiano. Samanställningarna gicks igenom, AG-ES tackar rasklubbarna för de inkomna 
sammanställningarna. 
 
6.3 Arbetsgruppen för att se över beslut tagna av CS gällande brakycefala raser 
Åter diskuterades hur vi ska nå ut i organisationen med SKKs budskap och 
ställningstagande gällande exteriör sundhet. Arbetsgruppen arbetar vidare med detta 
och har sitt nästa möte 16 oktober 
 
6.4 Arbetsgruppen för exteriördomarkonferensen för brakycefala raser 2019 
Konferensen arrangeras för Svenska Dvärghundsklubbens (SDHK) brakycefala raser + 
engelsk bulldogg och bostonterrier. 
Maria Lönnhammar, även ordförande i SDHK, redogjorde för hur planeringsarbetet 
fortgår. Moderator för konferensen blir Pekka Olson, SKKs ordförande. Konferensen 
kommer att hållas i SKKs konferenslokaler 15-17 november 2019. 
AG-ES arbetsgrupp behöver snarast inkomma med budget för de merkostnader som 
nu uppkommit för planeringsarbetet och att en extra dag lagts till, detta för att äska 
medel av CS. Arbetsgruppen har planerat ett möte för de berörda rasklubbarnas 
representanter den 13 november 2018. Arbetsgruppens nästa möte 16 oktober. 
 
6.5 Arbetsgruppen för kommunikation  
Kommunikation i stort diskuterades. Viktigt att vi inom SKK alltid har samma fakta och 
information att utgå ifrån. Möte inbokat med SKKs marknadsavdelning om 
brakycefalsida på skk.se där vi snarast måste lägga ut information och kalendarium för 
inventeringen.  
Se även punkt 6.8.  
 
6.6 SRD film 
Arbetet med filmen går nu in i ett slutskede. Karin Brostam Berglund och Kjell 
Svensson har varit på produktionsbolaget och deltagit i redigeringsarbetet. En 
arbetskopia presenterades för AG-ES som mottogs mycket positivt. Små justeringar av 
innehållet och vissa texter diskuterades. En färdig film är planerad till v 44 och den ska 
presenteras för domarna vid Stockholm Hundmässa 8-9 december 2018. 
 
6.7 Vilka gör vi det för? Jo hundarna! 
Helena Skarps uppdrag från möte 3 2018 att sätta samman en text om vilka vi gör allt 
arbete för när det gäller brakycefalproblematiken presenterades. Texten mottogs 
mycket positivt av AG-ES. Beslutades efter några mindre justeringar att skicka den till 
CS presidium för kännedom innan publicering. Texten beslutades att publiceras på så 
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många platser som möjligt: skk.se, Hundsport, Domarbladet, nyhetsbrev och i 
direktutskick till specialklubbar och exteriördomare. 
 
6.8 Sammanställning av CS och NKU beslut  
Lotta Olssons uppdrag från möte 3 2018 att komplettera sammanställningen av de 
arbeten och beslut rörande brakycefala raser som CS och Nordisk Kennel Union (NKU) 
gjort gicks igenom. Sammanställningen ska enligt uppdrag från CS hållas uppdaterad. 
Sammanställningen kan i delar användas för information ut i andra delar av 
organisationen. Lotta Olsson uppdrogs att fortsätta hålla sammanställningen 
uppdaterad och att framför allt kommittésekreterare inom SKK regelbundet hålls 
uppdaterade så att alla har samma information. 
 
6.9 Konsekvensanalys av avstängning från verksamhet pga ohälsa 
Uppdraget från CS att ta fram underlag till att kunna stänga av hund från tävling, prov, 
utställning, beskrivning och avel på grund av hälsoskäl presenterades på AG-ES möte 3 
2018. Då uppdrogs det till kansliet att ta fram en konsekvensanalys för förslaget vilken 
här presenterades av Helena Skarp. AG-ES diskuterade förslaget och beslutade att 
lägga till det i det ursprungliga underlaget för vidarebefordran till CS. Denna punkt 
förklarades omedelbart justerad. 
 
6.10 Rapport om inventeringsprojektet av mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg och 
bostonterrier 
Åke Hedhammar och Lotta Olsson redogjorde för hur arbetet går med denna. En första 
”provinventering” hölls den 6 september där, förutom samtliga funktionärer, ansvariga 
och rasklubbarnas kontaktpersoner, två hundar av varje ras deltog. Mycket lärorikt och 
en del småjusteringar av både protokoll och det praktiska har därefter gjorts. 
Inventeringen har fått uppmärksamhet i media vilket gjort att flera hundägare har hört 
av sig uppskattande och vill delta med sina hundar. 
Åke redogjorde även för hur arbetet går i de övriga nordiska länderna som också deltar 
i projektet. 
 

7. Information från ledamöter och kansli 
Helena Skarp, chef avel och hälsa SKK 

- SKK har fått ny ekonomichef, Karin Andersson, då Jerry Mankowski gått i 
pension. 

- Samverkansgruppen för hundvälfärd, där SKK ingår, har haft ett mycket 
konstruktivt möte. 

- SKK har i en skarp skrivelse till Sveriges Television, SVT, påtalat det mycket 
olämpliga i att visa programmet Fantastiska hundar som förskönar 
abnormiteter på hundar. Även samverkansgruppen för hundvälfärd där SKK 
medverkar har tillskrivit SVT i frågan. Programmet har nu tagits bort från SVT 
play. 
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- SKK deltog med både föreläsare och monter vid genetikkonferensen för 

veterinärer 6-7 oktober fick ett mycket positivt mottagande. Brakycefalarbetet 
presenterades i Samverkansgruppen för hundvälfärds monter.  

- Informerade om situationen för mops i Holland. Den holländska djurskydds-
lagstiftningen och påtryckningar från samhället i stort har gjort att en av de 
holländska mopsklubbarna i samråd med landets kennelklubb har beslutat om 
stora förändringar i avelsarbetet för rasens fortlevnad.  

- Vid nästa International Dog Health Workshop, som hålls i Storbritannien i maj 
2019, kommer ett tema att vara exteriöra överdrifter. Man kommer även att 
bland annat diskutera kommunikation. 

 
Åke Hedhammar informerade om Veterinärförbundets årliga kongress, i år den 6-7 
november. Där är en programpunkt Trubbnosar – ett aktuellt fall, Pekka Olson och 
Linda Andersson kommer att delta från SKK. I den efterföljande paneldebatten 
kommer Åke vara med i panelen. 
 

8. Protokoll och cirkulär 
8.1 Protokoll från SKKs centralstyrelse, CS, 4 2018 
AG-ES noterade informationen. 
 
8.2 Protokoll från SKKs Domarkommitté, DK, 4 2018 
AG-ES noterade informationen.  
 
8.3 Protokoll från SKKs utställningskommitté, UtstK, 4 2018 
AG-ES noterade informationen. 
 
8.4 Protokoll från SKKs Utbildningskommitté, UK, 4 2018 
AG-ES noterade informationen. 
 

9. Inkomna skrivelser 
Brev inkommit från privatperson som från ringside på en utställning under sommaren 
noterat mycket tydliga andningsljud från en ras. Brevskrivaren reagerade på att den 
aktuella domaren inte tog hänsyn till detta i sin bedömning. Vid genomgång av kritiker 
och SRD rapport från det aktuella tillfället hittades inga noteringar om andningsljud. 
Beslutades att AG-ES vidarebefordrar synpunkterna till berörd domare. 
 

10. Kopia för kännedom 
10.1 Dansk studie av fransk bulldogg 
För kännedom fanns en rapport om den inventeringsstudie som är gjord på fransk 
bulldogg i Danmark. AG-ES fann rapporten intressant. 
 
10.2 Upprättande av domarkompendium  
Instruktionerna om upprättande av domarkompendium har uppdaterats. Ändrat är 
bland annat att man även ska ta hänsyn till det som står i Rasspecifika avelsstrategier, 
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RAS, då man tar fram ett domarkompendium och att om det är en SRD listad ras så ska 
texten om SRD finnas med. 
  

11. Övriga ärenden 
11.1 Utbildning av aspirantdomare 
Det av DK beslutade uppdraget SKK/DK, 3-2017 § 58, att till Åke Hedhammar uppdra 
att ansvara för att ta fram utbildningsmaterial för aspirantdomare gällande raserna 
mops, pekingese, bostonterrier, fransk bulldogg och engelsk bulldogg. DK har 4/2018 
§75 beslutat att AG-ES arbetar vidare med detta tillsammans med Åke Hedhammar. 
Åke Hedhammar redogjorde hur långt arbetet kommit. Till AG-ES nästa möte, 20/11, 
beslutades det att ta fram underlag för fortsatt arbete. Lotta Olsson ansvarar för att 
underlagen finns till mötet. 
 
11.2 Uppdrag från CS 
CS beslutet nedan har beslutats övergå till AG-ES ansvar. 
En arbetsgrupp utsedd av CS går skyndsamt igenom berörda rasers RAS, 
domarkompendium och annan publicerad text som godkänts av SKK för att säkerställa 
att dessa korrekt återspeglar de åtgärder som beskrivits ovan.  
De berörda raserna är mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg, pekingese och 
bostonterrier. Granskningen av respektive ras dokument och texter delades upp 
mellan AG-ES ledamöter.  
 
11.3 Uppdrag från DK 
Att tillsammans med DK ledamot granska domarkompendiet för shih tzu utsågs Maria 
Lönnhammar. 
 
11.4 Informationsmaterial gällande brakycefala raser. 
The Kennel Club i England har tagit fram mycket tilltalande och lärorikt 
informationsmaterial gällande brakycefala raser. Beslutades att Patrik Cederlöf och 
Lotta Olsson går igenom dessa för att se om det är något vi kan anpassa och använda 
inom SKK. 
 
11.5 Tankar från Göran Bodegård, AG-ES senior advisor 
AG-ES diskuterade det inkomna brevet gällande forskning om brakycefal 
problematiken. AG-ES tackar för Göran Bodegårds engagemang i frågan. 
 

12. Ärenden som inte får offentliggöras 
Inkomna skrivelser, punkt 9 
 

13. Nästa möte 
Datum för nästa möte är 20 november, SKKs kansli Rotebro. 
Mötes datum för 2019 bestämdes till: 29 januari, 28 mars, 21 maj, 27 augusti och 22 
oktober.  
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14. Mötet avslutades härmed och ordförande Kurt Nilsson tackade alla 

deltagande. 
 
 


