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SKK/AG-ES nr 5-2019
2019-10-22
§ 56-70

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
arbetsgrupp för att främja exteriör sundhet, 2019-10-22.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Kurt Nilsson, ordförande, Anna Törnlöv, Maria Lönnhammar.
Karin Brostam Berglund, Patrik Cederlöf.
Adjungerade SKKs kansli: Kjell Svensson, Helena Skarp, Anna Björklund.
Adjungerade: Åsa Lindholm, journalistisk bevakning, Åke Hedhammar, senior advisor.
Protokoll: Lotta Olsson
§ 56. Sammanträdet öppnas
Ordförande Kurt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 57. Val av justerare
Att justera dagens minnesanteckningar valdes Karin Brostam Berglund.
§ 58. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 59. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar gicks igenom. § 47 a) diskuterades. Beslutades att Karin
Brostam-Berglund tillsammans med Åsa Lindholm arbetar vidare med ”Vid vilken ålder
hundar av olika raser blir BIR på våra utställningar”. Det bordlagda ärendet
”Normalfördelningskurva i bild” diskuterades och beslutades att i dagsläget inte jobba
vidare med ärendet. Minnesanteckningarna lades därefter till handlingarna.
§ 60. Resultatrapporter
Inga resultatrapporter fanns tillgängliga. Lotta Olsson har ställt frågan till
ekonomiavdelningen vilka till dags dato inte återkommit.
§ 61. Rapport från arbetsgrupper och pågående ärenden
a) Inkomna SRD sammanställningar
Sammanställningarna gicks igenom.
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West highland white terrier. Rasen är nu borttagen som SRD listad ras. En bra slutlig
sammanställning som konstaterar att rasens kvarvarande problem inte syns i
utställningsringen och måste lösas genom fortsatt uppmärksamhet i aveln.
Staffordshire bullterrier. En välskriven sammanställning där man ser en positiv utveckling
för rasen med minskade rapporterade fel.
Borzoi. Rasen är nu borttagen som SRD listad ras. Sammanställningen visar att problemen
som tidigare listats fortfarande kvarstår men har blivit betydligt bättre.
Japanese chin. Rasklubben har inte haft några kritiker som underlag för
sammanställningen och konstaterar att det inte är mycket anmärkningar från domarna i
rapporterna som gäller de i SRD upptagna riskområden.
Norwich terrier. En något knapphändig sammanställning som kan bli bättre till nästa år
genom att använda sig av de hjälpfrågor som AG-ES tagit fram.
Cavalier king charles spaniel. En sammanställning som refererar till påståenden som AG-ES
önskar få förklaringar till. Det är viktigt att det man tar upp är faktabaserat. Lotta Olsson
uppdrogs att tillsammans med Åke Hedhammar tillskriva specialklubben för att utreda
oklarheter.
AG-ES tackar alla ras- och specialklubbar för det arbete de lägger ner på
sammanställningarna.
b) Arbetsgruppen för exteriördomarkonferensen 15-17 november
Minnesanteckningar fanns bifogade från arbetsgruppens möte den 24 september. Till
mötet hade kallats ras-och specialklubbar och deras utsedda presentatörer.
Arbetsgruppens syfte med mötet var att gå igenom presentationerna, detta för att
säkerställa att domarkompendier, presentationer och rasklubbarnas val av hundar har
samma budskap. Det hade dock inte inkommit mer är två presentationer, vilka gicks
igenom och mottogs positivt. Vi gick även igenom en del praktiska detaljer rörande
konferensen.
AG-ES tackade för informationen och önskar lycka till med konferensen.
c) Arbetsgruppen för att ta fram utbildningsmaterial och utbildningsdagar för
examinatorer
Utbildningen har hållits den 9-10 oktober. Minnesanteckningar och några av
presentationerna från utbildningen fanns bifogat dagordningen. Utvärderingen från
utbildningens deltagare är till dags dato inte färdig. AG-ES konstaterar att inget specifikt
utbildningsmaterial har tagits fram.
d) Inventeringsstudien gällande mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg och
bostonterrier
Den praktiska delen av inventeringen är nu slutförd. Antal hundar som deltagit har varit
375 stycken: drygt 100 mopsar, drygt 100 franska bulldoggar, knappt 80 bostonterrier och
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knappt 70 engelska bulldoggar vilket ansvariga för inventeringen är mycket nöjda med. Nu
pågår sammanställning av de uppgifter som vi fått fram i protokollen. Ett uppföljningsmöte
med de veterinärer och exteriörbeskrivare som varit med under inventeringen kommer att
hållas den 7 november på SKKs kansli. Möte är även planerat med SLU till den 26
november.
§ 62. Information från ledamöter och kansli
Ordförande: Kurt Nilsson gick igenom det förslag som lagts av CS ordförande till fortsatt
arbete kommande verksamhetsperiod för AG-ES. AG-ES kommer att ombildas från en
arbetsgrupp till en kommitté med preliminärt namn Kommittén för samsyn och exteriör
sundhet. Kurt Nilsson är föreslagen som ordförande. Kommitténs uppdrag blir tydligt när
det gäller samsyn inom organisationen. I diskussionerna framkom att det då är viktigt att
SKKs val av riktning måste vara tydlig och att det finns en tydlig definition av vad som
menas med samsyn.
Ledamöter: Granskning av domarkompendier diskuterades. Det har varit ovanligt rörigt
med granskningen av ett flertal kompendier gällande de brakycefala raserna. När inte de
av SKKs Domarkommittés, DKs, beslutade instruktionerna följs är det svårt för granskarna
att fullfölja sitt uppdrag. Granskarna lägger ner tid och engagemang i sitt uppdrag och
förväntar sig att organisationen följer den beslutade ordningen.
Helena Skarp: Rapporterade om att hon varit på möte på Jordbruksverket gällande
djurskydd.
Nordisk Kennelunions vetenskapliga kommitté, NKU-VK, har haft möte där Helena Skarp,
Sofia Malm och Åke Hedhammar deltog.
Jordbruksverket står som värd för en stor djurskyddskonferens i Stockholm den 21
november.
Det nya hälsoprogrammet för fyra trubbnosiga raser är nu igång och kommer att belysas
med artiklar i både Hundsport och Hundsport special, båda skrivna av Åsa Lindholm.
Här diskuterades även de olika typer av tester och graderingarna av BOAS problematiken
som finns i olika länder. Varför är det olika tester i olika länder? Helena Skarp gick igenom
bakgrunden till att SKK valt att utforma hälsoprogrammet så som det gjorts. Belyste även
likheter och olikheter mellan liknande hälsoprogram i andra länder.
Åke Hedhammar: Rapporterade om att det är fortsatt intresse för
brakycefalproblematiken. En veterinärstudent och en doktorand, båda vid Sveriges
Lantbruksuniversitet, SLU, kommer att var för sig jobba med ämnet.
§ 63. Protokoll och cirkulär
a) SKKs Centralstyrelse, CS, 3 2019 § 95
AG-ES tog del av informationen.
b) SKKs Domarkommitté, DK, 4 2019
AG-ES tog del av informationen.
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c) SKKs Utställningskommitté, UtstK, 4 2019
AG-ES tog del av informationen.
d) SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté, UKK, 4 2019
AG-ES tog del av informationen.
e) SKKs Avelskommitté, AK, 4 2019
AG-ES tog del av informationen.
f) SKKs Utbildningskommitté, UK, 3 2019
AG-ES tog del av informationen.
g) FCI Protokoll från General Committé 2019-09-04
AG-ES tog del av informationen.
h) FCI Agreement med Dr Jane Ludlow, Animal Health Trust, AHT, and University of
Cambridge gällande samarbete runt brakycefalproblematiken.
AG-ES diskuterade överenskommelsen och konstaterar att det är bra att FCI nu
sätter hälsa på agendan.
§ 64. Domardispenser
En mycket välskriven dispensansökan hade inkommit från Fransk Bulldogg Klubb. AG-ES
konstaterade dock att det på Kennelfullmäktige 2019 beslutats att riva upp beslutet om att
endast ha nordiska domare på de fem fokusraserna 2020-2024. Dispensansökan lämnades
därför utan åtgärd.

§ 65. Inkomna skrivelser
Inga skrivelser hade inkommit till dagens möte.
§ 66. Kopia för kännedom
§ 67. Övriga ärenden

§ 68. Ärenden som inte får offentliggöras innan minnesanteckningarna är justerade.
Inget ärende befanns falla under denna punkt.
§ 69. Nästa möte
Dagens möte var arbetsgruppens sista för året och även som arbetsgrupp.
§ 70. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla deltagare för de här två åren, för stort engagemang och för allt
arbete som gjorts. Förklarade härmed mötet avslutat.
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Minnesanteckningar

Lotta Olsson
Justeras

Kurt Nilsson

Karin Brostam Berglund

De justerade minnesanteckningarna redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som
fattats kan dock bli föremål för ändring av SKK/DK.

