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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för samsyn 
och exteriör sundhet 2020-02-18. 
 
 
Ordinarie ledamöter: Kurt Nilsson, ordförande, Anna Törnlöv, Maria Lönnhammar. 
Karin Brostam Berglund, Eva Borin, Thomas Uneholt, Bengt Pettersson 
 
Adjungerad SKKs kansli: Helena Skarp. 
 
Adjungerade: Åsa Lindholm, journalistisk bevakning, Åke Hedhammar, 
veterinärmedicinskt sakkunnig 
 
Protokoll: Lotta Olsson 
 
§ 1.  Sammanträdet 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. Uppstart av den nya kommittén  

a) En inledande presentation av kommitténs ledamöter och adjungerade gjordes.  
  

b) Information om tystnadsplikt och kommitté arbete 
Ordförande informerade kommittén om att absolut tystnadsplikt råder avseende 
kommittéarbetet. Alla uppmanades att även sätta sig in i följande dokument: SKKs 
miljöpolicy, lathund för kommittéledamöter och SKKs policy när det gäller sociala medier. 
 

c) Delegeringsordningen 
Delegeringsordningen, som är kommitténs arbetsbeskrivning, gicks igenom och 
diskuterades. Arbetet när det gäller samsyn inom SKK organisationen gällande exteriör 
sundhet och arbetet med att motverka att exteriöra osundheter uppkommer är de 
primära uppdragen för kommittén. Detta gäller sundhet för alla våra hundar, oavsett ras. 
Budskapet från SKK måste ha samma innebörd, olika dokument får inte vara 
motsägelsefulla när det gäller våra rashundars exteriöra sundhet. 
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I grunden har vi att förhålla oss till vår svenska djurskyddslagstiftning där det framgår att: 
”Det är förbjudet att utföra avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för 
föräldradjuret eller avkomman”  
och SKKs grundregler där det bland annat framgår att ”hundavel ska bedrivas på ett sådant 
sätt att det främjar både tikens och avkommans hälsa och välbefinnande”. 

Hundaveln styrs till stor del av vad som efterfrågas och när det gäller den exteriöra delen 
får det som premieras på våra utställningar stor genomslagskraft i hur våra hundar 
utvecklas exteriört. En dragning åt det extrema, som många tilltalas av, kan få negativa 
följder för våra hundars välmående. Det kan även hindra att hundar kan leva ett gott 
hundliv. 

§ 5. Föregående protokoll 
Arbetsgruppen för exteriör sundhets, AG-ES, som föregick denna kommitté, 
minnesanteckningar 5 2019 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 6.  Resultatrapporter  
Inga resultatrapporter fanns tillgängliga. Till nästa möte hoppas vi ha tillgång till dokument 
som visar de olika budgeterade posterna. Den budgeterade summan för KSS 
kommittémöten behöver ses över då kommittén har utökats med två ledamöter mot det 
underlag som budgeten baserats på. 
 
§ 7. Rapport arbete med brakycefala raser 
Information fanns bifogad och uppdatering gjordes på olika projekt som pågår för att 
förbättra de brakycefala rasernas hälsa. 
 

a) SKKs och specialklubbarnas uttalande efter brakycefalkonferensen 2016 
 

b) SKKs centralstyrelses CS uttalande gällande samsyn och åtgärdsplan från 2017 
för brakycefala raser 

 
c) Prissättningen disqualified med hänvisning till anatomiska defekter gicks  

igenom och vilka konsekvenser detta från 2020-01-01 kan leda till klargjordes. 
 

d) Utbildningsinsatser 
Lista fanns för de olika utbildningar SKK genomfört för olika intressegrupper som 
exempelvis brakycefalkonferensen 2016 och extra insats vid exteriördomarkonferens 2019 
för brakycefala raser. 
 

e) Rapportering av kirurgisk åtgärd/avlivning på grund av andningsproblem. 
Rapporteringen är frivillig och det är veterinären som med hundägarens tillstånd 
rapporterar in detta till SKK. Knappt 100 rapporter har idag inkommit till SKK. 

 
f) Inventeringsstudien 

Inventeringen som genomfördes 2018-2019 omfattar raserna mops, fransk bulldogg, 
engelsk bulldogg och bostonterrier. Rapport gavs om hur status är just nu. All insamlad 
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data har sammanställts, 371 hundar totalt, nu är det forskarna som tagit vid och ska 
utvärdera dessa data. 
 

g) Hälsoprogram för fyra brakycefala raser: mops, fransk bulldogg, engelsk 
bulldogg och bostonterrier 

I dagsläget är 56 hundar officiellt undersökta och det finns ett tiotal veterinärer som får 
göra undersökningen och fler utbildas fortlöpande. Nästa undersökning är 26 april i 
Landvetter. 
 
§ 8.  Rapport från arbetsgrupper och pågående ärenden 
 

a) Arbetsgrupp för framtagande av utbildningsmaterial för examinatorer 
Utvärdering från deltagare fanns bifogat. Utvärderingen visar att utbildningen till viss del 
inte levde upp till förväntningarna vilket även arbetsgruppen kan konstatera. SKKs 
Domarkommitté, DK, som ansvarade för genomförandet av utbildningsdagarna har tillsatt 
en arbetsgrupp för att jobba vidare med hur man i framtiden ska utbilda examinatorer. 
 

b) Arbetsgruppen för exteriördomarkonferensen 15-17 november gällande 
Svenska Dvärghundklubbens, SDHK, brakycefala raser samt engelsk bulldogg och 
bostonterrier. 
Minnesanteckningar fanns bifogat från arbetsgruppens uppföljningsmöte. Arbetsgruppen 
konstaterar att intentionerna med mer genomgående fokus på exteriör sundhet hos dessa 
raser inte gick ända fram. Minnesanteckningarna har även delgivits DK. 
 
Bifogat fanns även deltagarnas utvärdering där det delvis framkommer att man saknade 
mer diskussioner runt hälsa och sundhet. 
 
SDHK har till dags dato inte inkommit med något protokoll från konferensen.  
Protokollsutdrag från SDHKs styrelsemöte 2019-11-28 fanns bifogat dagordningen där man 
tar upp den genomförda konferensen. 
 

c) När blir våra hundar BIR på våra utställningar?  
Arbetet fortsätter men mer data inväntas från  IT avdelningen. 
 

d) Inventering av chinese crested 
Den inventering som genomfördes under 2017 av Göran Bodegård och Anna Törnlöv på 
uppdrag av SKKs arbetsgrupp för SRD redovisades. Anna Törnlöv föredrog hur arbetet 
hade genomförts och vad man kommit fram till. Arbetet har tidigare presenterats vid den 
generella domarkonferensen 2018 men har därefter inte återrapporterats till 
uppdragsgivaren. 
Våra exteriördomare behöver uppmärksammas på det som inventeringen kommit fram 
till. Att hundarna är behårade i olika grad på kroppen och att den preparering som sker 
inför utställning borde likställas med den som görs för andra klippraser.  
KSS beslutade att skicka vidare de sammanställda rapporterna till DK för vidare hantering.  
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§ 9. SRD relaterade ärenden 

a) Inkomna SRD sammanställningar 
Chow chow. En välskriven sammanställning där det framgår att man i Sverige ser hur 
uppfödare försöker avla mot en betydligt sundare typ mot det man generellt ser i andra 
delar av världen. 
 
Chinese crested. En bra sammanställning där man tar upp att domarna inte gör så många 
påpekanden om det som tas upp i SRD. Rasklubben tycker med hänvisning till detta att 
rasen inte ska vara listade i SRD. 
 
Cavalier king charles spaniel. Den sammanställning som inkommit till AG-ES möte 5 2019 
innehöll skrivningar som arbetsgruppen önskade att rasklubben skulle förklara. Till dagens 
möte hade klubben inkommit med en ny sammanställning och rasklubbens förklaring till 
de olyckliga formuleringarna i den förra sammanställningen. 
 
KSS tackar alla ras- och specialklubbar för det arbete de lägger ner på 
sammanställningarna.  
 

b) Årets utskick av SRD rapporter till ras- och specialklubbar 
De hjälpfrågor som AG-ES tog fram till 2019 har fungerat bra och behöver inte justeras. 
Det exempel på en bra sammanställning som användes vid förra utskicket som hjälp till 
rasklubbarna bestämdes att även bifogas årets utskick. Beslutades att inkomna  
sammanställningar fortsättningsvis ska skickas till DK och AK för kännedom. Lotta Olsson 
uppdrogs att göra dessa utskick så snart som möjligt.  
 

c) För kännedom fanns det utskick som årligen görs  av kansliet med SRD information  
till läns och specialklubbar. I årets utskick efterfrågades även hur klubbarna använt sig av 
BSI filmen och hur den har mottagits. Bifogat fanns de svar som till dags dato inkommit. 
Svaren visar att användandet varierar och att den verkar ha mottagits väl. 
 

d) Skrivelse från Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg, SKEB 
Den skrivelse som SKEB skickat till Nordisk kennelunions arbetsgrupp för BSI har inte 
besvarats av arbetsgruppen, därför hade den nu skickats till KSS. Den skrivning som SKEB 
ställer sig frågande till rör svansen: Orörlig svans tätt intill anus som kan försvåra för 
hunden att ha avföring. KSS tackar för påpekandet men konstaterar att SRD/BSI inte 
ändras under gällande period dock kommer SKEBs önskemål att tas i beaktande vid nästa 
revidering. KSS konstaterar också att det är viktigt för specialklubben att lyfta denna typ av 
frågeställningar  i sammanställningen av SRD rapporter. Lotta Olsson uppdrogs att besvara 
SKEB. 
 

e) Utställningsstatisk för SRD listade raser 
Utställningsstatistik fanns bifogat gällande 2019 och My dog 2020 för SRD listade raser. 
 

f) Inför kommande SRD/BSI revidering 
Att representera SKK och KSS i NKU´s arbetsgrupp för BSI som ansvarar för kommande 
revidering av SRD/BSI utsågs Kurt Nilsson och Karin Brostam Berglund. 
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g) Uppföljning av domarkonferenser 2019 för SRD listade raser 
Protokoll fanns bifogat från Svenska Brukshundklubbens konferens 2019-10-18-20 där 
boxer deltog. 
Protokoll fanns även från Specialklubb för Kontinentala fågelhundar 2019-04-05-06 där 
bracco italiano och spinone deltog. 
 
KSS diskuterade här kommitténs delaktighet i exteriördomarkonferenser för SRD listade 
raser och beslutade att en KSS representant alltid ska delta vid dessa och informera om de 
delar i SRD som berör aktuell ras. 
 

h) Hantering av SRD rapporter 
Läns- och specialklubbar skickar idag in de SRD rapporter som domarna har fyllt i vid 
utställningarna till SKKs kansli där de gås igenom och arkiveras. Kansliet skickar en gång om 
året ut dessa till berörda ras- och specialklubbar. Här diskuterades det hur den 
informationen kan göras tillgänglig även för KSS.  
Vidare diskuterades det hur vi ska få en bättre översikt av hur raserna utvecklas och hur 
KSS ska kunna utföra sitt uppdrag att se till att SRDs intentioner finns med även i de 
rasspecifika avelsstrategierna, RAS, och domarkompendium. Beslutades att dela upp 
rasgrupperna mellan KSS ledamöter där respektive ledamot får ett övergripande ansvar för 
de i respektive rasgrupper ingående raserna.  
Rasgrupperna fördelades enligt följande: 
Grupp 1, 3, 4, 5, 6: Anna Törnlöv 
Grupp 2, 7, 8: Karin Brostam Berglund 
Grupp 9, 10: Maria Lönnhammar och Eva Borin. 
 
Denna uppdelning förenklar även då det kommer in andra ärenden som rör en specifik ras. 
 
De till SKK inkomna SRD rapporterna kommer fortsättningsvis att delas ut till respektive 
ansvarig kommittéledamot. 
 
 § 10. Information från ledamöter och kansli 
Ordföranden: Inget mer att rapportera än de som framkommit under § 4. 
 
Ledamöter: 
Thomas Uneholt: 
Rapporterade att han deltagit på mötet i FCIs domar och utställningskommitté tidigare i år. 
Där kom frågan om BOAS upp då myndigheter i fler och fler länder uppmärksammar 
problematiken med de trubbnosiga hundarna. Konferensdeltagarna diskuterade vad FCI 
kan göra för att hjälpa de olika ländernas kennelklubbar i denna fråga.  
 
Helena Skarp:  
SKK har anställt en ny ekonomichef, Ted Gabrielsson. 
 
Det har gjorts en omorganisation på SKKs kansli, medlemsavdelningen har bytt namn till 
medlemsservice och ska bland annat hantera alla inkommande frågor som gäller 
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hundägande. Registreringsavdelningen har fått ett mer renodlat  ansvar när det gäller 
registrering av data i vår databas. 
 
Sekreterare: 
För kännedom fanns den checklista som från 2020-01-01 ska användas av domarna vid 
kritikskrivningen på våra utställningar för raserna mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg, 
bostonterrier och pekingese. Även den information som skickats ut till våra domare och 
klubbar från SKKs tävlingsavdelning fanns för kännedom. 
 
För kännedom fanns en lista över raser som i dagsläget förvaltas av SKK då de saknar 
specialklubbs tillhörighet. Tre av dessa är SRD listade raser, mastino napoletano, 
saarloswolfhond och ceskoslovensky vlciak. 
 
För kännedom fanns information från Ulf Uddman till SKKs kommittéer samt 
arbetsgrupper. 
 
Åke Hedhammar:  
Rapporterade om att det planerade kunskapscentret i Sverige för BOAS just nu ligger still. 
En internationell arbetsgrupp har bildats när det gäller exteriöra överdrifter efter IPFDs 
workhop i Windsor förra året och efterarbetet pågår i arbetsgruppen. 
 
§ 11. Protokoll och cirkulär 
 

a) SKKs Centralstyrelse, CS, 7 2019  
KSS tog del av informationen. 
 

b) SKKs Domarkommitté, DK, 5 2019 
KSS tog del av informationen. 
 

c) SKK DK 5 2019 § 90 
KSS tog del av informationen. 

 
d) SKK DK 1 2020 

KSS tog del av informationen. 
 

e) SKK DK 1 2020 § 11 a) 
KSS tog del av informationen. 
 

f) SKK DK 1 2020 § 11 b) 
KSS tog del av informationen. 
 

g) SKKs Föreningskommitté, FK, 5 och 6 2019 
KSS tog del av informationen. 
 

h) SKKs Utställningskommitté, UtstK, 5 2019 
KSS tog del av informationen. 
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i) SKKs Prov och tävlingskommitté, PtK 2 2019 
KSS tog del av informationen. 
 

j) Nordisk Kennel Union, NKU, AU 2019-10-16 
KSS tog del av informationen. 

 
§ 12. Inkomna skrivelser 
Skrivelse inkommen från rasklubb gällande samarbetet med den specialklubb den tillhör 
och den brist på stöd från SKK som rasklubben upplever. KSS diskuterade innehållet i 
skrivelsen vilket befanns mycket allvarligt. KSS beslutade därför att vidarebefordra 
skrivelsen till SKKs centralstyrelse för vidare handläggning.  
 
§ 13. Kopia för kännedom 
Bland annat fanns följande för kännedom: 
 

a) Artikel från norsk Hundesport om den BOAS graderingen man nu har infört i Norge. 
 

b) Artikel från Veterinärmagasinet 11/ 2019 om att de redan små dvärghundarna 
tenderar att bli allt mindre vilket enligt artikeln leder till nya sjukdomar och 
beteende problem. 

 
c) Artikel från Veterinärtidningen, Smådjurssektionens normgrupp om att inte 

använda begreppet ”normalt för rasen” vid besiktning. Det riskerar, skriver 
normgruppen, att bidra till en normalisering av avvikelser som inte gagnar djurets 
hälsa. 

 
d) Artikel från Svensk veterinärtidning december 2019: Brachycephalic Obstructive 

Airway Syndrome, BOAS, vad vet i idag? 
 

e) Information och statistik från det finska Gångtestet, motsvarigheten till SKK 
hälsoprogram för andning och temperaturreglering. 

 
f) Finland: Svenska Yle TV nytt har uppmärksammat att många hundar av trubbnosiga 

hundraser lider av olika hälsoproblem. 
 

g) Vet Science international 1/ 2020Holland: Criteria for breeding healthy shortnosed 
dog. 

 
§ 14. Övriga ärenden 
För kännedom fanns förteckning över kommande exteriördomarkonferenser.  
En fråga från DK om granskare från KSS av Azawakhs domarkompendium. Maria 
Lönnhammar utsågs att granska detta tillsammans med den av DK utsedda granskaren. 
 

§ 15.  Ärenden som inte får offentliggöras innan minnesanteckningarna är justerade. 
Inget ärende befanns falla under denna punkt. 
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§ 16.  Nästa möte 
Nästa möte: 23 april, datum för resterande möten under 2020: 2 juni, 8 september och 
27-28 november vilket är ett gemensamt möte med AK och DK. 
 
§ 17.  Mötets avslutande 
Ordförande tackade alla för ett bra möte och förklarade härmed mötet avslutat. 
 
 

Protokoll 
 
 
Lotta Olsson 
 
Justeras 
 
 
Kurt Nilsson     Anna Törnlöv 
 
Det justerade protokollet  redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 

 


