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Minnesanteckningar förda vid Ag SRDs sammanträde 
2017-01-18 
Närvarande ledamöter: Göran Bodegård (ordförande), Maria Lönnhammar, Anna 
Törnlöv  

Närvarande adjungerade: Karin Drotz (minnesanteckningar), Åke Hedhammar, Kjell 
Svensson 

Närvarande del av mötet: Måns Engelbrektsson, SKKs Marknadsavdelning 

Anmält förhinder: Karin Brostam Berglund 

 

1. Mötet öppnas 
Göran Bodegård öppnade mötet och hälsade välkomna.  

2. Justeringsperson 
Till att justera minnesanteckningarna utsågs Anna Törnlöv. 

3. Dagordning 
Dagordning fastställdes med viss justering av punkternas ordningsföljd. 

4. Resultatrapport 
Förelåg ekonomisk resultatrapport till och med december 2016. Rapporten, som ännu 
är ofullständig vad gäller 2016, lades till handlingarna.  

5. Minnesanteckningar från AG SRD 2016-12-07 
Mötet gick igenom föregående minnesanteckningar och noterade följande frågor och 
pågående ärenden: 
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7. Protokoll, protokollsutdrag 

Förelåg protokollsutdrag från Domarkommittén (DK) där man konstaterar 
att raskompendier för SRD-raser ska samgranskas med Ag SRD. DK ber 
om uppgifter på granskare från Ag SRD beträffande ett antal raser. 
  
Ag SRD uppdrog till Maria Lönnhammar att granska raskompendium för 
japanese chin, till Karin Brostam Berglund att granska raskompendium för 
cavalier king charles spaniel, till Maria Lönnhammar att granska 
raskompendium för yorkshireterrier, till Göran Bodegård att granska 
raskompendium för shar pei. 

Maria Lönnhammar rapporterade att raskompendiet för japanese chin är granskat och 
ser bra ut. Ag SRD beslöt att den ledamot som granskar ett raskompendium också ska 
delge arbetsgruppen resultatet.  

 

6. Ärenden 
6.1 SRD 

6.1.1 NKU BSI enkät till nordiska domare 

Förelåg utkast till enkät och exempel på sammanställning av enkätsvar i verktyget 
Apsis. Enkäten har beslutats av NKUs BSI-grupp och planeras gå ut till samtliga 
nordiska domare. Varje lands kennelklubb skickar enkäten till sina domare och 
sammanställer resultatet. 

Ag SRD konstaterade att Apsis ger mycket överskådliga sammanställningar över svaren 
och uppdrog till Karin Drotz att färdigställa enkäten med tydliga instruktioner efter det 
att den godkänts av NKUs BSI-grupp. 

6.1.2 Informationsfilm om SRD 
Förelåg förslag till innehåll i informationsfilm om SRD sammanställt av Karin Brostam 
Berglund på arbetsgruppens uppdrag. 
Marknadsavdelningens Måns Engelbrektsson välkomnades till mötet för att svara på 
frågor om vilken hjälp Ag SRD kan få med att framställa filmen.  
Följande konstaterades: filmen ska framställas under 2017 och i första hand vända sig 
till mindre erfarna domare, filmens längd ska vara ca 10 minuter, filmen bör ha två 
speakerröster där den ena är intervjuare, filmen bör visa miljöer där olika raser 
förekommer, filmen ska visa var man hittar information på skk.se, filmen bör inte ställa 
krav på mer än en kamera, filmen bör vara engelskspråkig och textas på svenska. 
 
Mötet uppdrog till Kjell Svensson att till Måns E skicka filmen Breed Health Monitoring 
som The Kennel Club producerat och som Ag SRD menar i sitt upplägg är välgjord och 
lättillgänglig.  
Ag SRD uppdrog till Göran Bodegård att utforma förslag till synopsis för filmen.  
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Ag SRD beslöt att tillfråga Karin Brostam Berglund om hon vill åta sig att vara 
projektledare för informationsfilmen. 
 
 
6.2 Utbildning 

 
6.2.1 Generell domarkonferens GDK, 24-25 februari 2018 

Förelåg minnesnoteringar från möte angående Ag SRDs medverkan vid den generella 
domarkonferensen och ett förslag från Åke Hedhammar. Dessutom 
minnesanteckningar från tidigare Ag SRD-möten under 2016 där GDK diskuterats.  
 
Onsdagen den 25 januari äger ett planeringsmöte rum där AG SRD representeras av 
Göran Bodegård, Åke Hedhammar och Karin Drotz. Sammankallande i arbetsgruppen 
för GDK är Kjell Svensson. 

Diskussionen från dagens möte kan sammanfattas enligt nedan. 
 
Ag SRDs intentioner inför konferensen: 
*Alla domare är och ska känna sig berörda av ämnet. 

*Vidga ”SRD-tänket” till att även bejaka variation/bredd inom raser. 
*Fokusera på vad som är önskvärt mer än på vad som är fel när det gäller typ och 
kvalitet, skillnaden mellan rasstandarders ”list of merits” och ”list of faults”. 
*Engagerade deltagare (mentometerknappar ett hjälpmedel?). 
 
Förslag till innehåll: 
*Kort redovisning av uppdaterad statistik gällande kvalitetspriser och SRD-rapporter. 
*Nyheter, inklusive undervisningsmaterial om ögon och rörelser. 
*Variation inom och mellan raser, olycklig homogenisering, vilka variationer är 
önskvärda? Då avses verklig bredd och inte bara hundar som är av kvalitet ”Excellent”. 
*Upplevd konflikt mellan att inspektera sundhet och att kvalitetsbedöma det rastypiska 
(anknyt till enkätsvar från ”brakycefalenkäten”).  
*Hur/varför kom rasstandarder till och hur använder vi dem idag? 
*Nuvarande kriterier och målsättning för avels- och uppfödargrupper motverkar 
genetisk variation och för- och nackdelar med att dela ut cert och cacib till varje 
variant. 
Samtal mellan erfarna uppfödare/domare kring ”variation”, därefter grupparbete. 
*Rasklubbars möjligheter att kartlägga variation inom raser (exemplet chinese crested 
dog/Chinese Crested Club). 
 
Förslag till rubrik (Åke): 
Likheter och olikheter mellan och inom olika hundraser: om att bevara rassärdrag utan 
att överdriva och att bibehålla en hälsosam variation. 
 
Ag SRD uppdrog till Anna Törnlöv, Maria Lönnhammar och Karin Brostam Berglund att 
förbereda frågeställningar kring önskvärda variationer inom raser.  
Ag SRD uppdrog till Åke Hedhammar att föreslå lämpliga frågeställningar för eventuell 
mentometeraktivitet.  
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Ag SRD uppdrog till Göran Bodegård och Åke Hedhammar att introducera avsnittet om 
SRD vid GDK. 
 
6.2.2 Utbildningsmaterial ögon 

Förelåg ny version av Karin Brostam Berglunds förslag till utbildningsmaterial om ögon. 
Som väntat ligger en av svårigheterna i att hitta lämpligt bildmaterial som vi har 
tillstånd att använda. 
 
Ag SRD uppdrog till Karin Drotz att kontakta Marknadsavdelningen med frågan om det 
går att producera lämpliga bilder för ändamålet med hjälp av photo-shop. 
 

7. Protokoll, protokollsutdrag 
Förelåg protokollsutdrag från Centralstyrelsen (CS) angående brev från Göran 
Bodegård. 

Förelåg utdrag ur Avelskommitténs protokoll nr 5/2016 om ”hund med 
andningsproblem i avel”. Hunden har av flera domare fått kritik för påverkad andning 
och vid ett tillfälle även tilldelats disqualified. 
 
AG SRD noterade protokollsutdragen. 

 

8. Information och rapporter 
Åke Hedhammar informerade om skrivelse från ägare till shar pei utställd vid 
Stockholm Hundmässa. Ägaren hävdar att hunden fick ett sämre pris på grund av att 
den hade för få rynkor och undrar hur det går ihop med arbetet för sundare hundar 
utan exteriöra överdrifter.  
Mötet fick ta del av den kritik domaren skrivit och menade att kritiken inte ger 
tillräckligt stöd åt ägarens påstående men väl att hunden hade mindre rynkor än vad 
standarden föreskriver och att det även fanns andra skäl till kvalitetspriset. 

Ag SRD uppdrog till Göran Bodegård att ta upp ärendet med berörd domare för att få 
dennes synpunkter. 

Förelåg inbjudan till seminarium för specialklubbarnas utställnings- och 
domaransvariga den 8-9 april. Ag SRD kommer att representeras vid seminariet och 
hålla en liknande presentation som för länsklubbarna i november 2016. 

 

9. Pågående ärenden 
Pågående ärenden hade redan behandlats. 
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10. Kopia för kännedom 
Förelåg skrivelse till CS med äskande av medel för ytterligare inventering av 
hårlagsvariationerna hos chinese crested dog samt redogörelse för den 
”pilotmönstring” som ägde rum i november månad. 
Förelåg presentation med bearbetning av svar på enkät till domare om brakycefala 
raser med mera.  
Återstår bearbetning av fritextsvaren, Göran Bodegård arbetar vidare med det 
uppdraget. 

 

11. Övriga ärenden 
Inget övrigt ärende fanns att behandla. 
 

12. Ärenden som inte får offentliggöras 
Inget ärende ansågs falla under denna punkt. 
 

13. Nästa möte 
Nästa möte blir den 3 maj kl. 13:00.  

14. Mötet avslutades 
Göran Bodegård tackade arbetsgruppen för dagens möte och avslutade detsamma. 

 

 

Karin Drotz 

Justeras 

 

 

Anna Törnlöv  Göran Bodegård 


