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Minnesanteckningar förda vid Ag SRDs möte 2017-12-06
Närvarande ledamöter: Göran Bodegård (ordförande), Maria Lönnhammar, Anna
Törnlöv, Karin Brostam Berglund
Närvarande adjungerade: Åke Hedhammar, Kjell Svensson, Lotta Olsson (sekreterare)
1. Mötet öppnas
Göran Bodegård öppnade mötet och hälsade välkomna. Noterades att det är sista
mötet för AgSRD i denna konstellation. Åke och Kjell informerade i stora drag om hur
CS tänkt att lägga upp fortsatt arbete med SRD. Arbetsgruppen för SRD kommer att
rapportera till DK, ansvarig för SRD gruppen blir Kurt Nilsson, DK, med hjälp av Patrik
Cederlöf från AK. Delegeringsordningen är ej färdigställd.
Göran kommer att fortsätta som ”senior adviser” när det gäller SRD.
2. Justeringsperson
Till att justera minnesanteckningarna utsågs Karin Brostam Berglund.
3. Dagordning
Dagordning fastställdes med tillägg under övriga frågor; Generella domarkonferensen
4. Minnesanteckningar från föregående möte 17-10-04
Anteckningarna från föregående möte gicks igenom.
Informationsfilm om SRD. Lotta har varit och pratat med Måns och tittat igenom det
fotade/filmade materialet. Måns tycker att kompletterande film och bilder kan göras
här på kansliet. Ett upplägg liknande som andningsfilmen föreslås av honom. Beslutades
att Karin och Göran fortsätter arbetet med detta projekt och träffar Måns för att se till
att komma framåt i detta. Att filmen endast ska göras med engelsk text är beslutat sedan
tidigare.
Sammanställningen och rapport från hårlagsgranskningsprojektet på Chinese crested är
inte helt färdig. Göran mejlar ut den då den är klar. Göran tar upp detta på den generella
domarkonferensen, GDK.
Granskningen av domarkompendium som rör SRD raser diskuterades. Vilket mandat har
man som granskare? Detta är viktigt att det finns formulerat. Kjell kollar upp och
återkommer.
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Åke informerade om status för inventeringen av de fyra raserna mops, fransk bulldog,
engelsk bulldog och bostonterrier. Inventeringen kommer att påbörjas våren 2018. Ett
tips att ge till rasklubbarna är att kontakta Agnes Thorlaksdottir Chinese crested klubben
om upplägg för inventeringarna
Frågor för sammanställning av SRD rapport. Idag önskar SKK att de berörda rasklubbarna
årligen inkommer med en sammanställning/rapport baserat på SRD rapporter och
kritiker. Lotta har satt samman ett förslag på hjälp frågor, synpunkter från gruppen
önskas. Lotta och Göran jobbar vidare med detta. Diskussion kom upp om syftet med
dessa rapporter.
5. Resultatrapporter
Vi har pengar kvar av årets budget. Kjell påpekar att många gånger söker man pengar
för tidigt till olika projekt, man ska tänka till när i projektet pengarna ska användas.
6. Ärenden
6.1; Hur ser hundar? Rakt fram, åt sidorna? Annas funderingar diskuterades. För att få
mer kunskap om detta kan Berit Wallin kontaktas.
6.2; Ögonmaterialet. Karin presenterade det material hon satt samman med hjälp av
Lotta Bengtsson på SKKs marknadsavdelning. Alla tyckte att det var mycket bra, endast
några små justeringar diskuterades. En stor eloge från gruppen till Karins arbete. Karin
kontaktar Berit Wallin för faktagranskning. Därefter diskuterades distributionen av
materialet. Då målgruppen framför allt är domarkåren bör det läggas som en bilaga till
det digitala SRD dokumentet, läggas med i dokumentationen till GDK och även kunna
användas i domarutbildningen. Dokumentet bör även översättas till engelska.
6.3; ”List of merits” Göran tog upp till diskussion att det idag är fel hos raserna som får
den största uppmärksamheten. Det borde vara en bättre balans mellan bra och dåligt.
Viktigt att inte SRD tolkas som en fellista, notera den inledning av SRD som pekar på de
positiva aspekterna.
6.4; Domarenkäten. Distributionen av sammanställningen av domarenkäten som
gjordes tidigare i år diskuterades då den efterfrågats. Bestämdes att den skickas ut vid
förfrågan från rasklubb.
7. Protokoll, protokollsutdrag
Protokoll av intresse för AG SRD bilagt dagordningen. Ingen speciell punkt noterades.
8. Information och rapporter
NKU/BSI mötet. Åke och Göran rapporterade från mötet som hållits i Oslo den 30
november med anledning av revideringen av SRD/BSI. Ett möte där alla ingående
länder deltog, Sverige representerades av Göran och Åke. Gemensam hållning att inte
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lägga till utan att reducera i SRD/BSI dokumentet. Man kommer att göra justeringar i
texterna för respektive ras så att problemområdena sätts i prioriteringsordning och att
skrivningar som rör samma problematik blir lika mellan raserna. Gruppen delges
protokollet så snart det är färdigt. Synpunkter på ändringarna som föreslagits önskas
snarast möjligt.
9. Pågående ärenden
Pågående ärenden hade redan behandlats.
10. Kopia för kännedom
11. Övriga ärenden
Generella domarkonferensen; Kjell önskade en genomgång av de program punkter där
medlemmar från SRD gruppen är ansvariga/deltager.
SRD uppföljning; Göran ansvarig, redogjorde vad han tänker tala om, här kommer även
ögonmaterialet och hårlagsgranskningsprojektet för Chinese crested att redovisas.
Rollspel; Anna ansvarig.
Rörelser; Anna och Göran kommer att presentera det skrivna material de skrivit om
rörelser.
Karin tillfrågades om hon kunde vara med under punkten Bedömningsteknik med
hänsyn till SRD, Karin tackade ja till detta.
Undervisningen av domare om SRD sker bl a genom SRD möten vid varje SKK
utställning – olika välfungerande dock – Undervisningen och uppdateringen
kommer bli effektivare när SRDgruppen går sammanmed DK enligt den nya
planeringen.
SKK har ett övergripande ansvar över utvecklingen men domarna har en central roll i
detta. Problem med att normaliseringen förskjuts åt det extrema.
Hur ska vi nå ut till allmänheten med rätt och vettig information om problematiken
med bl a kortskalliga raser?
Åke redogjorde för hur arbetet ligger till för seminariet den 23 februari för domare
som dömer kortskalliga raser.
Inför den kommande domarkonferensen 2019 för SDHK´s raser ombads Maria se till
att SRD problematiken finns med i de berörda rasernas domarkompendier.
SRD gruppens arbete diskuterades, hur ska vi synliggöra vad vi gör? Behovet av ett
Newsletter diskuterades.
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12. Ärenden som inte får offentliggöras
Inget ärende ansågs falla under denna punkt.
13. Nästa möte
Beslutas av den kommande arbetsgruppen.
14. Mötet avslutades
Göran Bodegård tackade arbetsgruppen för dagens möte och avslutade härmed detta.

Lotta Olsson
Justeras

Karin Brostam Berglund

Göran Bodegård

