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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda 
domaranvisningar, SRD-K, torsdagen den 19 februari 2015. 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 
Göran Bodegård (ordf.), Torbjörn Skaar, Paula Sunebring och Anna Törnlöv 

Adjungerade: 
Karin Drotz, Åke Hedhammar och Kjell Svensson 

Protokoll 
Anna Qvarfort 

 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Göran Bodegård hälsade de närvarande välkomna. Anna Törnlöv, ny 
ledamot i SRD-K hälsades extra välkommen varefter mötet förklarades öppnat. 

 

§ 2 Val av justeringsperson 

Paula Sunebring utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Kommittén beslutade att fastställa den föreliggande dagordningen. 
 
§ 4 Föregående protokoll 

SRD-K hade, i enlighet med § 61 kommit överens med Chow Chow Ringen om ett 
mötesdatum under våren. Mötet med rasklubben kommer att äga rum den 16 april.  

§ 67 behandlade planeringen av SRD-/BSI-genomgångar inför länsklubbsutställningar. 
Kommittén tog tillfället i akt att inhämta synpunkter från kommitténs nya ledamot om 
hennes upplevelser under de SRD-BSI-genomgångar som hon deltagit i. Återigen 
konstaterade SRD-K att de bästa genomgångarna är de som genomförs i anslutning till 
övrig information till domare inför utställningen och inte förläggs separat.  

I § 69 konstaterades att det krävs kontinuerligt arbete för att kunna hantera och följa 
upp den statistik utifrån inkomna SRD-rapporter som inkommer från utställningarna. 
SRD-K noterade på dagens möte att över 1000 rapporter har kommit in och att det 
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kräver ett samarbete mellan SKK och rasklubbarna för att kunna nyttja det materialet 
på bästa sätt. 

I enlighet med § 70 hade SKK/CS nyligen beslutat att arvodering av SRD-/BSI-
presentatörerna är genomförbart och att SRD-K ska stå för de ekonomiska resurserna 
vilka bör rymmas inom kommitténs budget. SRD-K beslutade på dagens möte om ett 
arvode på 500 kr per person för genomförd SRD-/BSI-presentation.  

Den planerade mönstringen av chinese crested blev inte av i början av året men Paula 
Sunebring uppdrogs att hålla fortsatt kontakt med klubben i frågan.  

Efter ovan noteringar lades protokollet till handlingarna.  

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

Kommittén gick igenom den ekonomiska rapporten för och konstaterade att utgifterna 
under 2014 ligger väl inom ramen för den lagda budgeten. 
 
Därefter lades rapporten till handlingarna. 

 

§ 6 Basset hound 

SRD-K diskuterade det stundande uppfödarmöte, till vilket SKK/AK har beviljat 
konferensbidrag, och som ska hållas av Svenska Bassetklubben i april. SRD-K noterade 
att programmet innehöll en punkt rörande SRD vilket kommittén såg som mycket 
positivt. Inom Svenska Bassetklubben finns rasklubben Svenska Basset houndsällskapet 
som har rasansvar för den basset-ras som återfinns på listan över SRD-raser och som 
SRD-K önskar stötta lite extra. Kommittén diskuterade rasens utveckling under senare 
tid och konstaterade att man önskade ta del av hur klubben ser på arbetet för en 
sundare exteriör. 

SRD-K beslutade att kalla rasklubben till möte den 8 april. Samtliga ledamöter och 
adjungerade i kommittén är välkomna att närvara. Sekreterare Anna Qvarfort 
uppdrogs att kalla klubben till möte. 
 

§ 7 Brakycefalikonferens 

Kommittén diskuterade upplägget för den konferens för kortnosade raser som SRD-K 
planerar att genomföra under våren 2016.  

Den arbetsgrupp, bestående av Göran Bodegård, Torbjörn Skaar, Åke Hedhammar, 
Pekka Olson och Karin Drotz, som tillsatts för att planera konferensen kommer inom 
kort att ha ett möte. Arbetsgruppen kommer att rapportera vidare om arbetet både till 
SRD-K och även till SKKs avelskommitté. 

 

 

§ 8 Protokoll  
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 FCI Minutes General Assembly 

 SRD-K noterade protokollet från FCI 

 

§ 9 International Partnership for Dogs 

I februari 2015 ägde den internationella konferensen Dog Health Workshop rum i 
Dortmund. Där samlades hundkunniga personer från hela världen för att utbyta 
erfarenheter samt för att hitta gemensamma vägar att gå för att förbättra hundars 
hälsa. Workshopen pågick i två dagar och de över 100 deltagarna diskuterade ämnen 
som beteende, rasspecifika hälsostrategier, genetiska tester och hundars rörelser. 
SRD-Ks ordförande Göran Bodegård samt Åke Hedhammar deltog tillsammans med 
flera representanter från SKK.  

I den workshop som var direkt anknuten till SRD-området fördes bland annat ingående 
diskussioner om hundars rörelser. Värdlandet Tyskland har satsat stora resurser på att 
forska och ta fram information inom det området. Göran Bodegård redogjorde för 
diskussionerna i korthet och SRD-K beslutade att Anna Törnlöv ska fortsätta det 
påbörjade arbetet att ta fram ett informationsmaterial om rörelser som ska komma 
exteriördomare till gagn.  

Under helgen presenterades även webbsiten DogWellnet.com som är resultatet av ett 
internationellt samarbete. Det är en webbplattform för informationsutbyte och tanken 
är att där även ska rymmas ett levande diskussionsforum där initierade och 
intresserade personer kan föra dialog i olika hundrelaterade ämnen. 

 

§ 10 Information och rapporter 

Göran Bodegård informerade om arbetet som pågå i NKU BSIs arbetsgrupp, i vilken 
han ingår för SRD-Ks räkning. 

Torbjörn Skaar berättade att han har funderat en del kring hur presentationen av 
SRD/BSI kan framställas för exteriördomare på ett inspirerande och informativt sätt. 

Kjell Svensson meddelade att domare och ringsekreterare har informerats om den nya 
blanketten med en tillagd ”kryssruta” som ringsekreteraren kryssar i ifall SRD-notering 
finns skriven på kritiken. 

Karin Drotz tar även hon upp frågan gällande SRD-presentationer på utställningar och 
hur de presentatörer som ansvarar för dessa tillfällen väljs och informeras. I nuläget 
tillfrågas presentatörer från centralt håll inför varje utställning vilket varit 
länsklubbarnas önskemål.  Samma rutiner fortsätter under 2015, men SRD-K tar också 
gärna emot synpunkter och förslag från arrangerande klubb för bästa möjliga planering 
inför och i samband med varje utställningstillfälle. Ett lyckat resultat är starkt kopplat 
till samverkan mellan arrangör och BSI-presentatör. 

Åke Hedhammar informerade om att RAS för engelsk bulldogg är nyligen reviderat och 
att ett stort arbete med detta utförts av en arbetsgrupp bestående av representanter 
från rasklubben, SKK och från veterinärt håll tillsammans.  
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Åke Hedhammar berättade vidare om det arbete som SKK med flera har genomfört 
och det uttalande som är gjort gällande avel med shar pei.  

 

§ 11  Pågående ärenden 

Det förelåg en förteckning över kommitténs pågående ärenden.  

SRD-K gick igenom förteckningen och reviderade den. 

 

§ 12  Kopia för kännedom 

 Utskick till klubbar med raser som berörs av SRD 
 Utskick; rutiner för länsklubb för tillämpning av SRD 

SRD-K tog del av dokumenten och lade de därefter till handlingarna.  

§ 13 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

SRD-K beslutade att en paragraf från dagens sammanträde ska falla under denna 
punkt.  
 

§ 14  Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 8 april 

 
§ 15  Sammanträdets avslutande 

Ordförande Göran Bodegård avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

 

Justeras     Justeras 
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Göran Bodegård,    Paula Sunebring 
ordförande     justerare  

 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 


