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SKK/SRD-K nr 2-2015
2015-04-08
§ 16 - § 33

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda
domaranvisningar, SRD-K, torsdagen den 8 april 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

§ 16

Sammanträdet öppnas

Ordförande Göran Bodegård hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
§ 17

Val av justeringsperson

Anna Törnlöv utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 18

Fastställande av dagordning

Kommittén beslutade att fastställa den föreliggande dagordningen.
§ 19

Föregående protokoll

SRD-K diskuterade punkter som bör avhandlas vid det förestående mötet med Chow
Chow Ringen.
Utifrån § 9 diskuterades på vilket sätt SRD-K bäst bidrar till International Partnership
for Dogs, IPFD. Kommittén konstaterade att man gärna bistår i frågor inom
kommitténs kompetensområde.
Under § 10 på kommitténs föregående möte diskuterades de SRD-presentationer som
klubbar bör hålla för domarna innan utställningens början. Som en uppföljning av den
diskussionen redogjorde Göran Bodegård för hur Stockholms Kennelklubb hade förfarit
med informationen på den senaste länsklubbsutställningen.
Den frekvent förekommande frågan gällande hur domare bäst informerats har
förekommit på SRD-Ks dagordning oftare på senare tid. För att komma vidare i
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resonemanget beslutade kommittén att uppdra åt Torbjörn Skaar att representera
SRD-K på det kommande gemensamma mötet mellan SKKs utställningskommitté och
Domarkommittén för att diskutera fungerande rutiner.
Efter ovan noteringar och beslut lades protokollet till handlingarna.
§ 20

Ekonomisk rapport

Kommittén gick igenom den ekonomiska rapporten till och med mars och
konstaterade att ett fåtal kostnader hade bokförts så här långt.
Därefter lades rapporten till handlingarna.
§ 21

Sammanställning av SRD-rapporter och kritiker

a) Borzoi
Karin Drotz redogjorde för den dialog hon haft med Borzoi-Ringen gällande
klubbens sammanställning och utvärdering av de inkomna SRD-rapporterna för
rasen för år 2014.
I den välarbetade sammanställningen från klubben framkom också en önskan
samt motivering att ta bort avsnittet gällande ögon för borzoi i SRD/BSI.
SRD-K konstaterade att ovan önskemål inte är möjligt att tillgodose då
dokumentet är ett nordiskt dokument och inga ändringar låter sig göras i
nuläget.
SRD-K noterade skrivelsen för vidare behandling inför nästa revidering av NKUs
BSI.
b) Yorkshireterrier
Svenska Yorkshireterrier Sällskapet hade inkommit med en sammanställning
över SRD-rapporter för 2014 och My Dog 2015.
SRD-K noterade det inkomna materialet och konstaterade att det vore av vikt
att få ta del av klubbens kommentarer och tankar kring det material som de
skickat in.
c) Chow chow
SRD-K hade mottagit sammanställning över kritiker med SRD-noteringar från
CHow chow ringen. Klubben hade även gjort en kort notering gällande det
insända materialet.
SRD-K noterade den inkomna sammanställningen och konstaterade att det
vore av vikt att få ta del av klubbens kommentarer och tankar kring det
material som de skickat in.
SRD-K uppmanade även andra berörda klubbar att delge SRD-K sina
sammanställningar och kommentarer.
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§ 22

Önskemål från en rasklubb

Kommittén hade mottagit ett mejl från en rasklubbsordförande som uttryckte oro för
hur rasen hanteras såväl kynologiskt som veterinärmedicinskt. Klubbens ordförande
önskade träffa Göran Bodegård, Nina Karlsdotter och Karin Drotz för att diskutera olika
frågor där rasklubben känner oro.
Kommittén beslutade att uppdrag till Göran Bodegård att besvara skriftställaren inom
kort.
§ 23

Underlag till SKKs verksamhetsberättelse och sammanfattning av SRD-Ks
prioriterade områden 2013-2014
SRD-K tog del av den information som skickats till SKKs centralstyrelse att utgöra
underlag för SKKs verksamhetsberättelse. Texten inkluderade även en redogörelse
över hur SRD-K har arbetat med de prioriterade områden som kommittén haft sedan
Kennelfullmäktige 2013.
SRD-K enades om att texten var bra och detta är information som kommittén önskar
sprida på lämpligt sätt i sin helhet.
§ 24 Förslag till utskick till klubbar gällande ögonproblematik
Paula Sunebring och Torbjörn Skaar presenterade ett kort textförslag som är tänkt att
skickas ut till klubbar för att samla material till en framtida dokumentation om
respektive ras rastypiska och sunda ögon.
Tanken med det kommande utskicket är att klubbarna ska tillfrågas att bidra med
material och även synpunkter på vad som är önskvärt och sunt inom respektive ras
samt vilka avvikelse som är förekommande och bör beaktas vid prissättning på
utställning SRD-K uppdrog till Karin Drotz att skicka förfrågan till berörda ras- och
specialklubbar och bifoga det material om adnexa som Berit Wallin Håkansson
sammanställt.
§ 25

Protokoll

 CS 1-2015
SRD-K noterade protokollet från SKKs centralstyrelse
§ 26 Protokollsutdrag
 CS 1-2015 § 3
SRD-K tog del av ett protokollsutdrag där Centralstyrelsen fastställt SRD-Ks protokoll 52014 där kommittén beslutat att införa arvode för de personer som sköter SRD/BSIpresentationer vid länsklubbarnas utställningar. Posten kommer att föras in i SRD-Ks
budget och summan (25 000 kr) kommer att tas ur befintliga medel.
SRD-K noterade informationen.
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§ 27

Information och rapporter

Åke Hedhammar informerade om att han, tillsammans med SKKs nyanställda
veterinärmedicinska expert Linda Andersson, hade påbörjat ett projekt för att ta
tillvara på alla de viktuppgifter som finns registrerade för röntgade hundar.
Förhoppningen är att en sammanställning och studie av dessa ska leda till något
matnyttigt som kan koppla samman hundars vikt med hälsotillstånd. Åke Hedhammar
konstaterade att i The Kennel Clubs motsvarighet till BSI, Breed Watch Booklet, nämns
body condition score som ett mätvärde för flera raser.
Anna Törnlöv redogjorde för sina tankar kring det uppdrag hon tilldelats gällande
hundars rörelser. Hon konstaterade att det är ett svårt ämne att redogöra för men
kommer att fortsätta uppdraget och redovisa vartefter. Kommittén diskuterade
svårigheten att bedöma rörelser, för rasen normala rörelser, hälta och rörelser som
påverkas av hundens mentalitet eller sinnesstämning.
Paula Sunebring hade deltagit i en avelskonferens för bassetraserna.
§ 28

Pågående ärenden

Det förelåg en förteckning över kommitténs pågående ärenden.
Gällande det pågående ärendet att få till stånd en mönstring av hundar av rasen
chinese crested beslutade SRD-K att uppdra åt Paula Sunebring att kontakta
rasklubben för att inhämta förslag på lämpliga datum för genomförande.
SRD-K gick igenom resten av förteckningen och reviderade den.
§ 29



Kopia för kännedom
Neapolitan Tipping Point
Studie avseende syringomyeli, SM hos cavalier king charles spaniel

SRD-K tog del av dokumenten och lade de därefter till handlingarna.
§ 30 Möte med Svenska Basset Hound Sällskapet, SBHS, och Svenska
Bassetklubben, SBAK
Enligt tidigare överenskommelse hade SRD-K bjudit in SBHS samt representant från
specialklubben till möte med kommittén.
Under mötet diskuterades basset hounds utveckling sedan SRD tillkom och hur
klubben har arbetat för att främja rasens hälsostatus på senare tid. Även rasens
förekomst på SRD-listan diskuterades och samtliga var överens om att rasen utan
tvekan ska finnas upptagen i SRD.
Rasklubben påtalade att det är viktigt att domarna följer riktlinjerna och inte premierar
hundar som de även ger SRD-noteringar då det ger en tvetydig och missvisande bild av
vad som är önskvärt hos rasen.
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Vidare diskuterades förekommande problem hos basset hound och huruvida SRD är
verksamt i arbetet för att förbättra hälsostatusen avseende dessa.
Under mötet diskuterades även mentalitet hos basset hound och SRD-K tipsade
klubben om att titta på den framtagna BPH-filmen för att se om BPH kan vara något för
basset hound och dess ägare.
Utförligare minnesanteckningar skrevs under mötet.
§ 31

Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat

SRD-K beslutade att en paragraf från dagens sammanträde ska falla under denna
punkt.
§ 32

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum den 27 maj.
§ 33

Sammanträdets avslutande

Ordförande Göran Bodegård avslutade mötet.

Vid protokollet

Anna Qvarfort

Justeras

Justeras

Göran Bodegård,
ordförande

Anna Törnlöv
justerare

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

