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§ 59 - § 80

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda
domaranvisningar SRD-K torsdagen den 27 september 2012
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Göran Bodegård (ordf.), Dan Ericsson, Svante Frisk, Paula Sunebring
Adjungerade:
Åke Hedhammar, Kjell Svensson, Ulf Uddman (§ 72- § 80)
Protokoll:
Karin Drotz

§ 59

Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 60

Val av justeringsperson
Dan Ericsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 61

Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning fastställdes.

§ 62

Föregående protokoll
Förelåg justerat protokoll från SRD-Ks sammanträde den 9 maj 2012.
Gällande § 46 SRD, aktuellt
§ 46
a) Arbetsgrupp Nordisk Kennelunion NKU.
Vd informerade om att den arbetsgrupp i SRD-frågor som NKU beslutat om,
med syfte att skapa samsyn mellan de nordiska länderna i SRD-frågor, har som
tidsplan för sitt arbete att senast 2013-12-31 redovisa resultatet av en
harmonisering av nordiska domaranvisningar rörande exteriöra överdrifter hos
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rashundar. SRD-K har sedan tidigare utsett Göran Bodegård och Åke
Hedhammar som SKKs representanter i gruppen. Arbetsgruppen leds av Kari
Järvinen (FKK).
SRD-K noterade informationen.
b) Arbetsgrupp FCI.
FCIs General Committee har tillsatt en arbetsgrupp bestående av Kari Järvinen
(ordförande), Gerhard Jipping samt ordföranden i Standards, Scientific och
Breeding Commissions. Gruppen ska arbeta med rashundars genetiska hälsa ur
domar- och uppfödarperspektiv och utifrån hur rasstandarder ska tolkas.
Gruppens arbete ska redovisas i november 2012.
Rapporterade Ulf Uddman, Göran Bodegård och Åke Hedhammar från möte
med Kari Järvinen (FCI) med anledning av arbetsgruppens tillsättning. Vid mötet
deltog även Renée Sporre-Willes, ordförande i FCIs Standards Commission och
Brenda Bonnett, forskare med inriktning på arbete med internationella nätverk
för utbyte av information i hundhälsofrågor.
Förelåg presentation från mötet med redogörelse för SKKs metoder och
instrument i arbetet för sund hundavel och framtagande och implementerande
av SRD/BSI. Förutsättningarna ser olika ut i olika europeiska länder och arbetet
måste anpassas därefter, SKK redovisar i presentationen en i Sverige prövad och
fungerande metod som kan tillämpas av fler länder.
SRD-K tackade för rapporten och ser fram emot vidare kontakter med
arbetsgruppen.
Åke Hedhammar och Göran Bodegård redogjorde för pågående arbete. Klargjordes att
arbetet inom FCI är på planeringsstadiet och att det har fått en utökat omfattning till
att gälla engagemang i hela hälsoarbetet där exteriöra överdrifter är en viktig del.
Förslaget till en webbaserad ”portal” där all information om rasers hälsa samlas har av
Brenda Bonnett presenterats för FCIs General Committee (GC). Beslut om eventuella
anslag för uppbyggnaden av en sådan internationell informationsbank kommer att
fattas av GC i Bukarest den 8-9 oktober i år.
NKUs arbetsgrupp, där Göran Bodegård och Åke Hedhammar ingår, har haft två
sammanträden i Helsingfors i juni och i september. Inom NKU-gruppen pågår arbetet
med att för de nordiska länderna ta fram homogeniserade Special Breed Specific
Instructions (BSI) för exteriördomare. NKUs arbetsgrupp arbetar parallellt med och
utan formellt överinseende av FCIs arbetsgrupp för hälsofrågor.
Både FCIs och NKUs arbetsgrupper leds av Kari Järvinen.
SRD-K tackade för informationen och uttryckte sin tillfredsställelse över att arbetet
inom NKU går framåt utan fördröjning.
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Gällande § 48 Utbildningsmaterial
Mötet diskuterade inom vilken kommittés ansvarsområde framtagande av
utbildningsmaterial för domare ligger. SRD-K beslöt diskutera frågan vid mötet med DK
senare under dagen.
SRD-K menar att en dvd om hundens rörelser är angelägen. SRD-K beslöt lägga ett
förslag till CS om framtagandet av en sådan.
Utbildningsmaterial om hundars ögon
SRD-K uppdrog till Paula Sunebring att ansvara för det vidare arbetet med stöd av Dan
Ericsson.
Protokollet lades med godkännande till handlingarna.
§ 63

SRD-Ks budget
Förelåg resultatrapport som visar att utgifterna för kommitténs arbete håller sig inom
budget.
Diskuterade SRD-K hur framtagandet av en utbildnings-dvd om hundens rörelser bör
finansieras. Föreslog Kjell Svensson att kommittén lägger fram ett förslag till
Centralstyrelsen CS för beslut om tilldelning av resurser.
Beslöt SRD-K att inför projekt av övergripande natur, t.ex produktion av kostsamt
utbildningsmaterial, ska särskilda medel äskas från SKK/CS.
Lades resultatrapporten till handlingarna.
Diskuterade SRD-K behovet av att utbetala reseersättning till klubbfunktionärer som
kallas till möten och till ledamöter för deltagande vid för kommittén intressanta
konferenser.
Beslöt SRD-K att medel ur SRD-Ks budget ska kunna avsättas för sådana aktiviteter.

§ 64

Delegeringsordningen; lägesrapport avseende prioriterade områden
Diskuterade SRD-K arbetet med de olika prioriterade uppdrag som anges i
delegeringsordningen för mandatperioden.
Redogjorde Kjell Svensson för att en tekniska lösning för SKKs nyhetsbrev till
funktionärer, förtroendevalda och medlemmar inom kort är färdig att tas i bruk och att
kommittén bör utse en person som ansvarar för att nyheter från SRD-K förmedlas till
redaktören för nyhetsbrevet.
Konstaterade SRD-K att det pågår arbete inom samtliga för kommittén prioriterade
områden. Uppdrog SRD-K till Göran Bodegård och Dan Ericsson att förse kommande
nyhetsbrev med lämplig information från kommittén.
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§ 65

Möte med Domarkommittén
Gick kommittén igenom punkter för diskussion med DK. Mötet genomförs i syfte att
diskutera de ansvarsområden som berör båda kommittéerna, såsom framtagande av
material för utbildning av domare.
SRD-K menar att kommittén bör beredas möjlighet att yttra sig över aspekter som
ligger inom dess ansvarsområde, främst gällande raskompendier för raser upptagna i
SRD. Exteriördomares möjlighet att integrera kunskaper om såväl rastyp som sundhet
och hälsa är avgörande för kompetensen att göra en korrekt kvalitetsbedömning av
rashundar.
Kjell Svensson informerade om att CS vid sitt senaste möte behandlat frågan om vilken
kommitté som ska ansvara för arbetet gällande presentationsöverdrifter och att CS
beslöt att hänföra frågan till SRD-K.
SRD-K ser samverkan med DK som nödvändig i ett framgångsrikt arbete för att
tillgodose krav på utställda hundars sundhet, hälsa och rastyp.
SRD-K noterade CS beslut.

§ 66

Skrivelse från Göran Bodegård, förslag till ny kvalitetsprisgrad ”Excessive”
Förelåg skrivelse med förslag till inrättandet av ny kvalitetsgrad för att markera faran
med överdrifter av rastyp där inget av nuvarande priser, enligt förslagsställaren, är
användbart. En hund som tilldelas Excessive skulle inte tävla vidare i konkurrensklass
eller tilldelas ck.
SRD-K diskuterade förslaget och fann det intressant för framtida diskussioner då
arbetet med SRD/BSI-frågorna etablerats inom NKU och FCI. Förslaget lades därefter
till handlingarna.

§ 67

Special Breed Specific Instructions BSI, rapport från möten med Nordisk Kennel
Union NKUs arbetsgrupp
Förelåg nordiska allrounddomares synpunkter, utifrån enkätsvar, på vilka raser som
bör ingå i en gemensam nordisk SRD/BSI.
Förelåg minnesanteckningar från möte i Helsingfors 2012-06-27 med representanter
från kennelklubbarna i Danmark, Finland, Norge, Island, Sverige. Arbetsgruppens
uppdrag är att skapa samsyn i SRD-frågor och att presentera gemensamma nordiska
domaranvisningar (BSI) rörande exteriöra överdrifter hos rashundar. Mötet
diskuterade ansvaret för utställningars påverkan av rashundsaveln och fann att det
delas av domare, kennelklubbar, utställningsarrangörer, rasklubbar och uppfödare.
Rasstandarders utformning och domares tolkningar och tillämpningar av rasstandarder
ligger till grund för domares bedömning och påverkar därmed framtida avel.
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Mötet fastslog att arbetet för förbättrad sundhet kombinerad med korrekt rastyp
måste baseras på fokuserad utbildning som ökar kunskap, samsyn och ansvar hos
utställningsdomare och uppfödare. Den veterinärmedicinska kompetensen utgör en
viktig del i underlaget för domaranvisningarna, men ansvaret för bedömning av
sundhet och hälsa hos utställningshundar ska i första hand ligga hos de grupper som är
direkt involverade i utställningsverksamheten.
I den svenska modellen har underlaget till SRD kommit från 5 olika grupper; en grupp
erfarna allrounddomare, rasklubbar, veterinärer, försäkringsbolaget Agria, samtliga
svenska domare (vid generella domarkonferenser). Vid revideringen av SRD har
domarnas rapporter (utvärderingar) av SRD-raserna gjorda vid samtliga
länsklubbsutställningar tillkommit som underlag.
Göran Bodegård rapporterade från mötet i september att ett första utkast till
gemensam nordisk BSI då presenterades för NKU och att detta förutom att lista de
raser som varje nordiskt land aktualiserat även tar upp generella rekommendationer
för alla raser och rekommendationer för olika typer av hundar samt redovisar hur BSI
ska tillämpas av domare.
Ett färdigt förslag till gemensam BSI för NKU-länderna planeras föreligga vid årsskiftet
2012-2013.
SRD-K tackade för rapporten och emotser med intresse fortsatt arbete inom NKU.
§ 68

SRD revidering
Förelåg lista över förslag, från utställningsdomare, till nya raser som bör granskas ur
SRD-synpunkt.
Informerade Göran Bodegård och Karin Drotz om att arbetet med att sammanställa
rasklubbars synpunkter pågår och att dessa kommer att presenteras i samlat skick för
SRD-K och ingå i underlaget till kommande revideringsförslag. Förslaget beräknas vara
färdigt inför den generella domarkonferensen i november och utgör där arbetsmaterial
för gruppdiskussionerna konferensens andra dag
SRD-K noterade informationen och ser fram emot att ta del av förslag till revidering av
SRD.

§ 69

Generella domarkonferensen 17-18 november 2012
Förelåg rapport och preliminärt program för domarkonferensen. Kjell Svensson
föredrog lägesrapport från arbetsgruppen för domarkonferensen. Göran Bodegård och
Karin Drotz informerade om pågående arbete med sammanställningar av det digra
underlag i form av domares rapporter/utvärderingar och annan statistik som står till
buds från 2009-2011. Från Svenska Dvärghundsklubben SDHK har inkommit förslag om
domarinstruktioner beträffande bedömning av andning hos brakycefala
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dvärghundsraser. Förslaget delges lämpligen domare i grupp 9 vid konferensens
gruppdiskussioner.
Representanter för ras-/specialklubbar, utställningsarrangörer, SRD-informatörer och
ringsekreterare kommer under lördag förmiddag att bidra med sin syn på det praktiska
arbetet med SRD.
SRD-K noterade informationen och ser fram emot denna viktiga konferens.
§ 70

Hantering av skrivelser
SRD-K tar del av skrivelser både från privatpersoner och ras-/specialklubbar och dessa
utgör underlag vid revideringsarbetet för respektive ras. Privatpersoner hänvisas till
att föra diskussionerna på klubbnivå för att på det viset i demokratisk ordning påverka
utvecklingen.
SRD-K tar tacksamt och med intresse emot skrivelser i SRD-ärenden från ras- och
specialklubbar.

§ 71

Frågor till specialklubbskonferens 2013
Samtliga kommittéer har fått uppdraget att ta ställning till vilka ämnen som bör
behandlas vid kommande specialklubbskonferens 2013-01-26/27. SRD-K diskuterade
frågan och beslöt inom punkten SRD att ta upp information om pågående arbete och
hittillsvarande resultat samt de olika delar som påverkar rashundsaveln inom SKK där
specialklubbar har en viktig roll både som utställningsarrangörer vid domarval och som
medlemsorganisation för uppfödare och ägare.
SRD-K beslöt att uppdra till ordförande och sekreterare att utforma presentationen vid
specialklubbskonferensen i enlighet med förda diskussioner.

§ 72

Information
Svante Frisk
Rapporterade från sin föreläsning om SRD vid helgkurs i anatomi- och bedömning i
SKKs regi. Intresset bland deltagarna var stort.
Rapporterade från deltagande vid seminarium anordnat av Svenska Klubben för
Engelsk Bulldogg SKEB. Föreläsare var Norman Davis, England.
Åke Hedhammar
Informerade om att The Associate Parliamentary Group for Animal Welfare (APGAW),
en i Storbritannien parlamentariskt tillsatta arbetsgrupp som arbetar med frågor
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avseende genetisk hälsa hos rashundar har kommit med en ny rapport
(http://www.apgaw.org/reports-and-publications/pedigree-dog-report-2012).
Informerade om att Jordbruksverket kommer att anordna en djurskyddskonferens den
13 november. Under rubriken Svenska Kennelklubbens samverkan i
”hundskyddsfrågor” med fokus på avelsaspekterna kommer SKK ta upp både aktuella
och önskvärda samverkansformer.
Informerade om FCI Health Initiative. Med finansiering från SKK och Agrias
Forskningsfond bistår Brenda Bonnett en av FCI tillsatt arbetsgrupp i arbetet med att
utveckla ett FCI engagemang i en global hundhälsoportal.
Kjell Svensson
Rapporterade att information om SRD delgivits Länsklubbarna vid konferens i
september.
Ulf Uddman
Informerade om Centralstyrelsens beslut, med anledning av fråga från SRD-K, att
förlägga ansvaret för presentationsöverdrifter vid utställning till SRD-Ks
ansvarsområde.
Rapporterade från ett möte med brittiska The Kennel Club och förda diskussioner om
gemensamma mål men utifrån olika förutsättningar.
Informerade om signaler från Landsbygdsdepartementet om att ny djurskyddslag
beräknas träda ikraft senare än 2014-01-01.
Informerade om möte mellan The Kennel Club och kennelklubbarna från Sverige,
Norge och Finland som ägt rum i början av september. Respektive klubb redogjorde
där för hur man arbetar med frågorna kring att motverka exteriöra överdrifter.
The Kennel Club framförde vid mötet att de europeiska kennelklubbarna borde öka sitt
engagemang i Bryssel och då inte minst inom Eurogroup for Animal Welfare som
nyligen har inrättat en grupp som specifikt kommer att jobba med sällskapsdjur.
Gruppen har ett stort inflytande på hur frågorna inom EU-kommissionen hanteras och
vad som beslutas.
§ 73

Protokoll från CS
a) CS-protokoll nr 2/2012
b) CS-protokoll nr 3/2012
Noterade SRD-K protokollen som därefter lades till handlingarna.

§ 74

Protokollsutdrag från övriga kommittéer
Förelåg protokollsutdrag från DK angående beslut om att inbjuda SRD-K till gemensamt
möte och angående Shar Peiklubbens instruktion beträffande s.k. tight lip. DK menar
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att instruktionen kan skickas till samtliga svenska domare som dömer rasen och till
utländska domare genom utställningsarrangörens försorg.
Noterade SRD-K protokollsutdragen.

§ 75

Protokoll från FCI
a)FCI General Committee april 2012; main decisions
Noterade SRD-K informationen.

§ 76

Pågående ärenden
Förelåg förteckning över pågående ärenden.
Noterade SRD-K förteckningen.

§ 77

Kopia för kännedom
a) Skrivelse till SSRK angående presentationsöverdrifter
b) SKKs remissvar djurskyddsutredningen
c) PM molosskonferens 2012-10-06
d) News and reports, Advisory Council on the Welfare Issues of Dog Breeding
Noterade SRD-K materialet.

§ 78

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden behandlades.

§ 79

Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats
och/eller i Hundsport Funktionär
Beslöt SRD-K att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan
protokollet är justerat och att uppdra åt SRD-Ks sekreterare att tillsammans med
ansvariga för SKKs nyhetsbrev att avgöra om någon punkt ska publiceras på SKKs
webbplats och/eller i Hundsport Funktionär.
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§ 80

Sammanträdet avslutas
Nästa möte äger rum 2012-12-07 kl.9:00-12:00.

Vid protokollet:

Karin Drotz

Justeras:

Göran Bodegård
Ordförande

Dan Ericsson
Justerare

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

