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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda 
domaranvisningar, SRD-K, tisdagen den 17 december 2014. 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 
Göran Bodegård (ordf.), Svante Frisk, Torbjörn Skaar och Paula Sunebring 

Adjungerade: 
Karin Drotz, Åke Hedhammar och Kjell Svensson 

Protokoll 
Anna Qvarfort 

 
 

§ 58 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Göran Bodegård hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter 
mötet öppnat. 

 

§ 59 Val av justeringsperson 

Svante Frisk utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 60 Fastställande av dagordning 

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

SRD-K hade tagit tidigare tagit del av Chow Chow Ringens sammanställning av SRD-
utvärderingar för 2013 och kommer att kalla klubben till ett möte under första 
kvartalet 2015. 

I § 44 föreslog SRD-K SKKs utställningskommitté att göra en justering i kritikblanketten 
för utställning för att man lättare ska kunna se om SRD-notering är gjord. 
Utställningskommittén hade nu beslutat att genomföra justeringen vid nytryck av 
kritikblanketterna. 

Efter ovan noteringar lades protokollet till handlingarna. 

§ 62  Ekonomisk rapport 

SKK/SRD-K nr 4-2014 

2014-12-17 
§ 58 - § 77 
 



  

SKK/SRD-K nr 4-2014 
2014-12-17 

Sida 2/6 
 
 

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

 

§ 63 Förslag inför kommande arbete i SRD-K 

Ordförande Göran Bodegård presenterade ett förslag till kompletterande mål för 
kommittén framöver. Förslaget innebär att SRD-K ska sträva efter att gynna aveln av 
rashundar genom att värna om en kulturhistorisk tradition och hundrasers specifika 
typ utan att djurens hälsa äventyras.  

SRD-K beslutade att framföra att kommittén önskar arbeta med nämnda område 
under nästkommande verksamhetsperiod. 
 

§ 64 Utvärdering av seminarium för domar- utställnings- och SRD-ansvariga i 
länsklubbarna 25-26 oktober 2014 

SRD-K förevisades en sammanställd rapport över utvärderingen av det centralt 
arrangerade seminariet för domar- utställnings- och SRD-ansvariga i länsklubbarna som 
ägde rum under hösten 2014. Kommittén tog även del av en redovisning av de 
diskussioner som förts specifikt kring SRD och BSI.  

Kommittén vill, utifrån utvärderingen, peka på att de SRD-presentationer som förs i 
samband med utställningar nuförtiden har gått ifrån att endast innehålla grunderna för 
SRD till att numer vara diskussioner och erfarenhetsutbyte domare emellan. 
Diskussionerna utvecklas i takt med att SRD/BSI blir alltmer etablerat och mötena 
berör både mer och mindre erfarna domare.  

SRD-K noterade att önskemålet var att SRD/BSI-presentationerna ska vara en del av 
övrig utställningsinformation för domarna.  

Kommittén noterade även att ett flertal länsklubbar gärna ser att SKK föreslår 
presentatörer för SRD/BSI-avsnittet till informationsmötena. 

SRD-K beslutade att be SKKs utställningskommitté om hjälp med att hitta en bra 
struktur att integrera SRD/BSI-presentationerna inför utställningarna.  

 

§ 65 Förfrågan om ekonomiskt bidrag för föreläsning om SRD 

SRD-K har mottagit en förfrågan från Svenska Bergs- och Herdehundsklubben, SBHK, 
om SRD-K kan bidra med ersättning för den inbjudna kommittéledamoten som ska 
föreläsa om SRD på klubbens avelskonferens.  

SBHK har angivit att klubben tycker att det är viktigt att informera om SRD vilket 
kommittén ställer sig mycket positiv till dock ryms inte den här typen av bidrag inom 
SRD-Ks budget. 
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Kommittén beslutade därför att neka förfrågan och inte utbetala något bidrag till 
SBHK. SRD-K uttalade att SKKs avelskommitté är den kommitté som betalar ut bidrag 
för avelskonferenser.  

 
§ 66 Data avseende användningen av BSI 

Göran Bodegård förevisade kommittén sitt egenförfattade ”The Swedish Kennel Club’s 
Breed Specific Instructions (BSI) Programme”, ett aktuellt dokument innehållande en 
sammanställning av hur BSI används, vad implementeringen hittills har lett till, hur 
domare ser på BSI som verktyg för utvalda raser samt för- och nackdelar med 
verktyget. Dokumentet har ersatt den tidigare uppföljningen av BSI och är utlagd på 
SKKs webbplats under rubriken ”Swedish BSI data”. 

Kommittén gick igenom dokumentet och tackade Göran Bodegård för ett bra arbete. 
Därefter lades det till handlingarna.  

 

§ 67  Planering av SRD-/BSI-genomgång vid länsklubbsutställning 

SRD-K ägnade tid åt att diskutera hur kommittén och övriga som har kontakt med de 
presentatörer som ska leda SRD-/BSI-genomgången, kan förbättra kommunikationen 
dem emellan. Kommittén vill gärna finnas till hands och bistå med 
informationsmaterial eller som bollplank om presentatörerna så önskar.  

 

§ 68 Ögonmaterial ”Hundars ögonhälsa” 

SRD-K hade i början av 2014 glädjen att ta del av en föredragning av Berit Wallin 
Håkansson inom ämnet hundögats adnexa. Nu förevisades kommittén hela det 
gedigna skriftliga material som är en slutprodukt skapad av Berit Wallin Håkansson för 
SKKs räkning innehållande text och bild som visar den ögonproblematik som 
företrädesvis drabbar vissa raser. Materialet ska så småningom göras tillgängligt för 
bland annat exteriördomare.  

SRD-K uttalade ett starkt önskemål om att adnexa-projektet ska erhålla ekonomiska 
medel för att möjliggöra en översättning av materialet till engelska och på så sätt öka 
den internationella tillgängligheten. Kommittén ser gärna att översättningen sker så 
snart det är möjligt då materialets innehåll är mycket viktigt. 

För att textens innehåll ska komma till sin rätt som utbildningsmaterial önskar SRD-K 
att bilder och beskrivning av önskvärd ögonform och adnexa ska presenteras.  

    
§ 69 SRD-/BSI-statistik 2009-2014  

SRD-K gick igenom de nuvarande rutinerna för hantering av SRD/BSI samt statistik över 
inkomna rapporter från domare mellan år 2009 och 2014.  

Kommittén konstaterade att det krävs kontinuerlig hantering och uppföljning för att 
kunna utvärdera verktyget. Att sprida informationen är väldigt viktigt och att 
tillhandahålla ett bra och lättläst material. 
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SRD-K planerar att skicka SRD-/BSI-material till en större målgrupp än vad som var 
beslutat från början. Det finns behov att trycka upp fler broschyrer för att sprida bland 
ringsekreterare, veterinärer med flera. SKKs kansli uppdrogs att sköta beställningen av 
tryckt material. 

 

§ 70 Protokoll och protokollsutdrag 

 CS-protokoll 5-2014 
Vid CS genomgång av SRD-Ks protokoll 3-2014 § 42 noterades att SRD-K önskar 
avsätta medel för att arvodera de domare som sköter BSI-presentationer vid 
länsklubbarnas utställningar.  

SRD-K noterade att Ulf Uddman uppdragits av CS att göra en konsekvensanalys 
till förslaget.  

SRD-K föreslog att SKKs utställningskommitté ska vara behjälplig med att se 
efter om det kan vara rimligt att verkställa förslaget om arvodering.  

 FCI cirkulär 55-2014 

 FCI Scientific and Standard Commission april 2014 

SRD-K noterade protokollen från FCI 

 

  Protokollsutdrag från SKKs domarkommitté 

SRD-K noterade protokollsutdraget som tog upp ett redan färdigbehandlat ärende. 

 

§ 71 Information och rapporter 

Paula Sunebring rapporterade kort från Svenska Bassethoundsällskapets avelsmöte i 
november 2014.  

Åke Hedhammar informerade om att veterinär, Anna Rave, har anställts på SKKs kansli 
på halvtid för att bistå i veterinärmedicinska frågor.  

Vidare rapporterade han att en arbetsgrupp, bestående av ledamöter från 
Specialklubben för engelsk bulldogg, representanter för SKKs avelskommitté och SKKs 
kansli, arbetar med RAS för engelsk bulldogg och beräknar vara klara inom kort. 
Därefter ska RAS implementeras och klubben ska uppmuntra uppfödarna att bedriva 
avel av engelsk bulldogg i enlighet med de reviderade avelsstrategierna.  

 

§ 72  Pågående ärenden 

Det förelåg en förteckning över kommitténs pågående ärenden.  

SRD-K gick igenom förteckningen och reviderade den samt fattade beslut avseende 
nedan punkter: 

 SRD-K föreslog ett preliminärt datum för kommande brakycefalikonferens till 
den 27-28 februari 2016.  
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 Under rubriken ”ögon” uppdrogs Paula Sunebring och Torbjörn Skaar att 
sammanställa ett utskick till klubbarna som sedan skickas ut från SKKs kansli.  

 Svante Frisk uppdrogs att ta fram ett material gällande hundars rörelse till Dog 
Health Workshop i Dortmund i februari 2015. 

 Kommittén ska ta en kontakt med Chinese crested club avseende den 
planerade mönstringen av delvis håriga chinese crested. 

 

§ 73  Kopia för kännedom 

 Text angående att bevara rasers kynologiska värde av Göran Bodegård 
 Text ”Nordiskt samarbetet ger NKU BSI” av Karin Drotz och Göran Bodegård 

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

§ 74  Övriga ärenden 

a) SRD-K diskuterade på förekommen anledning exteriören hos vinnaren i 
rasringen för basset hound på Stockholm Hundmässa.  

Mot bakgrund av den debatt som bedrivits de sista åren önskar SRD-K inhämta 
domarens kommentar till valet av BIR-hund av rasen basset hound. Kommittén 
konstaterade att resultatet, från publikt håll, redan har uppmärksammats och 
dessvärre på ett negativt sätt.  

SRD-K uppdrog till kommittéordförande Göran Bodegård att tillskriva den 
aktuella domaren. 

b) Den 7-8 februari 2015 äger SKKs specialklubbskonferens rum och SRD-K 
kommer att medverka under söndagen. 

c) Den 18-19 april kommer SRD-K delta i ett seminarium för domar- och 
utställningsansvariga. 

 

§ 75 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

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

§ 76  Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 19 februari 2015. 

 
§ 77  Sammanträdets avslutande 

Kommittén underrättades om att den välkända och omtyckta allrounddomaren, 
kynologiska experten och kollegan Kenneth Edh avlidit under dagen. De närvarande på 
mötet avhöll en tyst minut och hedrade minnet av Kenneth. 
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Ordförande Göran Bodegård avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Karin Drotz 

 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Göran Bodegård,    Svante Frisk 
ordförande     justerare  

 

 

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

 

 


