SKK/SRD-K nr 5-2012
2012-12-07
Sida 1/5

SKK/SRD-K nr 5-2012
2012-12-07
§ 81-94

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté
för särskilda domaranvisningar SRD-K torsdagen den 7 december 2012
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Göran Bodegård (ordf.), Paula Sunebring
Anmält förhinder:
Dan Ericsson, Svante Frisk
Adjungerade:
Åke Hedhammar, Kjell Svensson, Ulf Uddman
Protokoll:
Karin Drotz

§ 81 Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 82 Val av justeringsperson
Paula Sunebring utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 83 Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning fastställdes.
§ 84 Föregående protokoll
Förelåg justerat protokoll från SRD-Ks sammanträde den 27 september 2012.
Gällande § 72 Information och rapporter från SRD-Ks ledamöter och adjungerade.
Ulf Uddman informerade om signaler från Landsbygdsdepartementet om att ny
djurskyddslag beräknas träda ikraft senare än 2014-01-01.
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Ulf Uddman kompletterade informationen med att den nya lagstiftningen troligen inte
kommer att beslutas i sin helhet av Riksdagen utan att delbeslut kommer att tas både
före och efter nästa val.

Protokollet lades med godkännande till handlingarna.
§ 85

Generella Domarkonferensen (GDK)

Redovisade Kjell Svensson kort den utvärdering som gjordes av deltagarna vid den
generella domarkonferensen den 17-18 november 2012. Utvärderingarna är överlag
positiva när det gäller arrangemang och konferensinnehåll. En utförligare genomgång
av utvärderingarna kommer att göras i samband med arbetsgruppen för GDKs möte i
januari.
Uttryckte SRD-K sin glädje över den goda stämningen och det positiva arbetsklimatet
som rådde vid konferensen.
§ 86

SRD revidering, arbetsmaterial från GDK

Förelåg sammanställning av redovisningar från söndagens grupparbeten i 16 olika
grupper, sammanställning av domares utvärderingar 2009-2012, sammanställning av
ras- och specialklubbars synpunkter samt allrounddomares enkätsvar från 2012.
Merparten av dagens möte ägnades dels åt övergripande diskussioner och dels åt
genomgång av delar av nu föreliggande material inför revideringen nästa år. Återstår
genomgång av veterinärmedicinska data och rasklubbarnas synpunkter innan ett
förslag till reviderade särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD) kan presenteras.
I arbetsmaterialet vid GDK redovisades både nuvarande SRD-raser och raser listade i
övriga nordiska länders motsvarighet till SRD, sammanlagt 59 raser. Konferensen hade
därutöver möjlighet att föreslå ytterligare raser. I redovisningarna aktualiseras därmed
fjorton raser utöver de 59.
Förde kommittén en diskussion om antalet raser i SRD och enades om att ett alltför
stort antal raser kan medföra att domaranvisningarnas betydelse urvattnas. Lämpligt
antal ansåg kommittén vara ca 50 raser. Fel som är vanliga inom en ras föranleder inte
placering i SRD såvida de inte påverkar hälsa och sundhet. Diskussioner om rasers
exteriör i förhållande till rasstandarden hänförs i övrigt till domarkonferenser
arrangerade av ras- och specialklubbar.
Beslöt SRD-K att tillskriva ras- och specialklubbar för nya raser som aktualiserats av
övriga nordiska länder och av GDK med förfrågan om klubbarnas synpunkter på de
riskområden som föreslagits.

SKK/XX nr x-åååå
2012-12-07
Sida 3/5

Diskuterade kommittén de olika problem som tagits upp under GDK och hänförde dem
till tre olika rubriker; SRD-exteriör, SRD-mentalitet och SRD-presentationsöverdrifter.
Frågan om mentalitet bör tas upp som ett riskområde i SRD har diskuterats i olika
sammanhang, bl.a. inom Nordisk Kennelunion (NKU) och dess arbetsgrupp för en
gemensam nordisk SRD/BSI. Rasförbud genom lagstiftning är verklighet i flera andra
nordiska länder och talar för behovet av att uppmärksamma mentalitet även inom
SRD/BSI.
Direktiv till exteriördomare om hur mentalitet ska bedömas finns i
utställningsbestämmelserna och även generellt för alla raser i SRD.
Efter diskussion beslöt kommittén att mentalitet bör vara ett område som bevakas av
SRD, att informera Kommittén för Hundars Mentalitet (KHM) om beslutet och att föra
upp frågan om fortsatt samverkan mellan kommittéerna.
Arbetet med harmonisering av ett gemensamt nordiskt dokument NKUBSI aktualiseras av Göran Bodegård, som vid NKU-möte den 6 februari kommer att
rapportera om revideringsarbetets fortskridande inom SKK.
Beslöt SRD-K att vid nästa möte inom NKU föreslå att de tre aspekterna av avvikelser
som domare kan observera i ringen – exteriör, mentalitet och presentationsöverdrifter
─ tydliggörs i det kommande dokumentet för de raser där något/några av dessa
förhållanden är aktuella.
§ 87

Information
Karin Drotz

Rapporterade att specialklubbarnas utställningsansvariga vid konferens den 21 oktober
fått information om SRD-rutinerna.
§ 88 Protokoll från CS
a) CS-protokoll nr 4/2012
Noterade SRD-K protokollet som därefter lades till handlingarna.
§ 89

Protokoll från FCI

a) Cirkular 55/2012 Minutes of the FCI General Committee Vienna 11-13 april
b) FCI General Committee Bucharest, 8-9 oktober 2012; main decisions
Noterade SRD-K informationen.
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§ 90 Pågående ärenden
Förelåg förteckning över pågående ärenden.
Noterade SRD-K förteckningen och kommenterade vikten av att ett nyhetsbrev till
berörda målgrupper kommer till stånd.
§ 91 Kopia för kännedom
a) Till arbetsgruppen för Standardfrågor, skrivelse från SRD-K om presentation av
chinese crested dog i förhållande till standardformuleringar för de olika hårlagen
b) Beträffande Brakycefaliska syndromet, skrivelse från Cavaliersällskapet och svar från
Göran Bodegård/SRD-K
c) Some data from SKK’s SRD/BSI program during 2009-2012, Göran Bodegård, artikel i
Our Dogs
d) Minnesanteckningar vid möte 2012-09-27 mellan SKK/DK och SKK/SRD-K
Noterade SRD-K skrivelser, minnesanteckningar och artikel. Den mer genomgripande
uppföljning av SRD-arbetet som efterfrågats bl.a. av utländska domare finns nu på
engelska, ”Some data from SKK’s SRD/BSI program during 2009-2012”.
§ 92

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.
§ 93 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.
§ 94 Sammanträdet avslutas
Nästa möte äger rum 2012-01-30 med start kl.10:00.

Vid protokollet:

Karin Drotz
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Justeras:

Göran Bodegård
Ordförande

Paula Sunebring
Justerare

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

