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SKK/UtstK nr 1-2018
2018-02-07
§§ 1-24

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
onsdag 7 februari 2018 på SKKs kansli i Rotebro.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Kerstin Eklund, Viktoria Engström, Bo Wiberg,
Birgitta Bernhed, Madeleine Bäckman, Cindy Pettersson, Thommy Sundell
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli, Lotta Olsson SKK kansli
Protokoll: Jenny Damgren
§1
Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Alla ledamöter presenterade
sig kort.
§2
Val av justerare
Birgitta Bernhed utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Genomgång av kommitténs arbete
a) Delegeringsordningen för UtstK gicks igenom.
UtstK diskuterade ingående Prioriterade områden i delegeringsordningen. Gällande
UtstKs utbildningsansvar beslutades att tillsätta en arbetsgrupp att se över vilka behov
som finns av kommande distansutbildningar. Gruppen består av Birgitta Bernhed
(sammankallande), Viktoria Engström, Madeleine Bäckman och Bo Wiberg.
UtstK diskuterade hur kommittén kan verka för tillgänglighet, både fysiskt på
utställningar och att i andra sammanhang göra till exempel regler och
utbildningsmaterial tillgängligt för så många som möjligt. Ämnet kommer också
diskuteras på det gemensamma mötet mellan UtstK och Domarkommittén i höst.
b) Verkställande utskott
Utställningskommitténs verkställande utskott (VU) fastställdes. De som ingår är Bo
Skalin, Kerstin Eklund och Viktoria Engström.
c) Lathund för ledamöter i SKK Centralstyrelses kommittéer och arbetsgrupper gicks
igenom.
UtstK noterade informationen.
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§4
Föregående protokoll
Protokoll 5-2017 gicks igenom och lades till handlingarna.
§5
Bordlagda ärenden
§105 Bestyrelserapporter, Västernorrlands Kennelklubb Sundsvall 7-8 oktober
UtstK gick igenom de kompletterande uppgifter som inkommit och noterar att klubben
har vidtagit åtgärder. Därmed läggs ärendet till handlingarna.
§6
Övriga protokoll
a) Centralstyrelsen (CS)
För kännedom fanns protokoll 7-2017 från 1-2 november 2017.
UtstK noterade informationen.
b) Domarkommittén (DK)
För kännedom fanns protokoll från möte 5-2017, 26 oktober 2017.
UtstK noterade informationen.
c) Disciplinnämnden (DN)
För kännedom fanns beslut 83/2017 gällande personer som tilldelats varning och 18
månaders registreringsförbud. Personerna är ringsekreterare respektive CUA.
UtstK noterade informationen som inte föranledde någon åtgärd.
För kännedom fanns beslut 91/2017 gällande person som uteslutits ur SKKorganisationen. Personen är ringsekreterare.
UtstK beslutade att avauktorisera personen som ringsekreterare.
§7
Resultatrapport
För kännedom fanns ekonomisk rapport för UtstK fram till december 2017.
Rapporten gicks igenom och lades till handlingarna.
§8
Information från ordföranden
Bo Skalin informerade om SKKs kommande generella domarkonferens Hundrasers
hållbarhet, 24-25 februari. På fredagen den 23 februari genomförs ett särskilt
exteriördomarseminarium rörande den brakycefala problematiken.
Samma datum, 24-25 februari, har FCIs Show- och Show Judges Commissions möte, dit
åker Mats Stenmark som representant från SKK.
UtstK noterade informationen.
§9
Information från ledamöterna
Viktoria Engström informerade om att det har bildats en interimsstyrelse för att starta
upp Ringsekreterarföreningen igen.
UtstK noterade informationen.
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Birgitta Bernhed informerade från länsklubbarnas ordförandemöte där frågan om
kritikerna från utställningar behöver skickas till ras- och specialklubbarna kommit upp.
UtstK svarar att eftersom det är en del av avelsutvärderingen ingår det i
länsklubbarnas uppdrag att skicka dem till aktuella klubbar.
Vidare hade det diskuterats på ordförendemötet vilka grupp-finaler det ska finnas.
UtstK tar med sig frågeställningen till nästa regelrevidering.
Birgitta Bernhed tog upp situationen med importerade valpar som inte registrerats i
SKK.
UtstK påminde om att en importerad svenskägd valp som ska delta på utställning i
inofficiell valpklass ska vara under registrering vid anmälningstidens utgång för att få
delta. Under registrering innebär att ansökan om registrering ska vara inskickad till
SKK.
§ 10 Information från tävlings- och utbildningschefen
Kjell Svensson informerade om den nya version av Katalog för PC 9.0 som lanserades i
november.
Vidare informerade Kjell om planerna på ett samarrangemang med Finska
Kennelklubben om att ha en utställning i norr. Om planerna blir verklighet har
projektet trolig start kring 2021.
Kjell informerade om uppdaterade rutiner kring domarinbjudan för läns- och
specialklubbar. Domarkommittén (DK) har på uppdrag av CS uppdaterat rutinerna
kring domarinbjudningar. Det innebär bland annat att första gången en utländsk
domare ska döma i Sverige ska CV skickas in och granskas av DK före inbjudan kan ske.
Kjell informerade om skärpta rutiner kring länsklubbarnas domarlistor som ska
publiceras i Hundsport Utställning och på klubbens webbsida. Det är viktigt att
klubbarna håller tiderna och skickar in domarlistorna för granskning till SKKs kansli
senast 9 månader före utställningen för att kunna garanteras publicering i Hundsport
Utställning. Granskningen ska ske innan domarlistorna får publiceras på klubbens
webbsida.
Kjell informerade också om förstudien kring SKKs nya utställningsadministrativa
system.
Första Nordic Dog Show genomfördes på My Dog i Göteborg. UtstK följer med intresse
hur det ska gå framöver under detta första år.
Dessutom informerade Kjell om den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som börjar
gälla den 25 maj 2018. Alla register omfattas av GDPR, på papper eller i datorn, och
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kräver en registerförteckning. Information har gått ut från Föreningskommittén till
SKKs klubbar för att stötta och hjälpa dem. Information om GDPR finns på skk.se.
UtstK noterade informationen.
§ 11 Information från sekreteraren
Sekreteraren informerade om arbetet med att föra över Handbok för
utställningsansvariga till hemsidan. Det är i stort sett klart och kommer presenteras
inom kort på skk.se.
UtstK noterade informationen.
Sekreteraren informerade om utskicket av reviderade Regler och riktlinjer för
ringsekreterare till alla aktiva ringsekreterare.
UtstK påminner om några av nyheterna gällande utbildning till ringsekreterare. Det är
att endast länsklubbar kan arrangera utbildningen, och den måste fördelas på minst
tre tillfällen. Elev- och aspiranttjänstgöring kan nu göras även för utomnordiska
domare, samt ska tjänstgöringarna göras för olika ringsekreterare.
§ 12 Bestyrelserapporter
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter:
a)

Länsklubbar

Gästriklands Kennelklubb, Sandviken 2-3 september
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten.
Småland-Ölands Kennelklubb, Växjö 3-5 november
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten.
CS, Stockholms hundmässa 16-17 december
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten.
Västra Kennelklubben, My Dog 1 Göteborg, 4 och 6 januari 2018
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten.
Västra Kennelklubben, My Dog 2 Göteborg, 5 och 7 januari 2018
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten.
Länsklubbar som inte skickat in bestyrelserapporter under 2017:
Norra Norrbottens Kennelklubb, Gällivare, 30 juni-1 juli
Södra Norrbottens Kennelklubb, Piteå, 15-16 juli
Norra Norrbottens Kennelklubb, Överkalix, 12-13 augusti
Uppsala Kennelklubb, Gimo, 9-10 september
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b)

Specialklubbar

Svenska Spaniel och Retrieverklubben, Kumla 21 januari 2018
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten.
Gävleborgs Älghundklubb, Hudiksvall 27 januari 2018
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten.
§ 13 Inkomna skrivelser
a) Skrivelse från en funktionär i klubb som arrangerat utställning angående en otrevlig
utställare.
UtstK har tagit del av funktionärens skrivelse och utställarens yttrande.
UtstK konstaterade att versionerna om vad som hänt går isär, och poängterar att det
alltid är viktigt att visa varandra ömsesidig respekt. Därmed lades skrivelsen till
handlingarna.
b) Skrivelse från utställare med förslag på utveckling av nordiskt
utställningschampionat.
UtstK har tagit del av skrivelsen och idéerna men påminner om att de nordiska
championatreglerna är framtagna i samarbete med de nordiska länderna. UtstK tackar
för engagemanget, och lade därmed ärendet till handlingarna.
c) För kännedom fanns svar från Sydskånska KK till utställare som skrivit till klubben
på grund av bemötandet från funktionärer på utställningen i Eslöv den 10
september.
UtstK ser glädjande på att klubben svarat på ett mycket trevligt sätt, även om det tog
väl lång tid för utställaren att få svar.
d) Skrivelse från medlem angående regeln att hund inte får ställas ut två gånger
samma dag.
UtstK diskuterade skrivelsen ingående och tar med sig medlemmens synpunkter. Med
gällande regelverk är det inte möjligt att låta en hund ställas ut flera gånger samma
dag. UtstK tar med sig frågeställningen till nästa regelrevidering.
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§ 14 Utställningsprogram ansökningar/ändringar
a) Ansökningar specialklubbar 2019
UtstK gick igenom och godkände utställningsprogrammet från följande klubbar:
Svenska Bassetklubben
Svenska Isländsk Fårhundklubben
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben
Svenska Polarhundklubben
Svenska Schnauzer Pincherklubben
Svenska Stövarklubben
Engelsk bulldogg
UtstK beslutade bordlägga ansökningarna från Svenska Lapphundklubben och uppdrog
till VU att hantera ärendet.
b) Ansökan från Svenska Gårds och Vallhundklubben om att byta datum på sin
utställning i Askersund från 2018-08-11 till 2018-07-28.
UtstK godkände ansökan.
c) Ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om att byta ort för sin
utställning 2018-09-29 från Västerås till Köping.
UtstK godkände ansökan.
d) Ansökan från Svenska Polarhundklubben om att byta ort för sin utställning 201810-06 från Åtvidaberg till Eskilstuna.
UtstK godkände ansökan.
§ 15 Registreringsärenden
a) Skrivelse inkommen från Svenska Leonbergerklubben med ansökan om obligatorisk
mätning av rasen under 2019 som en uppföljning av mätningen som genomfördes
2008-2009.
UtstK beslutade att godkänna mätning under två år, 2019-2020, i samtliga officiella
klasser.
b) Skrivelse inkommen gällande hund som ställts ut under rådande karens efter
sedering vid höftledsröntgen.
UtstK beslutade att resultaten för Rhodesian Ridgeback SE 30442/2017 Jelany Red
Risso från utställningarna i Göteborg 2018-01-04 samt 2018-01-05 ska strykas.
§ 16 Utbildningsärenden
a) Seminarium för utställnings- och domaransvariga i länsklubbar 27-28 oktober 2018
UtstK planerade inför utbildningen och utsåg Birgitta Bernhed (sammankallande),
Viktoria Engström och Kerstin Eklund till ansvariga.
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b) Utbildningsplan
UtstK utbildningsplan gicks igenom och uppdaterades efter vissa förändringar som
gjorts.
§ 17 Junior Handling
Cindy Pettersson informerade om den svenska översättningen av FCIs manual för
Junior handling.
UtstK beslutade att återremittera den till Sveriges Hundungdom för språklig översyn.
Vidare informerade Cindy om de justeringar som gjorts i bedömningsmallen för Junior
Handling samt justeringar i instruktioner för landslagsuttagning.
För kännedom fanns minnesanteckningar från möten med Handlingkommittén 14
november 2017 samt 24 januari 2018.
UtstK noterade informationen.
§ 18 Ringsekreterarärenden
a) Fanns ansökan om avauktorisering från ringsekreterare Margareta Gustavsson,
Erica Wikberg och Martina Tildemyr.
UtstK tackar dem för deras arbete.
b) Fanns tjänstgöringsintyg från ringsekreterare där tiden från provdatum och sista
tjänstgöring är över ett år.
UtstK beslutade att bordlägga ärendet och inhämta mer information.
c) Fanns två ansökningar om dispens om utökad tid att genomföra
ringsekreterarutbildningen.
UtstK avslog ansökningarna men uppmuntrar de sökande att genomföra tjänstgöringar
före tiden går ut, och därefter ansöka igen med en tidsplan för återstående
tjänstgöringar.
§ 19 Redovisning av UtstK VU-beslut
a) Dispenser antal hundar/domare och dag
Beviljade
VU-beslut 14 november
Gotlands Beagleklubb, Gotlands Taxklubb, Gotlands Dreverklubb och Svenska
Bassetklubben Nordöst, Visby 18 november 2017
Bengt-Åke Bogren
83 hundar
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VU-beslut 17 november, ytterligare dispens
Gotlands Beagleklubb, Gotlands Taxklubb, Gotlands Dreverklubb och Svenska
Bassetklubben Nordöst, Visby 18 november 2017
Bengt-Åke Bogren
84 hundar
VU-beslut 17 december
Västra Kennelklubben, Göteborg 4 och 6 januari 2017
4 januari
Annukka Paloheimo

83 hundar

6 januari
Jeff Horswell
Paul Scanlon

83 hundar
83 hundar

b) Dispenser byte av datum och/eller plats, alternativt ställa in
Verkställande utskott i SKKs Utställningskommitté har den 16 november efter ingående
diskussioner beviljat ändring av utställningsdatum enligt nedan. Utställningsplats
Vilsta, Eskilstuna. Dock påtalar VU att om motsvarande utställningar ansöks om
kommande år ska de placeras utanför de så kallade sommarmånaderna juni-juliaugusti.
Bo Skalin har anmält jäv och inte deltagit i diskussioner och beslut.
Svenska Newfoundlandshundklubben
Byte från 2019-08-24 till 2019-08-31 och 2019-09-01 (dubbelutställning, 2 cert).
Svenska Leonbergerklubben
Byte från 2019-08-24 till 2019-08-31 och 2019-09-01 (dubbelutställning, 2 cert).
Svenska Landseerklubben
Byte från 2019-08-24 till 2019-08-31.
Svenska Schnauzer Pincherklubben
Dvärgpincherklubben och Pinchersektionen: Byte från 2019-08-24 till 2019-08-31
SSPK: Byte från 2019-08-25 till 2019-09-01
Verkställande utskott i SKKs Utställningskommitté har den 23 november beviljat
ansökan från Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel om att ställa in
nedanstående utställningar 2018:
Leksand 2018-06-09
Piteå 2018-07-14
Växjö 2018-11-04
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Verkställande utskott i SKKs Utställningskommitté har den 28 november avslagit SBHKs
ansökan om att ändra arrangör för utställningen 2018-08-04 i Sölvesborg från Svensk
Dogue de Bordeaux Klubb till alla raser i Klubben för Gårds- och Boskapsvaktare. UtstK
ser istället att utställningen ställs in eftersom arrangören Svensk Dogue de Bordeaux
Klubb är vilande.
Verkställande utskott i SKKs Utställningskommitté har den 12 december beviljat
ansökan från Svenska Älghundklubben att byta datum för sin utställning i Sunne från
2018-08-18 till 2018-08-04. UtstK uppmanar samtidigt klubben att framöver
kontrollera ansökningarna så liknande missar inte sker.
Verkställande utskott i SKKs Utställningskommitté har den 4 januari 2018 beviljat
ansökan från Svenska Stövarklubben att byta datum för sin utställning i Ockelbo från
2018-04-29 till 2018-04-28 på grund av de uppkomna omständigheterna.
c) Dispenser ringsekreterare
Verkställande utskott i SKKs Utställningskommitté har den 6 december beviljat dispens
om utökad tid till 30 april 2018 för Jennie Åkerlund att slutföra sin utbildning till
ringsekreterare.
d) Dispenser övrigt
Verkställande utskott i SKKs Utställningskommitté har, efter långa diskussioner, den 23
november beslutat att bevilja ansökan om att låta en icke utbildad juniorhandling
domare döma junior handling på Wästmanlands Kennelklubbs utställning i Västerås
21-22 juli 2018.
UtstK anser att detta fall hamnar i en gråzon mellan tidigare förhållningssätt och det
nya förhållningssättet/beslutet, se nedan. I en pågående verksamhet kan det vara svårt
att efterleva beslut direkt, varför UtstK i detta fall beviljat dispensen. Fortsättningsvis
kommer endast dispens beviljas under ytterst extrema omständigheter.
I UtstK protokoll4/2017 §88 a) beslutades enligt förslag från SHU att den som dömer
junior handling ska vara utbildad junior handling domare eller exteriördomare. Beslutet
gäller från 1 januari 2018.
Verkställande utskott i SKKs Utställningskommitté har den 28 november beviljat
dispens för Svenska Bergs- och Herdehundsklubben att genomföra sin utställning i
Borås 2018-06-30 för alla raser, vilket innebär att raserna i grupp 1 får dispens att
ställas ut två gånger samma dag eftersom Södra Älvsborgs Kennelklubb har utställning
på samma ort samma datum för grupp 1.
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Verkställande utskott i SKKs Utställningskommitté har lördagen den 16 december
beslutat att avelsgrupp där avkomman är griffon belge men modern petit brabancon
ska delta i bedömningen av griffon belge på SKK/CS utställning i Stockholm samma dag.
Förutsättningen var att alla avkommor som deltog i avelsgruppen var av samma
rasvariant.
§ 20 Information från FCI
a) För kännedom fanns protokoll från
- FCI General Committee 22 augusti i Kiev
- FCI General Assembly 6-7 november i Leipzig
- FCI Europé Section General Committee 7 december i München
UtstK noterade informationen.
b) För kännedom fanns cirkulär:
- 59/2017 Information om att Maja Korosec inte får tjänstgöra som FCI-domare
från 27/9 -17 tills vidare.
- 62/2017 Information om att Jan Liet är avstängd som FCI-domare från 11/10-17
tills vidare. Han får inte heller delta i några kynologiska aktiviteter.
- 76/2017 Kennel Club of Pakistan (KCP) informerar om att the Pakistan Kennel
Club inte är erkänd av KCP.
- 80/2017 Information om hundar av rasen ceskoslovenský vlciak som är
avstängda.
- 81/2017 Förtydligande att ett CACIB delas ut till varje hårlag av russkiy toy.
- 82/2017 Aleksandar Aleksandrovs avstängning är lyft från 1/10 -16.
- 1-2018 Två hundar borttagna från listan med avstängda ceskoslovenský vlciak.
UtstK noterade informationen.
c) För kännedom fanns FCIs utställningskalender över 2018 och 2019
UtstK noterade informationen.
d) Information om att Europautställningen 11-14 oktober 2018 flyttat från Kielce till
Warsaw-Nadarzyn i Polen.
UtstK noterade informationen.
e) För kännedom fanns agenda inför mötet med FCI Show Commission 24 februari i
Portugal.
f) UtstK noterade informationen.
§ 21 Övriga frågor
Viktoria Engström tog upp frågan om det är möjligt att stänga anmälningen till en
inofficiell utställning vid visst antal anmälda hundar.
UtstK diskuterade ingående och tar med sig frågeställningen till nästa regelrevidering.
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§ 22 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat
Inga beslut som inte får offentliggöras fanns.
§ 23 Kommande möten
Nästa möte ska vara 11 april 2018. Kommande möten bokades in till 21 maj,
gemensamt möte med DK den 11-12 september samt 26 oktober 2018.
För 2019 planerades mötena preliminärt in till 13 februari, 3 april, 4 juni, gemensamt
möte med DK 10-11 september, och 6 november.
§ 24 Mötets avslutande
Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet
Jenny Damgren
Justeras:

Justeras:

Bo Skalin

Birgitta Bernhed

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

