2019-04-03
Sida 1/11

SKK/UtstK nr 2-2019
2019-04-03
§§ 27-52

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
onsdag 3 april 2019 på SKKs kansli i Rotebro.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Kerstin Eklund, Viktoria Engström, Madeleine
Bäckman, Cindy Pettersson, Thommy Sundell, Birgitta Bernhed
Förhinder: Bo Wiberg
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli
Protokoll: Jenny Damgren
§ 27 Sammanträdet öppnas
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 28 Val av justerare
Viktoria Engström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 29 Föregående protokoll
Protokoll 1-2019 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
§ 30 Bordlagda ärenden
a) UtstK 1-2019 §12 Bestyrelserapporter, Västra Kennelklubben 4 & 6 januari
"Notering om utställare som inte uppfört sig på korrekt sätt. Då inget yttrande
inkommit från utställaren bordläggs ärendet."
Yttrande från utställaren hade inkommit. Utställaren hade i samband med att hen
blivit ombedd att lämna yttrande i ärendet fått kopia på bestyrelserapporten och
bilagan med anmälan mot sig. Utställaren hade därefter kontaktat de som skrivit under
anmälan, samt publicerat deras namn på sin Facebook-sida.
UtstK tog del av yttranden och uppmanade till ömsesidig respekt gällande situationen
på utställningen.
Vidare påpekade UtstK att det inte är acceptabelt att kontakta de personer som
lämnat en anmälan. UtstK hänvisar till SKKs policy för sociala medier där det bland
annat står:
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Svenska Kennelklubben eftersträvar en god medlemskultur där förtal, förolämpningar
eller mobbning av medlemmar eller andra inom SKK inte förekommer – inte heller i
sociala medier.
Samt hänvisar UtstK till SKKs grundregel 1:2:
Det krävs av varje medlem i SKK-organisationen att handla och uppträda på sådant
sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer, och att
inte uttala sig nedsättande om funktionär med uppdrag inom SKK.
UtstK ser allvarligt på handlandet och diskuterade ärendet noga. UtstK övervägde att
anmäla utställaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att låta det stanna vid en
skarp tillsägelse. Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
b) UtstK 1-2019 § 15 Policy/regelfrågor, Uppdrag från CS angående Nordic Border
Show
"Uppdrag från CS angående Nordic Border Show
CS har uppdragit till UtstK att utforma ett förslag till CS att ta ställning till angående
dispens som krävs för att ha utställning på den finska sidan om gränsen mellan
Haparanda och Torneå.
UtstK beslutade att bordlägga frågan och invänta underlag."
UtstK beslutade att bordlägga ärendet vidare i väntan på underlag.
c) UtstK 1-2019 § 16 Registreringsärenden, hund som ställts ut efter rådande karens
HD-röntgen
"Skrivelse inkommen gällande hund som ställts ut under rådande karens efter sedering
vid höftledsröntgen.
UtstK beslutade att bordlägga ärendet och invänta yttrande från hundägaren."
Yttrande från hundägaren hade inkommit.
UtstK beslutade att stryka resultatet för leonberger SE33449/2017 SJAMAN’S
SLASH från utställningarna i Göteborg 5 och 6 januari 2019, då det är en överträdelse
av punkt 7 doping och andra otillbörliga förhållanden i SKKs allmänna regler.
§ 31 Inför Kennelfullmäktige, KF, 2019
a)
Planering inför KF
UtstK gick igenom sammanställning av genomförda uppdrag samt verksamhetsplan
och budget för kommande period.
UtstK förslag på ämne till de workshops som hålls i samband med KF är miljö och
tillgänglighet i organisationens verksamhet.
b)
Motioner till KF
De motioner som lämnats till KF och ska beredas av UtstK gicks igenom.
§ 32 Information från ordföranden
Inget att rapportera.
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§ 33 Information från ledamöterna
Madeleine Bäckman kom med förslag på ändring på intyget för genomgången brushup för ringsekreterare.
UtstK beslutade enligt förslaget och uppdrog till sekreteraren att genomföra
ändringen.
Madeleine informerade kort om skatteregler för utländska domare.
Birgitta Bernhed hade förslag på ändring av texten vid kvitteringen på SKKs
reseräkningar.
UtstK beslutade att uppdra till sekreteraren att kontakta SKKs ekonomiavdelning för
att se om ändringen går att genomföra.
§ 34 Information från tävlings- och utbildningschefen
Kjell Svensson presenterade statistik över deltagande hundar samt utdelade
kvalitetspriser på SKKs utställningar 2018.
UtstK konstaterade att det är en liten minskning av antalet deltagande
hundar/utställning på nationell och internationell utställning 2018 jämfört med
tidigare år. Dock har Nordic Dog Show tillkommit där det har varit ett högre antal
deltagande hundar/utställning än på de internationella utställningarna.
Vad gäller utdelandet av kvalitetspriser är det relativt oförändrat jämfört med tidigare
år.
§ 35 Information från sekreteraren
För kännedom fanns information från SKKs arbetsgrupp för att främja exteriör
sundhet, AG-ES, angående SRD som skickats till SKKs exteriördomare.
Sekreteraren informerade om att listan med certifierade utställningsarrangörer, CUA,
som finns på skk.se håller på att arbetas om för att bli tydligare att använda och lättare
att hantera. Det kommer dessutom finnas en separat lista med de som är handledare
för CUA-utbildningar, CUA-H.
För kännedom fanns information från SKKs VD om klubbars möjlighet att ta emot
inteckningskort som betalning vid anmälan till utställning.
§ 36 Bestyrelserapporter
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter:
a) Länsklubbar
Inga bestyrelserapporter fanns
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b) Specialklubbar
Svenska Polarhundklubben, Rasklubben för samojed, Furudal 8 februari 2019
Notering fanns om att det varit stökigt i ringen och en av hundarna hade ombetts
lämna ringen. Som underlag fanns också resultatlistan samt hundens kritik.
UtstK påpekar att priset en hund tilldelats alltid ska skrivas på kritiken, i detta fall hade
troligtvis missförstånd kunnat undvikas om det gjorts korrekt. Därmed läggs ärendet
till handlingarna.
§ 37 Inkomna skrivelser
a) För kännedom fanns svar på ett protokollsutdrag från UtstK.
UtstK noterade skrivelsen.
b) För kännedom fanns skrivelse från American Staffordshire Terrierklubben
angående raspresentation på My Dog i januari.
Skrivelsen har besvarats av utställningsarrangören.
UtstK noterade informationen.
§ 38 Utställningsprogram ansökningar/ändringar
a) Ansökningar specialklubbar 2020
UtstK gick igenom och godkände utställningsprogrammet från:
Svenska Brukshundklubben 64 st
Svenska Terrierklubben, 23 st, godkändes av VU den 1 mars.
b) Ansökningar specialklubbar 2021
UtstK gick igenom och godkände utställningsprogrammet för följande klubbar:
Ras- och Avelsföreningen för Cane Corso, 2 st
Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel, 7 st
Specialklubben för Shih Tzu, 8 st
Svenska Bullmastiffklubben, 1 st
Svenska Dalmatinersällskapet, 4 st
Svenska Pudelklubben, 14 st
Svenska Spaniel och Retrieverklubben, 33 st
Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, 1 st
Svenska Vorstehklubben, 14 st
c) Ansökan från Specialklubben för Skällande Fågelhundar
Ansöker om att ställa in sin utställning i Östersund, Bringåsen 16 maj 2020
UtstK beslutade att godkänna ansökan. Som en följd nekas klubben att genomföra
motsvarande utställning de två följande åren.
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d) Utställning genomförd annat datum än som ansökts om
Chinese Crested Club hade genomfört sin utställning i Eskilstuna den 24 februari 2019
trots att den var ansökt till den 23 februari. Yttrande fanns från ansvariga i klubben
med förklaring till varför det blivit så, och att de framöver kommer vara
uppmärksamma på att kontrollera ansökta datum.
UtstK påpekar att det är av stor vikt att arrangör av utställning kontaktar UtstK snarast
om man upptäcker några misstag. Därmed läggs ärendet till handlingarna.
§ 39 Policyfrågor/regelfrågor
Ärende från UtstK möte 1-2019 § 15 b) angående schipperke som av Svenska
Schipperke Ringen /Svenska Gårds och Vallhundsklubben misstänkts vara kuperad
UtstK beslutade att begära in kompletterande uppgifter från hundägaren genom ett
genetiskt test som kan utesluta eller bekräfta att aktuell hund är född med naturlig
stubbsvans, T-boxmutation.
Hundägaren hade inkommit med det begärda dna-provet som visade att hunden inte
har T-boxmutation, men hävdar att hunden har en annan mutation som orsakat
svanslöshet. Kommentar på provsvaret från Sofia Malm, SKKs genetiskt sakkunniga,
fanns.
UtstK diskuterade ärendet ingående och konstaterade att enligt den forskning som
finns att tillgå visar avsaknad av T-boxmutationen att hunden är född med hellång
svans. Möjligheten att det skulle vara en annan mutation som orsakat naturlig
stubbsvans finns i dagsläget inte verifierat. Veterinärintyget från hundens hemland
saknar identifikation av hunden och kan därför inte ligga till grund för beslutet.
UtstK beslutade att det därmed åligger hundägaren att senast den 31 augusti
2019 inkomma med dokumentation som visar att hunden har en annan
mutation som orsakat naturlig stubbsvans. Aktuell hund åläggs förbud att delta
på utställning, prov, tävling och beskrivning från den 8 april till dess att ärendet
är färdigbehandlat av UtstK.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
§ 40 Registreringsärenden
Inga ärenden fanns
§ 41 Utbildningsärenden
a) Brush-up för ringsekreterarhandledare (RIS-H) 23-24 mars 2019
För kännedom fanns program, deltagarlista och deltagarnas utvärdering från den
genomförda utbildningen. Madeleine Bäckman och Viktoria Engström informerade
kort om den.
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För en stor andel av de utbildade ringsekreterarhandledarna var utbildningen
obligatorisk för att behålla sin handledarstatus. Ett antal av dessa hade inte hört av sig
för att begära dispens att inte delta.
UtstK beslutade att avauktorisera de RIS-H som inte deltog trots att det var
obligatoriskt.
b) Seminarium för domar- och utställningsansvariga i specialklubbar höst 2019
Seminarierna genomförs i Jönköping 19 oktober, Stockholm 9 november och Umeå 23
november.
Birgitta Bernhed och Viktoria Engström presenterade förslag till inbjudan och
faktablad.
UtstK vill uppmärksamma att seminariet vänder sig till domar- och
utställningsansvariga på alla nivåer i specialklubbarna, även rasklubbar och
lokalavdelningar som ligger under specialklubb. Det är ett utmärkt tillfälle för
funktionärerna att få mer kunskap och bli trygga i sin roll, samt att bygga nätverk som
kan underlätta samarbeten mellan klubbarna i framtiden.
c) Brush-up för certifierad utställningsarrangör (CUA) höst 2019
Brush-up-kurserna genomförs i Jönköping 20 oktober, Stockholm 10 november och
Umeå 24 november.
Birgitta Bernhed och Viktoria Engström presenterade förslag på faktablad.
d) Distansutbildning för utställare
Delar av arbetsgruppen för distansutbildningar har haft flera möten med SKKs
utbildningsavdelning. Madeleine Bäckman och Birgitta Bernhed informerade om
planeringen och upplägget för distansutbildningen.
§ 42 Junior Handling
a) Formulär skickat till ringsekreterare för att sammanställa de som gärna tjänstgör i
Junior Handling-ringen
I mars skickades ett formulär ut till alla ringsekreterare med en fråga till de som gärna
tjänstgör i Junior Handling-ringen. Cirka 75 ringsekreterare hade svarat. Listan med
dessa kommer att lämnas till Sveriges Hundungdom, dit arrangörer kan vända sig för
att få hjälp att hitta ringsekreterare till Junior Handlingen.
UtstK beslutade att skicka ut en påminnelse om formuläret till ringsekreterarna.
b) Minnesanteckningar från Handlingkommitténs möte 19 mars 2019.
Cindy Pettersson informerade från mötet där bland annat den nya
förbundssekreteraren för Sveriges Hundungdom Linda Widebeck presenterats.
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§ 43 Ringsekreterarärenden
a) Ringsekreteraregistret
Förslag från SKKs kansli på åtgärder för att göra registret över ringsekreterare mer
aktuellt och användbart för utställningsarrangörer.
UtstK beslutade i enlighet med förslaget.
b) Ansökningar om avauktorisering fanns från ringsekreterare Ing-Marie Roos, Gun
Nilsson, Helén Lindqvist, Folke Hedman.
UtstK biföll ansökningarna och tackade dem för deras arbete.
§ 44 Nya raser/rasnamn
Information från FCI om en provisoriskt erkänd ras, anjing kintamani-bali. Rasen har
inte rätt att tävla om CACIB.
UtstK noterade informationen.
§ 45 Redovisning av VU-beslut
Redovisning av VU-beslut från 19 februari.
a) Dispenser antal hundar/domare och dag, beviljade
VU-beslut 19 februari
Chihuahuacirkeln, Kalix den 16 mars 2019
Lisa Molin
83 hundar
VU-beslut 12 mars
Sydskånska Kennelklubben, Malmö den 30-31 mars 2019, under förutsättning att
domarna sagt ja
Panos Demetriou
81 hundar
Manja Bruse
81 hundar
Marie Thorpe
83 hundar
VU-beslut 19 mars
Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser, Eskilstuna den 6 april 2019.
Jan Herngren
81 hundar
VU-beslut 20 mars
Västernorrlands Kennelklubb, Sundsvall den 19-21 april 2019, under förutsättning att
domarna sagt ja
Kerstin Henriksson
81 hundar
Lena Hägglund
82 hundar
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b) Ändringar av plats och/eller datum samt nya utställningar
VU-beslut 28 februari
Beviljat Svenska Älghundklubben/Östsvenska Älghundklubben att flytta sin utställning
den 2 mars från Heby till Uppsala.
VU-beslut 5 mars
Med anledning av särskilda omständigheter beviljat Svenska Gårds- och
Vallhundsklubben/Old English Sheepdog Sällskapet att byta datum och plats för sin
utställning från 2019-07-21 i Köping till 2019-08-10 i Askersund.
VU-beslut 7 mars
Avslagit ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben/SSRK Södra att ställa in
dubbelutställningen den 2019-05-25 och 26 i Hasslarp. Om inte lokalavdelningen kan
genomföra utställningen ligger ansvaret på SSRK centralt att göra det.
VU-beslut 11 mars
Avslagit ansökan från Svenska Dreverklubben, Skaraborgs Dreverklubb, om att göra ett
tillägg i utställningsprogrammet med en utställning i Lidköping 2020-08-29.
Utställningsprogrammet för 2020 är fastställt.
VU-beslut 18 mars
Beviljat ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben/SSRK Södra att flytta sin
dubbelutställning 2019-05-25 och 26 från Hasslarp till Bjuv.
VU-beslut 26 mars
Beviljat Svenska Stövarklubben att byta dag för sin utställning i Ockelbo från söndag
2019-04-28 till lördag 2019-04-27 för att samordna med Svenska Älghundklubben.
c) Övrigt
VU-beslut 26 februari
Beslutat att låta resultatet kvarstå för tax SE56110/2014 Mini Power Adele från 201901-06 efter att det framkommit nya uppgifter i ärendet.
VU-beslut 1 mars
Beslutat att godkänna Svenska Terrierklubbens ansökta utställningar för år 2020.
VU-beslut 4 mars
Beslutat att stryka resultatet för welch corgi pembroke NO42432/17 Siggen’s Great
Gatsby från utställningarna i Göteborg 2019-01-03 och 2019-01-04 med hänvisning till
beslutet i protokoll 1-2019:
§ 12 Bestyrelserapporter
a) Länsklubbar
Västra Kennelklubben, My Dog 1 Göteborg, 3 och 5 januari 2019
Notering om deltagande hundar som ägs av domare som dömde på utställningen.
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Domaren står som uppfödare av hundarna tillsammans med sin fru. Frun står som
ägare i katalogen men de domaretiska reglerna säger att ”Ägs hund av person som är
delägare i hundens kennelnamn anses kennelnamnsinnehavarna gemensamt vara
ägare till hunden.”
I domaravtalet Invitation to judge förbinder sig domaren att följa SKKs code of ethics
for judges.
UtstK beslutade att stryka resultaten för welsh corgi pembroke NO38130/18 Siggen’s
Illuminator och NO38134/18 Siggen’s Irresistible från utställningen 2019-01-03 och
2019-01-04, samt deltagande uppfödargrupp.
VU-beslut 11 mars
Beviljat ansökan för wachtelhund SE 32329/2017 Landstreichers Otis att bli
exteriörbedömd vid ett tillfälle och få resultatet infört i stamboken. Planerad
utställning att genomföra exteriörbeskrivningen är Svenska Wachtelhundklubbens
utställning i Hultsfred den 19 maj 2019.
VU-beslut 28 mars
Beviljat ansökan för australian sheperd SE43876/2017, Hardins What’s the Rush att bli
exteriörbedömd vid ett tillfälle och få resultatet infört i stamboken. Planerad
utställning att genomföra exteriörbedömningen är Skaraborgs Kennelklubbs utställning
i Lidköping den 11 maj 2019.
§ 46 Resultatrapport
För kännedom fanns ekonomisk rapport för UtstK till och med februari 2019.
Rapporten gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 47 Övriga protokoll
a) Centralstyrelsen, CS
För kännedom fanns protokoll 1-2019 från den 1 februari 2019.
UtstK noterade informationen.
b) Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén, UKK
För kännedom fanns protokollsutdrag § 11 från deras möte 1-2019 gällande uppfödare
som är sambo med person som är utesluten ur SKK, samt var de tidigare delägare i
samma kennel.
UtstK noterade informationen.

SKK/UtstK nr 2-2019
2019-04-03
Sida 10/11

c) Disciplinnämnden, DN
För kännedom fanns beslut 7-2019 gällande person som tilldelats varning samt
registreringsförbud under två år och förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund
vid utställning, prov, tävling eller beskrivning under två år.
UtstK noterade informationen.
För kännedom fanns beslut 15-2019 gällande två personer som tilldelats varning samt
registreringsförbud under tre år. Båda personerna är CUA.
UtstK noterade informationen.
§ 48 Information från FCI
a) För kännedom fanns cirkulär:
13/2019 Italienska kennelklubben (ENCI) informerar att Moreno Maltagliati är
avstängd som domare sedan 2019-02-01
14/2019 Italienska kennelklubben (ENCI) informerar att avstängningen av Manola
Pogessi är hävd sedan 2019-02-14
15/2019 Sydafrikanska kennelklubben (KUSA) informerar att Francesca Browning
Cristina och Jackie A Browning är avstängda som domare sedan 2019-02-04
16/2019 Information från den lettiska kennelklubben (LKF) med information om
hundar som strukits ur deras registreringsregister, samt att Ilona Ose är avstängd som
uppfödare under två år 2019-02-12 till 2021-02-11
17/2019 Information från Sri Lankas kennelklubb (KASL) om deras nya namn
18/2019 Cyperns kennelklubb (CKC) informerar att Salvatore Martina är avstängd som
medlem, domare, uppfödare och utställare sedan 2019-03-12
19/2019 Information från Australiens kennelklubb (ANKC) att Susan Davis är avstängd
som domare under 6 månader från 2019-02-06 till 2019-08-06
b) Protokoll från FCI General Committee i Helsingfors 20-21 februari 2019.
UtstK noterade informationen.
§ 49 Övriga frågor
För kännedom fanns information om att uppgifterna för att beräkna poäng för årets
utställningshund och årets uppfödargrupp nu ska skickas till SKK, Johanna Anderkrans,
aretshund@skk.se.
§ 50 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat
Inga beslut som inte får offentliggöras fanns.
§ 51 Kommande möten
UtstK nästa möte är 4 juni, gemensamt möte med DK den 10-11 september, samt 6
november.
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§ 52 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet
Jenny Damgren
Justeras:

Justeras:

Bo Skalin

Viktoria Engström

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

