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SKK/UtstK nr 3/2015
2015-06-08
§§ 50-73

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Utställningskommitté 8 juni 2015, på SKKs kansli i Spånga.
Närvarande
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Thomas Uneholt (vice ordf, från § 55), Birgitta
Bernhed, Kerstin Eklund, Viktoria Engström, Jan Hallberg, Cindy Pettersson, Ulla
Rylander, Bo Wiberg.
Adjungerade: Kjell Svensson SKKs kansli, Katarina Sundberg journalistisk bevakning.
Protokoll: Ann-Sofi Flygare
§ 50

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna till dagens möte och därefter förklarades
mötet öppnat.
§ 51

Val av justerare

Birgitta Bernhed utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 52

Föregående protokoll

UtstK protokoll 2/2015 gicks igenom.
Under § 32 – Protokollsutdrag från SKK/SRD-K 17 dec 2014 - § 64 Utvärdering av
seminarium för domar- utställnings- och SRD-ansvariga i länsklubbarna 25-26 oktober
2014.
Beslöts att uppdra till Bo Wiberg och Kjell Svensson att formulera ett informationsbrev
till länsklubbarna utifrån förslag framkomna i diskussioner på ovan nämnt seminarium
samt den diskussion som också fördes på domarkommittén och
utställningskommitténs gemensamma möte 28 april 2015, där en representant från
SRD-K deltog under punkten. Förslaget innebär bättre samordning av information om
SRD/BSI samt övrig allmän information till exteriördomare i samband med utställning.
Under § 45 Ny ras – bouvier des ardennes, påpekades att det av standarden för rasen
framgår att den kan födas med stubbsvans. Som konsekvens av det ska rasen skrivas in
i kommande Supplement till Utställnings- och championatregler under punkt 6. - listan
för grupp 1; angivna raser, hund som inte är född med naturligt hellång svans, får delta
på utställning.
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Protokollet godkändes därefter och lades till handlingarna.
Minnesanteckningar från gemensamt möte 28 april 2015, med domarkommittén och
utställningskommittén
Tog UtstK del av minnesanteckningarna. Lades dessa därefter till handlingarna.
§ 53

Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag

UtstK nr 5/2014, § 114 Inkomna skrivelser b) Utställningskommitténs
funktionärsstipendium
a)Redovisning för utbetalning av stipendiebidrag för 2013 års funktionärsstipendium
Fanns från Peter Fugelstad 7 juni 2015, inkommen reseberättelse/redovisning för
ansökan om utbetalning av stipendiebidrag för två (2) genomförda projekt under år
2014, i enlighet med UtstK beslut, protokoll 24 oktober 2014.
Beslöt UtstK trots att redovisningen inkommit för sent (redovisning ska vara SKKs
utställningskommitté tillhanda senast två månader efter att syftet med stipendiet
genomförts) göra en generös bedömning och godkänna redovisningen för utbetalning
med 2/3 av det totala beloppet 10 000 kr, vilket var det belopp som var avsatt
förutsatt att samtliga tre (3) ansökta projekt genomfördes.
Uttalade UtstK att man förväntar sig att stipendiater framgent självmant inlämnar sina
redovisningar inom stipulerad tidsram.
En bordlagd punkt, specialklubbarnas ansökningar om utställningsprogram för år
2017, flyttad till § 67.
§ 54

Information från ordföranden

Fanns för UtstK en ekonomisk resultatrapport från april/maj 2015.
Tog UtstK del av rapporten. Lades rapporten därefter till handlingarna.
§ 55

Information från ledamöterna

Thomas Uneholt – lämnade en sammanfattande redogörelse över rapporten till SKK
centralstyrelse vid senaste mötet 3-4 juni, avseende ”Framtidsgruppen för
utställningsverksamheten”.
Tackade UtstK, för den utmärkta redogörelsen.
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§ 56

Information från tävlings- och utbildningschefen

Minienkät – När bestämmer du dig för att anmäla till en viss utställning?
Kjell Svensson redogjorde för undersökning utförd av SKKs Marknadsavdelning på
uppdrag av länsklubbarna i samband med ordförandekonferensen. Minienkäten med
en enda fråga ställd till besökare på SKK och länsklubbarnas webbsidor.
När bestämmer du dig för att anmäla till en viss utställning?
- Efter att jag läst PM/domarlistan i tidningen Hundsport
- Efter att jag läst PM/domarlistan på webben
Enkäten låg ute på skk.se under fliken ”Utställning” och på samtliga länsklubbars sidor
den 8 maj 2015. Den 1 juni 2015 hade 676 svar kommit in. Av dessa hade 18 % svarat
Hundsport och 82 % domarlistan på webben.
Noterade UtstK informationen.
Tre nya CACIB-raser
Fanns information om att tre nya raser blivit godkända, för att tilldelas CACIB. Det
innebär att de länsklubbar som arrangerar internationell utställning måste informera
berörda funktionärer då FCIs beslut gäller med omedelbar verkan.
 Ciobanesc romanesc carpatin
 Ciobanesc romanesc mioritic

FCI nummer 350 (grupp 1)

 Taiwan dog

FCI nummer 348 (grupp 5)

FCI nummer 349 (grupp 1)

Beslöt UtstK att omgående via mejlutskick informera länsklubbarna.

§ 57

Journalistisk bevakning

Nyhetsbrev från juni 2015
Andelen lästa kontra ”studsade” brev ligger kvar på i stort sett samma procentsats.
Tackade UtstK, Katarina Sundberg för hennes trevligt skrivna och lättlästa
sammanfattningar i Nyhetsbreven av aktuella frågor som behandlas på kommitténs
möten.
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§ 58

Protokollsutdrag från SKK Centralstyrelse (CS)

Utdrag ur protokoll från CS möte 16 april 2015
§ 33 SKK DK nr 1-2015 – d) Förslag till förändrade rutiner vid inbjudan av
exteriördomare från andra länder
Angående CS beslut att uppdra åt Ulf Uddman, Kjell Svensson och DK att formulera ett
slutligt förslag till Kennelfullmäktige.
Noterade UtstK informationen.
§ 36 SKK UtstK nr 1-2015
b) § 7 Information från tävlings- och utbildningschefen – domarlistor
Noterade UtstK, CS beslut att bifalla förslaget om att ändra tidigare beslut från ett (1)
år till nio (9) månader, avseende tidpunkt för när länsklubbarnas domarlistor senast
ska vara klara och inlämnade till handläggare på SKK.
c) § 12 Utbildningsfrågor – c) Utbildning av handledare för utbildning av
ringsekreterare i de fyra FCI-språken
Angående UtstK uppdrag i delegeringsordning att utbilda handledare som kan hålla
”brush-up” kurser i ”hundterminologi” i de fyra FCI-språken, regionalt för
ringsekreterare. UtstK har begärt att få lyfta uppdraget till nästa mandatperiod.
Noterade UtstK, CS förslag att kommittén samarbetar med SKK utbildningskommitté
för att eventuellt hitta ett digitalt verktyg för detta.
d) Begränsning av antal certifikat före 24 månaders ålder
Noterade UtstK, CS beslut att efter ingående diskussioner om de olika alternativen,
uppdra till Thomas Uneholt att utreda konsekvenserna av de synpunkter som CS
framfört. Förslaget ska finnas med som underlag från SKKs representanter vid NKUgruppens nästkommande möte för gemensamma utställningsregler.
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§ 59

Protokollsutdrag från SKK Kommittén för Hundars Mentalitet (KHM)

Utdrag från möte i KHM 10-11 mars 2015
§ 37 Bordlagda ärenden – KHM 2014 § 41 j)
Angående information till SKKs kommittéer att KHM utan resultat försökt nå en
hundägare för yttrande, då denne enligt uppgift deltagit med en dräktig tik på BPH.
Noterade UtstK informationen.
§ 60

Övriga protokoll

Fanns följande protokoll för UtstK kännedom:
 SKK/CS nr 2-2015, 2015-04-16
 SKK/DK nr 2-2015, 2015-04-29
Noterade UtstK informationen. Lades protokollen till handlingarna.
§ 61

SKK Disciplinnämnden (DN)

Avregistrering av CUA
För UtstK kännedom information om ett beslut från DN, ärende 15/2015, avseende en
certifierad utställningsarrangör, CUA som av DN tilldelats varning och meddelats
registreringsförbud i tre (3) år.
Beslöt UtstK som konsekvens av ovan nämnda, att berörd person ska avregistreras
som CUA.

§ 62

Bestyrelserapporter

För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter:
Länsklubbar
Uppsala läns Kennelklubb, Österbybruk 2015-05-30-31
a.1)Fanns en notering på bestyrelserapporten avseende klagomål mot en utställare
som uttryckt sitt missnöje till en domare med anledning av prissättningen. Grova
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uttryck ska därefter ha använts mot medtävlande i samband med att man försökt att
lugna ner situationen. Bilagd till rapporten fanns en skrivelse om händelsen från
tjänstgörande domare samt har yttrande inkommit från domarelev och domaraspirant
som bevittnat händelsen.
Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och inhämta kompletterande underlag kring
händelsen från berörda utställare.
a.2)Notering i bestyrelserapporten om händelse i samband med vaccinationskontroll
vid entrén där avvisning av hund gjorts då hundägaren inte kunnat uppvisa giltigt
vaccinationsintyg. ID-kontroll av samliga hundar av rasen i ring 1 den 31 maj
genomfördes därefter, då man befarande att ovan nämnd hundägare inte åtlytt
avvisningen. Vid ID-kontrollen i ring 1 upptäcktes två hundar där vaccinationsintyg
saknades. Dessa avvisades från platsen.
Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och inhämta kompletterande underlag kring
händelsen.
a.3)Notering i bestyrelserapporten angående utställare med hund som avvisats från
utställningsplatsen, då det inte framgått av befintliga handlingar att hunden har
korrekta importhandlingar. Ärendet överlämnades till berörda myndigheter för
utredning.
Uttalade UtstK att Uppsala läns Kennelklubb agerat föredömligt i ovan nämnda
ärenden.
b)Wästmanlands Kennelklubb, Rocklunda/Västerås 2015-04-25-26
Inga noteringar.
c)Skaraborgs Kennelklubb, Lidköping 2015-05-02-03
Inga noteringar.
d)Nordskånska Kennelklubben, Hässleholm 2015-05-16
Inga noteringar.
Noterade UtstK ovan nämnd information i bestyrelserapporterna.
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§ 63

Utbildningsfrågor

Beslöts att för kännedom, lägga in i ”digitala pärmar”, material från seminarium med
specialklubbarnas domar- och utställningsansvariga 18-19 april 2015, power point etc,
som skickats ut till deltagarna. Samt uppdaterad version av utvärderingen.
§ 64

Inkomna skrivelser

Synpunkter på utställningsevenemang
Fanns en skrivelse inkommen 24 maj 2015 från en utställare med förslag till utförligare
information om respektive ras vid utställningsringen genom skyltar med kortfattad
fakta om varje ras samt bild på rasen.
Tackade UtstK för synpunkter och uttalade att idén är god men att det i dagsläget inte
är genomförbart rent praktiskt. Man hänvisar också till att det idag finns en mängd
information att läsa om olika hundraser, i hundrasguiden på SKKs hemsida www.skk.se
§ 65

Policyfrågor/regelfrågor

a)Svenska Brukshundklubben (SBK) - praxis för upplåtanden av klubbars områden
På förekommen anledning diskuterade SKKs utställningskommitté (UtstK) praxis kring
upplåtande/uthyrning av till SBK hörande Brukshundklubbars (BK) områden till
organisationer där arrangemanget inte är i linje med SKK-organisationens policy.
UtstK har uttalat att klubbar tillhörande SKK-organisationen i enlighet med tidigare
praxis, har möjlighet att upplåta sina områden till organisationer som inte tillhör SKK,
för allmän hundträning/-tävling som exempelvis träning/tävling inom agility och
rallylydnad under förutsättning att den följer SKKs policy för hundhållning och
träningsmetoder. Däremot tillåts inte upplåtande/uthyrning till organisationer som
inte ingår i SKK-organisationen för arrangemang avseende exteriörbedömning eller
bedömning av rastypiska egenskaper.
Förklarades paragrafen omedelbart justerad.
b) Hund som inte fötts med hellång svans – ärende angående field spaniel
SE13367/2013, Field Maritime Three Sisters Light
Rubricerade tik av ras field spaniel ställdes ut på Svenska Spaniel och
Retrieverklubbens (SSRK) utställning i Kungsbacka den 11 april 2015. Vid
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utställningstillfället framkommer att hunden saknar svans sedan födseln och
bestyrelsen tog kontakt med ägaren och meddelade att erhållet pris, med hänvisning
till Utställnings- och championatreglerna, kommer att annulleras. SSRK har i
bestyrelserapport till SKK UtstK, bilagt en notering om handläggning av ärendet.
Hundägaren har därefter 8 maj 2015 inkommit med begäran om UtstK uttalande
gällande tolkning av reglerna, då hundägaren utifrån information och det
veterinärintyg som visar att hunden är född med avsaknad av svans, uppfattat att det
skulle innebära att hunden får delta i utställning.
Tog UtstK del av skrivelsen samt de underlag som bilagts.
Uttalade UtstK att med hänvisning till; Utställnings- och championatreglerna, punkt 6,
Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar/Svanskuperade hundar och
hundar som inte fötts med naturligt hellång svans, så har SSRKs bestyrelse tolkat
reglerna rätt och handlagt ärende riktigt när de annullerat priset för ovan nämnda tik,
på utställningen i Kungsbacka den 11 april 2015.
Vidare har UtstK beslutat med hänvisning till att det enligt Utställnings- och
championatreglerna finns en paragraf som innebär möjlighet att efter särskild prövning
ge dispens för hund som inte är född med naturligt hellång svans, att bli
exteriörbedömd utom tävlan i samband med utställning, vid ett (1) tillfälle, att göra ett
undantag för SE13367/2013, Field Maritime Three Sisters Light . Beslutet innebär att
tiken får behålla det kvalitetspris som hon erhållit vid första utställningstillfället 201404-05 på SSRKs utställning i Kungsbacka. Tiken spärras därefter från att delta på
utställning i Sverige.

c) UtstK har gjort en justering i ärendet - SKK UtstK nr 2/2015,
§ 40 Registreringsärenden –
b) Irländsk varghund, Art Cuinns Trombone Dixie SE22675/2012
Beslöt UtstK att med hänvisning till att det enligt Utställnings- och championatreglerna
finns en paragraf som innebär möjlighet att efter särskild prövning ge dispens för hund
som har svanskuperats av veterinärmedicinska skäl eller inte är född med naturligt
hellång svans, att bli exteriörbedömd utom tävlan i samband med utställning, vid ett
(1) tillfälle, att göra ett undantag för SE22675/2012, Art Cuinns Trombone Dixie.
Beslöts att tiken i efterhand får behålla det kvalitetspris som hon erhållit vid första
utställningstillfället, 2014-04-26 i Västerås. Tiken är därefter spärrad från att delta på
utställning i Sverige.
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§ 66

Registreringsärenden

Dvärgpudel – SE56145/2013 Petmar’s Fine Black Design – angående ommätning
Fanns ett beslut från VU i UtstK den 25 maj 2015 på att SE56145/2013 Petmar’s Fine
Black Design beviljats att göra en ommätning på Uppsala läns Kennelklubbs utställning
i Österbybruk den 31 maj 2015. Detta på grund av att tidigare begärd ommätning på
Stockholms Kennelklubbs utställning i Kista den 5 april 2015, som var första tillfället
efter den slutliga inmätningen den 31 januari 2015, inte utfördes enligt reglerna med
två domare.
I enlighet med VU-beslutet utfördes ommätningen i Österbybruk den 31 maj 2015 och
pudeln blev ommätt till dvärg.
Fanns även en skrivelse från Svenska Pudelklubben/norra avdelningen med
information om att rubricerade hund deltagit i utställning i Byske den 16 maj 2015 och
där tävlat som dvärg, vilket den vid det aktuella tillfället var slutligt inmätt som.
Vidare fanns information om att pudeln tävlat på Södra Norrbottens Kennelklubbs
utställning i Piteå den 17 maj 2015, anmäld som dvärg, men domaren mäter hunden,
vilket domaren har rätt till. Men domaren får inte flytta en slutligt inmätt hund vilket
skedde, innebärande att dvärgpudeln felaktigt tävlade som toy.
Beslöt UtstK att erhållet pris i Piteå den 17 maj 2015, för rubricerade hund, ska
annulleras på grund av att pudeln tävlat som fel storlek (toy). Erhållet cert ska
konsekvensändras och tilldelas hunden som står på tur, med reserv-cert, på aktuell
utställning.
§ 67

Utställningsprogram ansökningar/ändringar

Länsklubbar - 2018
Fanns sammanställning av länsklubbarnas ansökningar för år 2018.
Ansökningarna hade i god tid granskats av kommittén.
Kontakt hade tagits med Örebro läns Kennelklubb, som därefter ansökte om byte av
datum samt korrigering av status från internationell till nationell med anledning av att
det nya datumet 11-12 augusti krockar med World Dog Show, som arrangeras i
Amsterdam 9-12 augusti.
Blekinge Kennelklubb valde att byta status från internationell till nationell för att kunna
behålla det ansökta datumet 11-12 augusti. De båda länsklubbarna samordnar sina
grupper motsatta dagar.
Följande klubbar har också uppdragits att samordna sina grupper motsatta dagar:
Södra Norrbottens Kennelklubb och Uppsala läns Kennelklubb 26-27 maj
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Södra Älvsborgs Kennelklubb och Hälsinglands Kennelklubb 30 juni -1 juli
Gästriklands Kennelklubb och Småland-Ölands Kennelklubb 1-2 september
Beslöt UtstK att med ovan nämnda smärre justeringar godkänna länsklubbarnas
ansökningar om utställningsprogram för år 2018, samt vidarebefordra dessa till SKK
centralstyrelse för fastställande.
Specialklubbar - 2017 – bordlagt från UtstK nr 2/2015, 29 april
Fanns sammanställning av specialklubbarnas ansökningar för år 2017.
Ansökningarna hade granskats av kommittén och kontakt hade tagits med de klubbar
där frågetecken kring ansökningarna kvarstod.
Beslöt UtstK att efter smärre justeringar fastställa specialklubbarnas ansökningar om
utställningsprogram för år 2017. Vidare uppdrogs till kansliet att mejla ut uppdaterade
listor till respektive specialklubb centralt samt uppmana de specialklubbar med ansvar
för ras- och lokalklubbar att vidarebefordra listorna för information och avstämning av
ansökningsdatum och plats med dessa klubbar.
§ 68

Redovisning av UtstK VU-beslut

a)Dispenser antal hundar/domare och dag
VU-beslut 15 april
Wästmanlands Kennelklubb, Västerås/Rocklunda 2015-04-25-26
Dimitris Antonopoulos

84 (inkl valpar)

Annika Ulltveit Moe, lördag

83 (inkl valpar)

Annika Ulltveit Moe, söndag

82 (inkl valpar)

Ingrid Borschorst

81 (inkl valpar)

Andrejz Kazmierski

83 (inkl valpar)

VU i UtstK har beviljat dispens för ovan nämnda domare på grund av den rådande
situationen (PM utlagt, utskickat, katalog skickad till tryck etc.). VU har påtalat att en
förutsättning är att raserna västgötaspets och jack russell terrier flyttas från domare
Jonny Andersson som dömer dessa raser på annan länsklubb nästkommande helg och
inom samma upptagningsområde.
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VU i UtstK har för Wästmanlands Kennelklubb påpekat att hanteringen av
tillsättningen av domare och raser inte skötts enligt gällande regler och förutsätter att
länsklubben fortsättningsvis observerar följande:
Att dispens ska sökas om hundantalet överstiger 80
Att inte påföra domare raser utan att denne är tillfrågad och tackat ja
Att inte påföra raser så att antalet överstiger 80 samt inbegriper valpar
VU-beslut 16 april
Svenska Polarhundklubben, Vaggeryd 2015-04-25
Lennart Edfors

81

VU-beslut 16 april
Nordskånska Kennelklubben, Hässleholm 2015-05-16-17
Anja Verbaek

84

VU-beslut 21 april
SBK/Jönköpings brukshundklubb, Jönköping 2015-05-01
Bo Wiberg

81

VU-beslut 21 april
Svenska Lapphundklubben/Västra, Skara 2015-05-02
Liz-Beth Liljeqvist

90 (inga valpar ingår)

Not. Dispens beviljad med förbehåll att ringsekreterarna är informerade och
godkänner det höga antalet hundar.
VU-beslut 22 april
Svenska Schnauzer Pinscher Klubben, Hässleholm 2015-05-17
Jos Van Dijk

83

VU-beslut 30 april
SSRK/Flat coated retrieverklubben/Östra,Ulriksdal 2015-05-17
Kelly Holland

82

11

SKK/UtstK nr 3/2015
2015-06-08
Sida 12/15

VU-beslut 30 april
Svenska Spaniel och Retrieverklubben/Östra, Ulriksdal 2015-05-16
Anne Liland

82

VU-beslut 30 april
Svenska Taxklubben/Västra, Sätila 2015-05-14
Marita Krantz

89 (inga valpar ingår)

VU-beslut 5 maj
Svenska Pomeranian Klubben, Jönköping 2015-05-14
Averil Cawthera Purdy

84

VU-beslut 8 maj
Svenska Terrierklubben, sydsvenska, Hörby 2015-05-16
Laura Cox

83

VU-beslut 12 maj
Uppsala läns Kennelklubb, Österbybruk 2015-05-30-31
Lördag
Annika Ulltveit Moe

88

Börje Johansson

81

Ingrid Hansson

81

Söndag
Per Kr Andersen

84

Dimitri Antonopoulus

85

VU-beslut 13 maj
Svenska Älghundklubben/sydsvenska, Torne 2015-05-23
Annica Uppström

84

VU-beslut 26 maj
Cavaliersällskapet, Avesta 2015-06-13
Mandy Atwood

83
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VU-beslut 22 maj
Svenska Stövarklubben, Gränna 2015-05-30
Göran Johansson

88 (inga valpar ingår)

VU-beslut 1 juni
Västerbottens Kennelklubb, Vännäs 2015-06-13-14
Bengt-Åke Bogren

81

Hans Almgren

83

Jan Herngren

81

Carl-Gunnar Stafberg

81

Beslöt UtstK att bifalla av VU givna dispenser samt tagna beslut i enlighet med ovan
nämnda.

b) VU-beslut ringsekreterarärenden
Dispens för att ha endast en ringsekreterare
VU-beslut 22 maj
Beviljad dispens för SBK/Svenska Bouvier des Flandresklubben att ha endast en (1)
ringsekreterare för max 30 anmälda hundar på utställningen i Degerfors 13 juni 2015,
under förutsättning att ringsekreteraren är tillfrågad.
VU-beslut 7 maj
Beviljad dispens för Svenska Pudelklubben om att ha endast en (1) ringsekreterare för
totalt 29 hundar för domare Mikael Nilsson, på utställningen i Hässleholm den 16 maj
2015.
Förlängd tid utöver ett år för fullgörande av elev- och/ eller aspiranttjänstgöringar
för ringsekreterarauktorisation
VU-beslut 6 maj
Beviljad dispens för Linda Eriksson, Kälarne – med förlängd tid utöver ett år, till och
med 31 augusti 2015, för att göra en (1) godkänd aspiranttjänstgöring på
länsklubbsutställning.
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VU-beslut 12 maj
Beviljad dispens för Linnea Lindberg, Skellefteå - med förlängd tid utöver ett år, till och
med 31 juli 2015, för att fullgöra aspiranttjänstgöringar för ringsekreterarauktorisation.
VU-beslut 22 maj
Beviljad dispens Peter Gustafsson, Kungsbacka - med förlängd tid utöver ett år, till och
med 31 juli 2015, för att fullgöra aspiranttjänstgöringar för ringsekreterarauktorisation.
Beslöt UtstK att bifalla ovan nämnda i paragrafen av VU givna dispenser.
§ 69

Ringsekreterarfrågor

Fanns en ansökan 4 juni 2015 från Natalie Eriksson, Brunflo med begäran om att få
förlänga tiden utöver ett år för att göra tre godkända aspiranttjänstgöringar för
utbildning till auktoriserad ringsekreterare.
Beslöt UtstK att ge Natalie Eriksson dispens till och med 31 augusti 2015 för att göra
klart aspiranttjänstgöringarna.
§ 70

Information från FCI

Fanns följande protokoll och cirkulär för kännedom:
Protokoll från FCI Show Commission 7 februari 2015 i Luxembourg.
Protokoll från FCI Show Judges and Show Commission 8 februari 2015 I Luxembourg.
Uppdaterade (13 maj 2015) utställningsprogram över FCI internationella Dog Shows
för år 2016 och 2017
Cirkulär 30/2015 angående påminnelse från FCI med hänvisning till Regulations for FCI
Dog Shows, Art. 5 a om att det obligatoriska Working Class Certificate (WCC) endast
kan komma ifråga om aktuell hund har tillräckliga meriter i enlighet med krav för
rasen.
Noterade UtstK informationen. Lades underlagen till handlingarna.
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§ 71 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras i UtstK nyhetsbrev
Fanns följande ärenden §§ 61, 62 a), 65 och 66 som inte får offentliggöras innan
protokollet är justerat.
Gick UtstK igenom vad som ska tas med i nästa nyhetsbrev.

§ 72

Nästa möte

Fastställde UtstK att nästa möte blir den 10 september och därefter den 5 november
2015.

§ 73

Mötets avslutande

Ordförande tackade ledamöterna för ett givande möte och avslutade därefter mötet.
Vid protokollet
Ann-Sofi Flygare
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.
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