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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
tisdag 4 juni 2019 på SKKs kansli i Rotebro. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Birgitta Bernhed, Madeleine Bäckman, Kerstin 
Eklund, Viktoria Engström, Cindy Pettersson, Thommy Sundell, Bo Wiberg   
 
Adjungerade: Kjell Svensson och Boa Strandberg SKK kansli 
Protokoll: Jenny Damgren 
 
§ 53 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
 
§ 54 Val av justerare  
Birgitta Bernhed utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
 
§ 55 Föregående protokoll 
Protokoll 2-2019 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
 
§ 56 Bordlagda ärenden 
a) 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." 
 
Information från FCI hade inkommit med besked om att gränsutställningen mellan 
Sverige och Finland i Haparanda blivit godkänd som ett undantagsfall: ”approved on an 
exceptional basis for the year 2021”. Utställningens praktiska genomförande kommer 
innebära att den svenska utställningen hålls på den finska sidan gränsen. 
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UtstK diskuterade ingående de praktiska utmaningar som kan uppstå gällande 
genomförandet av utställningen, och beslutade att arbeta vidare med detta.  
UtstK beslutade att i det fall det blir problem att få tag på ringsekreterare till 
evenemanget är en möjlighet att efter anpassad utbildning ge finska ringsekreterare 
tillfällig dispens att tjänstgöra på den svenska utställningen. Ett krav vid en sådan 
lösning är att det är en svensk ringsekreterare som tjänstgör i varje ring. 
 
 
§ 57 Inför Kennelfullmäktige, KF, 2019 
a) Motioner till KF 
Motion som lämnats till KF och ska beredas av UtstK gicks igenom. 
Tidigare besvarad motion diskuterades igen, och UtstK beslutade att lämna nytt förslag 
till svar på motionen till CS. 
 
b) Genomförda uppdrag, verksamhetsplan och budgetförslag 
Redovisning av UtstK genomförda uppdrag under pågående period, samt förslag på 
verksamhetsplan och budget för kommande period fanns för kännedom. 
 
 
§ 58 Information från ordföranden 
Bo Skalin tog upp förslag på nya upplägg kring länsklubbarnas utställningar.  
UtstK var positiv till att se över hur programmet för länsklubbars utställningar skulle 
kunna utvecklas i framtiden, och  beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för det arbetet. 
I arbetsgruppen ingår Bo Skalin, Madeleine Bäckman, Viktoria Engström, Birgitta 
Bernhed och Thomas Uneholt från DK. 
 
 
§ 59 Information från ledamöterna 
Madeleine Bäckman tog upp att avtalet för bestyrelse och kommissarie behöver 
omarbetas.  
UtstK gav Madeleine i uppdrag att ta fram ett förslag. 
 
Viktoria Engström informerade om att många länsklubbar utser BIS-junior. Med 
hänvisning till det uppmanar UtstK arrangörer och ringsekreterare att det ska skrivas 
på kritiken för den hund som blivit bästa junior i rasen, på samma sätt som görs för 
bästa veteran. 
 
Vidare informerade Viktoria om att arrangörerna till utställningen i Norrköping 
informerat utställarna om tillgängligheten på utställningsområdet, t ex var det är 
asfaltvägar, handikapptoaletter mm, vilket gett dem positiv respons från utställarna. 
Flera arrangörer har informerat mer kring tillgänglighet och alla har fått positiva 
kommentarer från utställare. 
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Thommy Sundell informerade från jaktmässan i Elmia, och hade med sig ett önskemål 
från hundägare om att SKK automatiskt ska meddela hundägare när hunden är 
championatsberättigad.  
UtstK svarar att det inte finns möjlighet att göra det, och påpekar att det är viktigt för 
klubbarna som äger regelverken att ha i åtanke att det ska vara rimligt för den enskilda 
hundägaren att förstå championatreglerna. 
 
Birgitta Bernhed informerade om att flera arrangörer blivit uppmärksammade på att 
texten om medlemskap som finns på internetanmälan är otydlig. 
UtstK gav Birgitta i uppdrag att ta fram förslag på ny formulering som förtydligar att ett 
medlemskap i en länsklubb räcker för att delta på utställning hos alla länsklubbar. 
 
Birgitta informerade också om ett brev som skickats från en rasklubb till länsklubbar 
om att en rasstandard ändrats i rasens hemland.  
UtstK påpekar att alla raser döms enligt fastställd FCI-standard. Om en rasstandard 
ändras är det från och med att en ny version publiceras av FCI. Det är inte rasklubbens 
uppgift att kontakta arrangörer eller domare i det ärendet. 
 
Vidare tog Birgitta upp diskussionen om en generell funktionärsutbildning med 
fördjupning inom olika områden för olika typer av funktionärer, till exempel bestyrelse.  
 
 
§ 60 Information från tävlings- och utbildningschefen 
Ingen information fanns. 
 
 
§ 61 Information från sekreteraren 
a) För kännedom fanns information om uppdaterad blankett för ringsekreterare som 

genomfört brush-up, samt information om rökförbud på utställningar.  
 
b) För kännedom fanns information från SKKs arbetsgrupp för att främja exteriör 

sundhet, AG-ES, angående SRD som skickats till SKKs ringsekreterare. 
 
c) Sekreteraren informerade om nya rutiner kring hantering av ersättningar till 

förtroendevalda. 
 
 
§ 62 Bestyrelserapporter  
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 
 
a) Länsklubbar 
Malmö 30-31 mars, Sydskånska Kennelklubben 

Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten. 
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Övriga händelser vid utställningen som inte fanns med i bestyrelserapporten: 

Ägare till hundar som fått Disqualified på utställningen har kontaktat SKK kansli och 

ifrågasatt prissättningen. 

UtstK påpekar att protest ska ske på plats och beslutar att priset kvarstår.  

 

Ägare till en hund som vid bedömningen tilldelades Cannot be judged (KEP), men som 

senare ändrades till Disqualified har kontaktat SKK kansli. På kritiken står tydligt 

”Cannot be judged – aggressive” 

UtstK påpekar att dels skulle ringsekreterarna ha upplyst domaren om att en aggressiv 

hund aldrig kan tilldelas KEP, dels skulle arrangören ha meddelat hundägaren när 

resultatet korrigerades. 

 

Sundsvall 19-21 april, Västernorrlands Kennelklubb 

I rapporten fanns notering om hund som tilldelats Disqualified på grund av mentalitet, 

samt blivit rapporterad för oacceptabelt beteende. Hundägaren har inkommit med 

veterinärjournaler som underlag för att hunden vid utställningstillfället var sjuk.  

UtstK beslutade att resultatet kvarstår.  

Vidare noterar UtstK att bestyrelsen har hanterat de uppkomna situationerna på 

utställningen på ett bra sätt. 

 

Västerås 27-28 april, Wästmanlands Kennelklubb 

Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten. 

 

Lidköping 11-12 maj, Skaraborgs Kennelklubb 

Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten. 

 

Hässleholm 18-19 maj, Nordskånska Kennelklubben 

Notering om utställares beteende fanns.  

UtstK beslutade att kontakta utställaren för ett samtal.  

Notering om parkeringsvakt som blivit misshandlad fanns. Händelsen är polisanmäld 

och följs upp. 

 

Gimo 25-26 maj, Uppsala Läns Kennelklubb 

Notering om hundar som förvarats olämpligt.  

UtstK diskuterade omständigheterna kring händelsen och beslutade bordlägga ärendet 

i väntan på mer underlag. 

 

Norrköping 1-2 juni, Östergötlands Kennelklubb 
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Notering om hundägare som i bästa tikklass säger att hennes hund inte får ta emot 

cert, vilket då delas ut till en annan hund. Efter rasens bedömning är slut återkommer 

hundägaren och meddelar att hunden får ta emot cert. 

UtstK beslutade att resultaten kvarstår, certet flyttas inte. 

 

b) Specialklubbar 
Svenska Dvärghundsklubben, Lidköping 12 maj 
Notering om utställare som upplevt sig kränkt och att hens hundar inte blivit rättvist 

bedömda på grund av att utställaren sitter i rullstol. 

UtstK beklagar hundägarens upplevelse och har förhoppning att det inte ska hända 

igen. 

 
Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser, Vårgårda 1 juni 
Notering om hundar som slagits på utställningen.  

UtstK noterar att bestyrelsen har hanterat ärendet på ett korrekt sätt. 

 
 
§ 63 Inkomna skrivelser  
a) Skrivelse rörande tillgänglighet på utställning 
Hundägare som upplevt att det är svårt att höra inropande ringsekreterare inför sin 
hunds bedömning. 
UtstK noterar att arrangörer kan använda sig av flera sätt att informera om vilket 
katalognummer som ska in i ringen, till exempel skriva på tavla vid ringside. Dock har 
UtstK förståelse för att det är olika förutsättningar vid till exempel inomhus- och 
utomhusutställningar. Vidare informerar UtstK utställare som har svårigheter att höra 
inropande ringsekreterare att i förväg prata med ringsekreteraren för att underlätta 
kommunikationen dem emellan. 
 
b) Skrivelse om korrigerat utställningsresultat 
Utställares hund hade på utställning blivit tilldelad cert och då blivit champion. Ett par 
dagar senare hade hundägaren blivit uppmärksammad av en annan utställare att 
hennes hund inte fått cert utan det hade tilldelats en annan hund.  
UtstK påpekar att ringsekreterarna måste meddela arrangören i de fall ett resultat 
korrigeras vid motläsningen efter att bedömningen i ringen är slut. Det är sedan 
arrangörens ansvar att meddela hundägaren om förändringen. 
 
 
§ 64 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  
a) Länsklubbsutställningar 2022 
UtstK gick igenom länsklubbarnas ansökningar om utställning 2022. European Dog 
Show genomförs det året i Frankrike den 21-24 april. 
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Madeleine Bäckman och Viktoria Engström lämnade rummet.  
 
Efter ingående diskussion och några justeringar av inkomna ansökningar för att 
undvika kollisioner samt utökat antal utställningar beslutade UtstK datum för 
utställningarna enligt nedan. Förslaget lämnas till CS för att fastställas.  
Beslut om utställningarnas status bordläggs till efter KF. 
UtstK uppmanar de länsklubbar som har utställningar samma helg att samordna 
gruppfördelningarna så de ligger på omstående dagar hos respektive klubb. 
 
Datum Klubb  Ort 
6 och 8 jan Västra  Göteborg 
7 och 9 jan Västra  Göteborg 
26-27 mar Sydskånska  Malmö 
23-24 apr Wästmanlands Västerås 
30 apr-1 maj Skaraborgs  Lidköping 
21-22 maj Nordskånska  Hässleholm 
28-29 maj Södra Norrbottens Piteå 
28-29 maj Uppsala Läns  Gimo 
4-5 jun Östergötlands Norrköping 
11-12 jun Norra Älvsborgs Vänersborg 
18-19 jun Dalarnas  Leksand 
18-19 jun Västerbottens Vännäs 
1-2 jul Norra Norrbottens Gällivare 
2-3 jul Södra Älvsborgs Borås 
8 jul Hallands  Tvååker 
9 jul Hallands  Tvååker 
9-10 jul Hälsinglands  Alfta 
16-17 jul Södra Norrbottens Haparanda 
23-24 jul Wästmanlands Västerås 
23-24 jul Stockholms  Märsta 
30-31 jul Värmlands  Ransäter 
6-7 aug Jämtland-Härjedalens Svenstavik 
13-14 aug Norra Norrbottens Överkalix 
13-14 aug Örebro Läns  Askersund 
13-14 aug Blekinge  Ronneby 
20-21 aug Södermanlands Eskilstuna 
20-21 aug Östergötlands Norrköping 
27 aug Gotlands  Visby 
28 aug Gotlands  Visby 
27-28 aug Västra  Ljungskile 
3-4  sep Småland-Ölands Löttorp 
10-11 sep Sydskånska  Eslöv 
10-11 sep Uppsala Läns  Gimo 
17-18 sep Gästriklands  Sandviken 
15-16 okt Västernorrlands Sundsvall 
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4-6 nov Småland-Ölands Växjö 
10-11 dec SKK CS  Älvsjö 
 

Madeleine Bäckman och Viktoria Engström anslöt mötet igen. 
 

b) Ansökningar specialklubbar 2021 
UtstK gick igenom och godkände utställningsprogrammet för följande klubbar: 
 
Svenska Taxklubben 
Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser 
Svenska Bergs- och Herdehundsklubben 
Svenska Grand Danoisklubben 
Svenska Spets- och Urhundsklubben 
 
c) Överklagan från Svenska Taxklubben, SvTK 
Överklagan från Svenska Taxklubben angående UtstK beslut att endast godkänna en 
lokalklubbs ansökan om ny utställning om de byter mot en redan godkänd. 
 
UtstK står fast vid beslutet att SvTK inte får utöka antalet utställningar 2020. Däremot 
kan SvTK centralt besluta om att byta mot en annan utställning i en annan lokalklubb 
för att få den nya ansökta utställningen godkänd. 
 
d) Ansökan om att ställa in  
Svenska Polarhundklubben ansöker om att ställa in sin utställning i Nordmaling den 16 
juni på grund av få anmälda hundar, 10 st av totalt fyra raser. 
 
UtstK beslutade att godkänna ansökan. Som en konsekvens av detta ställs 
motsvarande utställning in följande två år, 2020 och 2021. 
 
 
§ 65 Policyfrågor/regelfrågor 
a) Lathund för specialklubbsutställningar 
Förslag till lathund för specialklubbarnas utställningar fanns.  
 
UtstK beslutade att bordlägga punkten. 
 
b) Tillägg i reglerna 
Förslag på ändring i utställningsreglerna punkt 21 med hänvisning till den nya regeln 
att om hund tilldelats Disqualified på grund av anatomiska defekter ska det signeras av 
domaren i resultatlistan. 
 
UtstK beslutade enligt förslaget. 
 
c) Utökat antal hundar i ringen 
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Ansökan från SSRK/ Labradorklubben om att låta Linda Harvey-Major döma 89 hundar 
på deras utställning i Tjolöholm den 15 juni 2019. 
 
UtstK  beslutade att godkänna ansökan. 
 
 
§  66 Registreringsärenden 
a) Mätresultat på utställning 
Hund som fått Disqualified på grund av storlek, 55,5 cm. Som underlag fanns kritik och 
yttrande från domaren. Enligt rasstandard är storleken för tik 52 cm med tillåten 
avvikelse +- 2 cm. Diskvalificerande fel är avvikelse mer än 4 cm. 
 
UtstK beslutade att stryka resultatet för Kleiner münsterländer SE 37900/2015 
Münstersystrarnas Cemoi från utställningen i Växjö 2019-05-12. 

 
b) Mätning av bichon havanais 
Ansökan från Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) om mätning av bichon havanais.  
 
UtstK beslutade att godkänna ansökan och införa obligatorisk mätning på officiella 
utställningar under två år, 1 januari 2020 – 31 december 2021. Efter periodens slut ska 
SDHK komma in med en utvärdering av resultaten från mätningen. 
 
c) Mätning av landseer 
Ansökan från Svenska Landseerklubben om mätning av rasen. 
 
UtstK beslutade att godkänna ansökan och införa obligatorisk mätning på officiella 
utställningar under två år, 1 januari 2020 – 31 december 2021. Efter periodens slut ska 
Svenska Landseerklubben komma in med en utvärdering av resultaten från mätningen. 
 
d) Ommätning på utställning 
Skrivelse om genomförd ommätning där hundägaren ifrågasatt tillvägagångssättet. 
 
UtstK beslutade att bordlägga ärendet och invänta underlag. Därefter tas beslut i 
ärendet av UtstK verkställande utskott. 
 
 
§ 67 Utbildningsärenden 
a)  Seminarium för domar- och utställningsansvariga i specialklubbar höst 2019 
Seminarierna genomförs i Jönköping 19 oktober, Stockholm 9 november och Umeå 23 
november.  
För kännedom fanns programmet till seminariet. 
 
UtstK vill uppmärksamma att seminariet vänder sig till domar- och 
utställningsansvariga på alla nivåer i specialklubbarna, även rasklubbar och 
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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. 
 
b) Brush-up för certifierad utställningsarrangör (CUA) höst 2019 
Brush-up-kurserna genomförs i Jönköping 20 oktober, Stockholm 10 november och 
Umeå 24 november.  
För kännedom fanns utbildningsmaterial som ska användas i kursen. 
 
UtstK beslutade att minst ca 10 deltagare krävs för att genomföra utbildningen.  
 
c) Distansutbildning för utställare 
Arbetsgruppen redovisade för arbetet med distansutbildningen, bland annat datum för 
att spela in filmer till utbildningen är bokade. 
 
UtstK beslutade att ansöka om medel, 25 000 kr, ur SKKs investeringsbudget för 
utveckling av distansutbildningar hos Utbildningskommittén.  
 
d) Skrivelse från handledare för ringsekreterarutbildning 
En av de handledare för ringsekreterarutbildning, RIS-H, som inte deltog på den 
obligatoriska brush-up som hölls den 22-23 mars ifrågasätter reglerna för utbildning av 
RIS-H. Handledaren har fått svar från utbildningsavdelningen på SKK med förtydligande 
av formuleringen i regelverket. 
 
UtstK står fast vid det svar som aktuell RIS-H tidigare har fått, att det för den som gått 
handledarutbildningen för mer än 5 år sedan krävdes att delta vid brush-up-kursen i 
mars 2019. Efter dessa ”övergångsregler” gäller framöver att för att behålla sin 
handledarstatus krävs deltagande vid minst en central handledarkonferens eller 
handledar-brush-up under en 5-års period. 
 
e) Kommande utbildningar 
Datum för kommande utbildningar fastställdes enligt nedan. Mer information om 
utbildningarna kommer längre fram. 

 Brush-up för handledare för CUA-utbildning, CUA-H, 22-23 februari 2020 

 Seminarium för domar- och utställningsansvariga i länsklubbar, 24-25 oktober 
2020 

 
 
§ 68 Junior Handling 
a) Minnesanteckningar från Handlingkommitténs möten 23 april och 27 maj fanns för 

kännedom 
UtstK noterade informationen. 
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b) Listan över ringsekreterare som gärna jobbar i Junior Handlingringen finns nu hos 

Sveriges Hundungdom, dit kan arrangörer kan vända sig för att få hjälp med 
bemanning.  

 
 
§ 69 Ringsekreterarärenden 
a) Två ringsekreterarelever i en ring 
Det hade kommit till UtstK kännedom att det på en utställning varit två 
ringsekreterarelever i samma ring. Yttrande från arrangören fanns. 
 
UtstK uttrycker förvåning att såväl eleverna som tjänstgörande ringsekreterare och 
domare inte känt till regeln att det endast får vara en ringsekreterarelev eller-aspirant i 
ringen.  
 
Utdrag ur Regler och riktlinjer för ringsekreterare: 
Under pågående bedömning får endast följande personer finnas i ringen; 
• domare 
• domarelev (max 2 inkl. passiv elev/ras) 
• domaraspirant (max 1 asp/ras) 
• domare kan även genomföra så kallad ”passiv tjänstgöring” 
• ringsekreterare 
• ringsekreterarelev eller ringsekreteraraspirant 
• en handler per hund 
• ordonnans 
• bestyrelsen 
 
UtstK beslutade att ringsekreterareleverna inte får tillgodoräkna sig tjänstgöringen 
från aktuellt tillfälle. I det fall någon av dem gått vidare i sin utbildning måste de istället 
för elevtjänstgöring göra ytterligare en aspiranttjänstgöring. 

 
b) Ansökningar om avauktorisering 
Ringsekreterare Monica Ekman, Ulla-Britt Svahn, Paola Strömberg, Ann-Christin 
Sundström, Nils Malmberg, Maria Lindberg, Solveig Eriksson och Ulla Carlsson ansökte 
om avauktorisation. 
 
UtstK biföll ansökningarna och tackade dem för deras arbete. 
 
§ 70 Nya raser/rasnamn 
Dansk-Svensk gårdshund och ciobanesc romanesc de bucovina är nu permanent 
erkänd av FCI och får tävla om CACIB. 
 
Chodsky pes och prazky krysarik är intermistiskt godkända av FCI. Det innebär att de 
får ta emot världs- och europavinnartitlar men inte CACIB. 
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En canadian eskimo dog finns nu registrerad i Sverige. Rasen är erkänd av FCI och 
tävlar om CACIB. 
 
UtstK noterade informationen. 
 
§ 71 Redovisning av VU-beslut 
a) Dispenser antal hundar/domare och dag, beviljade 

5 april  
Wästmanlands Kennelklubb Västerås den 28 april 2019 
Samuel Carlid 82 hundar 
 
18 april 
Skaraborgs Kennelklubb Lidköping den 12 maj 2019 
Carina Östman 81 hundar 
 
6 maj 
Svenska Bassetklubben Syd, Tingsryd den 25 maj 2019 
Jeanette Balkan 87 hundar 
 
7 maj 
Värmlands Taxklubb, Karlstad 19 maj 2019 
Ingela Kyrklund 83 
 
9 maj 
Svenska Pudelklubben samt Nordskånska Kennelklubben Hässleholm den 19 maj 2019 
Ivan Vasiljevic 84 hundar 
 
8 juni 
Norra Älvsborgs Kennelklubb Vänersborg den 8 juni 2019 
Anthony Moran 82 
 
20 maj 
Svenska Pomeranian Klubben Jönköping den 30 maj 2019 
Fay Matthew-Jones 81 hundar 
 
21 maj 
Västsvenska Taxklubben Sätila den 30 maj 2019 
Elisabeth Rodin 89 hundar 
 
22 maj 
Övre Norra Terrierklubben Skellefteå den 15 juni 2019 
Luc Detry  82 hundar 
 
b) Ändringar av plats och/eller datum samt nya utställningar 
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5 april  
Beviljat Svenska Gårds- och Vallhundklubben att byta plats för sin utställning 2019-04-
07 från Varberg, Kvarngårdens ridsportcenter, till Falkenberg, Susdalens Kör och 
Ridklubb. 
 
Beviljat Svenska Stövarklubben att byta dag för sin utställning  i Romakloster från 
söndag 2019-05-12 till lördag 2019-05-11. 
 
17 april 
Beviljat ansökan från Svenska Newfoundlandshundklubben om att flytta deras 
utställningar 2020-06-12 och 2020-06-13 från Hässleholm till Örkelljunga. 
 
Avslagit ansökan från Specialklubben för Shih-Tzu att byta datum för deras utställning i 
Piteå från 2019-07-13 till 2019-07-12 med anledning av att det är så nära i tid till att 
utställningen ska äga rum. 
 
23 april 
Beviljat ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben/Cocker Spanielklubben om 
att byta ort för sin utställning den 28 september 2019 från Västerås till Eskilstuna. 
 
Beviljat ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben/Labrador retrieverklubben 
om att byta ort för sin utställning den 23 maj 2021 från Skokloster till Ulriksdal. 
 
6 maj 
Beviljat ansökan från Svenska Dvärghundsklubben om att byta datum och plats för 
Minigruppens utställning från Askersund den 10 augusti 2019 till Märsta den 24 
augusti 2019. 
 
I Minigruppen ingår följande rasklubbar: 
Coton De Tuléar Club 
Svenska King Charles Spanielklubben 
Phalénesällskapet 
Japanese Chin Societeten 
Svenska Russkiy Toy Klubben 
Malteser-Ringen 
Svenska Prazsky Krysarik Klubben 
Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben 
 
22 maj 
Beviljat Kronobergs Dreverklubb dispens att flytta sin utställning i Åseda från lördag 17 
augusti till söndag 18 augusti 2019. 
 
c) Ringsekreterare 
5 april 
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Avslagit ansökan från Mia Winroth om utökad tid för att genomföra utbildningen till 
ringsekreterare. UtstK hänvisar till att dispensansökan har kommit in för sent då tiden 
mellan teoriprov och godkända aspiranttjänstgöringar inte ska överstiga ett år. För att 
få dispens måste den ansökas om i förväg. 
 
8 maj 
Beviljat Svenska Vorstehklubben Södra dispens att ha endast en (1) ringsekreterare till 
27 anmälda hundar på sin utställning i Hässleholm den 19 maj. Den tjänstgörande 
ringsekreteraren har sagt ja till att arbeta ensam. 
Dispensen utnyttjades inte. 
 
Beviljat Gotlands Taxklubb dispens att ha endast en (1) ringsekreterare till 26 anmälda 
hundar på sin utställning i Roma den 11 maj. Den tjänstgörande ringsekreteraren har 
sagt ja till att arbeta ensam. 
 
14 maj 
Beviljat Svenska Vorstehklubben Östra dispens att ha endast en (1) ringsekreterare till 
26 anmälda hundar på sin utställning i Vagnhärad den 25 maj 2019. Den tjänstgörande 
ringsekreteraren har sagt ja till att arbeta ensam. 
 
d) Övrigt 

17 april 
Beviljat ansökan från Sydskånska Kennelklubben att göra förändring i fördelningen av 
rasgrupper mellan utställningsdagarna på sin utställning i Malmö den 3-4 april 2021. 
Fördelningen blir enligt nedan: 
 
Lördag: 2, 5, 7, 8, 10 
Söndag: 1, 3, 4/6, 9 
 
14 maj 
Beviljat ansökan från Svenska Bassetklubben om att ställa in utställningen den 2 juni 
2019 i Skillingaryd på grund av att endast en hund är anmäld. 
 
§ 72 Övriga protokoll 
a) Centralstyrelsen, CS 
För kännedom fanns protokoll 2-2019 från den 10 april 2019 med information om 
bland annat nya arvoden till funktionärer. 
UtstK noterade informationen. 
 
b) Domarkommittén, DK 
För kännedom fanns protokoll 2-2019 från den 19 mars. 
 
§38 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från Utställningskommittén (UtstK) 
Protokoll fanns från Utställningskommitténs möte nr 1-2019. 
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Protokollsutdrag från UtstK möte 1-2019, 13 februari 2019. 
§ 13 Inkomna skrivelser 
c) Utställare som lämnat in skriftlig protest samt erlagt protestavgift på 
Svenska Dvärghundsklubbens (SDHK) utställning i Sandviken 2 september 
2018. 
Hundägaren har inte blivit meddelad något beslut angående protesten. 
Protesten har inte blivit behandlad av bestyrelsen på plats och inte heller 
hänskjuten till berörd kommitté hos SKK. 
UtstK påpekade att en hundägare måste meddelas ett beslut angående 
en protest som lämnats in senast sju dagar efter utställningen avslutats. 
Om det inte är möjligt för bestyrelsen att meddela sitt beslut inom 
föreskriven tid ska avgörandet hänskjutas till SKK. 
UtstK beslutade att lämna avgörandet av protesten till verkställande 
utskott i DK för ett skyndsamt beslut. Vidare uppmanar UtstK SDHK att 
återbetala protestavgiften till hundägaren oavsett DKs beslut i ärendet. 
 
Till ärendet fanns utställarens skrivelse, kritiklappen samt bestyrelserapporten från 
utställningen. 
DK diskuterade ärendet ingående och beslutade att rekommendera UtstK att låta 
resultatet kvarstå. 
 
UtstK beslutade att följa DK rekommendation och låta resultatet för aktuell hund 
kvarstå. 
 
c) Disciplinnämnden, DN 
För kännedom fanns beslut 33/2019, 36/2019 och 37/2019.  
UtstK noterade informationen. 
 
d) Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet, AG-ES 
För kännedom fanns minnesanteckningar 2-2019 från 20 mars. 
UtstK noterade informationen. 
 
§ 73 Information från FCI 
a) För kännedom fanns cirkulär:  
26/2019 Kennel Assosiation of Republic of Macedonia (KARM) informerar att domare 
Sasho Peshev är avstängd under 4 år från och med 2019-04-03  
34/2019 information om dokumentet om hur en ny ras blir erkänd av FCI 
 
b) För kännedom fanns protokoll från: 
- Show Judges &Show Committe, 3 februari 2019 i Bogotá  
- Main Desicions General Assembly, 28-29 april 2019 i Shanghai 
 
c) För kännedom fanns utställningskalendrar för 2019, 2020 och 2021. 
 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjI3NGViMjcxNGU2ODhmNA
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjI3NGViMjcxNGU2ODhmNA
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjVmZjE4YTBiYzhiZmMyODU
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjMyNzI3M2QxNGVmY2M0Mjg
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjE3MTVlZDZiNTRjY2FhZDI
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d) För kännedom fanns Information om samarbetet mellan FCI och Dogs New 

Zealand. 
 

UtstK noterade informationen. 
 

§ 74 Övriga frågor 
Förlängd anmälningstid 
Flera klubbar har upplevt att förlängs anmälningstid gör att antalet anmälda hundar 
ökar dramatiskt. UtstK diskuterade kring vad det är som gör att så många anmäler sina 
hundar under de dagar som anmälningstiden förlängts. 
 
§ 75 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
Beslutade att § 62 inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
§ 76 Kommande möten 
UtstK nästa möte är gemensamt med DK den 10-11 september, samt 6 november. 
 
§ 77 Mötets avslutande 
Ordföranden 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. 


