
1 
 

 
SKK/CS nr 3-2012 
2012-06-12 
§ 63 - 81 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse (CS) den 12 juni 
2012 på SKKs kansli, Rinkeby. 
 
 
Närvarande: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Nils Erik Åhmansson, ordf., Carl Gunnar Stafberg, Göran Bodegård, Britt-Marie Dornell, Mats 
Stenmark, Jahn Stääv, Annica Uppström, Per-Inge Johansson, Bengt Pettersson 
 
Suppleanter: 
Marie Nylander, Christoffer Schildt, Moa Källström, Henrik Barnekow 
 
Adjungerade: 
Åke Hedhammar (från § 81 -86), Ulf Uddman, Yvonne Larsdotter, Kjell Svensson (SKKs Tävlings- 
och Utbildningschef, § 63 - 81) 
 
Anmält förhinder:  
 
 
 
Vid protokollet: Annika Klang 
 
 
§63 Sammanträdet öppnas 
 
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet för 
öppnat. Ordförande hälsade också välkommen till Kjell Svensson. 
 
 
§64 Val av justeringspersoner 
 
Annica Uppström och Jahn Stääv utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
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§ 64 Föregående protokoll nr 2-2012 
 
  § 33 Föregående protokoll nr 1-2012, § 19 SKK/SRD-K, observationer 
   från MyDog 
  Ulf Uddman informerade om det brev som distribuerats till samtliga 
  svenska exteriördomare. Brevet redogör för domarnas vidgade uppgift 
  vid bedömning av hund med hänvisning till att SKK infört FCIs  
  kvalitetspriser och till FCIs dokument ”FCI show judges code of  
  commitment to the welfare of pure bred dogs”. Även i  
  djurskyddsutredningens betänkande finns en hänvisning till domarvärvet 
  och det ansvar som en domare har att bedöma en hund utifrån ett  
  sundhets- och hälsoperspektiv. 
 
  CS noterade informationen. 
 
  § 34 Protokoll SKK/SDK nr 1-2012, a) DKs revidering av “Regler och 
   riktlinjer för utbildning av exteriördomare”, 2.2 Allmänna riktlinjer 
   och ansökan om utökning av rasregister 
  Carl Gunnar Stafberg, ordförande i Domarkommittén, önskade ta upp 
  frågan om tidpunkt när en domare kan påbörja utökning av sitt  
  rasregister. I DKs förslag står i dagsläget tre år. Flera propåer har dock 
  framförts om att sänka tidpunkten till två år. 
 
  CS diskuterade frågan ingående och beslutade att utökning av rasregister 
  kan påbörjas tidigast två år efter auktorisation som domare. 
 
  § 39 Protokoll SKK/AK nr 1-2012, Övrigt – svensk lapphund 
  För information fanns kopia på brev skickat till Svenska Lapphundklubben 
  där CS uttrycker oro över rasens prekära situation och klubbens  
  svårigheter att hantera situationen. Ett möte med klubben är  
  planerat till den 12 juni efter CS möte. CS krav till klubben är att de till CS 
  möte i början av november lämnar ett samlat förslag till hur man tänker 
  ta tillvara rasen. 
 
  § 45 Protokoll SKK/StandK nr 6-2011, § 94 Tilltalsnamn, uppdrag från 
   CS 
  Ulf Uddman informerade om att en remiss skickats ut till alla klubbar. 
  Remisstiden är till den 31 augusti 2012. Till dags dato har ett tiotal  
  remissvar lämnats. 
 
  CS noterade informationen. 
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  § 50 Beslut från SKKs presidium 

a) STOKKs utställningar 2013 och 2014 
 
  Korrigering av datum:  
 2013 

 Långfredag 29 mars, påskafton 30 mars och påskdagen 31 mars. 
  

 2014 

 Långfredag 18 april, påskafton 19 april och påskdagen 20 april. 
 
  CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 65 Protokoll SKK/DK nr 2-2012 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 30 
mars 2012. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 66 Protokoll SKK/DopK nr 2-2011 
 
Protokoll fort vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Dopingkommitté den 21 
november 2011. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 67 Protokoll SKK/NatDopK nr 2-2011 
 
För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Nationella 
Dopingkommissionen den 21 och 22 november 2011. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 68 Protokoll SKK/JhK nr 2-2012 
 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Jakthundkommitté den 12-
13 april 2012. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 69 Protokoll SKK/UtstK nr 3-2012 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 30 mars 2012. 
 
§ 43 Länsklubbarnas ansökan om utställningsprogram för 2015 
Gotlands Kennelklubb har lämnat in en protest mot att Uppsala Läns Kennelklubbs 
utställning är lagd på samma helg som deras egen, den 29 och 30 augusti. 
 
CS diskuterade ärendet ingående och beslutade att föreslå Uppsala Läns Kennelklubb 
två alternativa datum, den 1–2 augusti eller den 19–20 september. I övrigt fastställdes 
utställningsprogrammet för 2015. 
 

a) Bestyrelserapport – blankett för godkännande 
Efter några smärre justeringar i de instruktioner som följer med blanketten beslutade 
CS att godkänna förslaget. 
 
 

b) Kravspecifikation för utställningsarrangörer – inbjudna domare – uppdrag 
från CS nr 4-2011 § 110 

SKK/DK och SKK/UtstK har utsett en arbetsgrupp som arbetat utifrån en inventering av 
inkomna klagomål och Regulations for FCI Dog Shows samt befintliga 
rekommendationer i Handbok för utställningsansvariga som alla Certifierade 
Utställningsarrangörer (CUA) ska ha tagit del av i sin utbildning och som ska finnas hos 
alla läns- och specialklubbar. 
 
Arbetsgruppen har funnit att innehållet omfattar de delar som arbetsgruppen anser 
ska räcka för att arrangera ett fullgott utställningsarrangemang. Dock ska några smärre 
justeringar göras. Handboken är ett levande material och uppdateras kontinuerligt. 
 
CS fann att arbetsgruppen gjort ett grundligt arbete och att det är viktigt att klubbarna 
är noga med att följa de rekommendationer som finns i handboken för ett lyckat 
arrangemang.  
 

c) E-post från Göran Bodegård – logistik och Stockholm Hundmässa 
Göran Bodegård hänvisar till Sydney Royal Agricultural Show I Australien där 
besökarna kan använda sig att av ett gratis transportsystem för att ta sig till 
utställningen, några mil utanför Sydney. Förslaget för SKKs del kunde vara en 
kombinerad pendeltågs- och inträdesbiljett till Stockholm Hundmässa. 
 
CS diskuterade frågan. Med tanke på att många besökare redan idag använder sig 
pendeltåget för att ta sig till mässan samt att en stor mängd pendlare använder 30-
dagarskort, årskort eller liknande är det svårt att se var fördelarna i förslaget ligger för 
Stockholms del.  
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Övrigt 
På förekommen anledning förde CS en diskussion rörande processen för hur en icke 
svensk allrounddomare ansöker om att bli svensk domare. 
 
CS fann ingen anledning av ändra på nuvarande ordning där SKKs Domarkommitté är 
den instans som hanterar dessa ärenden och lämnar förslag till CS för slutligt beslut. 
 
CS diskuterade möjligheten att arrangera en specialutbildning för kommande 
allrounddomare som gjordes för några år sedan, med gott resultat. 
 
CS beslutade uppdra till DK att inventera fördelningen av domare inom de olika 
rasgrupperna och lämna förslag på eventuellt lämpliga personer att ingå i den 
föreslagna utbildningen. DKs förslag redovisas till CS möte i november. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 70 Arbetsgruppen för domare till Stockholm Hundmässa 
 

a) Lista över BIS-domare 2000–2014 
CS förde en kortare diskussion över domare som dömt finalen på Stockholm 
Hundmässa och de som eventuellt kommer att bjudas in att döma de närmaste åren. 
 
 
§ 71 Protokoll SKK/AK nr 2-2012 
 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté 28 mars 
2012. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 72 Protokoll SKK/DN 23 mars 2012 
 
För information fanns protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens 
Disciplinnämnd den 23 mars 2012. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 73 Protokoll SKK/DN 20 april 2012 
 
För information fanns protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens 
Disciplinnämnd den 20 april 2012. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 74 Protokoll SKK/HIC nr 2-2012 
 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens kommitté Hunden i Centrum 
den 2 april 2012. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 75 Protokoll SKK/KHM nr 2-2012 
 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars 
Mentalitet den 4 april 2012. 
 
§ 26 Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) 
h) Återträff för beskrivare 2012 
KHM begär att få finansiera beslutad återträff med BPH-beskrivarna i november 2012 
genom att flytta medel från avsatta medel ur ändamålsbestämda fonder för 
kvalitetssäkring av hundtjänstmarknaden (SKKs Utvecklingsfond) till avsatta medel ur 
samma fond för etablering av BPH. Kostnad ca 100 000 kronor. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 76 Protokoll SKK/UKK nr 3-2012 
 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté (UKK) den 2 april 2012. 
 
§ 50 Information från ordföranden 
Annica Uppström, ordförande i UKK, har vid genomgång av kommitténs budget funnit 
att med de arbetsuppgifter som kommittén och CS beslutat om kommer de tilldelade 
medlen inte att räcka till. Som exempel kan nämnas den ökade satsningen på SKKs 
egenkontroll dels via utökad utbildning av kennelkonsulenter, dels via besök hos 
landets Länsstyrelser. 
 
CS beslutade uppdra till VD att vid halvårsbokslutet se var nya pengar kan 
hämtas/omfördelas. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
Övrigt 
Per-Inge Johansson lämnade en kort redovisning över de inledande besök som gjorts 
med några av landets länsstyrelser för att bl.a. informera om SKKs egenkontroll via 
kennelkonsulenter och vilka fördelar ett samarbete skulle kunna generera. 
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Hittills har länsstyrelserna i Halland, Skåne och Jönköping besökts. Alla möten har 
mynnat ut positivt och chansen att kunna skriva avtal för ett samarbete är goda. 
 
Innan sommaren kommer alla att länsstyrelser att ha fått ett brev med en inbjudan till 
ett möte med SKK. 
 
Ulf Uddman informerade om att regeringen har uppdragit till länsstyrelsen och 
Jordbruksverket att hitta samarbetsformer för att kunna utöva en bättre djurtillsyn än 
den som görs idag. 
 
SKK kommer att delta vid en djurskyddskonferens i november 2012 där 
Jordbruksverket är värd. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 77 Skrivelser från läns- och specialklubbar: 
 

a) Ansökan om bidrag till drevprovskonferens för beagle 
Svenska Beagleklubben anordnar en drevprovskonferens för beagle i mitten av juni 
månad med deltagande från samtliga lokalavdelningar i klubben för vilken man söker 
bidrag. 
 
CS diskuterade ansökan ingående och beslutade att avslå densamma. 
 
 
§ 78 Skrivelser från medlemmar och privatpersoner: 
 

a) Direktiv till arbetsgrupp som ska förbereda ikraftträdande 2012-01-01 av 
regler vid jaktprov och fullbruksprov samt regler för erhållande av JCh och 
UCh – Svenska Vorstehklubben 

Svenska Vorstehklubben begär i brev till CS att få återgå till de jaktprovsregler som 
gällde den 31 december 2011. Två eniga fullmäktigebeslut har begärt att nu gällande 
jaktprovsregler ska ändras, trots att regelrevideringen genomförts enligt den plan som 
klubben fastställde 2006. 
 
CS förde en lång diskussion i ärendet och beslutade att Svenska Vorstehklubben får 
återgå till de jaktprovsregler som gällde 2011-12-31 från och med 2012-07-01 att gälla 
till 2016-12-31. Dock ska de allmänna bestämmelser som gäller från 2012-01-01 
anammas. 
 
CS beslutade vidare att de hundar som tävlat under de nya reglerna från 2012-01-01 
till dags dato inte ”drabbas” av några konsekvenser. SKKs Jakthundskommitté 
tillsammans med Tävlings- och Utbildningschefen, Kjell Svensson, får i uppdrag att göra 
en genomgång av årets tävlingar. 
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Beslutet är omedelbart justerat. 
 
 
§ 79 Internationella frågor: 
 

a) Minutes of the FCI General Committee, Brussels 9–10 November 2011 
För information fanns protokoll från FCIs styrelsemöte den 9–10 november 2011. 
 
CS noterade informationen. 
 
Övrigt 
Ulf Uddman informerade om att Ungerska Kennelklubben får möjlighet att genomföra 
sin världsutställning i maj 2013 då den ungerska regeringen inte kommer att agera 
förrän efter den 1 juni 2013 enligt den senaste information som lämnats från FCI. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 80 Nordiska frågor: 
 

a) Domarkonferens för domare inom Heelwork to Music 2013 i Danmark 
För information fanns en inbjudan från Danmark till den första domarkonferensen för 
domare som dömer Heelwork to Music. Konferensen hålls den 12–14 april 2013. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 81 Myndigheter: 

 
a) Landsbygdsdepartementet 
Djurskyddsutredningens betänkande – Ny djurskyddslag (SOU 20115) 
Ulf Uddman informerade om att SKKs remissvar är inskickat. Arbetet med remissen 
har varit omfattande och slutresultatet är ett nästan 30 sidor långt dokument. 
 
CS har haft möjlighet att kommentera förslaget innan det slutliga remissvaret 
lämnats. 
 
b) Miljödepartementet 
Remiss om rovdjursutredningens slutbetänkande Mål för rovdjuren SOU 2012:22 
CS beslutade att det underlag som sammanställts ska ligga till grund för fortsatta 
diskussioner som ska leda fram till ett remissvar.  
 
CS beslutade vidare att utse ordförande, vd, Henrik Barnekow och Christoffer 
Schildt att tillsammans med Kjell Bräster utforma det slutliga remissvaret. 
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§ 82 Revisionsberättelse för SKK 2011 
 
För information fanns revisionsberättelse för SKK för 2011. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 83 Information från 
 

a) CS ledamöter 
 
Annica Uppström 
Digitala pärmar 
SKK/UKK har till dags dato haft tre möten där ledamöterna använt sig av digitala 
pärmar med mycket gott resultat. Det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter och 
kommittén har avsikt att fortsätta med det nya systemet. 
 
Moa Källström 
 
Ny verksamhetsklubb 
Moa Källström informerade om att Freestylekommittén har kommit långt i sitt arbete 
med att skissa på en verksamhetsklubb för freestylesporten. I samarbete med SKKs 
Tävlings- och Utbildningschef kommer en enkät att skickas ut till aktiva klubbar och 
medlemmar för att få deras synpunkter inför det fortsatta arbetet. 
 
CS noterade informationen. 
 
SHU 
SHUs Handlingkommitté kommer att föreslå en uppdelning i två åldersgrupper för 
Junior Handling. Det blir en anpassning till de gällande internationella reglerna för 
Junior Handling. 
 
CS noterade informationen. 
 
Henrik Barnekow 
 
Deltagande på jaktmässa 
SKKs Jakthundskommitté har deltagit vid den årliga jaktmässan vid Tullgarns slott. Det 
samlade intrycket från mässan är att SKKs deltagande var positivt. 
 
Drevprovsregler 
Svenska Schweisshundklubben har ansökt om att få införa drevprovsregler för 
alpländische dachsbracke. 
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Träning av fågelhundar 
Ett antal Norska fågelhundsklubbar har ansökt om att få träna hund i Sverige dock utan 
utsatt fågel. 
 
Mats Stenmark 
 
Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) 
Sedan den 1 maj är BPH igång. Det har hittills varit 42 fullbokade provtillfällen, vilket är 
mycket positivt. 
 
CS noterade med tillfredsställelse den positiva informationen. 
 
Jahn Stääv 
 
Kampanj för hundägandet i storstadsområden 
Med start under första kvartalet 2013 kommer en kampanj för att motverka/minimera 
inskränkningar i äga hund att genomföras i Stockholm, Göteborg och Malmö enligt KF-
beslutet 2011.  
 
Carl Gunnar Stafberg 
 
Dispensförfrågningar 
SKK/DK har under våren fått ett stort antal förfrågningar om dispenser för att 
genomföra elevtjänstgöringar på länsklubbarnas utställningar. 
 
Åke Hedhammar 
 
Genomkonferensen 
Åke Hedhammar informerade om att konferensen genomfördes i Visby med cirka 180 
deltagare. Omkring 40 föredrag hölls med bra kvalitet t.ex. om hundens ursprung och 
brakycefalkomplexet samt ett 40-tal posters. SLU var huvudansvarig för 
arrangemanget. SKK deltog med en informationsmonter med representanter från SKKs 
avdelning Avel och Hälsa. 
 
The 1st workshop on the enhancement of genetic health in purebred dogs 
Ca 150 deltagare från 20 länder närvarade vid workshopen vilket får anses som ett gott 
resultat. Generellt sett var det bra och intressanta diskussioner. Tackbrev via e-post 
kommer att distribueras till deltagarna. Introduktioner och sammanfattningar av 
ämnena kommer också att delges alla som deltog. Det är viktigt att följa upp 
workshopen och se till att hålla diskussionerna vid liv, vilket SKK aktivt kommer att 
göra. 
 
Tysklands kennelklubb (VDH) kommer att ta över stafettpinnen och arrangera nästa 
konferens i slutet av maj 2014. 
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CS beslutade att ha en programpunkt på den generella domarkonferensen som berör 
”genetiska variationer”. 
 
CS tackade för en mycket väl genomförd workshop, vilket de positiva reaktionerna från 
deltagarna också visar. 
 
b) VD 
 
Rikspolisstyrelsen – redovisning av uppdrag om samverkan i fråga om tjänstehundar 
För information fanns den redovisning som Rikspolisstyrelsen lämnat angående 
uppdraget att samverka med myndigheter och andra aktörer i frågor som rör 
tjänstehundsavel. 
 
CS noterade informationen. 
 
Gun Kristensson 
Har efter en längre tids sjukfrånvaro återupptagit sitt arbete i SKKs Föreningskommitté 
respektive Freestylekommitté. 
 
Uppvaktning 
SKK deltog vid den officiella avtackningen av länspolismästare Carin Götblad i början av 
maj. 
 
Ny ordförande 
Svenska Jägareförbundet har vid ett extra fullmäktige valt Björn Sprängare till ny 
ordförande. 
 
Svenska Brukshundklubbens (SBK) kongress 
SBK har fått en ny ordförande, Rolf Weiffert. 
 
I sitt tal uppmanade Ulf Uddman klubben att ska lämna sitt ställningstagande 
angående agilitysportens framtid till CS styrelsemöte i början av november 2012. 
Vidare framförde Ulf Uddman att SBK genom en justering i sina stadgar kan ge sina 
respektive rasklubbar ett eget rasansvar, vilket de inte har idag. 
 
SBKs ekonomi är i balans vilket kunnat uppnås till priset av kraftiga nedskärningar i 
verksamheten. 
 
Svenska Stövarklubben 100 år 
Svenska Stövarklubben har genomfört sitt fullmäktige inklusive 100 års jubileum på 
Öster Malma. Klubben har de senaste åren fått se en minskning av både medlemmar 
och sjunkande valpregistreringssiffror. 
 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) 
Klubben har fått en ny ordförande, Ulf Göranzon. 
SSRK har dragigt tillbaka sin kandidatur för Europacupen för retriever 2014. 
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SKKs sekreterargrupp 
Gruppen diskuterade bl.a. läsplattor och digitala pärmar vid sitt senaste möte. 
Gruppen är positiv till att modernisera och underlätta arbetet inför respektive 
kommittémöte. 
 
Brenda Bonnett 
Har ett uppdrag för SKK som finansieras genom SKKs och Agrias Forskningsfond. 
Projektet som går under namnet ”Sharing and Caring” en internationell plattform för 
satt samla information presenterades på den nyss avslutade workshopen. Projektet 
har initialt presenterats för FCIs styrelse och önskemålet är att Brenda Bonnetts 
fortsatta arbete ska finansieras av FCI. 
 
IT-planering 
SKKs ledningsgrupp ska inom kort planera för det fortsatta IT-arbetet 2012. Listan på 
projekt är lång och en hård prioritering måste göras. 
 
Ett förslag kommer att presenteras för CS vid nästa möte. 
 
Likviditet 
Likviditeten är god. 
 
Övriga siffror 
Skillnaderna mellan siffrorna vid CS möte i april och nu är i princip plus minus noll. 
 
Nya böcker i SKKs regi 
Sofia Malm har fått i uppdrag att skriva manus till en ny avelsbok. 
Åsa Lindholm har fått i uppdrag att skriva manus till en ny uppfödarbok tillsammans 
med en digitaliserad uppfödarutbildning. Böckerna beräknas vara klara under 2013. 
 
Andnings-DVD 
Den engelska översättningen är nu klar och materialet kommer att läggas ut på 
YouTube. 
 
 
§ 84 Beslut som 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 
 
CS beslutade att alla punkter kan offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
 
§ 85 Nästa sammanträde 
 
CS diskuterade att senarelägga nästa sammanträde till september månad och 
beslutade att hålla nästa sammanträde den 21 september. 
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§ 86 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Nils Erik Åhmansson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Annica Uppström   Jahn Stääv 
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Ordförande informerade om att ett nytt överläggningsärende lagts in i dagordningen 
enligt nedan. 
 
Överläggningsärende nr 1 
 
Ny gradering på kvalitetspris 
 
Göran Bodegård föreslår i ett e-postbrev att införa ett nytt kvalitetspris på utställning 
med anledning av att det tidigare har diskuterats om att uppenbara exteriöra 
överdrifter skulle prissättas med en specifik beteckning. Hittills har inget lämpligt ord 
hittats för detta. 
 
Göran Bodegård föreslår nu att använda ordet ”Excessive” (översätts till ”överdriven”, 
”ytterlighet” Nordstedts lexikon). Beteckningen ska beskriva att hundar kan vara 
typmässigt överdrivna.  
 
CS diskuterade förslaget och beslutade att sätta igång en process för att få en bredare 
belysning av förslaget. 
 

1) I slutet av juni kommer NKUs SRD-grupp att ha ett möte där CS anser att frågan 
lämpligen bör diskuteras 

2) Frågan läggs till dagordningen för NKU/AUs möte i slutet av september där 
NKU-länderna får frågan med sig hem till sina respektive styrelser 

3) CS sätter upp frågan till dagordningen för sitt novembermöte 
4) Frågan föreslås till dagordningen på FCIs Show Committee som har sitt möte i 

februari 2013 
 
Resultatet kan så småningom utmynna i en motion till FCIs Generalförsamling om att 
föra in kvalitetsbeteckningen ”Excessive” i FCIs Show Regulations. 
 
 
Överläggningsärende nr 2 
 
Organisationsfrågor – nya verksamheter 
Assistanshundsutredningen har nu kommit till en punkt där det blir ett mera skarpt 
läge avseende SKKs engagemang i verksamheter där hunden hjälper personer inom 
den sociala sektorn. 
 
Regeringen avsätter medel i statsbudgeten för att kunna utbilda ca 60 assistanshundar. 
Fr.o.m. 2013 kommer inga nya hundar kunna starta sina utbildningar till assistanshund 
med stöd av statsbudgeten. 
 
Under 2013–2014 slutförs en studie av de samhällsekonomiska värdena och 
målsättningen är att regeringen i budgetpropositionen 2014 kan och har tagit ställning 
till om denna typ av utbildning ska jämställas med det stöd ledarhundar sedan en lång 
tid tillbaka får. 
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Som CS tidigare tagit beslut om kommer SKK ur Utvecklingsfonden använda upp till 
300 000 kronor för att åter kunna ge ett ekonomiskt stöd för utbildning av 
assistanshundar innan ett mer definitivt beslut tas av regeringen 2014. 
 
Från Socialdepartementet finns en önskan att SKK tar över driftansvaret för den 
webbportal som idag drivs av Hjälpmedelsinstitutet rörande service- och signalhundar 
under perioden 2013–2014, samt även etablerar en struktur för certifiering av 
instruktörer, kvalitetssäkra lämplighetstester och examinationer.  
 
SKK fortsätter med att arbeta fram tester för hund inom vård, skola och omsorg. På 
grund av starkt misstroende mot beställaren Vårdhundsskolan, av pågående 
standardiseringsarbete för vårdhundar har SKK lämnat denna del av standardarbetet 
och inriktningen är tillsvidare på den mer breddade standarden.  
 
KHM har påbörjat diskussionen hur kvalitetssäkring av privata instruktörer ska ske. 
Kommittén Hunden i Centrum planerar att 1 april 2013 starta en bred kampanj i våra 
tre storstadsregioner med syfte att minimera inskränkningar och förbud i att äga hund. 
I detta arbete finns ett tydligt behov av att kunna hänvisa hundägare till kunniga 
instruktörer. Samma behov finns när SKK möter bostadsföretagen som har problem 
med oansvariga hundägare och där medlet just nu i allt större utsträckning är förbud 
att hyra lägenhet om du har hund av en viss ras eller i värsta fall, du får inte ha hund 
om du ska hyra en lägenhet! 
 
Förutom detta finns sedan tidigare flera etablerade branschföreningar för olika företag 
inom hundtjänstverksamheten, t.ex. 
Svenska Hunddagisföreningen 
Sveriges Hundfrisörer 
Service- och Signalhundsförbundet 
Föreningen Nordiska Assistanshundar 
Ledarhundsföreningen 
Svenska Terapihundföreningen 
IMMI 
 
SKK har motsvarande intresseföreningar, till exempel Svenska Domarföreningen, 
Ringsekreterarföreningen m.fl. Därutöver finns flera fackförbund för de yrken som har 
en mer officiell status, t.ex. veterinärer och djurskötare. 
 
Till skillnad från Domarföreningen så består de nya branschföreningarna i huvudsak av 
personer då verksamheten drivs i bolagsform. SKKs hela nuvarande struktur och 
regelverk utgår från att medlemmarna är fysiska personer. 
 
CS behöver fatta beslut om hur SKK framöver ska förhålla sig till de olika 
branschföreningarna: 
 

 Ska SKK öppna för en fjärde medlemskategori vid sidan om länsklubbar, ras- 
och specialklubbar samt Sveriges Hundungdom? 
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 Ska samverkan med branschföreningar avtalsregleras istället för möjlighet att 
till exempel medverka på KF? 

 Hur ska SKKs regelverk, exempelvis grundreglerna, appliceras på juridiska 
personer med anställd personal? 

 Hur vill CS se SKKs roll inom till exempel assistanshundsverksamheten, ska vi 
verka i myndighets ställe? Ska SKKs engagemang ske på uppdragsbasis från en 
myndighet? Ska inriktningen vara att den fullt ut får finansieras genom avgifter 
från de olika brukarna? 

 
CS beslutade uppdra till KHM att diskutera dessa frågor. 
 


