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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 
2013-06-12. 
 
 
Närvarande: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Nils Erik Åhmansson, ordf, Carl Gunnar Stafberg, Mats Stenmark, Göran Bodegård (§ 
71-87), Britt-Marie Dornell, Per-Inge Johansson, Jahn Stääv, Annica Uppström, Bengt 
Pettersson 
 
Suppleanter: 
Marie Nylander (§ 71- delar av § 93), Christoffer Schildt, Moa Källström, Henrik 
Barnekow (§ 71 – delar av § 93) 
 
Adjungerade: 
Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson, Yvonne Larsdotter 
 

Anmält förhinder:  

 

Protokoll 

Annika Klang 
 
 

§71 Sammanträdet öppnas 

 
Nils Erik Åhmansson, hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade 
sammanträdet för öppnat. 
 
 
§ 72 Val av justerare 
 
Carl Gunnar Stafberg och Britt-Marie Dornell utsågs att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. 
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§ 73 Föregående protokoll nr 2-2013 
 
  § 46 Protokoll SRD-K nr 1-2013 
  § 10 Inför Kennelfullmäktige (KF) 2013 (bordlagt ärende) 
   
  Se § 81 och 87 i). 
  CS noterade informationen. 
 
  § 49 Ärenden från läns- och specialklubbar 
  Pekingeselogen 
  Göran Bodegård informerade om att ett positivt möte har hållits med 
  klubben och att arbetet inom klubben nu fortsätter enligt gängse normer. 
 
  CS noterade informationen. 
 
  § 67 b) Information från CS ledamöter 
  Samarbete med klubbar utanför SKK-organisationen 

 Ulf Uddman informerade om att Stockholms Kennelklubb var kritisk till CS 
 uttalande om vilka regler som gäller för samarbete vid olika evenemang 
 inom organisationen. 

 
 CS förde en ingående diskussion om sakfrågan och uttalade som 
 huvudprincip att man inom organisationen i första hand kan ha 
 samarbete med andra hundklubbar (t.ex. lokala kennelklubbar, lokala 
 brukshundklubbar etc.) och ras- och specialklubbar som är anslutna till 
 SKK. 
 
 CS beslutade uppdra till VD att ställa samman en lista över 
 konkurrerande rasklubbar och andra hundklubbar med vilka samarbete 
 inte ska ske i arrangemang som genomförs i SKKs namn. 

 
 § 67 c) Information från VD 
 Överenskommelse mellan SKK/SBK och Försvarsmakten gällande 
 tjänstehundsavel 
 Ulf Uddman informerade om att parterna inte lyckats komma överens 
 och underteckna en överenskommelse inom den stipulerade 
 tidsramen. 
 
 CS beslutade att bordlägga ärendet till CS möte den 8 augusti 2013.  
 
 CS beslutade vidare att från och med dagens datum återkalla alla tidigare 
 givna dispenser från SKKs regelverk som Försvarsmakten haft beträffande 
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 uppfödning. Det innebär att någon valpkull från Försvarsmakten 
 tillsvidare inte kan registreras i SKK. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 74 Protokoll SKK/DK nr 2-2013 
 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 3 och 4 
april 2013. 
 
§ 74 Protokollsutdrag från CS protokoll nr 1-2013 
§ 3 Föregående protokoll nr 5-2012 (§ 123 Protokoll SKK/DK nr 4-2012 - § 113 
Ansökningar beträffande honnörsdomarskap) 
 
DK föreslår CS att avauktorisera Rolf Norstedt som exteriördomare, då han trots ett 
antal brev inte svarat på DKs förfrågan om hans auktorisation och information om 
honnörsdomarskap. 
 
CS beslutade i enlighet med DKs förslag. 
 
Redovisning till CS, av uppdrag ”Översyn av kvalitetssäkring av domarinbjudningar” 
 
Den utsedda arbetsgruppen har lämnat sin redovisning där man föreslår: 
 

 Att till domaransvariga i klubbarna ta fram en checklista över rutiner vid 
förfrågan och inbjudan av domare 
 

 Förslag att göra det tydligt vad som är en förfrågan och en slutlig inbjudan 
genom att ta fram en blankett. 
 

 Utveckla blanketten ’Förfrågan och domarinbjudan’ 
 

 Att en första förfrågan (skriftlig) framför allt till ”nya” domare kan innehålla 
följande: CV, bakgrund, intresse, erfarenhet, presentation av arrangemang, 
villkor SRD, mätras, vilket språk domaren kommunicerar/dikterar kritiker på, 
FCI-språk, om öppen kritik önskas från arrangören ska det vara uttalat innan. 
 

Göran Bodegård anser i ett mejl till arbetsgruppen att man inte tillräckligt fokuserat på 
uppdraget om behovet av en central enhet till hjälp för utställningsarrangörer. Göran 
Bodegård saknar även en redovisning över hur en central granskning görs av 
domarinbjudningar i andra länder. 
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CS diskuterade redovisningen. Tävlings- och utbildningschefen uppdrogs att under 
2014 i första hand utvärdera arbetsgruppens förslag och efterlevnaden av dokumentet 
’kvalitetssäkring av exteriördomare’. Domarkåren ska informeras om att kvalitets-
kontroller kommer att genomföras under året vid länsklubbarnas utställningar. 
 
CS beslutade att informera Svenska Domarföreningen om utvärderingen och att CS 
gärna ser ett samarbete i detta arbete. 
 
Allrounddomarskap 
En domare har ansökt om att få en bedömning om att eventuellt få auktorisation som 
allrounder (exteriördomare).  
 
Med anledning av de resonemang som fördes i november 2012 och de 
reaktioner/övertolkningar som följde diskuterade CS åter gällande regelverk och 
tillämpad praxis.  
 
Carl Gunnar Stafberg informerade om att DK kontinuerligt följer exteriördomarnas 
vidareutbildningar och att det finns några få som kan vara föremål för allround-
domarskap. 
 
Diskussionerna utmynnade i att CS väl kan se att det finns skäl till att överväga förslag 
från DK på lämpliga personer som kan auktoriseras till allrounddomare. 
 
CS beslutade att uppdra till DK att vid tillfälle återkomma med förslag på lämpliga 
personer enligt gällande regelverk:  
 
”2.12 Riktlinjer för allrounddomare 
En allrounddomare är en person med så omfattande kynologisk kompetens, erfarenhet 
av nationell såväl som internationell hundsport och med sådana personliga 
förutsättningar att han/hon kan anförtros att döma samtliga hundraser på utställning. 
Domaren ska vara allmänt känd och respekterad i sin domargärning.” 
 
CS beslutade vidare att den domare som ansökt om att få en bedömning rörande ett 
eventuellt allrounddomarskap inte tas upp separat utan får då ingå i ett sammanhang 
tillsammans med övriga kandidater.  
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 75 Protokoll SKK/JhK nr 1-2013 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
13 mars 2013. 
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§ 9 Protokollsutdrag CS 
JhK föreslår, efter en smärre utredning, CS att inte göra några förändringar när det 
gäller vilka och hur många instanser ett ärende ska kunna överklagas. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 15 Domarkonferenser 
JhK äskar ca 44 000 kronor för att genomföra en domarkonferens för drivande 
vildsvinshundar. 
 
CS beslutade att inte tilldela JhK några extra medel utan kommittén får göra 
prioriteringar inom den tilldelade budgeten. 
 
§ 16 Rovdjursfrågor 
JhK föreslår att CS ordförande begär företräde hos utredaren för jaktlagsutredningen, 
Håkan Larsson, för att kunna lämna SKKs synpunkter. Fas 1 omfattar 
myndighetsansvaret och fas 2 jaktlagstiftningen och sakfrågorna. CS ordförande är 
positiv till att begära ett sådant företräde. 
 
CS uppdrog till Henrik Barnekow att närmare undersöka vad delbetänkandet som ska 
lämnas i augusti ska omfatta. 
 
Legal och lokal acceptans 
En grupp människor som bor och verkar på landsbygden har ställt samman ett 
dokument som rör varg, dess förvaltning och som de ser det en lösning på dagens 
politiska dödläge i frågan. Gruppen önskar SKKs fulla stöd för dokumentets innehåll. 
 
CS diskuterade dokumentet som i stora delar är mycket bra, men CS uppfattar det 
ekonomiska perspektivet som orealistiskt. 
 
Arbetsgruppen är angelägen om att få svar från SKK så snart som möjligt. CS beslutade 
att samarbeta med Svenska Jägareförbundet för en gemensam svarsskrivelse i frågan.  
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 76 Protokoll SKK/PTK nr 1-2013 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och 
Tävlingskommitté den 10 april 2013. 
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10 Protokoll/Information från FCI 
 
FCI Commission for Sledge Dogs 
Den svenska representanten, Eveline Koch, rapporterar bl.a. om att den internationella 
FCI-kommissionen har synpunkter på Sveriges nationella regler för 
slädhundschampionat.  
 
CS beslutade att skicka ett brev till kommissionens ordförande. 
 
§ 15 inkommen skrivelse angående ”hobbyvallning” 
Kjell Svensson informerade om att han kontaktats av Djurskyddet Sverige angående 
vallhundsträning som inte är klubborganiserad. 
 
Två möten har hittills hållits och det har mynnat ut i att en arbetsgrupp har bildats. 
Arbetsgruppen representerar Djurskyddet Sverige, de klubbar/organisationer med 
vallhundsverksamhet, Fåravelsförbundet och SKK. Arbetsgruppen ska ha möte i juni 
månad med uppgiften att ta fram en policy för djurhantering vid vallhundsträning. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 77 Protokoll SKK/UtstK nr 2-2013 
 
Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 3-4 
april 2013. 
 
§ 34 Information från Tävlings- och utbildningschefen 
För information fanns en sammanställning av kvalitetsprissättning på utställning för 
2011 och 2012 samt antal start i respektive klass. 
 
Sammanställningen visar i princip ingen förändring i andelen utdelade kvalitetspriser 
mellan de båda åren. 
 
Antalet starter har minskat under 2012 i jämförelse med 2011  
År 2012: 131 035 
År 2011: 137 589 
 
CS noterade informationen. 
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§ 78 Protokoll SKK/AK nr 2-2013 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 12 
mars 2013. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 79 SKK/Disciplinnämnden 
För information fanns protokoll från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd den 22 
mars 2013. 
 
Övrigt 
Brev från  angående DN-beslut 34/2013 
SKK/CS har tagit del av handlingarna men har inte mandat att göra en överprövning av 
DNs beslut enligt gällande stadgar. 
 
Brevet lades till handlingarna. 
 
 
§ 80 Protokoll SKK/FK nr 1-2013 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
5 februari 2013. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 81 Protokoll SKK/FK nr 2-2013 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
11 april 2013. 
 
Övrigt 
Föreningskommittén föreslår att i arbetsordningen för KF lägga till en punkt som rör 
rösträkning. För att inte mötet ska stanna av vid rösträkning föreslås att rösträknarna 
lämnar fullmakt till annan person från respektive klubbar som kan tjänstgöra när de 
andra två är upptagna med rösträkning. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 82 Protokoll SKK/SRD-K nr 2-2013 
 
Protokoll fört vid sammanträd med Svenska Kennelklubbens kommitté för Särskilda 
Rasspecifika Domaranvisningar den 4 april 2013. 
 
§ 21 Föregående protokoll 
 Angående bilaga till SRD-K 1 2013 – förslag till proposition om 
 utställningsförbud för hundar som kastrerats 
 
SRD-K föreslår CS att införa ett utställningsförbud för hanar som kastrerats. 
 
CS diskuterade förslaget ingående och beslutade att vid nästa regelrevidering skriva in 
ett förbud för kastrerade hanar att delta på utställning. 
 
CS beslutade vidare att uppdra till kansliet att skriva en debattartikel om kastration till 
några veterinärmedicinska tidskrifter. 
 
Punkten stryks också från KFs dagordning men står kvar som ett ämne för KFs 
workshop på fredagen den 27 september. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 83 Protokoll SKK/UKK nr 1-2013 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 12 januari 2013. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 84 Protokoll SKK/UKK nr 2-2013 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 20 mars 2013. 
 
§ 30 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
 
UKK har avauktoriserat tre kennelkonsulenter som på olika sätt har missbrukat sin 
förtroendeställning hos UKK och SKK-organisationen.  
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En av de avauktoriserade personerna har överklagat avauktorisationen. CS har tagit del 
av överklagandet och beslutade att avslå detsamma. 
 
Annica Uppström deltog inte i beslutet. 
 
Kennelkonsulenterna Agneta Nilsson och Gunnar Ericsson har båda på egen begäran 
att bli avauktoriserade som kennelkonsulenter.  
 
CS beslutade att tillmötesgå Agneta Nilssons och Gunnar Ericssons begäran och 
tackade dem varmt för deras insatser under den tid de varit verksamma som 
kennelkonsulenter. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 85 Protokoll SKK/AG Standard nr 1-2013 
 
Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för standardfrågor 
den 13 februari 2013. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 86 Protokoll Svenska Kynologiska Akademin nr 1-2013 
 
Protokoll fört vid Svenska Kynologiska Akademins styrelsemöte den 14 januari 2013. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 87 Protokoll Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Minnesfond 
 
Protokoll fört vid sammanträde i Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Minnesfond 
den 22 april 2013. 
 
Mötet har fördelat 12 000 kronor på två ansökningar: 
6 000 kronor till Frida Greis som ska studera fårvallningstävlingar i Sverige och Europa 
6 000 kronor till Linn Magnusson som ska göra en studieresa till öppna EM i agility i 
Belgien. 
 
CS noterade informationen och önskade stipendiaterna lycka till i sina studier. 
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§ 88 Kennelfullmäktige 2013 
 

a) Redogörelse från Sveriges Hundungdoms Handlingkommitté, Stockholms 
Kennelklubbs motion till Kennelfullmäktige 2011, förändring av reglerna 
Redogörelsen är en information om hur kommittén arbetat sedan förra KF som 
lett fram till ett nytt regelverk, som anpassats till de nordiska och 
internationella regelverken. 
 
CS beslutade att ta med redogörelsen som en bilaga i KF-handlingarna. 

 
b) Förslag till mottagare av Hamiltonplaketten 2013 

Carl Gunnar Stafberg informerade om gruppens arbete och förslag. 
CS diskuterade förslagen och beslutade i enlighet med arbetsgruppens förslag 
att utse nedanstående mottagare av Hamiltonplaketten. 
 
Gunilla och Sven Altenmark, Kivik 
Wirwelwinds, terveuren/groenendal 
 
Anita och Anna Thelin, Aneby 
Türingens, rottweiler 
 
Birgitta Backlert/Anders Niklasson, Staffanstorp 
Giba’s, borderterrier/weimaraner 
 
Hilde Nybom, Arkelstorp 
Lakkas, irish softcoated wheaten terrier 
 
Anette Erlandsson/Matti Palm, Åled 
Trollängens, strävhårig vorsteh/springer spaniel 
 
Per-Erik Persson, Vilhelmina 
Klövkampens, jämthund 
 
Maj-Britt och Håkan Önnervall, Luleå 
Aledalens, finsk stövare 
 
Bengt Larsson, Järvsö 
Mönstergårdens, drever 
 
Henric Fryckstrand, Västerås 
Dewmist, golden retriever 
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Monica Herjeskog, Nykroppa 
Strömkarlens, tibetansk spaniel 
 
Nenne Runsten, Edsbro 
Airescot, whippet/affenpinscher 
 

c) Principdiskussion om Hamiltonplaketten 
På förekommen anledning diskuterade CS om Hamiltonplaketten tilldelas 
person eller kennelnamn. 
 
CS uttalade att Hamiltonplaketten tilldelas en person. 
 
CS fann anledning att i gällande statuter ändra första meningen att lyda: 
”Hamiltonplaketten kan tilldelas person/personer som genom framgångsrikt 
arbete gagnat hundaveln och därigenom främjat Svenska Kennelklubbens 
syften på ett uppenbart sätt”. 
 

d) Förslag till mottagare av Förtjänsttecken 2013 
Ulf Uddman informerade om arbetsgruppens förslag. 
CS diskuterade förslagen och beslutade i enlighet med arbetsgruppens förslag 
att utse nedanstående mottagare av SKKs förtjänsttecken. 
 
Inga-Lill Persson   Karlskrona 
Carina Persson   Visby 
Hans G Bengtsson  Eldsberga 
Yvonne Rengren   Svenshögen 
Bo Blomquist   Nybro 
Ingalill Blixt   Nyköping 
Curt Blixt   Nyköping 
Jan Elow   Karlstad 
Gunilla Karlström  Forshaga 
Ann Kristin Lundberg Robertsfors 
Inga-Britta Larsson  Kolsva 
Kristina Tervonen  Huddinge 
Margareta Olsson  Katrineholm 
Annette Persson   Värnamo 
Allan Bergström   Luleå 
Lennart Holmsten  Mörsil 
Margareta Rosenberg-Key Lagan 
Annica Uppström  Hallen 
Maud Lundwall   Stockholm 
Bibbi Thunell   Älvsjö 
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Ulla Rylander   Handen 
Karl-Erik Johansson  Täby 
Inger Mogren   Rottneros 

 
e) Patriotiska Sällskapets hedersgåva 
Ulf Uddman informerade om att tre personer på SKKs kansli kommer att tilldelas 
Patriotiska Sällskapets hedersgåva för lång och uppskattad arbetsinsats: Nina 
Berggren, Inger Gille och Jerry Mankowski. 
 
CS noterade informationen. 
 
f) CS motionssvar till – KF 2013 
CS gick igenom de motionssvar som respektive kommitté lämnat. Smärre 
justeringar i svaren gjordes varefter de godkändes. Motionssvaren kommer att 
finnas tillgängliga på SKKs webbplats tillsammans med andra KF-handlingar under 
sommaren. 
 
g) Valberedningens förslag till CS ledamöter för 2014-2015 

Valberedningen har lämnat ett preliminärt förslag till ledamöter i 
Centralstyrelsen. Slutligt förslag kommer att presenteras vid ett senare tillfälle. 
 
CS noterade informationen. 

 
h) Dagordning KF med vissa bilagor 

CS beslutade godkänna dagordningen efter smärre justeringar. 
 

i) Dagordning Länsklubbsfullmäktige med vissa bilagor 
CS beslutade godkänna dagordningen efter smärre justeringar och tillägg. 

 
j) Ämnen för workshop fredagen den 27 september 

CS beslutade att arrangera nedanstående workshops:  
- Framtidens exteriördomarkonferenser/exteriördomarutbildning 
- Kastrerade hanhundars rätt att ställas ut 
- BPH – vad har hänt, Utvärdering? Nya arrangörer 
- Dressyrpolicy/Relation hund-människa 
- Rashundar – hur ska organisationen lyckas med att öka antalet registrerade 

rashundar? 
- Digitala funktionärsutbildningar – önskemål och behov 

 
k) Reviderat avtal länsklubbar – SKK 

Ulf Uddman informerade om att ett reviderat avtal lämnats till Jan Erikson, 
Sydskånska Kennelklubben och Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, för 
synpunkter. 
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CS uppmärksammades på att § 11 i avtalet fått en ny skrivning. 
 
Avtalsförslaget kommer att presenteras vid Länsklubbsfullmäktige för 
fastställande. 
 
CS beslutade att för sin del godkänna avtalet.  

 
 
§ 89 Revisions-PM – BDO 
 
Ulf Uddman informerade om revisionsrapport över 2012 års verksamhet som visar att 
SKK har väl fungerande rutiner. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 90 Internationella frågor: 
 

a) Information från FCI General Assembly, Budapest 13-14 maj 2013 + protokoll 
För information fanns protokoll från FCIs General Assembly i Budapest 13-14 
maj 2013. 
 
Nils Erik Åhmansson och Ulf Uddman informerade om att mötet i många delar 
var utan tydlig ledning och struktur vilket gjorde mötet långdraget. Långa 
diskussioner och debatter var utmärkande för hela mötet. 
 
Avgående presidenten Hans Müller blev vald till hedersordförande i FCI. 
 
Rafael de Santiago, Puerto Rico, blev vald till ny president på två år. 
Ledamöter: Gerard Jipping (NL), Tamas Jakkel (HU) och Carla Molinari (PT), 
valdes på fyra år. 
 
Malaysia, Moldavien, Kina och Gibraltar invaldes som fullvärdiga medlemmar i 
FCI. 
 
CS noterade informationen. 

 
b) SKKs ansökan till WDS 2018 

Det blev Holland som fick värdskapet för WDS 2018 framför Kroatien och 
Sverige. 
 
2017 års WDS gick till Ecuador framför Tyskland. 
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c) FCI General Committee, Madrid 27-28 februari protokoll + de viktigaste 

besluten 

För information fanns protokoll samt de viktigaste besluten från FCIs styrelses 
möte den 27-28 februari. 
 
CS noterade informationen. 

 
d) Protokoll från FCIs Europasektions styrelsemöte den 9 april 2013 

För information fanns protokoll från FCIs Europasektions styrelsemöte den 9 
april 2013. 
 
CS noterade informationen. 

 
e) FCI Europe Section Quarterly Monitoring Report – April 2013 

För information fanns Europasektionens kvartalsrapport om bevakning av 
sällskapsdjursfrågor inom EU. 
 
CS noterade informationen. 

 
f) General assembly of the FCI Europe Section 2013 

För information fanns inbjudan till FCIs Europasektions årsmöte den 2 
september i Genève. 

 
 CS noterade informationen. 
 
 
§ 91 Principdiskussion kring Landslagsfonden 
 
På förekommen anledning diskuterades frågan om hur SKK ska ställa sig till klubbar 
som äskar medel ur Landslagsfonden men som inte deltar i annan verksamhet inom 
organisationen såsom Kennelfullmäktige, specialklubbskonferenser, svarar på brev 
eller liknande. 
 
CS uttalade att man kommer ha frågan under fortsatt bevakning, inga ändringar i 
gällande statuter görs vid detta möte. 
 
Punkten är omedelbart justerad. 
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§ 92 SKKs Grundregler (§ 52 CS nr 1-2013) 
 (bordlagd punkt 2:4) 
Punktens text idag: ”att som ägare av avelshund följs SKKs hälsoprogram. För raser 
med krav på veterinärmedicinskt/genetiskt undersökningsresultat och/eller genomförd 
mentaltest/mentalbeskrivning/prov ska giltigt intyg om detta finnas för avelshundarna 
före parningstillfället.” 
 
CS förde en lång och ingående diskussion om att byta ut ordet ”ska” till ”bör” i textens 
andra mening.  
 
CS beslutade att texten ska stå oförändrad. 
 
CS beslutade vidare om nedanstående revideringar: 
 
Punkt 3:3 revideras till att lyda: ”att inte i avel använda hanhund/tik förrän vid den 
ålder då hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende. Tik får paras 
tidigast vid 18 månaders ålder. ” 
 
Punkten 3:5 får ny numrering och blir 3:4 med följande lydelse:  
 
 att inte låta para tik över 7 år om hon inte tidigare haft en valpkull. Tik över 7 år 

måste alltid veterinärbesiktigas före parning och intyget bifogas till 
registreringsansökan. Av intyget ska framgå att tiken är i sådan kondition att hon 
utan risk för sin hälsa kan få en valpkull. Besiktningsintyget får inte vara äldre än en 
månad vid parningen.  

 
 att inte para en tik vid för hög ålder, här ska rasspecifika hänsyn tas. Tik, oavsett ras, 

får inte paras efter det att hon har fyllt 10 år. 
 
Punkten 3:4 får ny numrering och blir 3:5: inga revideringar görs i texten. 
 
Med anledning av ovanstående diskussioner kommer CS vid sitt novembermöte att 
diskutera hur SKK kan underlätta för uppfödare att på ett enkelt sätt hitta vilka regler 
och restriktioner som gäller för respektive ras.  
 
 
§ 93 Agility, beslut på SBKs kongress 2012 
 
Ulf Uddman informerade från de diskussioner som fördes kring agility vid SBKs 
kongress.  
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Två av CS ledamöter deltog på kongressen och informerade från den workshop om 
agility som också hölls under kongressen. 
 
Kongressens beslut blev ett nej till förslaget om att bilda en egen verksamhetsklubb för 
agility inom SBK. 
 
CS diskuterade länge och ingående konsekvenserna av kongressens beslut. 
 
CS beslutade att för agility bilda en verksamhetsklubb med specialklubbsstatus och att 
till CS möte den 8 augusti presentera ett mer konkret förslag på det fortsatta arbetet 
ska hanteras. Per-Inge Johansson utsågs att leda detta arbete. 
 
Per-Inge Johansson deltog inte i beslutet. 
 
Nils Erik Åhmansson uppdrogs vidare att kontakta SBKs ordförande och informera om 
CS beslut. 
 
Punkten är omedelbart justerad. 
 
 
§ 94 Information från  

 
a) CS ledamöter 

 
Per-Inge Johansson 
 
Årsmöten 
Per-Inge Johansson har deltagit på 21 års-/fullmäktigemöten under våren. De 
flesta har möten har avlöpt bra. 
 
Två större specialklubbar har problem med sin ekonomi som kan ge upphov till 
oro inför framtiden. 
 
CS noterade informationen. 
 
Funktionärsutbildning 
Det finns ett stort behov av utbildning inom organisationen. Det är positivt att 
SKK nu håller på att ta fram material för ett digitalt utbildningspaket. Det ger en 
bra möjlighet att nå fler som önskar utbilda sig inom föreningsteknik. 
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Möte med länsstyrelser 
Besöken hos landets länsstyrelser fortsätter. De flesta är positiva till SKKs 
egenkontroller. Flera av länsstyrelserna anser att SKK också ska informera 
Jordbruksverket om det arbete som kennelkonsulenterna utför. 
 
Britt-Marie Dornell 
 
Svensk lapphund 
Svenska Lapphundsklubben har fått en ny ordförande. Arbetet i klubben flyter 
på om än med viss tröghet.  
 
Jahn Stääv 
 
Studiefrämjandet 
Studiefrämjandet har haft sin årsstämma där Tommy Winberg blev vald till 
ordförande. 
 
Carl Gunnar Stafberg 
 
Domarpreparandkurs 
Kursen är genomförd, 11 av 12 preparander genomförde kursen till slut. En 
preparand valde själv att inte fullfölja. 
 
CS noterade informationen. 
 
Mats Stenmark 
 
Revidering av BPH 
En revidering av BPH-reglerna är genomförd. 
 
En kurs för beskrivare och testledare är genomförd. 

 
b) VD 

 
Bidrag vid centrala utbildningar 
CS har tagit del av underlag för att eventuellt kunna ändra på nuvarande 
bidragsstorlek för klubbar som deltar på centrala utbildningar. 
 
CS konstaterar att med den något vikande verksamhetstrenden som råder för 
närvarande är det inte möjlighet att ändra gällande villkor. 
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Chinese Crested Club 
Klubben har genom sin ordförande och vice ordförande i ett brev till CS lämnat 
information om chinese crested dog för att avliva många av de myter som finns 
kring rasen. 
 
CS har tagit del av brevet och lade det till handlingarna. 
 
Begäran om delegation att genomföra Coupe d’Europe för retriever 2015 
Svenska Spaniel och Retriever Klubben har ansökt om att få arrangera Coupe 
d’Europe för retriever 2015.  
 
CS beslutade att bordlägga frågan för att inhämta ytterligare fakta och 
information. 
 
Landsbygdsdepartementet 
Ulf Uddman informerade om att remissammanställningen som rör 
djurskyddslagen kommer att offentliggöras i juni och att det första 
förbudsförslaget om tidelag kommer att presenteras. 
 
Möte med Jordbruksverket 
Den 18 juni kommer en delegation från SKK att ha ett möte med 
jordbruksverkets djurskyddsråd för att informera om SKKs egenkontroll. 
 
Medlemshantering 
Svenska Stövarklubben har beslutat att inte längre utnyttja SKKs 
medlemshantering. 
 
Likviditet 
Likviditeten är god. 
 
Registreringssiffror 
Siffrorna är något lägre än vid samma tidpunkt förra året. 
 
 

§ 95 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 nyhetsbrev 
 
CS beslutade att § 87 b) 87 d) och 87 f) inte kan offentliggöras innan protokollet är 
justerat. 
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§ 96 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls den 8 augusti 2013. 
 
 
§ 97 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Nils Erik Åhmansson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Britt-Marie Dornell   Carl Gunnar Stafberg 
 




