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CS nr 6/2011 
2011-11-16 
§ 160 - 184 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 16 
november 2011, på SKK:s kansli, Rinkeby 
 
 
Närvarande: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Nils Erik Åhmansson, ordf., Carl Gunnar Stafberg, Göran Bodegård, Britt-Marie Dornell (från § 
165), Mats Stenmark, Jahn Stääv (från § 165), Annica Uppström, Per-Inge Johansson, Bengt 
Pettersson 
 
Suppleanter: 
Marie Nylander, Christoffer Schildt, Moa Källström, Henrik Barnekow 
 
Adjungerade: 
Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Yvonne Larsdotter 
 
Anmält förhinder:  
 
 
 
Vid protokollet: Annika Klang 
 
 
§ 160 Sammanträdet öppnas 
 
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet för 
öppnat. Ordförande vände sig särskilt till Moa Källström och Christoffer Schildt som är nya 
styrelseledamöter i CS. 
 
 
§ 161 Val av justeringspersoner 
 
Göran Bodegård och Bengt Pettersson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
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§ 162 Föregående protokoll nr 5/2011 
 
 §150 Skrivelser från medlemmar/privatpersoner 

a) Förslag till reportageserie – Mia Sandgren 
 Ulf Uddman informerade om att Svenska Kynologiska Akademin har gett 
 honom och Elisabet Sahlin i uppdrag att vidare utreda frågan innan något 
 definitivt beslut fattas av Akademin. 
 
 CS noterade informationen. 
 
 d) Agreement on championship between Lithuanian Cynological Society 
  (LKD) and Swedish Kennel Club (SKK) 
 Ärendet är fortsatt bordlagt då inget svar från LKD ännu har kommit. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 163 Protokoll SKK/AK nr 4/2011 
 
Punkten bordläggs till Britt-Marie Dornell kommit till mötet. 
 
 
§ 164 Protokoll SKK/DN 2-3 september samt beslut 
 
För information fanns protokoll från Disciplinnämndens sammanträde den 2-3 
september 2011 samt beslut. 
 
Ordförande uppmärksammade särskilt beslut som rör SKK:s grundregel 1:3.  
 
 
§ 165 Protokoll SKK/AK nr 4/2011 
 
Då Britt-Marie Dornell anlänt till mötet återupptogs den bordlagda punkten. 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 14 
september 2011. 
 
§ 99 Bordlagda ärenden AK nr 3/2011 
§ 76 Ansökan om att få para tik med två hanhundar 
AK har i ett fall bifallit en ansökan om att få para en tik med två hanhundar i en ras 
med liten numerär. Innan ett principiellt beslut kan tas att öppna för möjligheten med 
att para med flera hanhundar måste vissa frågor utredas t.ex. smittskyddsaspekten och 
de datatekniska problemen. Någon risk för förväxling av vem som är far till valparna 
finns inte på grund av obligatorisk blodtestning. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 108 SKK:s Forsknings- och Utvecklingsfond 
 
AK föreslår CS att utse en arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av statuterna 
för SKK:s Forsknings- och Utvecklingsfond. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget och utsåg Mats Stenmark, Britt-Marie Dornell, 
Ulla-Britt Karlmann och Ulf Uddman att ingå i arbetsgruppen. Uppdraget är att se hur 
Forsknings- och Utvecklingsfonden, Fonden för Hundars Hälsa och Hunden i Samhället 
kan föras samman till en fond. Arbetsgruppen redovisar sitt arbete vid CS möte i april 
2012. 
 

a) Field Spaniel Klubben – SLU avseende PRA-forskning 
Klubben ansöker om medel för att kunna lämna ekonomiskt bidrag till de hundägare 
som DNA-testar sina hundar avseende PRA. 
 
AK föreslår CS att avslå ansökan med hänvisning till att projektet bör kunna hanteras 
inom ramen för redan befintlig PRA-forskning som bedrivs av SLU med bidrag från 
Agrias och SKK:s Forskningsfond. 
 
CS beslutade i enlighet med AK:s förslag att avslå ansökan. 
 

b) Norrköpings Hundreab. och Utbildningscenter AB avseende ”Studier 
avseende BEMER-systemets positiva påverkan på hund” 

Ansökan avser studier av BEMER-systemets positiva påverkan på olika fysiska skador 
hos hund. Medel söks för inköp av Bemer-utrustning och upprättande av 
skattningsscheman samt för veterinärkonsultationer och för arbetsinsats. 
 
AK föreslår CS att avslå ansökan då den saknar anknytning till fondens ändamål. 
 
CS beslutade i enlighet med AK:s förslag att avslå ansökan. 
 

c) Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) avseende ”Patellastatus finsk 
spets” 

SSF önskar inventera patella statusen hos finsk spets. Klubben ansöker om medel för 
att täcka veterinärkostnader för patellaundersökningar av hundar vid 15 utställningar. 
 
AK föreslår CS att avslå ansökan med hänvisning till att klubben först bör göra en 
utvärdering av pågående hälsoprogram nivå 1 gällande central registrering av resultat 
från patellaundersökningar. 
 
CS beslutade i enlighet med AK:s förslag att avslå ansökan. 
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d) Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) avseende ”Säkring av gamla 

pappersdokument” 
Klubben ansöker om medel för att täcka kostnader som uppkommer i samband med 
klubbens försök att säkra gamla dokument. 
 
AK anser att klubbens ansökan är synnerligen behjärtansvärd och att de 
omständigheter som klubben lägger fram är extraordinära. AK stöder klubbens 
intentioner men anser inte att ansökan ligger inom ramen för fondens syfte. 
 
AK föreslår CS att om möjligt tillmötesgå SSF:s ansökan. 
 
CS förde en lång diskussion i ärendet och beslutade att bevilja medel om högst 50 000 
kronor. VD kontaktar klubbens ordförande för att planera vidare hantering av ärendet. 
En kopia av det säkrade materialet ska skickas till SKK. 
 

e) Svenska Salukiringen – Torkel Falk avseende ”Studie av normalvärden på 
hjärtat hos saluki” 

Klubben ansökan om medel för att genomföra en studie av normalvärden för hjärtan 
hos saluki. 
 
AK föreslår CS att bevilja ansökan med 84 000 kronor. 
 
CS beslutade i enlighet med AK:s förslag. 
 

f) PON-unionen – Kristina Narfström avseende PRA-forskning 
Klubben ansöker om bidrag till forskningsprojekt avseende PRA inom rasen.  
 
AK föreslår CS att avslå ansökan då man konstaterar att projektet redan beviljats 
100 000 kr från fonden våren 2011.  
 
CS beslutade i enlighet med AK:s förslag att avslå ansökan. 
 

g) Niklas Bergknut avseende ”Calcification of canine intervertebral discs” 
Niklas Bergknut ansöker om medel för en studie av förkalkade disker hos 
chondrodystrofa hundar. 
 
AK föreslår CS att avslå ansökan. 
 
CS beslutade i enlighet med AK:s förslag att avslå ansökan. 
 
 
§ 166 Protokoll SKK/DN 21 oktober samt beslut 
 
För information fanns protokoll från Disciplinnämndens sammanträde den 21 oktober 
2011 samt beslut. 
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CS noterade informationen. 
 
 
§ 167 Protokoll SKK/DK nr 5/2011 
 
Protokoll fört vid sammanträde med SKK:s Domarkommitté den 8 september 2011. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 168 Protokoll SKK/FK nr 4/2011 
 
Protokoll fört vid sammanträde med SKK:s Föreningskommitté den 1 september 2011. 
 
§ 72 Val av justeringsperson 
Jahn Stääv informerade om att Gun Kristensson, p.g.a. sjukdom inte kunnat justera 
protokollet. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 78 Frågor rörande rasklubb och specialklubb 

b) Fråga om beslutsgång gällande cert i jaktklass 
FK har granskat handlingar angående beslutet att införa cert i jakt-/bruksklass 
för samtliga raser inom specialklubben har skett i demokratisk ordning på 
specialklubbens fullmäktige. 
FK kommer att ha ett möte med representanter från specialklubben, PTK och 
VD. 

 
CS noterade informationen. 
 

a) Tillträdesförbud 
 
Ulf Uddman informerade om KFs beslut om att medge CS att utdöma tillträdesförbud 
mot enskild medlem. 
 
Med anledning av beslutet behöver CS fastställa ett antal principbeslut: 
 

- Ska rätten att besluta om tillträdesförbud delegeras? 
Förslag: CS-ledamot i förening med VD eller till den SKK-anställde som VD har 
fört vidare delegeringsrätten till. 
 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

- Inom vilka verksamhetsområden ska en händelse som ska ge möjlighet att 
pröva en enskild person avseende tillträdesförbud gälla? 
Förslag: Inom samtliga verksamheter där arrangör eller medarrangör är en SKK-
ansluten klubb samt vad som skrivs på sociala medier eller skickas som e-post. 
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CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

- Var gäller tillträdesförbud? 
Förslag: Inom samtliga verksamheter där det finns en SKK-ansluten klubb som 
arrangör eller medarrangör. 

 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

- Hur ska straffskalan se ut? 
Förslag: 2012-2013 får bli provår där CS löpande ges information om samtliga 
utdömda tillträdesförbud inklusive relevanta underlag i ärendet. Statistik ska 
föras under provåren. Tillträdesförbud utdöms på 6 eller 12 månader. 
Straffskalan muntlig respektive skriftlig tillrättavisning finns även att använda 
istället för tillträdesförbud. 
 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

- Brott mot tillträdesförbud, hur ska det hanteras? 
Förslag: Avvisning av berörd person från området samt automatisk anmälan till 
DN för brott mot SKK:s stadgar § 9. 

 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

- Hur ska tillträdesförbud offentliggöras? 
Förslag: Berörd person och klubb får information om DN:s beslut. 

 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Hur tillträdesförbudet fungerat under 2012-2013 ska rapporteras till KF 2013. 
 
 
§ 169 Protokoll SKK/KHM nr 4/2011 
 
Protokoll fört vid sammanträde med SKK:s Kommitté för Hundars Mentalitet. 
 
§ 154 Ansökan om medel för fas 2 av projektet Mentalt Sund Collie 
KHM föreslår CS att bevilja medel från fonden för forskning och utveckling så att 
kostnaderna täcks till 75 % eller 181 500 kronor från SKK. Resterande 25 % täcks av 
klubben. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
§ 155 Ansökan om medel för utveckling av avelsvärdering för mentalitet hos hund 
KHM föreslår CS att bevilja totalt 215 000 kronor från fonden för Hundars Hälsa. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
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Ulf Uddman föreslår att Sofia Malm vid nästa specialklubbskonferens håller ett 
föredrag om index för HD/ED. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 170 Protokoll SKK/PTK nr 4/2011 
 
Protokoll fört vid sammanträde med SKK:s Prov- och Tävlingskommitté den 14 
september 2011. 
 
§ 71 Protokoll/Information från FCI 
 
FCI Mästerskap 
Ulf Uddman kan med glädje informera att Sverige (SBK) har tilldelats arrangörskapet 
för FCI IPO World Championship 2014. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 86 Övriga inkomna skrivelser 
Begäran att få ta del av yttrande 
PTK har på en förfrågan om att få ta del av en specialklubbs yttrande angående 
meriteringsregler för viss ras hänvisat till SKK:s generella praxis att inte lämna ut 
handlingar. 
 
Ulf Uddman påpekade att huvudregeln är att SKK kan lämna ut material som ligger till 
grund för beslut, dock ska inte underlag som kan lämna ut enskild person skickas ut. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 171 Protokoll SKK/StandK nr 4/2011 
Protokoll fört vid sammanträde med SKK:s Standardkommitté den 18 augusti 2011. 
 
§ 82 Tilltalsnamn, uppdrag från CS 
Göran Bodegård presenterade förslag på tilltalsnamn på raser med svåruttalade 
utländska namn. 
 
CS beslutade att kommittén har ett fortsatt uppdrag att översätta utländska rasnamn. 
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CS uppdrog till Ulf Uddman att skicka ut StandKs namnförslag med vissa redaktionella 
ändringar på remiss till berörda klubbar och att ärendet därefter återförs till CS för 
slutligt beslut om ändrade rasnamn fr.o.m. 1 januari 2013. 
 
§ 84 Schäfer, remissyttrande från SBK 
StandK har tagit del av Svenska Brukshundklubbens yttrande angående förslag till 
översättning av reviderad standard för schäfer. 
 
Klubbens svar är i många delar bra men StandK har återremitterat standarden till SBK 
för kompletteringar. 
 
Standardkommittén kommer att ha ett möte den 29 november för att ta slutlig 
ställning till förslag om hårlagsbeteckning för rasen. 
 
CS beslutade att Centralstyrelsens presidium tar slutligt beslut om 
hårlagsbeteckningen på grundval av Standardkommitténs förslag. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 172 Protokoll SKK/UtstK nr 4/2011 
 
Protokoll fört vid sammanträde med SKK:s Utställningskommitté den 7 september 
2011. 
 

a) Anmälan avseende handläggning av svenskt utställningschampionat 
CS har tagit del av handlingar i ett ärende som berör handläggning av ett svenskt 
utställningschampionat. 
 
CS beklagar att information och handläggning i det här fallet varit mycket bristfällig 
från SKK:s kansli och att kansliet kommer att se över de interna rutinerna för att 
förbättra dessa.  
 
I de nya Utställnings- och championatreglerna som gäller från 2012-01-01 är texten 
som rör ålder och championat förtydligat för att inga tveksamheter ska råda. 
 
Ulf Uddman fick i uppdrag att besvara brevet. 
 
Ärendet lades därmed till handlingarna. 
 
 

b) Antal länsklubbsutställningar och policy för större arrangemang och 
dubbelutställningar (CS nr 5/2011 § 147) 

Mats Stenmark presenterade Utställningskommitténs förslag och föreslår CS att 
”större arrangemang” t.ex. tredagarsutställningar endast kan arrangeras vart fjärde 
(4:e) år med början år 2017. Ansökan för år 2017 ska vara UtstK tillhanda senast den 
31 december 2013. 
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CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Utställningskommittén föreslår CS att det år Svensk Vinnare arrangeras av länsklubb 
beviljas inget annat ”större arrangemang”. Nästa tillfälle när Svensk Vinnare får 
arrangeras av länsklubb är år 2015. Ansökan ska vara UtstK tillhanda senast den 31 
december 2011. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

c) Kvalitetssäkring av exteriördomare (CS nr 5/2011 § 147) 
Mats Stenmark informerade om arbetsgruppens förslag till förbättringar för att få en 
bra kvalitetssäkring av exteriördomare. 
 
Förslaget innebär bl.a. att klubbarna tar ett större ansvar för att informera sig om 
domarens kunskaper och erfarenheter för de raser han/hon ska döma Speciellt om 
personen ifråga inte har dömt i Sverige tidigare. 
 
Domarinbjudningarna blir mer detaljerade allt för att undvika missförstånd mellan 
arrangör och domare.  
 
Arrangören ska efter utställningen skriftligt dokumentera hur arrangemanget avlöpt 
utifrån ett standardiserat formulär. Båda positiva och negativa synpunkter ska 
redovisas. Länsklubbarna skickar sin redovisning till SKK:s kansli och rasklubb redovisar 
till sin specialklubb, som i sin tur vidarebefordrar till SKK:s kansli om den innehåller 
någon anmärkning. Rapporter som rör domare handläggs av SKK:s Domarkommitté 
(DK). Rapporter som rör utställningsarrangemanget handläggs av SKK:s 
Utställningskommitté. 
 
Mats Stenmark informerade CS om att arbetet med ”dagboken” fortsätter. Dagboken 
kommer att bli ett bra verktyg för klubbarna när den kan tas i bruk. 
 
Under fredagens workshop inför Kennelfullmäktige diskuterades förslagen till 
förbättringar som UtstK tagit fram. Förslagen möttes positivt av de närvarande 
klubbarna. 
 
På det kommande utbildningsseminariet i månadsskiftet mars-april kommer man bl.a. 
att diskutera domarinbjudningar, att bilda nätverk mellan länsklubbarna etc. etc. 
 
CS tackade för en bra redovisning och beslutade i enlighet med UtstK förslag. 
 
Angående nytt datum för Örebro läns Kennelklubbs (ÖKK) utställning i Askersund år 
2014 
Mats Stenmark informerade om att UtstK VU har beviljat ÖKKs ansökan om att få dela 
helg med Wästmanlands Kennelklubb den 19-20 juli 2014 samt att utställningen får 
internationell status. 
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CS fastställde UtstK VU:s beslut. 
 
 
§ 173 CS arbete 2011-2013 
 

a) Arbetsordning för Centralstyrelsen (CS) 2011-2013) 
Ordförande och VD gick igenom arbetsordningen för CS att gälla under 
mandatperioden 2011-2013. De betonade bl.a. vikten att anmäla jäv i frågor som ska 
handläggas av CS och hantera information som delges på CS möten med omdöme. 
 
CS beslutade i enlighet med föreslagen arbetsordning. 
 
CS beslutade enligt nedan om mötesdatum, fasta avrapporteringar och 
överläggningsärenden. 
 
Möte 
nr 

Datum 
2012 

Fasta avrapporteringar Överläggningsärenden 

2 8-9/2  IT-plan 2012, svenska hundraser, kvalitetskrav 
på aspirantdomare 

    

3 25/4 Årsbokslut 2011 Hundars Hälsa 

    

4 12/6  Organisationsfrågor – nya verksamheter 

    

5 16/8 Delårsbokslut 30/6 Egenkontroll – samverkan SKK – Länsstyrelsen 

    

6 8-9/11 Delårsbokslut 30/9 Första året med BPH 

    

 2013   

    

7 V 5-6  Sammanfattning Generella Domarkonferensen 

    

8 V 16 Årsbokslut 2012 
 

Redovisning av erhållna uppdrag till 
kommittéerna/arb.grupper. Länsklubbsuppdrag 
Hundsport/Webb 

    

9 V 24 Motioner KF 2013 Tjänstehundsmarknaden 

10 V 32 Handlingar till KF 2013 
Delårsbokslut 30/6 

 

    

11 27/9 Kennelfullmäktige  

 
 Särskilda aktiviteter under år 2011-2013: 
 2011 
 11-14/11 Cynological days, Bryssel, Belgien, FCIs 100-års jubileum 
 10-11/12 CS utställning - Stockholm Hundmässa 
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 2012 
 20/3 NKU/AU möte, Köpenhamn 
 18-20/5 World Dog Show, Salzburg, Österrike 
 2-3/6 Workshop – Hundars Hälsa, Stockholm 
 21-23/9 Länsklubbskonferens, Göteborg 
 26/9 NKU/AU möte, Helsingfors 
 5-8/10 FCI Europautställning + sektionsmöte, Bukarest 
 3-4/11 Nordisk Vinnare, Herning 
 16-18/11 Generell Domarkonferens, Stockholm 
 15-16/12 CS utställning – Stockholm Hundmässa 
 
 2013 
 26-27/1 Specialklubbskonferens i Stockholmsområdet 
 16-19/5 World Dog Show, Budapest, FCI General Assembly 
 30/8-1/9 FCI Europautställning + sektionsmöte, Genève 
 27-29/9 Kennelfullmäktige 
 7-8/12 CS utställning – Stockholm Hundmässa 
 14-15/12 Nordisk Vinnare, Helsingfors 

 
Datum för möten 2013 kommer att beslutas vid mötet den 8-9 februari 2012. 
 

b) Ordförande i CS kommittéer och arbetsgrupper 
 

Nils Erik Åhmansson informerade om formerna för hur arbetet ska hanteras via 
respektive kommitté och vikten av att alla ledamöter inom styrelsen är lojala och inte 
sprider information innan styrelsen har fattat beslut om offentliggörande eller ens 
behandlat ett ärende. 
 
Ordförande gick också igenom det utskickade förslaget för de olika kommittéerna och 
övrig representation nationellt och internationellt. 
 
Avelskommittén   Britt-Marie Dornell 
Domarkommittén   Carl Gunnar Stafberg 
Dopingkommittén   Bengt Pettersson 
Föreningskommittén   Per-Inge Johansson 
Jakthundskommittén Henrik Barnekow,  

Christoffer Schildt, vice ordf 
Prov- och Tävlingskommittén Bengt Pettersson 
Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén Annica Uppström 
Utställningskommittén Marie Nylander 
Kommittén Hunden i Centrum Jahn Stääv 
 
Kommittén för Hundars Mentalitet Mats Stenmark 
Kommittén för Freestyle Moa Källström 
Kommittén för SRD Göran Bodegård 
Arbetsgrupp för domare till Stockholm Hundmässa Mats Stenmark 
Arbetsgrupp för rasstandarder Renée Willes 
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SKK/Agria forskningsråd Nominerade till 2011; förslag till 
2013: 

 Berndt Klingeborn 
 Staffan Thorman 
 Astrid Indrebøe 
 Vakant 
 Lotta Möller 
 Anders Forslund 
 Ev. behov av utökning 
 
AB Fritidsrörelsernas Hus Nils Erik Åhmansson, Ulf 

Uddman, Jerry Mankowski 
 
Föreningsdistribution i Spånga AB Nils Erik Åhmansson, Ulf 

Uddman, Jerry Mankowski 
 
 Endast anmälan: 
Stiftelsen SKK:s Donatorers Fond Nils Erik Åhmansson, Ulf Uddman 
Stiftelsen SKK:s Forskningsfond Nils Erik Åhmansson, Ulf Uddman 
Stiftelsen Ulla Segerström och Bertil Nils Erik Åhmansson, Ulf  
Sted-Grens fond Uddman, Åke Hedhammar 
Sted-Grens fond 
 
 
Samverkan med svenska organisationer 
 
Agrias Produktkommitté Ulf Uddman, Helena Skarp 
Agrias Skadeprövningsnämnd Ulla-Britt Schwang, Margareta 

Sundqvist 
Agrias styrelse Ionie Oskarson, Ulf Uddman, 

suppleant t.o.m. 2012 
Agrias valberedning Jerry Mankowski, Petra Waleij 
 
Djurförsäkringsbolagen Nils Erik Åhmansson, Åke 

Hedhammar, Ulf Uddman 
Djurbranschens Yrkesnämnd Ulf Uddman 
Jordbruksverkets smittskyddsråd Ulf Uddman (förordnad av 

Jordbruksverket). Suppleant 
Helena Skarp 

Nationella dopingkommissionen Bengt Pettersson, Åke 
Hedhammar 

Samverkande organisationer Ulf Uddman 
 
Stiftelsen Stor-Stockholms Djursjukhus Nils Erik Åhmansson 
Svenska Jägareförbundet Nils Erik Åhmansson, Henrik 

Barnekow, Christoffer Schildt 
SLU:s Forskningsfond Ulf Uddman 
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Nationella Viltolycksrådet, Viltförvaltningsrådet Kjell Bräster 
 
Samverkansgrupp/SKK/JV/SVF/SLU Helena Skarp, Karin Drotz, Åke 

Hedhammar, Göran Bodegård 
Sveriges Hundungdoms ungdomsråd SKK:s Föreningskommitté 
 
Sveriges Veterinärförbund Nils Erik Åhmansson, Åke 

Hedhammar, Ulf Uddman 
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Ann-Charlotte Hillberger 

(förordnad av regeringen) 
 
Årets bragdhund Ulf Uddman, Annika Klang, Hans 

Rosenberg, Agria 
Årets narkotikasökhund Ulf Uddman 
Årets polishund Inger Svedin 
 
Nordiskt samråd 
 
NKU/AU Nils Erik Åhmansson, Carl Gunnar 

Stafberg, Ulf Uddman 
 
NKU/Agility Nalle Jansson 
NKU/Freestyle Rolf Gustavsson 
NKU/IT Ulf Uddman, Bengt Pålsson 
NKU/Lydnadskommitté Inger Svedin 
NKU/Röntgenpanel Kerstin Hansson, Jessica Ingman 
NKU/Vetenskapliga kommitté Åke Hedhammar, Sofia Malm och 

vid behov andra personer 
 
Svenska Kynologiska Akademin Nils Erik Åhmansson, ordf 
 Staffan Drangel 
 Märta Ericson 
 Åke Hedhammar 
 Hans Jerenäs 
 Marina Reuterswärd 
 Staffan Thorman 
 Elisabet Sahlin 
 Renée Willes 
 Kenneth Edh, adjungerad 
 Ulf Uddman, adjungerad 
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Internationellt samråd 
 
FCI:s generalförsamling Nils Erik Åhmansson, Carl Gunnar 

Stafberg, Ulf Uddman 
FCI:s europaförsamling Nils Erik Åhmansson, Mats 

Stenmark, Ulf Uddman 
 
FCI:s agilitykommitté Nalle Jansson 
FCI:s brittiska stående fågelhundar Marina Bengtsson 
FCI:s brukshundskommitté Ionie Oskarson 
FCI:s domarkommitté Carl Gunnar Stafberg 
FCI:s drivande hundar Curt-Christer Gustavsson 
 
FCI:s grythundskommitté Johan Sonesson 
FCI:s kontinentala fågelhundar Anders Eriksson 
FCI:s lydnadskommitté Inger Svedin 
FCI:s retrieverkommitté Lars Johnsson 
FCI:s räddningshundskommitté Catharina Detlefsen Dahlström 
 
FCI:s utställningskommitté Marie Nylander 
FCI:s vallhundskommitté Katarina Björn 
FCI:s vinthundskommitté Jonny Hedberg 
FCI:s spanielkommitté Rolf Näslund 
FCI:s avelskommitté Britt-Marie Dornell 
 
FCI:s draghundskommitté Eveline Koch 
FCI:s standardkommitté Renée Willes, vald av FCI:s 

generalförsamling 
FCI:s vetenskapliga kommitté Åke Hedhammar, vald av FCI:s 

generalförsamling 
 
Europeiska ögonpanelen Berit Wallin Håkansson, Sophie 

Gäfvert 
 
Internationella HD/ED panelen Beslutas efter behov inför varje 

möte 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

c) Delegeringsordningar för CS kommittéer 
 
SKK:s Avelskommitté (AK) 
Delegeringsordningen godkändes efter smärre justering. 
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Kommitténs ledamöter: 
Britt-Marie Dornell, Ordf. 
Kjell Andersson 
Maija-Leena Eloranta 
Elisabeth Rhodin 
Anna Uthorn 
Helen Häggström (anmäld senare av ordförande att ingå i AK) 
 
Åke Hedhammar, adj. 
Sofia Malm, adj. 
Åsa Lindholm, adj. 
Berit Wallin-Håkanson, Sophie Gäfvert ögonspecialist, (adj. vid behov) 
Helena Rosenberg, adj. 
 
Petra Waleij, SKK, adj. 
Karin Drotz, SKK, adj. 
Helena Skarp, SKK, adj. 
 
SKK:s Domarkommitté (DK) 
Delgeringsordningen godkändes. 
 
Kommitténs ledamöter: 
Carl Gunnar Stafberg, Ordf. 
Karl-Erik Johansson  
Nina Karlsdotter 
Bo Wallin 
Magnus Hagstedt (anmäld senare av ordförande att ingå i DK) 
Kenneth Eliasson (anmäld senare av ordförande att ingå i DK) 
 
Ulrika Henriksson, SKK, adj. 
Kjell Svensson, SKK, adj. 

 
Ordförande uppmanade DK att allvarligt överväga att komplettera kommittén med en 
person som inte är exteriördomare. 
 
SKK:s Dopingkommitté (DopK) 
Delegeringsordningen godkändes. 
 
Kommitténs ledamöter: 
Bengt Pettersson, Ordf 
Åke Hedhammar, adj. 
Kjell Bräster, adj. 
 
Kjell Svensson, SKK, adj. 
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Arbetsordning för Nationell dopingkommission för hund 
Arbetsordningen noterades. 
 
Kommitténs ledamöter: 
Anders Eriksson, SKK, ordförande 
Håkan Kasström, SHCF 
Carin Ahlstedt, SDSF 
Bengt Pettersson, ordf SKK DopK 
Åke Hedhammar, veterinär 
 
Adjungerade till kommissionen efter särskild kallelse 
Kristina Odensvik, apotekare 
 
SKK:s Freestylekommitté (Free) 
Moa Källström, Ordf 
Rolf Gustavsson 
Linda Laikre 
Janna Nordin 
Nina Lindström 
 
Kjell Svensson, adj. 
Lotta Treiberg, SHU 
 
SKK:s Föreningskommitté 
Delegeringsordningen godkändes. 
 
Kommitténs ledamöter: 
Alf Andersson 
Marita Björling 
Göran Hallberger 
Gun Kristensson 
Anso Pettersson 
Karin Sejnell 
 
Peter Rimsby, SBK, adj. 
Adjungerad från Sveriges Hundungdom 
Maria Weinehall, adj. 
 
Måns Engelbrektsson, SKK, adj. 
Agneta Lönn, SKK, adj. 
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SKK:s Kommitté Hunden i Centrum (HIC) 
Delegeringsordningen godkändes efter några smärre justeringar 
 
Kommitténs ledamöter: 
Jan Stääv, Ordf. 
Ann-Chaterine Edoff 
Ann Olsson 
Sture Engström 
Patricia Rätsep 
Patrik Cederlöf 
 
Ulf Uddman, SKK, adj. 
Lotta Skoog, SKK, adj. 
Hans Rosenberg, SKK, adj. 
Ann-Marie Folkesson, SBK, adj. 

 
SKK:s Jakthundskommitté 
Delegeringsordningen godkändes. 
 
Kommitténs ledamöter: 
Henrik Barnekow, Ordf. 
Christoffer Schildt, vice ordf. 
Hans Anderson 
Willy Gustavsson 
Thomas Larsson 
Göran Johansson 
Conny Jakobsson 
 
Svenska Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent 
Kjell Svensson, SKK, adj. 

 
SKK:s Kommitté för Hundars Mentalitet (KHM) 
Delegeringsordningen godkändes. 
 
Kommitténs ledamöter: 
Mats Stenmark, Ordf. 
Cilla Hamfelt 
Liz-Beth Liljeqvist 
Ken Lundahl 
Marita Östlund-Holmsten 
Vakant 
 
Ulf Uddman, SKK, adj. 
Helena Skarp, SKK, adj. 
Brith Andersson, SKK, adj.  
 
Curt Blixt, adj. 
Katja Grandinson, adj. 
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Åsa Lindholm, adj. 

 
SKK:s Prov- och Tävlingskommitté 
Delegeringsordningen godkändes. 
 
Kommitténs ledamöter: 
Bengt Pettersson, Ordf. 
Katarina Björn 
Catharina Detlefsen Dahlström 
Nalle Jansson 
Inger Svedin 
Ylva Malmberg 
 
Kjell Svensson, SKK, adj. 

 
SKK:s Kommitté för Särskilda Domaranvisningar (SRD) 
Delegeringsordningen godkändes efter smärre justering. 
 
Kommitténs ledamöter: 
Göran Bodegård, Ordf. 
Dan Ericsson 
Svante Frisk 
Paula Sunebring 
 
Kjell Svensson, SKK, adj. 
Ulf Uddman, SKK, adj. 
Åke Hedhammar, adj. 

 
SKK:s Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté (UKK) 
Delegeringsordningen godkändes efter smärre justering. 
 
Kommitténs ledamöter: 
Annica Uppström, Ordf 
Ann-Charlotte Hillberger 
Gunilla Skoglund 
Margareta Sundqvist 
Ulla Eckerberg 
Irene Berglund 
Åsa Juberget 
Monica Åkesson 
 
Margareta Thyr, SKK adj. 
Agneta Lönn, SKK adj. 
Åsa Lindholm, adj. 
Petra Waleij, SKK, adj. 
Per-Inge Johansson, adj. länsstyrelsesamverkan 

 
SKK:s Utställningskommitté 
Delegeringsordningen godkändes. 
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Kommitténs ledamöter: 
Marie Nylander, Ordf. 
Bengt Pettersson 
Kerstin Eklund 
Jan Hallberg 
Yvonne Hansén 
Cindy Pettersson  
Ulla Rylander 
Bo Wiberg 
 
Kjell Svensson, SKK adj. 

 
Ulf Uddman informerade om att alla delegeringsordningar kommer att läggas på SKK:s 
webbplats. 
 
SKK:s Arbetsgrupp för Standard 
Delegeringsordningen godkändes efter smärre justering. 
 
Arbetsgruppens ledamöter: 
Renée Sporre-Willes, Ordf. 
Sonja Hagelberg 

 
 
SKK:s Arbetsgrupp för Domare till Stockholm Hundmässa 
Arbetsgruppens ledamöter: 
Mats Stenmark, Ordf. 
Dan Ericsson 
Karl Erik Johansson 
Kenneth Edh 
Patricia Rätsep 
Pia Lundberg 
 

d) Ersättningsregler för CS/kommittéledamöter 
Ulf Uddman informerade om de ersättningsregler som gällt sedan 2008 för CS och 
kommittéledamöter och som föreslås gälla framöver. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

e) Instruktion för VD i Svenska Kennelklubben 
Förslag till instruktion för VD i Svenska Kennelklubben presenterades.  
 
Efter en smärre justering beslutade CS att godkänna densamma. 
 

f) Bidragsregler för Landslagsfonden 
Förslag till bidragsregler för Landslagsfonden presenterades. Reglerna kommer att 
läggas till på SKK:s webbplats. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget.  
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g) SKK:s Placeringspolicy 

Förslag till Placeringspolicy presenterades. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

h) Attestregler 
Ulf Uddman presenterades SKK:s Attestinstruktion som är uppdaterade i och med den 
nya cheforganisationen. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 174 Skrivelser från medlemmar/privatpersoner: 
 

a) Brev från medlem i Svenska Grand Danois Klubben angående klubbens 
representation på årets KF 

En medlem i Svenska Grand Danois Klubben har i brev informerat om att klubbens 
anmälda delegat valt att åka på en hundutställning istället för att delta på KF. Ingen 
ersättare fanns på plats. 

 
Brevskrivaren vänder sig emot att klubben ifråga har fått ta del av det klubbavdrag 
som alla deltagande klubbar får då personen ifråga medvetet valt att inte delta på 
kennelfullmäktige.  

 
CS diskuterade frågan och beslutade att fakturera klubben 2 500 kr som klubbavdraget 
uppgår till. 

 
b) Brev från Mija Jansson angående namninsamling för ett agilityförbund direkt 

under SKK 
Mija Jansson har i brev bifogat 436 namnunderskrifter från agilityaktiva som önskar att 
agilitysporten ska ingå som en egen verksamhetsklubb direkt under SKK. 
 
Därutöver fanns ett diskussions-PM som revideringsgruppen för agilityreglerna 2012-
2017 upprättat som pekade på flera brister i nuvarande modell för hur agilityn är 
organiserad. PM har diskuterats med ledningen för SBK. 
 
CS uttalade att man har stor förståelse för de synpunkter som framförts i detta PM. 
 
SKK har från SBK fått information om att frågan kommer att tas upp till diskussion och 
beslut vid SBK:s nästa kongress i maj 2012. 
 
CS beslutade att bordlägga frågan till efter SBK:s kongress i maj 2012. 

 
c) Överklagande av UKK-beslut 

Per-Inge Johansson anmälde jäv och lämnade mötet. 
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Två personer som av UKK blivit anmälda till SKK:s Disciplinnämnd (DN) har överklagat 
beslutet till CS då de inte anser att ärendet blivit korrekt handlagt. Personerna önskar 
att DN-anmälan återkallas. 
 
CS har tagit del av handlingarna i ärendet och beslutade att återkalla anmälan till DN. 
Dock anser CS att den annonsering av blandrasvalpar som gjorts i det aktuella fallet 
kan ses om oetisk. 
 
Ärendet föranleder en smärre justering i SKK:s Grundregler. 
 
Per-Inge Johansson återkom till mötet. 
 
 
§ 175 Internationella frågor: 
 

a) Rapport till FCI om Cavalier King Charles Spaniels i Sverige de senaste 10 åren 
För information fanns kopia på rapport som skickats till FCI över Cavalier King Charles 
Spaniels hälsostatus under de senaste 10 åren i Sverige. 

 
Rapporten är mycket grundlig och utförlig. CS tackade för en utmärkt rapport och 
avvaktar FCIs sammanställning från övriga tillfrågade länder. 
 

b) FCI General Assembly, Paris July 4-5 2011, Main decisions 
För information fanns en sammanställning av huvudbesluten som togs vid FCIs 
generalförsamling den 4-5 juli 2011 i Paris. 

 
CS noterade informationen. 

 
c) FCI Centenary World Champion of Champions 

För information fanns en sammanställning över de länder som anmält hundar till FCIs 
100-års show i november 2011. Sammanlagt 893 hundar från 33 länder deltar. 

 
CS noterade informationen. 
 
 

d) FCI Europe Section, Minutes of the General Assembly on September 5, 2011 I 
Leeuwarden 

För information fanns protokoll från FCIs Europasektions generalförsamling den 5 
september 2011. 

 
CS noterade informationen. 
 

e) FCI Quarterly Update – June 2011 
För information fanns den senaste kvartalsrapporten från Kellen. 
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§ 176 Nordiska frågor: 
 

a) Brev till Dansk och Norsk Kennel Klub angående tillgång till respektive lands 
dogwebb 

SKK har i brev till Dansk respektive Norsk Kennel Klub anhållit om att medlemmar i 
SKK ska ges möjlighet att utan krav på medlemskap i dessa klubbar kunna få 
tillgång till landets dogwebb. 
 
Både DKK och NKK kommer innan årets slut behandla SKK:s förfrågan. 

 
 CS noterade informationen. 
 

b) Utkast till protokoll NKU/AU 5 oktober 2011 
För informations fanns utkast till protokoll från NKU/AUs möte i Oslo den 5 oktober 
2011. 

 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 177 Forskning och forskningsansökningar 
 

a) Ansökningar SKK:s och Agrias Forskningsfond 
Ulf Uddman informerade om att det när ansökningstiden gått ut kommit in 52 
ansökningar som totalt äskar 18 miljoner kronor. Forskningsfonden har i år att 
fördela 4,5 miljoner kronor. Det är bra kvalitet på ansökningarna men det 
saknas ansökningar med en mer samhällsvetenskaplig inriktning. 
 
25 projekt har beviljats anslag. 2 miljoner kronor har getts till pågående projekt. 
1 miljon kronor har gått till norska och danska projekt. 
 
CS noterade informationen. 

 
b) Etablering av nätverk för hundars hälsa och välfärd 

Förslag till ett pilot projekt för att etablera ett nätverk för hundars hälsa och 
välfärd har lämnats till SKK:s och Agrias gemensamma forskningsfond. 
 
Förslaget innebär att kennelklubbar i världen kan få tillgång till online support 
angående hälsa- och välfärdsfrågor rörande rashundar, sjukdomsrisker inom 
vissa raser från Agrias databas och ett forum för internationella diskussioner 
och samverkan etc. 
 
Ulf Uddman har presenterat förslaget för Jörgen Hindse och Kari Järvinen i FCIs 
styrelse. Från dem har informationen kommit att FCIs styrelse har gett Kari 
Järvinen i uppdrag att bilda en internationell SRD-kommitté. Ulf Uddman har 
meddelat Kari Järvinen att SKK gärna medverkar i denna kommitté. 

  



23 
 

 
§ 178 Delårsbokslut SKK 2011-09-30 
 
Ulf Uddman informerade om att de trender som redovisades i bokslutet per den 30 
juni i huvudsak står sig. 
 
Ljuset i mörkret är att Stockholm Hundmässa redovisar en ökning av deltagande 
utställare på ca 1 500 eller drygt 25 %. 
 
Nedgången i deltagarantalet på länsklubbsutställningar stannar vid drygt – 4 % när 
hela 2011 summeras, mot de -10 % som siffran per den 30 juni pekade på. 
 
Nedgången i valpregistreringar har ännu inte brutits och prognosen nu blir 53 500, 
vilket på några år är en kraftig nedgång från 61-62 000 registrerade hundar. 
 
 
§ 179 Presentation från Västra Kennelklubben över en digital portal och ”hundlinje” 
 (alt. Hotline) för allt rörande hundar) 
 
CS har för kännedom tagit del av Västra Kennelklubbens planer på att etablera en 
digital portal för allt som rör hund. 
 
CS ser positivt på Västra Kennelklubbens initiativ och ser fram emot resultatet. 
 
 
§ 180 Presentation av SKK:s självkontroll/egenkontroll (UKK) 
 
Frågan bordläggs till CS möte i februari 2012. 
 
 
§ 181 Myndigheter: 
 
Naturvårdsverket 
Remissvar på NVs uppdrag om olägenheter av täta rovdjurspopulationer. 
 
För information fanns SKK:s remissvar angående ovanstående uppdrag. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 182 Information från: 
 

a) Ordförande  
 
Presidiebeslut 
Per-Inge Johansson anmälde jäv och lämnade mötet. 
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Ärendet gäller en uppfödare som fått av DN fått ett 1-årigt registreringsförbud och 
under registreringsförbudet fått en tjuvparningskull. UKK har beviljat dispens för 
försäljning av valpkullen men inte till registrering då UKK inte kan sätta sig över 
DNs beslut.  
 
Presidiet har beviljat dispens för att registrera valparna och UKK har ställt några 
frågeställningar kring presidiets beslut. 
 
Ordförande meddelade att ärendet tas upp till CS möte i februari 2012. CS uppdrog 
till Ulf Uddman att inhämta DN:s uppfattning i denna typ av situationer. 
 
Per-Inge Johansson återkom till mötet. 
 
FCI 100-års jubileum i Belgien 
Ordförande informerade om FCIs 100-års jubileum som avlöpt väl och att de 
nordiska kennelklubbarnas gåva, en tavla målad av Folke Bagger, blev mycket 
uppskattad. 
 
Ulf Uddman deltog på det seminarium som ingick i jubileumsprogrammet där bl.a. 
Göran Bodegård höll ett uppskattat föredrag om SRD/BSI. Föredraget väckte 
många positiva frågor. 
 
b) CS ledamöter 
 
Henrik Barnekow 
 
Fågelhundsprov 
Två fågelhundsprov i Skåne har besökts, där allt fungerat väl och bemötandet varit 
korrekt. 
 
Mats Stenmark 
 
Utvärdering av dömda uppdrag 
Mats Stenmark informerade om att DK och UtstK tillsammans har tittat igenom hur 
många grupp- och BIS-uppdrag domarna haft under 2011. Totalt har 257 domare 
dömt grupp- eller BIS-final. Av dessa har fyra domare dömt grupp tre eller fyra 
gånger samt två domare som satts in att döma grupp i ett akut läge och därmed 
kommit att döma samma grupp tre gånger. DK kontaktar de berörda domarna om 
vad som noterats vid genomgången för 2011 och en påminnelse om gällande 
praxis. 
 
c) VD 
Ny vokabulär 
SKK kommer att i fortsättningen använda uttrycken ”stadgar”, ”regler”, riktlinjer” 
och anvisningar/policy för dokument som ges ut, t.ex. ”Utställnings- och 
championatregler” och ”Regler och anvisningar för ringsekreterare”. 
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Dom i Kammarrätten – AB Fritidsrörelsernas Hus 
Ulf Uddman informerade om att Kammarrätten avslagit överklagandet. 
 
CS noterade informationen. 
 
Bidrag till konferenser från SKK 
SBK har ställt en fråga om bidrag från SKK till konferenser minskar om klubben själv 
även hittar annan finansiering. 
 
CS beslutade bordlägga frågan till CS möte i februari 2012. 
 
Uppvaktningar och tack 
SKK har uppvaktat hedersledamoten Anders Cederström på 90-årsdagen och även 
mottagit tackbrev. 
 
Flera tack har kommit från mottagare av förtjänsttecken som delades ut vid årets 
Kennelfullmäktige. 
 
Stockholm Hundmässa 
8 200 anmälda hundar är en klar ökning från 2010. Temat FCI 100 år går som en 
röd tråd genom hela utställningen. 
 
Registreringssiffror 
Registreringssiffrorna pekar på ca – 8 % nedgång. 
 
Medlemssiffror 
Medlemsantalet är i stort oförändrat sedan CS möte i september. 
 
Likviditet 
Likviditeten är god. 
 

 
§ 157 Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
 offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras 
 på SKK:s webbplats och/eller i Hundsport Funktionär 
 
CS beslutade att det inte fanns några beslut som inte kunde publiceras innan justering 
av protokollet skett. 
 
 
§ 183 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde blir den 8-9 februari 2012 i Stockholmsområdet. 
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§ 184 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Nils Erik Åhmansson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Göran Bodegård   Bengt Pettersson 
 


