
SKK / CS nr 4-2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 12 november 

2008, Rinkeby. 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl Gunnar Stafberg, Ionie Oskarson, Göran 

Bodegård, Per-Inge Johansson, Britt-Marie Dornell (§ 95-112), Bengt Pettersson, Bo Skalin (§ 95-

112), Mats Stenmark 

Suppleanter: Ann Carlström, Annica Uppström, Ulla Björnehammar 

Adjungerade: Ulf Uddman, Åke Hedhammar (från § 99), Kjell Bräster (§ 95, 101, 112, 117), 

Yvonne Larsdotter (§ 95-112), Renée Willes (§ 105), Hans Forsell, (§ 105), Gun Kristensson, 

SKK/FK (§ 112), Moa Källström, SHU (§ 112), Johan Andersson, SHU (§ 112) 

Vid protokollet: Annika Klang 

  

§ 95  Sammanträdet öppnas 

Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet öppnat. 

Vissa omkastningar i dagordningen kommer att göras på grund av att det finns adjungerade 

personer till vissa punkter. 

§ 96  Val av justeringspersoner 

Ionie Oskarson och Per-Inge Johansson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

 

§ 97  Föregående protokoll CS nr 3/2008 

§ 67 SKK/UtstK nr 2/2008 – Anmälan mot XX från Norra Älvsborgs Kennelklubb. 

Ulf Uddman informerade att han fått nya uppgifter i ärendet som gör att det sannolikt inte finns 

något stöd för att göra en anmälan till SKKs Disciplinnämnd. 

På utställningsdagens morgon hade XX kontaktat djursjukvårdare på plats och informerat att den 

aktuella hunden hastigt hade blivit dålig. Sjukvårdaren gjorde en snabb bedömning att hunden led 

av hjärtproblem och tillkallade utställningsveterinären, som bedömde att hunden behövde 

vätskedrivande medel. Tyvärr lyckades man inte hitta medicinen och hundens tillstånd förvärrades 

varför beslut togs i samförstånd med  ägaren att hunden skulle avlivas. Under förberedelserna för 

avlivning dog hunden. 

XX blev tydligt informerad att veterinären och djursjukvårdaren tog över situationen och att hon 

kunde fortsätta att visa sina hundar.  

Efter att tagit del av ovanstående information så menar Ulf Uddman att det finns små möjligheter 

att DN kommer att fälla XX för att hon följde den uppmaning hon fick från en person som hon har 

stort förtroende för, som dessutom är väl insatt i SKKs regler och rasen ifråga. 

Mot bakgrund av den nya informationen beslutade CS att inte anmäla XX till SKKs Disciplinnämnd. 

§ 91 Information från c) verkst. Dir – FCI cirkulär nr 50/2008 förtydligande 

Det beslut som FCIs styrelse har tagit att med omedelbar verkan införa att rasspecifikt jakt-

/bruksprovsmerit (Working Class Certificate, WCC) kan göras i något av FCIs medlemsländer gäller 



endast FCIs grupperna 3 – 8 och deltagande i jaktklass samt som jaktmerit för att få internationellt 

championat för den berörda gruppen.  

CS noterade förtydligandet. 

§ 87  Föregående protokoll nr 2/2008 (CS) - förtydligande 

CS beslutade att fr.o.m. 1 januari 2010 måste domare från icke nordiskt land ha varit auktoriserad 

för rasen i minst tre år och dömt rasen minst tre gånger innan arrangör kan bjuda in domaren 

ifråga att döma rasen i Sverige. Domare med domarlicens från the Kennel Club (KC) är 

likställda med nordiska domare se § 73 a).  

CS noterade förtydligandet. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 98 Protokoll SKK/DN 2008-09-05, beslut och sammanställning av beslut 

För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd 

den 5 september 2008 samt beslut och sammanställning av beslut. 

Ulf Uddman informerade om att DN kommer att göra en verksamhetsplan som presenteras på CS 

möte i mars 2009. Den innebär viss justering av arbetsordningen och ska därmed överlämnas till 

KF 2009 för beslut. 

En fråga har uppkommit när till det gäller i vilka sammanhang berörda klubbar ska få tillgång till 

utredningsmaterial i vissa ärenden där det blir långtgående konsekvenser i samband med ett DN-

beslut, t.ex. att en person blir avstängd som domare. 

CS diskuterade frågan och beslutade att det är rimligt att berörd/a klubb/ar ska få tillgång till alla 

handlingar i ovanstående fall. Beslutet ska även gälla för SKKs berörda kommittéer. 

CS uppdrog till Ulf Uddman att framföra CS beslut till Disciplinnämnden. 

 

 

§ 99 Protokoll SKK/DK nr 3/2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 19 augusti 

2008. 

a) Riktlinjer för utbildning av domare 

En person som idag är i utbildning för att bli domare måste vara medlem inom SKK organisationen. 

Däremot finns det inget krav att en utbildad domare behöver vara medlem för att få tjänstgöra. 

CS uppdrog till DK att i de i sitt uppdrag att revidera de olika regelverken för domare för in kravet 

på att en domare ska vara medlem i organisationen för att få tjänstgöra och behålla sin 

domarlegitimation. 

b) Kondoleansbrev 

För information fanns kopia på kondoleansbrev till Erna Jungefeldts familj i samband med hennes 

bortgång. 

CS noterade informationen. 

c) Bordlagda/återremitterade ärenden 

SKKs Domarkommitté har tagit del av skrivelser från XX och ytterligare skrivelser i ärendet att XX 

dömt cairnterrier på utställningen i Köping 2008-07-20 trots att han endast innehar ”provisional” 

domarstatus från American Kennel Club (AKC) för denna ras. 

DK har funnit att XX i tidigare beslut av såväl DK som SKKs styrelse fått besked att detta inte är 



tillåtet. Med anledning av ovanstående har DK beslutat att stänga av XX från att tjänstgöra som 

exteriördomare under perioden 1 januari 2009 – 31 december 2009.  

CS noterade informationen. 

Övrigt 

CS diskuterade vilka möjligheter SKK har att stänga av utländska domare. Ulf Uddman hänvisade 

till CS protokoll nr 3/2008 § 67. CS har i sin delegation möjlighet att stänga av utländska domare 

och utställare från döma respektive ställa ut i Sverige såvida de inte är medlemmar i SKK. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 100   Protokoll SKK/FK nr 2/2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 24 

september 2008. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 101   Protokoll SKK/JhK nr 2/2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 18 

september 2008. 

Europacupen för drivande hundar – Öster Malma 

Verksamhetschefen, Kjell Bräster, informerade om att Europacupen för drivande hundar som gått 

av stapeln på Öster Malma var föredömligt organiserad och att Sverige blev både 1:a och 2:a i 

solotävlingen. 

VM för stående fågelhundar(brittiska och kontinentala) i Kroatien 

Sverige blev för första gången världsmästare både individuellt och i lag med brittiska stående 

fågelhundar tidigare i höstas. Dessutom var det första gången en kvinna blev världsmästare 

individuellt. 

Nordiskt Mästerskap i Junior Handling i Danmark 

Sverige blev båda 1:a och 2:a individuellt och vann lagtävlingen i Herning.  

CS kunde med stolthet konstatera att Sverige verkligen placerat sig på ”hundkartan” under denna 

höst med fantastiska framgångar i olika grenar. Ett stort grattis till er alla samt tack till Curt-

Christer Gustavsson för att ha organiserat och genomfört Europacupen. 

a) Jakthundspolitiskt program + rovdjur (§ 80 CS nr 3/2008) 

Verksamhetschefen, Kjell Bräster, redovisade ett första utkast till SKKs Jakthundspolitiska program 

och Policy. 

Programmet innefattar följande punkter: Vildsvinsförvaltning, rovdjursförvaltning, 

klövviltförvaltning, eftersök av skadat vilt, jaktprov på utsatt fågel, fjälljakten, småviltjakten och 

jakt under jord. 

Efter presentation och diskussion kring förslaget beslutade CS följande:  

Att förslaget styrs upp och konkretiseras på några punkter. 

Att en jakthundspolitisk policy arbetas fram och ur policyn tas olika handlingsplaner och/eller 

program fram. 

Att en ändamålsbestämd fond bildas för olika jaktformer, rovdjursförvaltning etc. ur 2008 års 



överskott 

Att SKK upprättar en miljöpolicy där lämpliga delar av det som rör våra förutsättningar att bedriva 

hundverksamhet i vår natur införs, t.ex. våtmarker 

Att förslaget tas upp på nästa möte i SKKs Jakthundskommitté samt på specialklubbskonferensen i 

januari-februari 2009. 

Att fastställa Jakthundspolitisk policy med tillhörande handlingsplan och program på CS möte i 

mars 2009 

b) Uppföljning redovisning av vildsvinsförvaltning (§ 83 CS nr 3/2008) 

Verksamhetschefen redovisade förslag till handlingsplan (15 punkter) för arbetet med vildsvinsprov 

och etikförslag. 

CS godkände handlingsplanen för arbetets fortsatta hantering. 

c) Svenska Älghundklubbens överklagande ang. Jämthund Björnbäckens Balto (§ 65 CS nr 3/2008) 

Det bordlagda ärendet togs åter upp till diskussion efter att SKK fått ytterligare information i 

ärendet från berörd domare. 

Domaren anser att det är märkligt att de personer som tidigare handlagt detta ärende inte 

kontaktat tjänstgörande domare förrän ett år efter händelsen. Gällande regler säger klart och 

tydligt att kontakt ska tas innan dom faller. Domaren anser att det beslut SKKs Jakthundskommitté 

tagit är korrekt. 

Mot bakgrund av tillgängliga handlingar i ärendet beslutade CS att avslå överklagandet och 

fastställa Jakthundskommitténs tidigare beslut. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 102   Protokoll SKK/StandK nr 3/2007 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Standardkommitté den 11 december 

2007. 

a) Aktuellt från standardkommittén (augusti 2008) 

Standardkommittén redovisade nedanstående information: 

10 standarder väntar på besked i olika frågor innan arbetet kan fortsätta 

11 standarder ska översättas till svenska  

Bland övriga ärenden finns bl.a. att streckade svansar ska sättas i på berörda standarder, ny 

tecknare ska kontrakteras.  

Standardkommittén har också ett uppdrag från CS där man ska hitta lämpliga tilltalsnamn på raser 

med svåruttalade namn. Listan med nya namn kommer att redovisas på CS möte den 5 februari 

2009. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 103   Protokoll SKK/UKK nr 4/2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 

Kennelkonsulentkommitté den 21 augusti 2008. 

SKKs valphänvisning på Internet (§ 67 CS nr 3/2008) 

 

Bakgrund 



KF 2007 gav styrelsen i uppdrag att skapa en egen webbplats för köp och försäljning av hundar 

med målsättningen av denna webbplats blir marknadsledande före de kommersiella webbplatserna 

eniro, blocket, vovve etc. Grundkravet för att få annonsera är att valpkullen uppfyller gällande 

regler genom att följa SKKs grundregler och registreringsbestämmelser samt att uppfödaren inte är 

under utredning för brott mot SKKs grundregler eller har valphänvisningsstopp. 

Redan under det inledande arbetet med att ta fram förslag till formerna för valphänvisning fanns 

det delade meningar om kraven för att få valphänvisning. SKK/AK framförde starka önskemål om 

att de klubbar som har en seriös valphänvisning, baserad på deras arbete med rasspecifika 

avelsstrategier måste stödjas. En central webbplats för valpförmedling som ska beakta alla de 

varianter som finns i klubbarnas rasspecifika avelsstrategier är inte möjligt att tillmötesgå. Mot 

denna bakgrund beslutade AK och UKK tillsammans att skicka ut en remiss till samtliga läns- och 

specialklubbar. 

Inkomna remissvar 

De inkomna remissvaren visar att det finns ett tydligt stöd för en valphänvisning på webben. Det 

finns också ett tydligt stöd för de grundkrav som UKK har föreslagit. 

Ett antal klubbar framför dock en stark oro för att deras arbete med att verka för en seriös avel 

kan äventyras om valphänvisningen strider mot klubbens egna valphänvisningskrav och arbetet 

med RAS. Flera klubbar stödjer därför förslaget om att en klubb kan begära direktlänk från SKKs 

valphänvisning istället för att finnas med på den centrala webbsidan. 

CS diskuterade bakgrunden till remissen och de inkomna remissvaren och Nils Erik Åhmansson 

framförde att KFs beslut var att SKK ska ha en generell valphänvisning.  

CS uttryckte att det är viktigt att ta tillvara klubbens kunskaper och erfarenheter men att det får bli 

den blivande valpköparen som genom sitt eget val av vilken information m.m. som man vill ta del 

av som i slutänden får avgöra från vilken hänvisningslista som vederbörande gör sitt val. 

De synpunkter som ingående diskuteras av AK och UKK redovisades för de olika alternativ som 

finns. UKK har i sitt slutliga ställningstagande valt att rekommendera CS att SKKs valphänvisning 

ska vara generell och omfatta alla raser då annars en del uppfödare kan komma att hamna utanför 

valphänvisningen. Undantag är de hundar där uppfödaren inte följt SKKs grundregler, är föremål 

för prövning inom SKK eller där hundhållningen är sådan att kennelkonsulent har avrått från 

valphänvisning. Det ska vidare krävas ett aktivt godkännande av uppfödaren för att få 

valphänvisning. Det är viktigt att förklara att det alltid är valpköparen som har ansvaret för sitt 

valpköp. Informationen på webbplatsen måste därför vara noggrant formulerad. 

CS beslutade att följa UKKs förslag till beslut. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§104    Protokoll SKK/UtstK nr 4/2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 28 augusti 

2008. 

§ 78     Harmonisering av nordiska utställningsregler 

Se § 111 i detta protokoll. 

§ 90     Övriga ärenden  

Förfalskning av intyg för anmälan till utställning 

Utställningskommittén har fått handlingar angående en norsk utställare som anmält hundar till 



World Dog Show 2008. 

SKKs tävlingssekretariat för WDS 2008 godkände inte den norske utställarens anmälan då den inte 

kommit in i rätt tid. Utställaren har skickat in kopia på ”Bekreftelse på betalning” som visar att den 

norska banken intygar att betalning skett i rätt tid. Dessutom fanns ett yttrande från berörd 

banktjänsteman som uttalar att uppgiften på intyget inte överensstämmer med hundägarens samt 

att banktjänstemannen inte har skrivit under intyget. 

Utställningskommittén ser mycket allvarligt på att utställaren har ändrat uppgifter i ett intyg i en 

norsk banktjänstemans namn och att banktjänstemannen inte skrivit under intyget. 

Utställningskommittén föreslår CS att utställarens får utställningsförbud på utställningar och prov 

arrangerade inom SKK-organisationen. Utställningskommittén har vidarebefordrat ärendet till 

Norsk Kennel Klub för eventuell åtgärd. 

CS diskuterade ärendet och beslutade att stänga av hundägaren från att delta på utställningar och 

prov i Sverige under tre år från dagens datum till den 11 november 2011. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 105   Uppföljning av den generella domarkonferensen 

Renée Willes och Hans Forsell välkomnades till denna punkt. 

 

Hans Forsell inledde med att presentera arbetsgruppen som bestått av honom själv som 

ordförande, Renée Willes, Göran Bodegård, Britt-Marie Dornell, Ulf Uddman och Karin Drotz. 

Arbetet började med en rundabordskonferens, som utmynnade i en generell domarkonferens och 

resultatet av arbetet presenteras nu i form av en lista med 47 berörda raser och nya 

bedömningsanvisningar för tjänstgörande domare. 

Göran Bodegård gav ytterligare bakgrund till den genomförda generella domarkonferensen. Arbetet 

efter konferensen har pågått intensivt och nu är materialet klart att distribueras till domare och 

klubbar efter några smärre redaktionella ändringar gjorts. Berörda klubbar beräknas ha materialet 

inom några veckor. 

De totalt 47 raserna, indelade i tre olika grupper, kommer att påverkas av det nu framtagna 

materialet. Det ska påpekas att den absoluta majoriteten av de klubbar som har raser på listan har 

varit mycket samarbetsvilliga och varit behjälpliga på allehanda sätt. 

 

Det är viktigt att sprida information och arbetet internationellt till våra domare och andra 

kennelklubbar. 

Renée Willes sa att inom FCI och globalt finns en medvetenhet om problem med vissa raser och att 

de samlar sig för att ta tag i arbetet. Den yttersta konsekvensen av att inte agera är att vi kan 

förlora ett antal raser. Vissa ringar på vattnet kan redan märkas då SKKs arbete uppmärksammats 

i bl.a. amerikanska hundtidningar. 

 

Det är viktigt att aktivt agera mot domare som inte följer de nya domaranvisningar för att döma i 

Sverige. 

Ulf Uddman presenterade ett omfattande förslag till fortsatt handläggning av arbetet efter den 

generella domarkonferensen 

Handläggningen innefattar bl.a. följande: 

Information till svenska och nordiska domare med lite olika utformning 

Kort information till NKU-länderna om vilka raser som berörs 



Information till The Kennel Club, som uppmanas att distribuera den till de domare som kan 

tjänstgöra i Sverige enligt det nyligen slutna avtalet 

SKK initierar uppföljningsmöte med Sveriges Veterinärförbund 

En artikel skrivs för FCIs tidningen med en bredare information till övriga FCI-medlemmar. 

Hundsport och Hundsport Special ska även ha artiklar i ämnet 

SKK medverkar på Crufts tillsammans med KC för att informera om sitt arbete för friska och sunda 

hundar 

Renée Willes och Åke Hedhammar fortsätter arbetet inom FCI för att synliggöra SKKs åsikter och 

skapa underlag för under internationell förändring 

Domaranvisningarna översätts till de fyra FCI-språken 

Läns- och specialklubbar får information vid länsklubbskonferensen respektive 

specialklubbskonferens de kommande månaderna 

Alla berörda specialklubbar/rasklubbar får informationen utskickad. De klubbar som inte är berörda 

kommer att få en kännedomskopia av materialet. 

 

SKKs interna arbetsfördelning kommer att innebära mer eller mindre omfattande uppdrag för 

Domarkommittén, Avelskommittén samt Standardkommittén. 

En ny mindre arbetsgrupp kommer att upprättas. Arbetsgruppen får i uppgift att utse personer som 

på minst fem utställningar 2009 medverkar på plats för att följa upp hur domaranvisningarna 

hanteras både av länsklubbar och av domare. Gruppen får i uppdrag att utvärdera enkäterna som 

tjänstgörande domare ska fylla i samt initiera arbetet efter ”ambassadörer” för projektet på nordisk 

och internationell nivå. 

Ulf Uddman föreslår att Göran Bodegård leder gruppen tillsammans med någon från DK med visst 

administrativt stöd från kansliet. 

Ulf Uddman föreslår CS att CS år 2010 tillsätter en arbetsgrupp som gör den första heltäckande 

utvärderingen av arbetet med målsättningen att se något ska ändras/tas bort/läggas till samt om 

det för de mest utsatta raserna inga/eller otillräckliga åtgärder kan skönjas och föreslå ytterligare 

åtgärder från SKKs sida för att vända utvecklingen åt rätt håll. 

CS beslutade att fastställa den framlagda handlingsplanen. 

Bengt Pettersson föreslår CS att redan nu planera för nästa domarkonferens att genomföras t.ex. 

2012.  

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

Arbetsgruppen har även beslutat att SRD-riktade (särskilda rasspecifika domaranvisningar) 

domarkonferenser ska genomföras, t.ex. för vissa raser/rasgrupper. 

Per-Inge Johansson önskade från CS få mandat för SKK/FK att kunna ha förvaltningsuppdrag i 

några av de avtalsanslutna rasklubbar som har raser uppräknade i listan för att i vissa klubbar 

hjälpa till att driva arbetet i den här frågan framåt. 

Den klubb som enligt SKK/FK behöver omedelbar hjälp är Svenska Mastino Napoletanoklubben. 

SKK/FK önskar där ha en person adjungerad i styrelsen. 

Svenska Shar Pei Klubben har kommit en bit på väg i sitt arbete men behöver stöd och hjälp för att 

komma vidare. SKK/FK kommer där att utse en stödperson från kommittén. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 



De rasspecifika domaranvisningarna betyder också att ett större kynologiskt ansvar läggs på 

länsklubbarna. Det kommer bl.a. att krävas ett mer omfattande arbete att ta fram domarlistor. 

Åke Hedhammar uttryckte att SKK/AK behöver implementera de nya domaranvisningarna i RAS 

och att det är viktigt att inte glömma bort uppfödarna i sammanhanget. De behöver få både 

information och utbildning. 

Ulf Uddman föreslår CS att i den uppdatering av ”Katalog för PC” som planeras, även programmera 

för rasspecifika domarkritiker. Kritikerna kommer att bättre kunna ligga till grund för både 

utvärdering och forskning kring de berörda raserna. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

I och med ovanstående beslut avslutas Hans Forsells ordförandeskap i arbetsgruppen. 

CS tackar för ett mycket väl utfört arbete. 

 

 

§ 106 Delårsbokslut SKK per den 30 september 2008 

Ulf Uddman informerade att resultat för 2008 ser ut att bli bättre än budget både för SKK och för 

länsklubbsuppdraget. 

Den totala omsättningen för SKK och länsklubbsuppdraget beräknas till över 133 miljoner kronor. 

Rörelseresultatet för WDS inklusive upplösningen av tidigare reservering beräknas också att ge ett 

överskott på drygt 2 miljoner kronor. En del av det budgeterade överskottet kommer att placeras i 

några av SKKs ändamålsbestämda fonder. 

Antalet anmälda hundar till HUND 2008 är klart färre än föregående år, vilket även gäller för de 

kommersiella montrarna. Vissa kostnadsbesparade åtgärder har därför vidtagits för att få 

utställningen ska ha en möjlighet att visa ett visst överskott.  

Med anledning av att HUND XX inte har någon titel att tävla om varje år så uppdrog CS till UtstK 

att se över titelfrågan till CS möte i februari 2009.  

I samband med uppdateringen av ”Katalog för PC” föreslogs också att kansliet ser över möjligheten 

att ta ut nummerlappar över Internet.  

CS noterade informationen. 

 

 

§ 107   People and Animals – for Life 2010 AB 

För information fanns kopia av avtal om reklamannonsering inför IAHAIO-konferensen 2010 i 

Stockholm. 

CS noterade informationen. 

 

 

§ 108   KF 2009 

Inkomna motioner 

Nils Erik Åhmansson informerade om att det kommit 26 motioner till KF 2009 som fördelats på de 

olika kommittéerna för handläggning. 

CS noterade informationen. 

 



 

§ 109   Ärenden från medlemmar och privatpersoner 

a) Brev från Advokatbyrån Kaiding angående omprövning av CS-beslut 

Advokatbyrån Kaiding har i brev daterat 2008-09-01 begärt omprövning av CS tidigare beslut att 

stänga av XX från att tjänstgöra som exteriördomare. 

CS tar inte upp ärendet till förnyad behandling då man inte kan finna att några nya fakta 

framkommit sedan beslutet togs. Brevet lades till handlingarna. 

§ 110   Överläggningsärenden 

a) Rasspecifika Avelsstrategier 

Britt-Marie Dornell informerade om dagsläget gällande RAS: 

Fastställda RAS             206 st. 

Inlämnade RAS              232 st. 

Inte inlämnade               53 st. (antalsmässigt mest numerärt små raser och nya raser men även 

t.ex. afghan, finsk spets, norrbottenspets) 

Bland de RAS som återremitterats till sina respektive klubbar är basset hound, blodhund, border 

collie, chow chow, irländsk röd setter, mastino napoletano, shar pei. 

En utvärdering av RAS ska göras varje år. Klubbarna ska i sina verksamhetsberättelser informera 

om arbetet med RAS. Dokumentet ska hållas levande och en revidering ska göras vart femte år.  

AK gör utskick till ras- och specialklubbar med anvisningar om hur uppdateringar och revideringar 

ska göras. 

AK har två arbetsgrupper som arbetar med olika inriktningar; dels RAS-utvecklingsgruppen som 

arbetar med metodutveckling och har även startat med mentalitet. RAS-handledargruppen arbetar 

med rådgivning och stöd till klubbar. På de kommande domarkonferenserna kommer en punkt 

angående RAS och de nya domaranvisningarna att finnas med. 

AK är medveten om att man behöver göra en bättre marknadsföring för att informera om vad AK 

gör och står för när det gäller den svenska hundaveln.  

När det gäller utbildning för avelskonsulenter så har AK planerade kurser enligt nedan: 

Grundkurs för avelsråd, Steg 1 (arbete i klubben, grundläggande genetik) 

Kurs för avelsråd, Steg 2 (kvalitetsutveckling och avelsplanering) 

Avelskonferenser 

CS uppdrog till AK att ta fram en mall för utvärdering av RAS, som ska bifogas till alla klubbars 

verksamhetsberättelser. 

CS uppdrog vidare till AK att utveckla en ny mall för domarkompendier med tanke på RAS och 

arbetet med de nya domaranvisningarna. 

 

 

§ 111   Gemensamma nordiska utställningsregler 

Bo Skalin presenterade arbetsgruppen som förutom honom själv består av Harry Tast (FKK), Marie 

Petersen (DKK) och Borghild Moen, NKK och Espen Engh (NKK) projektledare. 

Bo Skalin presenterade ett första förslag till utställningsbestämmelser som har sin utgångspunkt 

från FCI-reglerna, i viss mån de danska reglerna då de är det land som senast reviderat sina 

utställningsregler, samt SKKs Utställningsbestämmelser. Arbetsgruppen ska vid sitt nästa möte i 

december för att kunna lämna över ett slutligt förslag till NKUs nästa möte den 7 januari 2009. 



Efter diskussion beslutade CS att lämna mandat åt Nils Erik Åhmansson, Carl Gunnar Stafberg och 

Ulf Uddman att fortsätta diskussionerna vid det kommande NKU-mötet. 

 

 

§ 112   CS nr 3/2008 § 81 – Skrivelse från CS-ledamot, SKKs ungdomspolicy –återväxten 

Moa Källström, ordförande, Sveriges Hundungdom (SHU), Johan Andersson, skattmästare, 

Sveriges Hundungdom (SHU) och Gun Kristensson, (Arbetsgruppen för Freestyle) och SKK/FK, 

hälsades välkomna till mötet. 

CS ledamöter presenterade sig för SHUs representanter. 

Med anledning av att Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd har skrivit till CS angående vem som 

ska ha huvudmannaskapet för freestyle har de blivit inbjudna till en diskussion i frågan.  

Moa Källström ställde frågan kan SHU ha huvudmannaskapet för freestyle? Svaret är ett otvetydigt 

ja. Man vill vara delaktiga i alla de beslut som tas angående freestyle även de internationella, vilket 

hittills inte har skett till 100 %. Man vill också veta om SKK/CS har förtroende för SHU och det 

arbete klubben gör. Det skapar förvirring för utövare och andra intresserade av freestylesporten 

om SKK har en egen arbetsgrupp. SHU önskar att de personer som i dag sitter i arbetsgruppen 

samarbetar med SHU för att utveckla sporten ytterligare, i en positiv anda. 

Gun Kristensson informerade att Arbetsgruppen för Freestyle har arbetat på uppdrag av Ulf 

Uddman med att kartlägga regelverk, hur tävlingar sker utanför Sveriges gränser, haft kontakter 

med Danmark, när det gäller den andra formen av sporten som kallas för ”heelwork to music”. 

Arbetsgruppen anser att sporten borde ha kommit längre i Sverige men att SHU inte har mäktat 

med att driva sporten framåt. När det gäller freestyle och World Dog Show hade SHU inga resurser 

att genomföra tävlingen varför man fick söka andra alternativ. När det gäller uttagning av landslag 

har Arbetsgruppen för Freestyle uppdraget att genomföra Nordiska Mästerskapen i Freestyle på My 

Dog i Göteborg med hjälp av Linköpings Hundungdom. 

Verksamhetschefen, Kjell Bräster, lämnade förslag att en verksamhetsklubb för freestyle kan bildas 

med representanter från olika delar av verksamheten, den kan ha en central styrelse med olika 

kommittéer. 

Nils Erik Åhmansson uttryckte att SHU har CS fulla förtroende i det arbete som de gör.  

Gun Kristensson, Moa Källström och Johan Andersson lämnade mötet. 

CS diskuterade situationen och Per-Inge Johansson föreslår att Föreningskommittén får ett 

uppdrag att fungera som stöd till SHU när det gäller freestyle och att en utvärdering av sporten 

görs under 2009. 

CS beslutade i enlighet med förslaget  

§ 113   Nordiska frågor 

a) Protokoll från NKU-möte den 10 september i Stockholm 

För information fanns protokoll från möte med NKU-länderna i Stockholm den 10 september 2008. 

§ 114   Internationella frågor 

a) The Kennel Club – RSPCA pulls out of Crufts 

För information fanns ett pressmeddelande från RSPCA där man informerar att man inte längre 

kommer att finnas representerat på Crufts 2009 med anledning av BBC-programmet om hundavel i 

England. 

CS noterade informationen. 

 

b)Möte med The Kennel Club rörande domarsamarbete och ”International Dog Health Initiative.” 

SKK CS har beslutat att delta i ett samarbete med The Kennel Club (KC) som rör hundars sundhet 



och hälsa. SKK kommer att finnas på Crufts tillsammans med KC, Agria Pet Insurance och The 

Animal Health Trust. Ett första möte om samarbetet har hållits i London. 

 

c)Information från FCIs Europasektionsmöte 

För information fanns protokoll från FCIs Europasektions årsmöte i Budapest den 6 oktober 2008. 

CS noterade informationen. 

§ 115   Statliga myndigheter 

a) Justitiedepartementet 

Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? En diskussionspromemoria (Ds 2008:55). SKK har lämnat 

remissvar på ovanstående diskussionspromemoria. Hela svaret finns att läsa på SKKs webbplats. 

 

b) Jordbruksverket 

Regeringsuppdrag djurskydd – Dnr 31 9352/07. SKK har lämnat                    remissvar på 

ovanstående regeringsuppdrag. Hela svaret finns att läsa på SKKs webbplats. 

 

c) Miljödepartementet 

Uppdrag att redovisa en modell för ett utökat regionalt ansvar för rovdjuren m.m. Svar ska lämnas 

senast den 15 februari 2009. 

 

d) Jordbruksdepartementet 

Departementspromemoria om förande av ett djurskyddskontrollregister. SKK har lämnat remissvar 

på ovanstående departementspromemoria. Hela svaret finns att läsa på SKKs webbplats. 

§ 116   SKKs kansliorganisation 

Ulf Uddman presenterade förslag till ny organisation för SKKs kontor. Förslaget innebär bl.a. att 

följande nya anställningar kommer att göras: en förbundsjurist till juridiska avdelningen, en 

marknadschef och en IT-chef.  

Kontoret står också inför det faktum att inom de närmaste fem åren så har 19 st. ur personalen 

rätt att gå i pension, vilket betyder mycket ur ett kunskaps- och erfarenhetsperspektiv. Vissa 

förflyttningar av tjänster mellan några avdelningar kommer att göras. SKK kommer bl.a. att 

avveckla växeltjänster till andra hyresgäster. 

CS fastställde VDs förslag. 

§ 117 Information från  

a) Ordförande 

Nils Erik Åhmansson informerade att Svenska Kynologiska Akademin vid sitt senaste möte har 

föreslagit en ny akademiledamot vid namn Hans Jerenäs. Hans Jerenäs startade på 1960-talet 

Dogman AB och har ett stort intresse för hundar. 

CS fastställde Akademins beslut och välkomnade Hans Jerenäs som ledamot. 

 

b) CS ledamöter 

 

Per-Inge Johansson 

Möte med avtalsanslutna rasklubbar 

Den 9 november hölls ett möte med SKKs avtalsanslutna rasklubbar. Mötet hölls i god anda. Tyvärr 

var inte alla klubbar representerade. Mötet beslutade bland annat att man från och med detta möte 

kommer att ha regelbundna träffar för att diskutera klubbfrågor. 



Annica Uppström 

Protokoll SKK/PTK nr 1/2008 

§ Information 

Annica Uppström, har i egenskap av ordförande i PTK i brev till SBKs Förbundsstyrelse uttryckt 

förvåning över att PTKs representant inte var välkommen på ett möte med SBKs Centrala 

Agilitysektors distriktskonferens.  

Efter att ta tagit del av handlingarna i ärendet finner CS att man stöder PTKs uppfattning att det 

inte bör finnas något hinder för att en ledamot ur någon av SKKs kommittéer ska kunna närvara 

vid konferenser som arrangeras av ras- och specialklubbar inom organisationen och som berör 

frågor som hänförs till någon kommitté. Respektive kommitté ska då stå för kostnaden för 

ledamoten. 

Protokoll SKK/PTK nr 1/2008 

§ Regelverk - Vallhundsprov 

PTK har från Svenska Brukshundklubben (Centrala Rasutvecklingssektorn), SBK/C-RUS, fått förslag 

om att hantera den amerikanska provformen Herding. Ursprunget till förslaget kommer från 

Svenska Kelpieklubben. SBK anser att verksamheten bör ligga under SKK då fler raser än de som 

SBK har ansvar för berörs. 

CS diskuterade ärendet och beslutade uppdra till Kjell Bräster och Annica Uppström att via ett 

telefonmöte initiera en diskussion om vallhundsverksamheten. 

Vallhundsverksamheten kommer också att läggas till de ämnen som redan finnssom 

kvällsdiskussioner på den kommande specialklubbskonferensen. 

Ionie Oskarson 

Kennelkonsulentkonferens 

En konferens för auktoriserade kennelkonsulenter har avhållits med bra utfall. 

 

c) verkst. Dir 

Smådjursforskning 

Ett första möte har hållits i det forskningsråd där SKK och Agria båda bidrar med ekonomiska 

medel. Fondens ordförande är Berndt Klingeborn. Årets ansökningar var mycket inriktade på 

veterinärmedicin. Fonden fördelade 3,9 miljoner kronor av tillgängliga 5,6 miljoner kronor till 11 

olika projekt. En ny ansökningsrunda kommer att utlysas till den 31 mars 2009.  

Tingsrättsdom 

Tingsrätten har fastställa ny tredskodom. Även i denna dom åläggs advokaten att solidariskt med 

Sylvia Strand Benno ersätta en del av SKKs rättegångskostnader. 

Sylvia Strand Benno ska också ersätta SKKs rättegångskostnader jämte ränta med 594 685 kronor 

från den 3 november 2008 till dess betalning sker. 

Avtal ProPlan 

SKK har tecknat ett nytt treårsavtal med ProPlan. 

Assistanshundsverksamhet 

Regeringen har avsatt 6 miljoner kronor i budgeten för assistanshundsverksamhet. SKK kommer 

att delta i det fortsatta arbetet med uppgiften att bl.a. säkerställa kvaliteten på de instruktörer som 

ska genomföra utbildningar och då inte minst den fortbildning som alltid måste upprätthållas. 



Ett första möte med berörda kommer att hållas inom kort. SBK kan också vara en naturlig part i 

den fortsatta verksamheten med sin erfarenhet av olika former av utbildningar. 

Assistanshundsfonden 

Ett telefonmöte har hållits i fonden med anledning av att några av de personer som fått medel för 

utbildning av olika anledning inte har möjlighet att utnyttja dem eller har fått ekonomiska medel 

från annat håll. 

Service- och Signalhundsförbundet: 15 497,- av tidigare beslutade medel rörande personer som 

inte längre är aktuella p.g.a. dödsfall eller förändrat hälsotillstånd. 

Förslag till ny fördelning: 

Annika Bengtsson 5 000,- 

Karin Ekdahl 5 000,- 

Marika Rulthén    5 497,- 

Ytterligare 15 000,- kan omdisponeras då två personer kommer att få ta del av de statliga bidragen 

under 2009: 

Förslag till ny fördelning: 

Elna Göransson 5 000,- 

Åsa Askeblom  5 000,- 

Josefine Quist 5 000,- 

Föreningen Nordiska Assistanshundar har 15 000,- att omdisponera: 

Förslag till ny fördelning: 

Sophie Larsson  9 000,- 

Sofie Andersson 3 000,- 

Malin Malmgren  3 000,- 

 CS beslutade i enlighet med förslaget. 

Medlemsstatistik 

Siffrorna visar att medlemstillväxten minskat något. 

Registreringsstatistik 

Antalet registrerade hundar ligger på en nivå i likhet med samma period 2007. 

Likviditet 

Likviditeten är mycket god. 

§ 118   Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 

innan protokollet är justerat 

CS beslutade att ingen paragraf faller under denna punkt. 



§ 119   Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde blir den 5 februari 2009. 

§ 120   Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

  

Vid protokollet: 

Annika Klang 

 

Justeras: 

Nils Erik Åhmansson, Ordförande 

Ionie Oskarson  

Per-Inge Johansson 

  

  

 
 


