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§ 1 -38 
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 16 
februari 2011, på SKKs kansli, Rinkeby. 
 
 
Närvarande: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Nils Erik Åhmansson, ordf., Carl Gunnar Stafberg, Göran Bodegård, Britt-Marie Dornell 
(§ 1-35), Mats Stenmark, Jahn Stääv, Annica Uppström 
 
Suppleanter: 
Bengt Pettersson 
 
Adjungerade: 
Ulf Uddman, Åke Hedhammar (§ 1-4), Yvonne Larsdotter, Lotta Skoog (§ 4) 
 
Anmält förhinder: 
Ionie Oskarson, Curt-Christer Gustafsson, Marie Nylander, Henrik Barnekow 
 
 
Vid protokollet: Annika Klang 
 
 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas 
 
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade 
sammanträdet öppnat. Bengt Pettersson träder in som ordinarie ledamot vid dagens 
möte. Ordförande informerade om en ändring i dagordningen som innebär att delar av 
punkt 22 kommer flyttas fram till efter föregående protokoll.  
 
 
§ 2 Val av justeringspersoner 
 
Göran Bodegård och Mats Stenmark utsågs att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 
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§ 3 Föregående protokoll nr 4/2010 
 
  § 84 Protokollsutdrag CS nr 2/2010 – Föreskrifter/rekommendationer 
   till grundreglerna 

Ulf informerade om det uppdrag som Katarina Sundberg har haft 
som innebär att ge förslag till hur SKK kan förtydliga grundreglernas 
innebörd, dels för att SKKs medlemmar ska förstå dem bättre dels 
för att ge Disciplinnämnden ett bättre underlag för att tolka SKKs 
regler. 

 
  CS fick 2009 i uppdrag av Kennelfullmäktige att göra en språklig 
  översyn av SKKs stadgar, vilket delegerats till FK . 

 
FK föreslår CS att SKK tillämpar samma beslutsordning som inom 
det offentliga Sverige dvs. ”lag”, ”förordning” och ”föreskrift” men 
att SKK använder begreppen ”stadgar”, ”regler” och ”riktlinjer” för 
att minska risken med förväxling.  
 
För SKKs del skulle beslutsordningen bli: 

 
  Regelnivå Rätt att besluta om ändring 
  Stadgar fastställs av KF 
  Regler fastställs av CS, t.ex. Grundregler 
  Riktlinjer fastställs av CS, t.ex. uttolkning av en viss 
   grundregel 
  Policy eller motsvarande fastställs av CS, t.ex. avelspolicy,  
   rasspecifika avelsstrategier 
 

Riktlinjer som CS fastställer, t.ex. hur en viss paragraf i grund-
reglerna ska tolkas där beslutade CS att följa Katarina Sundbergs 
förslag att den ska publiceras i direkt anslutning till aktuell paragraf 
och därmed vara bindande för medlemmar i SKK. Vad gäller policy 
eller motsvarande exempelvis rasspecifika avelsstrategier, har dessa 
karaktären av viljeinriktning från SKK eller medlemsorganisation och 
är därmed inte med samma automatik bindande för enskild 
medlem. På samma sätt får regel fastställd av specialklubb t.ex. 
valphänvisning ingen konsekvens på SKK-nivå om enskild medlem 
väljer att inte följa denna regel. 

 
Efter en kortare diskussion beslutade CS att ett klargörande av 
beslutsordning och terminologi ska presenteras i Hundsport 
Funktionär där förslaget till nya stadgar presenteras som en 
förhandsinformation. 

 
Förslag till nya stadgar ska skickas på remiss till läns- och 
specialklubbar med sista svarsdatum den 23 maj. 
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  Efter årets Kennelfullmäktige ska de nya stadgarna presenteras i en 
  förklarande och läsvärd artikel i Hundsport. 
 
  § 87 Föregående protokoll nr 3/2010 - § 67 beträffande inte önskvärda 
   trender inom utställningsverksamheten 
   Svenska Domarföreningen har i brev till CS ställt ett antal frågor 
   rörande morrhår och dess vara eller inte vara i utställningsringen. 
   Ulf Uddman har i brev till Domarföreningen hänvisat till de protokoll 
   under 2010 där frågan diskuterats och även informerat om att CS 
   under våren kommer att få en redovisning av det som påpekats i 
   kritikblanketterna av domarna. 
 
   CS förde en lång diskussion kring frågan och hur man på bästa sätt 
   ska föra en vidare diskussion med domarkåren. 
 

CS beslutade att utse en arbetsgrupp med representanter från CS, 
kansliet och Domarföreningen med uppgiften att diskutera och 
förtydliga den praktiska implementeringen av FCIs dokument ”FCI 
show judges code of commitment to the welfare of purebred dogs” 
Dokumentet innebär bl.a. att FCI-domare förbinder sig att väga in 
hälso- och sundhetsaspekter i bedömningen och att kommentera 
dessa i de skrivna kritikblanketterna. 

 
   CS beslutade att Göran Bodegård och Britt-Marie Dornell är CS 
   representanter. Kjell Svensson från SKKs kansli blir sammankallande 
   i gruppen.  
 
  Föregående protokoll nr 5/2010 
 
  § 115 § 88 Protokoll SKK/AK nr 3/2010 - § 77 Policy avseende kastration 
   Britt-Marie Dornell redovisade SKK/AKs förslag till policy avseende 
   kastration. 
 
   CS diskuterade förslaget och beslutade att fastställa det. Vidare 
   beslutade CS att policyn ska publiceras på SKKs webbplats. 
 
  § 115 § 109 c) Information från VD – Sveriges Advokatsamfund 
   SKK har fått information från Sveriges Advokatsamfund att det 
   pågående ärendet kommer att avgöras i månadsskiftet februari-
   mars 2011. 
 
   CS noterade informationen. 
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  § 130 a) Entledigande av kommittéledamot 
   Svenska Domarföreningen har i brev till CS begärt att få en  
   förklaring till att en av föreningens medlemmar blivit entledigad 
   från sitt uppdrag i Domarkommittén. 

Ulf Uddman har i brev till Domarföreningen hänvisat till CS 
protokoll. 

 
   CS har tagit del av informationen och fann att ärendet är korrekt 
   handlagt. 
 
  § 130c) Ny TV-serie av SVT om familjer som får möjlighet att köpa en 
   omplaceringshund 
   TV-serien har väckt starka reaktioner bland många medlemmar och 
   andra inför SKKs medverkan i serien. Ett pressmeddelande har lagts 
   ut på SKKs webbplats för att förtydliga SKKs ståndpunkt och  
   delaktighet samt att ge en närmare förklaring till hur programmet 
   är upplagt. 
 
   CS har tagit del av pressmeddelandet och fann efter en kortare 
   diskussion att CS står fast vid sitt tidigare beslut. 
 
   CS diskuterade också de reaktioner som föregått Cesar Millans 
   besök och framträdande på My Dog i Göteborg i januari. SKK som 
   organisation måste kunna vara öppna för att diskutera hur man har 
   hund i andra delar av världen även om det inte alltid stämmer 
   överens med vårt synsätt. 
 
  § 131  Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD för fastställande) 
   Göran Bodegård informerade om den fortsatta handläggningen av 
   SRD arbetet:  

Grupperingen med beteckningarna ”åtgärder krävs”, ”ökad 
uppmärksamhet” och ”observandum” tas bort från inledningen och 
ersätts av riskgradering i texten för varje ras.  

    
Från och med i år kommer alla kritikblanketter att ha en rad 
benämnd ”SRD-noteringar/BSI notes”. Det gäller alltså även för 
raser som inte finns i SRD-listan. Den nya blanketten blir en 
påminnelse till alla domare om principen att notera exteriöra 
överdrifter generellt och utrymmet kan användas när domaren 
önskar uppmärksamma sådana förhållanden, oavsett ras. 

 
Det är också möjligt att framöver kartlägga problem i raser med 
allvarlig eller ökad risk genom att kritikblanketterna för dessa är 
förtryckta.  
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Göran Bodegård informerade också om att den engelska 
översättningen av BSI är klar.  
Arbetsgruppen ska följa eventuella förändringar i nivåerna av 
kvalitetsprissättningar för de tyngst belastade raserna. Gruppen ska 
utarbeta rutiner för de raser som tidigare föreslagits och framöver 
kommer att föras in i listan. 
 
De raser som tidigare undergrupperades som ”åtgärd krävs” (7) och 
”ökad uppmärksamhet” (12) kommer att följas upp i samarbete 
mellan arbetsguppen och respektive rasklubb. Detta arbete 
kommer integrera RAS- och SRD-perspektiven. 
 
Den nya arbetsgruppen föreslås bestå av: Göran Bodegård (SRD), 
Britt-Marie Dornell (RAS), Karin Drotz (SRD+RAS), Sofia Malm 
(genetiskt sakkunnig) samt Åke Hedhammar (SRD+RAS). 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
CS diskuterade vidare den kommande generella domarkonferensen 
2012 och beslutade att utse en arbetsgrupp bestående av Kjell 
Svensson, SKKs kansli, som sammankallande samt att CS 
representant blir Carl Gunnar Stafberg. Arbetsgruppen utser de 
övriga ledamöterna i arbetsgruppen och uppmanades att snarast 
utse/föreslå en moderator för konferensen. 
 

  § 136 Reseersättning till klubbar vid möte med SKK-representanter 
Ulf Uddman lämnade förslag till hur reseersättning för små klubbar 
kan regleras: 
 
Rasklubbar anslutna till SKK som har ett medlemsantal som senaste 
föregående årsskifte understeg 150 medlemmar har möjlighet till 
ett resebidrag vid möte med representanter för SKK. 

 
 Förutsättningar: 

Mötet ska vara initierat av SKK eller att en begäran från rasklubb om 
ett möte med SKK har godkänts av SKK. 

 
Delegation att fatta beslut om resebidrag har CS kommittéer/ 
arbetsgrupper samt VD. 

 
Resebidrag utgår med milersättning enligt statlig norm, tåg- eller 
flygbiljett eller annat färdmedel. Maximalt kan 3 000 kr utgå per 
klubb och möte. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget och att beslutet gäller med 
omedelbar verkan. 
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 § 139 a) Ansökan om dispens från kravet på veterinär medverkan vid 
   offentlig tävling med djur 
   Svenska Kennelklubben har till Förvaltningsrätten i Jönköping 
   överklagat Jordbruksverkets beslut att avslå SKKs överklagande om 
   dispens från kravet på veterinär medverkan vid offentlig tävling 
   med djur vid SKKs arrangemang Nordiskt Mästerskap i lydnad i 
   december 2010. SKK har ännu inte fått något svar på överklagandet. 
 
   CS noterade information. 
  
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 4 Information rörande förändrad organisation på SKKs kansli samt ny grafisk 
 profil 
 
Lotta Skoog, SKKs Marknads- och kommunikationschef, hälsades välkommen till mötet. 
 
Lotta Skoog föredrog förslag till ny grafisk profil som även innefattar en nytolkning av 
symbolen.  
 
CS förde en lång diskussion kring förslaget och beslutade att godkänna den grafiska 
profilen med undantag av förslag till ny symbol, vilket inte godkändes. 
 
 
§ 5 Protokoll SKK/AK nr 4/2010 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 15 
september 2010. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
Övrigt 
Ulf Uddman föreslog att Helena Rosenberg väljs in som ledamot i SKKs Avelskommitté. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 6 Protokoll SKK/AK nr 5/2010 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 17 
november 2010. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 7 Protokoll SKK/DN 22 oktober 2010 
 
För information fanns protokoll från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd den 22 
oktober 2010. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 8 Protokoll SKK/DN 3 december 2010 
 
För information fanns protokoll från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd den 3 
december 2010. 
 
Övrigt 
CS diskuterade kring att göra ett tillägg i utställnings- och championatbestämmelserna 
som innebär tillträdesförbud som kan riktas mot medlemmar eller andra personer som 
inte är önskvärda på ett arrangemang organiserat av någon klubb inom SKK. 
 
CS beslutade uttrycka en viljeyttring om att arbeta in ett förslag till tillträdesförbud i 
SKKs stadgar. 
 
 
§ 9 Protokoll SKK/DK nr 7/2010 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 3 
november 2010. 
 
§ 151 Protokollsutdrag från SKK/CS – numerärt små raser på den generella 
 domarkonferensen 2012 
DK har utsett en arbetsgrupp bestående av Bo Wallin (sammankallande), Carl Gunnar 
Stafberg, Ann Carlström samt en representant från SKKs utställningskommitté att ingå i 
den arbetsgrupp som ska planera fredagens (16/11 2012) program vid den generella 
domarkonferensen. 
 
Ett programförslag kommer att presenteras av DK senast vid kommitténs möte den 27-
28 april 2011. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 153 Gemensamma frågor, DK, StandK och SRD-gruppen 
DK föreslår efter diskussion med StandK CS att så fort det finns en ny eller omarbetad 
standard översatt till engelska publicerad på FCIs webbplats ska det vara den 
standarden som gäller. Detta för att det tar ca sex månader innan det finns en 
standard på svenska vilket upplevs som en mycket lång tid. 
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CS diskuterade frågan och beslutade att ta upp ärendet till NKU/AUs möte i början av 
mars och då diskutera vilken standard som ska gälla fram till dess att det finns 
översättning? Den engelskspråkiga FCI-standarden publicerad på FCIs hemsida eller 
den gamla översättningen förutom det som står skrivet om ”diskvalificerande fel”. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 10 Protokoll SKK/DopK nr 3/2010 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Dopingkommitté den 19 
oktober 2010. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 11 Protokoll NatDopK nr 3/2010 
 
För information fanns protokoll fört vid Nationella Dopingkommissionens möte den 
19-20 oktober 2010. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 12 Protokoll SKK/FK nr 5/2010 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
3 november 2010. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 13 Protokoll SKK/JhK nr 7/2010 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
25 oktober 2010. 
 
a) Sanktioner mot klubbar som inte följer SKKs föreskrifter och allmänna råd för 
 utsättning av fågel inför jaktprov med stående- och stötande fågelhundar samt 
 bestämmelser om särskild apportör. 
 
CS beslutade bordlägga frågan till nästa möte. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 14 Protokoll SKK/KHM nr 5/2010 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars 
Mentalitet den 16 november 2010. 
 
a) Rapport Beteende och Personlighetsbeskrivning (BPH) 
Forskargruppen har lämnat sin omfattande rapport (422 sidor). Gruppen har gjort en 
föredragning för kommittén och även på Specialklubbskonferensen i slutet av januari 
där även CS deltog. 
 
Till CS möte i juni kommer KHM att lämna ett förslag till fortsatt arbete. Förslaget ska 
också presenteras för Kennelfullmäktige i september. 
 
CS tackade forskargruppen för en mycket bra och intressant rapport. 
 
§ 72 SBK, Hemställan rörande medlemskap för förare vid MT 
SBKs utskott för Avel och Hälsa begär att medlemskap för förare vid mentaltest vid 
korning, MT, återgår till tidigare bestämmelse, dvs. att medlemskap inte krävs för 
deltagande i mentaltest vid korning. 
 
KHM har hänskjutit frågan till CS för beslut då frågan om medlemskap är av principiell 
natur. 
 
CS diskuterade frågan och beslutade att medlemskap för ägare av hund vid mentaltest 
vid korning, MT, ska finnas i klubb inom SKK-organisationen, på samma sätt som gäller 
för all prov- och tävlingsverksamhet inom SKK. 
 
 
§ 15 Protokoll SKK/PTK nr 2/2010 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och 
Tävlingskommitté den 28-29 oktober 2010. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 16 Protokoll SKK/StandK nr 2/2010 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Standardkommitté den 
23 september 2010. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 17 Protokoll SKK/UKK nr 5/2010 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och 
Kennelkonsulentkommitté den 21 oktober 2010. 
 
§ 95 Nya kennelkonsulenter 
UKK har beslutat att auktorisera Pia Molin till ny kennelkonsulent i Östergötlands län. 
Hon hälsas varmt välkommen till kennelkonsulentverksamheten. 
 
CS noterade informationen. 
 
UKK informerade om att en kennelkonsulent begärt att få ha sin auktorisation vilande 
av personliga skäl. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 18 Protokoll SKK/UKK nr 6/2010 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och 
Kennelkonsulentkommitté den 21 oktober 2010. 
 
§ 119 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
SKK/UKK föreslår CS att kennelkonsulenternas arvoden ska höjas till 950,-/dag från och 
med den 1 januari 2012. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Per-Inge Johansson informerade om att UKK beslutat föreslå CS att avauktorisera en 
kennelkonsulent då personen i sin roll som kennelkonsulent agerat på ett oacceptabelt 
och oetiskt sätt. 
 
Mot bakgrund av tillgängliga handlingar i ärendet beslutade CS i enlighet med UKKs 
förslag att avauktorisera kennelkonsulenten från och med dagens datum.  
 
Denna del av paragrafen är omedelbart justerad. 
 
Övrigt 
Per-Inge Johansson informerade kort om det uppdrag UKK fått att se över 
kennelkonsulenternas situation. Uppdraget innefattar bland annat att se över 
rekrytering, utbildning, besöksfrekvenser, införa mentorskap m.m.  
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Målsättningen är att till den 1 januari 2013 ha den nya organisationen i arbete. 
Löpande information om hur arbetet utvecklas kommer bl.a. att finnas i Hundsport 
Special. 
 
CS ansåg att UKKs uppdrag och målsättning är framåtsyftande och kommer ytterligare 
att effektivisera SKKs värdefulla verktyg för egenkontroll. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 20 Protokoll SKK/UtstK nr 5/2010 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 24 september 2010. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 21 Protokoll SKK/UtstK nr 6/2010 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 9 november 2010. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
Övrigt 
UtstK har vid sitt möte den 10 februari 2011 godkänt ansökan från Småland-Ölands 
Kennelklubb om att få arrangera en 3 x internationell utställning den 1-3 augusti 2014.  
 
Jämtland/Härjedalens Kennelklubb har samma helg ansökt om internationell alt. 
nationell utställning. 
 
Arrangemanget ligger veckan för världsutställningen i Helsingfors den 8-10 augusti. 
 
CS beslutade att fastställa Utställningskommitténs beslut avseende Småland-Ölands 
Kennelklubb och att Jämtland/Härjedalens kennelklubb denna helg får arrangera en 
nationell utställning. 
 
BlåGulaHund 
Tävlingen kommer att arrangeras även under 2011 – informationen i Hundsport 
1/2011 är missvisande. En rättelse kommer i Hundsport nr 3/2011. 
 
CS noterade informationen. 
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Regelverk för Junior Handling 
UtstK har vid sitt möte den 10 februari 2011 godkänt reviderade ”regler och anvisning 
för handlingtävlingar, SM-uttagningstävlingar och SM-final i junior handling samt 
anvisningar för domare i junior handling”. Reglerna är giltiga 2011-02-10 – 2011-12-31. 
 
CS fastställde UtstKs beslut. 
 
 
§ 22 Protokoll SKKs Arbetsgrupp för Freestyle nr 4/2010 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
Freestyle den 22 november 2010. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 23 Beslut tagna av CS/presidiet via mejlkorrespondens 
 
 a) Ny standard för svensk lapphund 
 CS har via mejl tagit del av och godkänt förslag till ny standard för svensk 
 lapphund.  
 
 CS fastställde presidiets beslut. 
 
 b) Tillägg till allmänna bestämmelserna i Utställnings- och championat-
  bestämmelserna 
 Presidiet har beslutat om ett tillägg i de allmänna bestämmelsernas 
 inledning; ”det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda 
 att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar 
 SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på prov, utställning eller 
 tävling inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till 
 rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra 
 hundar, funktionärer eller deltagare.” 
 
 CS fastställde presidiets beslut. 
 
 CS beslutade vidare att ge mandat till presidiet att ta beslut om allmänna frågor 
 i utställnings- och championatbestämmelserna under det nu pågående 
 regelrevideringsarbetet. Beslut tagna av presidiet rapporteras löpande till nästa 
 CS-möte. 
 
 
§ 24 Ändringar i de allmänna bestämmelserna i Utställnings- och 
 championatbestämmelserna 
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SKKs Utställningskommitté har med omedelbar justering beslutat föreslå CS ändringar i 
de allmänna bestämmelserna för utställning, prov och tävling under punkt 6 ”Hinder 
för deltagande i utställning, prov och tävling” samt under punkt 7 ”Doping och andra 
otillbörliga förhållanden, Kastrerad hanhund/tik”. 
 
CS beslutade att fastställa Utställningskommitténs beslut. 
 
 
§ 25 Information om förändrad organisation på SKKs kansli samt ny grafisk profil 
 
 Se § 4 och § 35 c). 
 
 
§ 26 Ansökan om bidrag från Landslagsfonden 
 
CS har delegerat till vd att hantera Landslagsfonden. Avsikten med fonden är att 
använda avkastningen och inte kapitalet vilket ännu inte lyckats. För att begränsa 
uttaget ur fonden så har SKK inte stött Nordiska mästerskap, infört en maxgräns på 
25 000 kr per evenemang samt även maxersättning för resebidrag. 
 
Ovanstående begränsningsregler har fungerat väl. 
 
Det som växer i antal är de alltfler olika EM och VM som sker i samverkan eller 
åtminstone inte i konflikt med FCIs kommittéer men där det finns andra internationella 
organisationer t.ex. för polarhundar, vallhundar och en dels brukshundsraser. SKKs 
specialklubbar vill gärna delta på alla tävlingar. Eftersom bidraget blir mer och mer 
känt och antalet ansökningar ökar, önskar vd ett uttalande från CS för gränsdragning 
när en tävling ska vara bidragsberättigad eller inte.  
 
CS beslutade att återremittera frågan till vd att till nästa möte lämna ett förslag till 
reviderade bidragsregler för Landslagsfonden. 
 
 
§ 27 Skrivelser från läns- och specialklubb 
 
a) Brev från Svenska Polarhundklubben angående en uppfödare som inte 
 fullgjort sina åtaganden mot en utländsk valpköpare 
Svenska Polarhundklubben har ett ärende som rör en svensk uppfödare som inte 
fullgjort sina åtaganden gentemot en utländsk valpköpare. Valpköparen är en 
välrenommerad uppfödare och utställningsdomare. 
 
Polarhundklubben har på eget initiativ sett till att den hund som valpköparen betalat 
för blivit levererad. Resan dit har varit lång och kantad av kostnader. Specialklubben 
har känt ett ansvar mot valpköparen, sin egen klubbs rykte men också SKK-
organisationen som helhet. 
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Polarhundklubben har ställt frågan till CS om det finns någon möjlighet att få täckning 
för en del av kostnader som klubben haft. 
 
CS diskuterade ärendet och fann att det inte finns någon separat budget för denna typ 
av stöd men att klubben har skött historien på ett föredömligt sätt och att ett 
undantag kan göras för detta tillfälle.  
 
CS beslutade att betala ut 10 000 kr för att täcka en del av klubbens utgifter i samband 
med att hunden kunnat lämnas till sin rättmätiga ägare. 
 
b) Brev från Svenska Brukshundklubben angående ”weight pulling” 
Svenska Brukshundklubben (SBK) har i brev till SKK/CS frågat om råd om man har 
tillåtelse att inleda samarbete med föreningar som ägnar sig åt weight pulling. 
 
Weight pulling är ingen gren inom hundsporten som finns inom SKK-organisationen.  
 
CS beslutade uppdra till Prov- och Tävlingskommittén att till nästa möte undersöka 
mer om sporten, som kan tjäna som underlag för vidare diskussion inom CS. 
 
c) Brev från Svenska Taxklubben angående ändring av antalet titlar på 
 championatdiplom samt att det ska finnas möjlighet att registrera fler än sex 
 titlar på SKKs hunddata 
 
Svenska Taxklubben har i brev till CS begärt att en ändring ska göras så att antalet titlar 
på championatdiplomen ska utökas samt att det ska finnas en möjlighet till att 
registrera fler än sex titlar på SKKs hunddata. 
 
Petra Waleij, chef för registreringsavdelningen, har i sitt svar till Svenska Taxklubben 
informerat klubben om att det i dagsläget inte är möjligt att möta deras önskemål på 
grund av andra stora projekt som har högsta prioritet. 
 
CS är i grunden positiv till klubbens önskemål och kommer att sätta upp dessa på listan 
över framtida möjliga projekt att arbeta med. 
 
d) Mejlkorrespondens med Stockholms Kennelklubb angående tidningen 
 ”Stockholms Hundar” 
Stockholms Kennelklubb har vid mejlkorrespondens med VD önskat att den rabatt 
presidiet godkände för att bifoga tidningen Stockholms Hundar med Hundsport under 
2010 även ska fortsätta under 2011.  
 
CS diskuterade frågan och beslutade att av konkurrensskäl inte medge någon 
prisreduktion för 2011. 
 
e) E-post från uppfödare och ägare av alaskan malamute angående kritik mot 
 rasens meriteringsregler 
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Via e-post har ett antal uppfödare och ägare av rasen alaskan malamute uttryckt sin 
kritik mot hur meriteringsreglerna för rasen är utformade samt en oro över rasens 
framtid i Sverige. 
 
CS har tagit del av korrespondensen och uppdragit till Prov- och Tävlingskommittén att 
bereda ärendet till nästa möte. 
 
f) Brev från Svenska Setterklubben för Engelsk Setter  
Klubben har i brev till CS gjort ett uttalande om övriga länders kennelklubbars 
aktiviteter i Sverige. 
 
Man anser inte att det är acceptabelt att ett nordiskt land genom sin kennelklubb 
arrangerar verksamhet i annat land, än där kennelklubb via rasklubb/lokalklubb/ 
distrikt eller motsvarande är hemmahörande. Det kan bara ske när det är en 
verksamhet som planerad i samråd mellan respektive berörda 
kennelklubbsorganisationer. 
 
Ordförande informerade om att man den 15 februari haft ett möte med 
representanter för Norsk Kennel Klubb beträffande ovanstående frågor. En 
arbetsgrupp har bildats för att se över fjälljakten i respektive land och jakt i varandras 
länder. 
 
Ärendet kommer att tas upp i NKU/AU för vidare diskussion och beslut. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 28 Skrivelser från privatpersoner/medlemmar: 
 
a) Mejlkorrespondens XX och XX 
Ärendet rör i korthet en kennel som av länsstyrelsen fått hundförbud och alla hundar 
däribland en oregistrerad valpkull har omhändertagits. Valpkullen har övertagits och 
registrerats i en annan uppfödares namn, efter ett interimsbeslut av SKKs VD. De 
ursprungliga uppfödarna har protesterat mot detta beslut. 
 
CS förde en lång diskussion i ärendet. Mot bakgrund av tillgängliga dokument i ärendet 
beslutade CS att fastställa VD:s tidigare tagna interimsbeslut. 
 
b) Ansökan om övertagande av kennelnamn 
XX framför i brev till CS önskemål om att överta Bertil Sted-Grens kennelnamn ”Mips”. 
 
CS konstaterar att Kennelfullmäktige 2003 dels beslutat att avregistrera ett antal namn 
som inte använts på 25 år dels skydda ett antal namn från att övertas av någon annan 
person. Kennelnamnet Mips är ett sådant namn som CS anser ska skyddas för alltid. 
 
CS beslutade avslå begäran. 
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§ 29 Rapport om undersökning av webbplatsen ”hundsport.se” 
 
Ulf informerade att länsklubbarna senast den 28 februari ska lämna sina svar. Till dags 
dato har endast några klubbar lämnat svar. 
 
Redovisning av klubbarnas kommentarer kommer till CS nästa möte. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 30 Skrivelser – övriga 
 
a) Upprop från Folkbildningsförbundet – Studieförbundens intresseorganisation 
CS har från Folkbildningsförbundet fått ett upprop från Folkbildningsförbundet under 
ämnet ”Typiskt svenskt” som handlar om att ta ställning för allas lika värde. 
CS diskuterade ärendet och beslutade att inte delta i uppropet då det ligger utanför 
SKKs verksamhetsområde och att CS inte har uppdraget från medlemmarna att 
hantera sådant som inte rör hund. 
 
b) Föreningen VOOV – Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta 
CS har fått en förfrågan om att på något sätt engagera sig i ovanstående förening. 
VOOV är en ideell organisation som hjälper våldsutsatta personer genom att erbjuda 
jourhem för deras husdjur när djurägaren behöver bo i skyddat boende. 
 
CS diskuterade ärendet ingående. CS är positiv i sak till föreningens arbete och goda 
syfte men anser att det inte faller inom SKKs verksamhetsområde. CS beslutade därför 
att inte närmare engagera sig i arbetet. 
 
 
§ 31 IT-utveckling 2011 
 
Ulf Uddman redogjorde för IT-planen för de närmaste sex månaderna. De stora projekt 
som prioriteras är köpahund.se, ny version för katalog för PC (steg 2), datasamordning 
för web-anmälan, PM och katalog för PC (steg 2), dagbok för tävlingstillfällen och 
avelsdata. 
 
Bengt Pålsson, ny IT-chef, har precis börjat sin tjänst och kommer under den närmaste 
tiden arbeta tillsammans med Jerry Mankowski för att få en bra överlämning. 
 
CS tackade för informationen och uppdrog till VD att till juni-mötet lämna en 
redovisning över IT-utvecklingen för andra halvåret 2011. 
 
Ulf Uddman informerade om att FCI har startat en IT-utveckling som i första delen 
gäller kennelnamn och CACIB. SKK kommer att bli testobjekt för de nya tjänsterna. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 32 Dom i förvaltningsrätten AB Fritidsrörelsernas Hus 
 
AB Fritidsrörelsernas Hus har fått avslag på överklagande till Förvaltningsrätten 
gällande underskott av näringsverksamhet vid ägarförändring. 
SKK kommer att överklaga domslutet. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 33 Internationella frågor: 
 
a) Finska Kennelklubben – Brev till FCI ang. IPO World Championships 2010, 
 Utility dogs 
Finska Kennelklubben har till FCI informerat om två händelser vid IPO-VM i Finland 
2010.  
 
FCI styrelse har vid sitt möte i oktober 2010 beslutat att frysa resultatet för vinnande 
hund dvs. det som rör CACIT och den individuella VM-titeln till sitt kommande möte 
när slutligt beslut tas. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) FCI Europe Section – Minutes of General Assembly October 4 2010 
För information fanns protokoll från möte i FCIs Europasektions årsmöte den 4 oktober 
2010. 
 
Att notera är att Tamas Jakkel inte ställde upp för omval. Fru Barbara Müller, Schweiz 
invaldes som ny ledamot i styrelsen. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) FCI Europe Section – Minutes of General Committee November 17 2010 
För information fanns protokoll från FCI Europasektions styrelsemöte den 17 
november 2010. 
 
CS noterade informationen. 
 
d) Anders Grahn, Svenska Jägareförbundet ang. EU-regler för hundägande 
CS har tagit del av Svenska Jägareförbundets lobbyist i Bryssel Anders Grahns 
redogörelse gällande EU:s arbete med ett eventuellt regelverk för träning och hållande 
av hund. 
 
CS uttryckte att SKK genom FCIs Europasektion har gjort insatser i frågan och att SKK 
inte är helt avvisande till en eventuell utbildning för att få föda upp hund. 
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e) Brev till FCI angående möjligheten att hålla ett föredrag om SRD vid FCIs 100 
års jubileumsfirande i november 2011 

SKK har i brev till FCI ställt frågan om det finns en möjlighet att hålla ett föredrag om 
SRD under jubileumsdagarna i november. Inget svar har kommit ännu. 
 
f) Förfrågan till SKKs VD om att agera som observatör vid Finska  
  Kennelklubbens världsutställning 8-10 augusti 2014 
VD har fått en förfrågan från FCIs styrelse om att vara officiell observatör vid 
världsutställningen i Helsingfors år 2014. VD har accepterat uppdraget. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 34 Nordiska frågor 
 
a) NKU/AU 2 mars 
Ordförande informerade om att mötet hålls den 2 mars och att dagordningen omfattar 
ett stort antal ärenden. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 35 Information från 
 
a) Ordförande 
 
Möte med landsbygdsministern 
Ordförande informerade om att ett möte hållits med landsbygdsminister Eskil 
Erlandsson. Vid mötet informerade SKK om sin syn på rasförbud, djurskyddslagen, 
egenkontroll, jaktfrågor t.ex. vildsvinsjakt och grythundsjakt. Även vargjakten och 
tjänstehundsutredningen diskuterades. 
 
Två sakkunniga från landsbygdsdepartementet ska bjudas in till SKK för ett studiebesök 
senare i vår. 
 
Mötet var mycket givande och gav intryck av att ministern lyssnade till SKKs 
synpunkter i de aktuella frågorna. 
 
b) CS ledamöter 
 
Britt Marie Dornell 
 
Högsta ålder för tikar att valpa 
Britt-Marie Dornell önskar att frågan om en högsta ålder för tikar att valpa tas upp till 
diskussion inom CS.  
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CS diskuterades frågan och beslutade uppdra till UKK att ta fram statistik etc. över hur 
vanligt det är med tikar som i hög eller mycket hög ålder får en valpkull.  
 
Annica Uppström 
 
Internationella tävlingsformer i Norge 
VM i långdistans, slädhundsstil, har för första gången genomförts. Tävlingarna 
avgjordes i Röros, Norge, 3-6 februari. Sverige hade stor framgång med ett silver i 
klassen 400, Nordic Breed. 
 
CS gratulerade till framgången. 
 
Mats Stenmark 
 
Möte i FCIs Show Commission 
Mats Stenmark lämnade en rapport från mötet där man bl.a. diskuterade nya 
utställningsregler för FCIs internationella utställningar. Mötet diskuterade också 
deltagande i championklass, bäst hanhundsklass/bästa tikklass, certifikatkvalitet, etc. 
etc. 
 
Sverige fick mycket beröm för sina insatser med SRD-arbetet. 
 
CS noterade informationen 
 
Carl Gunnar Stafberg 
 
Möte i FCIs Show Judges Commission 
Carl Gunnar Stafberg lämnade en rapport från motet där man bland annat diskuterade 
FCIs utställningsregler visavi domaretiska regler, nya bestämmelser för 
domarutbildning, åtgärder mot domare som dubbelbokar sina uppdrag etc. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
c) VD 
 
Kennelfullmäktige 2011 
Alla kommittéer ska till den 26 maj ha lämnat sina synpunkter/tillägg till kommande 
verksamhetsplan för 2012-2013, budgetäskanden och motionssvar.  
 
Hamiltongruppen ska ha sitt första möte i början av mars för att utse årets 
hamiltonplakettörer. 
 
Arbetsgruppen Förtjänsttecken har haft ett första möte och kommer under mars att ha 
ett beslutande telefonmöte. 
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Kennelfullmäktige kommer att hållas på Stockholm Waterfront Congress Center och 
Radisson Blu Waterfront Hotel. 
 
CS noterade informationen. 
 
Vårdhund 
Svensk Standard (SIS) för vårdhundar kommer förhoppningsvis att vara klar till i slutet 
av december 2012. 
 
Projekt Storstadsgruppen 
Ett första möte i arbetsgruppen har hållits den 28 januari. Nästa möte ska hållas den 
28 mars och arbetsgruppen har som mål att ha en aktivitetsplan klar till sommaren. 
 
Europeiska Unionens Råd 
För information fanns EU-rådets utkast till slutsatser om hundars och katters 
välbefinnande. Det är ett förslag som bl.a. ska samla alla 27 medlemsländers olika 
lagstiftning i en och samma skrivning. 
 
CS noterade informationen. 
 
Inbjudan 1 
Svenska Schäferhundklubben bjuder en representant från SKK/CS att närvara vid 
klubbens årsmöte den 12 mars 2011. 
 
CS tackade för inbjudan men ingen ledamot har möjlighet att delta. 
 
VD informerade vidare om att de mexikanska- och sydafrikanska kennelklubbarna har 
stora problem med den tyska schäferhundklubben. 
 
Inbjudan 2 
Sveriges Hundungdom (SHU) bjuder en representant från CS att delta vid årsmötet den 
10-11 september 2011. 
 
Sekreteraren uppdrogs att kontakta SHU för ett mer detaljerat program innan beslut 
om deltagande från CS tas. 
 
Ny kansliorganisation 
SKKs informationsavdelning kommer i princip att avvecklas och i stället fördelas på 
olika avdelningar på kansliet. Tanken är att förändringen ska underlätta 
informationsflödet och effektivisera arbetet. 
 
Den nya organisationen har följande avdelningar: 
 
VD/Stab 
 
Hund: 
Registrering chef; Petra Waleij 
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Tävling/utbildn chef, Kjell Svensson 
Avel   chef, Helena Skarp fr.o.m. augusti 
 
Person: 
Medlem/ägare chef, Helena Skarp, nyrekrytering pågår 
Marknad  chef, Lotta Skoog 
 
Intern support: 
Administration chef; Jerry Mankowski 
IT   chef; Bengt Pålsson 
Juridik   chef; Agneta Lönn 
 
Miljödepartementet 
Från Miljödepartementet fanns information rörande ”Uppdrag om genomförande av 
åtgärder för utsättning av varg i Sverige”, regeringsbeslut 1:9. 
 
CS noterade informationen. 
 
Svenska Grand Danois Klubben (SGDK) 
På uppdrag av SKK/FK har SKK uppmanat SGDK att verkställa tidigare fattat 
årsmötesbeslut rörande hur klubben internt är organiserad. Beslutet innebär att 
klubbens avdelningar ska avvecklas. 
 
CS noterade informationen. 
 
Svenska Stövarklubben 
Svenska Stövarklubben har i mejl till ordförande och vd vädjat om hjälp med åtgärder 
för att vända den negativa trenden med sjunkande registreringssiffror för de svenska 
stövarraserna. 
 
CS beslutade att bordlägga frågan till nästa möte. 
 
Möte med de svenska representanterna i FCIs internationella kommittéer 
De svenska representanterna är kallade till möte den 30 mars för att diskutera aktuella 
och gemensamma frågor. 
 
Dvärgbandmask i Sverige 
SKK har på webbplatsen lagt ut information angående dvärgbandmasken. 
 
Information om momsregler 
SKK ska inom kort lämna information till alla klubbar angående momsregler. 
 
 
§ 36 Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får  

 offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras 
på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär 
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CS beslutade att det inte fanns någon paragraf som inte kan offentliggöras innan 
protokollet är justerat. 
 
 
§ 37 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde är den 4 maj 2011. 
 
 
§ 38 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justerare: 
 
 
 
Nils Erik Åhmansson 
Ordförande 
 
 
 
Justerare: 
 
 
 
Göran Bodegård    Mats Stenmark 
 


