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SKK/DK nr 2/2012 
2012-03-30 
§§ 40 - 72 
 
 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 
30 mars på Scandic Järva Krog. 
 
 
Närvarande ledamöter: 
Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, 
Magnus Hagstedt, Kenneth Eliasson 
 
Adjungerade SKKs kansli: 
Ulrika Henriksson, Kjell Svensson (§§ 53, 54, 59 - 72) 
 
Vid protokollet: Pia Wahlström 
 
 
 
§ 40 Mötets öppnande 
 
Ordföranden hälsade välkommen till dagens möte och förklarade det för öppnat. Därefter 
hedrades den bortgångne exteriördomaren Margareta Sundqvist med en tyst minut. 
 
 
 
§ 41 Val av justerare 
 
Nina Karlsdotter utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
 
§ 42 Fastställande av dagordning 
 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
 
 
§ 43 Föregående protokoll SKK/DK nr 1/2012 
 
DKs protokoll nr 1/2012 godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 44 Redovisning arbetsgrupper – Konferens svenska raser och numerärt små 
raser 

 
För kännedom fanns minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte den 17 februari 2012, 
programmet för utbildningsdagen den 16 november samt brevet till presentatörerna både 
för svenska raser och numerärt små raser. 
 
Bo Wallin informerade att några raser ännu inte är riktigt klara med sitt 
presentationsmaterial men att det ändå känns som det mesta är i fas. 
 
 
 
§ 45 Redovisning arbetsgrupper – Domaretiska frågor 
 
Dokumentet beträffande domaretiska frågor kommer att behandlas under helgens 
Länsklubbsseminarium för utställnings- och domaransvarig. 
 
 
 
§ 46 Domarkonferens – ansökan 
 
Nina Karlsdotter informerade att hon varit i kontakt med Svenska Spets- och 
Urhundsklubben (SSUK) beträffande deras ansökan om att få arrangera bidragsberättigad 
exteriördomarkonferens 2014. 
 
DK beslutade att avslå SSUKs ansökan. Om SSUK tänker göra en ny ansökan till 2015 ser DK 
helst att de blandar sina numerärt små raser med ”större” raser och fyller upp två 
konferensdagar eller samarbetar med en annan klubb för att kunna fylla en 
tvådagarskonferens. 
 
 
 
§ 47 Domarkonferens – Redovisning 
 
För godkännande fanns Svenska Pudelklubbens protokoll samt ekonomiska redovisning från 
deras exteriördomarkonferens 1 – 2 oktober 2012. 
 
DK diskuterade protokollet och beslutade att begära in en förkortad version av protokollet 
där väsentligheterna och rekommendationerna framgår. 
 
DK noterar på sidan 3 i protokollet under ”Mätning” och texten ”Mäter domaren en slutmätt 
hund till en annan storlek ska den få disqualified” DK konstaterar att för detta finns inget 
stöd i standarden eller i SKKs utställningsregler. 
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§ 48 Domarkonferens – Kontaktpersoner 
 
Carl-Gunnar Stafberg utsågs till ny kontaktperson för Fågelhundklubbarnas Arbetsutskotts 
exteriördomarkonferens 2013. 
 
Bo Wallin utsågs till kontaktperson för Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens 
exteriördomarkonferens 2014. 
 
Carl-Gunnar Stafberg utsågs till kontaktperson för Svenska Terrierklubbens 
exteriördomarkonferens 2014. 
 
Magnus Hagstedt utsågs till kontaktperson för Svenska Dvärghundklubbens 
exteriördomarkonferens 2014. 
 
 
 
§ 49 Ansökningar beträffande – Gruppallroundauktorisation 
 
En skrivelse har kommit från Eva Nielsen med ansökan om gruppallroundauktorisation för 
grupp 5. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 
En skrivelse har kommit från Hans Almgren med ansökan om gruppallroundauktorisation för 
grupp 10. 
 
DK beslutade att begära in en komplettering av antalet hundar i grupp 10 som aktuell 
domare dömt utomlands. Därefter kan beslut tas beträffande gruppallroundauktorisation. 
 
 
 
§ 50 Ansökningar beträffande – Följdauktorisation 
 
En skrivelse har kommit från Aina Lundmark med ansökan om följdauktorisation för raserna 
långhårig vorsteh och grosser münsterländer. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan 
 
 
En skrivelse har kommit från Börje Johansson med ansökan om följdauktorisation för rasen 
långhårig vorsteh. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan 
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§ 51 Ansökningar beträffande – Resestipendium 
 
En ansökan om resestipendium fanns från exteriördomaren Petra Junehall. Ansökan gäller 
en resa till Australien och Nya Zealand där domaren har tre domaruppdrag. Tanken är att 
kombinera sina domaruppdrag med att besöka fler utställningar och studera raserna på 
denna kontinent. 
 
DK beslutade av avslå ansökan. 
 
 
En ansökan om resestipendium fanns från exteriördomaren Margareta Skogsberg. Ansökan 
gäller en resa till Australien och Nya Zealand där domaren har två domaruppdrag. Tanken är 
att kombinera sina domaruppdrag med att besöka uppfödare av raser domaren är 
auktoriserad för samt hålla en informationsdag om trimning av schnauzer. 
 
DK beslutade av avslå ansökan. 
 
 
 
§ 52 Domarutbildning 
 
För kännedom fanns en sammanställning av ”Enkäten till Mentorerna 2012”.  
 
DK gick noga igenom svaren och konstaterar att mentorskapet i stora drag är positivt och ett 
fungerande system. Man ser tydligt att mentorsystemet är ett bra stöd för preparanderna. 
 
DK diskuterade hur man går vidare och beslutade att återkoppling ska ske genom 
mentorträffar. 
 
Uppdrogs till Nina Karlsdotter att genomföra en djupintervju med två av preparanderna 
samt att vara kontaktperson för mentorerna. 
 
DK tackar alla mentorer som ställt upp och svarat på frågorna. 
 
 
En preparand från utbildningen 2007 är fortfarande inte auktoriserad på någon ras i sin 
grundutbildning. 
 
Beslutades att om preparanden inte blir auktoriserad på någon ras i sin grundutbildning 
under 2012 kommer denne att blir urtagen ur utbildningen. Uppdrogs till Nina Karlsdotter 
att kontakta preparanden. 
 
 
För kännedom fanns ett av specialklubben avslagen ansökan om utökat rasregister. 
 
DK noterade informationen. 
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§ 53 Preparandkursen 2013 
 
En sammanställning av de offerter som kansliet begärt in beträffande preparandkursen 2013 
genomgicks och diskuterades av DK. 
 
Beslutades att preparandkursen 2013 kommer att hållas på Öster Malma. 
 
 
För kännedom fanns annonsen för ”Central kurs i Anatomi samt Regler och bedömning”. 
Annonsen kommer att finnas i Hundsport samt ligger redan ute på skk.se. 
 
 
 
§ 54 Domarfrågor – Domare som inte dömt de senaste tre åren 
 
En lista över exteriördomare som inte har haft uppdrag i Sverige sedan 1 januari 2009 fanns 
för åtgärd. 
 
DK gick igenom listan och åtgärder fördelades mellan ledamöterna och kansliet. 
 
 
 
§ 55 Domarfrågor – Övrigt 
 
Ett mejl med olika frågeställningar beträffande regler vid utställning samt bedömningsfrågor 
har behandlats på UtstK möte. Frågorna som berör bedömning vidarebefordrar UtstK till DK. 
 
DK gick igenom frågeställningarna punkt för punkt och svarar enligt nedan; 
 

- Fråga: Måste en domare diskvalificera en hund för något av det som finns under 
diskvalificerande fel eller kan hunden om den är i så pass hög kvalité för övrigt, sättas 
upp som vinnare? 

 
DKs svar: Domaren ska alltid följa standarden. En hund med diskvalificerande fel 
enligt standarden kan inte dömas upp som vinnare om domaren har upptäckt det 
diskvalificerande felet. 

 
- Fråga: Får en domare diskutera och uttala sig om diskvalificerande fel på en viss hund 

med dennes ägare ett par veckor innan en utställning där domaren dömer rasen? 
 
DKs svar: Ja, diskutera och uttala sig är inget fel. Domaren vet inte i förväg vilka 
hundar som anmält sig till en viss utställning. 

 
- Fråga: Om ja, är det då rätt av domaren att uttrycka en synpunkt och ståndpunkt i en 

specifik fråga om fel som ligger under diskvalificerande fel i standarden? 
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DKs svar: Domaren ska döma efter standarden men har rätt att uttrycka sina 
synpunkter. 
 

- Fråga: Kan detta tolkas som något annat än ett personligt angrepp på mig (ägaren av 
hunden)? 
DKs svar: DK kan inte ha några synpunkter på det. 

 
- Fråga: Domaren är uppfödare av rasen och detta var första utställningen hon dömer. 

Är det rätt att låta en helt ny domare som dessutom är uppfödare av rasen, döma på 
en så stor utställning som Nordisk Vinnarutställning 2011? 
 
DKs svar: För att få döma på officiella svenska utställningar ska domaren vara 
auktoriserad på de ras/raser domaren ska döma vilket aktuell domare är. 

 
- Fråga: Kan jag göra en anmälan om detta på något sätt? 

 
DKs svar: Nej, inget fel har begåtts enligt SKKs regelverk. 

 
Därefter lades frågeställningarna till handlingarna. 
 
 
En skrivelse fanns från en medlem som anser att en av SKKs exteriördomare diskrimineras 
som exteriördomare av ledamöter i en specialklubb. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterar att DK inte kan ha några synpunkter då varje 
arrangör själva avgör vilka domare de vill bjuda in till sina arrangemang. Därefter lades 
skrivelsen till handlingarna. 
 
 
 
§ 56 Raskompendier 
 
Nina Karlsdotter och Karl-Erik Johansson utsågs till att granska raskompendier för australian 
cattledog, australian kelpie, beauceron, riesenschnauzer och svart terrier 
 
Magnus Hagstedt och Carl-Gunnar Stafberg utsågs till att granska raskompendier för 
afghanhund, azawakh, cirneco dell’etna, sloughi, faraohund och podenco 
canario/ibicenco/portuggues 
 
Carl-Gunnar Stafberg och Bo Wallin utsågs till att granska raskompendier för irländsk röd 
setter, irländsk röd och vit setter, engelsk setter, gordon setter och pointer 
 
Bo Wallin och Magnus Hagstedt utsågs till att granska raskompendier för lancashire heeler, 
västgötaspets, welsh corgi pembroke och welsh corgi cardigan 
 
Nina Karlsdotter och Karl-Erik Johansson utsågs till att granska raskompendier för briard, 
berger picard, belgiska vallhundar, bouvier des flandres och hollandse herdershond 
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Uppdrogs till kontaktpersonerna för exteriördomarkonferenserna 2012 att ta en ny kontakt 
med respektive specialklubb för att höra efter om status på planering inför konferenserna 
samt aktuella raskompendier. 
 
 
 
§ 57 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar 
 
Shar Pei-Klubben har tagit fram en instruktion när det gäller tight lip med anledning av hur 
SRD tillämpas. Deras önskemål är att instruktionen går ut till samtliga svenska domare samt 
att den finns tillhands för utländska domare som ska döma rasen i Sverige. 
 
DK ser positivt på att instruktionen distribueras till samtliga svenska domare som är 
auktoriserade på shar pei. När det gäller utländska domare så är det arrangörerna som i så 
fall ska skicka instruktionerna till sina inbjudna domare. 
 
 
En inbjudan från SRD-K fanns beträffande en träff tillsammans med Svenska 
Domarföreningen för en fortsatt diskussion kring SRD-projektet och nu speciellt kring 
informations- och instruktionsmaterialet som arbetats fram i form av en DVD kring 
andningsproblem. 
 
Beslutades att Nina Karlsdotter och Kenneth Eliasson deltar från DK. 
 
 
 
§ 58 Seminarium för lärare i ”Grundkurs i anatomi och bedömning” 
 
Beslutades att ett seminarium för lärare i ”Grundkurs i anatomi och bedömning” ska hållas 
den 20 november 2013. Vidare utsågs en arbetsgrupp för seminariet där Nina Karlsdotter, 
Kenneth Eliasson, Carl-Gunnar Stafberg ingår. Nina Karlsdotter är ansvarig och Kenneth Edh 
ska tillfrågas om han vill ingå som adjungerad i arbetsgruppen. 
 
 
 
§ 59 Övriga skrivelser 
 
Domaren Ola Eriksson ansöker om dispens för att få visa två leasade welsh springer spaniels, 
hanen Menstonia Murphys Law JW och tiken Menstonia Madonna på utställning. 
 
DK ser inga hinder i att ovanstående domare visar sina leasade hundar vid utställning då 
generell dispens råder för hund som vistas i landet hos domare under ett tidsbestämt 
leasingavtal för avel om minst sex månader och högst tolv månader. 
 
 
En skrivelse fanns från Göran Bodegård beträffande utbildningen av svenska 
exteriördomare. 
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DK tog del av skrivelsen och konstaterar att många tankar och förslag i skrivelsen 
överensstämmer med hur DK redan idag bedriver utbildningen av exteriördomare. Vidare 
konstaterar DK att reglerna kring aspirant- och elevtjänstgöring är ett KF beslut vilket DK inte 
har befogenheter att ändra på. DK kommer att beakta synpunkterna i skrivelsen i sitt 
kontinuerliga arbete med domarutbildningarna. Skrivelsen lades sedan till handlingarna. 
 
 
 
§ 60 Redovisning av DK/VU 
 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- bevilja datumen 15 – 16 november 2014 för Svenska Dvärghundsklubbens 
bidragsberättigade exteriördomarkonferens. 
 

- bevilja Cindy Pettersson dispens att döma riesenschanuzer vid New South Wales 
Schanuzer Club, Australien den 1 april 2012, trots att auktorisation inte innehas för 
rasen. 

 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Hans Almgren galgo espanol 
 
Johan Andersson tibetansk terrier 
 
Johnny Andersson american akita 
 basenji 
 
Anne-Chaterine Edoff briard 
 
Marie Gadolin magyar agar 
 
Magnus Hagstedt pudel (samtliga storlekar) 
 
Börje Johansson curly coated retriever 
 stabyhoun 
 
Martin Johansson mudi 
 sankt bernhardshund (kh + lh) 
 shiba 
 
Nina Lönner Andersson lhasa apso 
 
Sara Nordin tibetansk spaniel 
 
Dodo Sandahl dobermann 
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Gunilla Skallman newfoundlandshund 
 cocker spaniel 
 
Anita Whitmarsh norrbottenspets 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Eva Liljekvist Borg bolognese 
  king charles spaniel 
 
Anita Whitmarsh hälleforshund 
 
Ewa Widstrand  hälleforshund 
 
 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Marie Carlsson norwichterrier 
 
Petra Högberg dvärgschnauzer 
 
Mirko Lundén chow chow 
 
Monica Vikner Stafberg parson russell terrier 
 
 
 
§ 61 Pågående ärenden 
 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller utgår: 
 
Nr 1/2012 
§ 7 Uppdrag till kansliet att föra in ändringarna i ”Riktlinjer för domarutbildning” 

och sedan lämna det till CS. 
  
 Ändringarna är införda och överlämnat till CS. 
 
§ 16 Överföra norske domaren John Sigve Berg till SKK efter att kontakt med Norsk 

Kennel Klub har tagits. 
 
 Kansliet har haft kontakt med NKK och domaren är nu överförd till SKK. 
 
§ 17 Forma lärarteamet till preparandkursen 2013 
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Lärarteamet är utsett och samtliga lärare har tacka ja. Teamet ser ut enlig 
följande; 

 
Carl-Gunnar Stafberg (kursansvarig), Nina Karlsdotter, Bo Wallin, Paul Stanton, 
Kenneth Edh och Svante Frisk (trainee) 

 
§ 17 Ta in offerter på kursgårdar för preparandkursen 2013 
 
 Uppdraget slutfört enligt § 53 i detta protokoll. 
 
 
 
§ 62 Information från ordföranden 
 
Ordföranden informerade ledamöterna i de frågor som finns med på dagordningen till nästa 
CS möte samt berör DK. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 63 Information från Tävlings- och utbildningschefen 
 
För kännedom fanns en sammanställning av prissättningen på utställning under 2010 och 
2011. Tävlings- och utbildningschefen informerade att utdelning av CK har ökat något från 
första halvåret 2010. Sammanställningen visar också att andelen CK har ökat i juniorklass 
under 2011. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
 
§ 64 Information från sekreteraren 
 
Sekreteraren informerade om att Birthe Larsén Rosvall skickat ett tackkort beträffande 
uppvaktningen i samband med hennes utnämning till Honnörsdomare. 
 
DK tackade för informationen. 
 
 
 
§ 65 Information från Utbildningsavdelningen 
 
För kännedom fanns utställningsstatistik för 2008 – 2011 beträffande de fem största 
utställningsraserna per grupp samt en lista över raser som finns registrerade i Sverige. 
 
DK noterade informationen. 
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§ 66 Resultatrapport 
 
Resultatrapport för januari 2012 genomgicks och lades därefter till handlingarna. 
 
 
§ 67 Information från FCI 
 
För kännedom fanns FCI cirkulär: 
 

- 10/2012 beträffande FCI General Committees beslut beträffande reseersättning till 
domare vid internationella utställningar. 
 
Ordföranden informerade om att det finns ett beslut beträffande undantaget för 
nationella skatteregler men det har ännu inte förts in i FCIs regler. 

 
- 16/2012 med information från Bulgarian Republican Federation of Cynology att Ivan 

Dimitrov har stängts av som domare under en period av ett år med början den 27 
februari 2012. 

 
- 19/2012 med information från Korea Kennel Federation (KKF) att Han Chul Kang har 

avauktoriserats som domare samt uteslutits KKF. 
  

- 21/2012 med information från Finska Kennelklubben att följande personer inte får 
delta på internationella prov och tävlingar mellan angivna perioder; 
 
Namn  Kennelnamn  Period 
Aalto, Meri  Yardican  2010-02-04 – 2013-06-30 
Ahtiainen, (Anna-Mari) Heidi Stolen Dreams 2011-11-08 – 2012-13-21 
Hardén, Tiina  Tomjantin  2011-12-07 – 2019-12-31 
Heiskanen, (Marika) Susanna Sun Dan  2010-11-19 – 2015-12-31 
Helin, Hans  Bark Lane  2011-04-07 – 2014-06-30 
Jalonen, Annikki  Exalted  2010-10-07 – 2013-03-31 
Johansson, Anne  Shibazhan  2011-04-07 – 2012-13-31 
Kinnunen, Ilpo    2010-11-19 – 2020-12-31 
Korkeavuori, Jarmo    2011-03-31 – 2014-12-31 
Kurikka-Mäkelä, Tina Jevil’s  2010-05-06 – 2015-05-30 
Laakso, Riikka Karoliina Saseran  2010-12-16 – 2015-12-31 
Lappalainen, Kirsi    2011-09-20 – 2012-12-31 
Lauren, Riikka  Metsäniityn  2011-03-31 – 2013-05-30 
Peippola, Pirkko  Minelan  2010-10-07 – 2014-12-31 
Pesonius, Annika  Spawn River  2010-11-19 – 2013-12-31 
Rauttamo, Sinikka  Tiny Black  2010-12-16 – 2017-12-31 
Saranpää, Eveliina  Fresser’s  2011-02-27 – 2013-12-31 
Virta, Seija  Rifelin  2011-03-17 – permanent 
Virta, Sirpa    2011-04-07 – 2012-12-31 
Zarianov, Juhani (Ivan)   2011-05-18 – 2013-12-31 
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För kännedom fanns; 
 

- en beslutslista från FCI General Committees möte i Bryssel den 9 - 10 november 2011 
 

- protokoll från FCI Show Judges Commissions möte i Vilnius den 4 februari 2012 
 

- protokoll från FCI Show Commissions möte i Vilnius den 4 februari 2012. 
 

- uppdaterad lista över raser som inte är av FCI klassificerade som arbetande raser 
men ändå har rätt tävla i bruks-/jaktklass på internationella cacib-utställningar, under 
förutsättning att de obligatoriska wcc-intyget har blivit utfärdat av den nationella 
kennelorganisationen där hundens ägare har sin hemvist.  
 

 
 
§ 68 Protokoll/Protokollsutdrag från Utställningskommittén 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/UtstKs möte den 1 februari 2012; 
 

  § 23 Registreringsärenden 
c) Toypudel SE21876/2010, Caesius Miraculix – slutligt inmätt och felaktigt ommätt 
Rubricerade pudel, blev slutligt inmätt som toypudel på utställning i Avesta 2011-06-
19, tävlade därefter som toy, i Ransäter 2011-07-29. Dagen efter 2011-07-30 i 
Ransäter, har toypudeln blivit ommätt av två domare, som då mätt in hunden som 
storlek dvärg och pudeln har därmed tävlat som dvärg.  

 
Ovan nämnda förfarande är i strid mot Utställnings- och championatreglerna för 
ommätning. I reglerna står följande: 
”Om hundägare efter slutlig inmätning inte accepterar av domaren fastställt 
mätresultat, kan anhållan om ommätning insändas till arrangerande klubb vid 
nästa utställningstillfälle. Ommätning ska utföras av två för rasen auktoriserade 
domare. Ommätning kan ske endast en gång och kan inte överklagas.” 

 
Det vill säga: Om hundägare vid tillfället för slutlig inmätning av hunden inte är nöjd 
med mätresultat ska hundägaren ansöka hos utställningsarrangör vid nästa 
utställningstillfälle.  

 
Utställningsarrangören tar emot ansökan, godkänner (det vill säga kontrollerar att 
hunden inte är utställd efter den slutliga inmätningen och tillfrågar därefter två 
domare som ska utföra ommätningen). I resultatlista och kritik ska noteras att det är 
en ommätning. Mätresultatet om att det är en ommätning, ska skickas in till SKK för 
registrering. Hunden ska förstås tävla som den storlek den blir ommätt till den dagen. 

 
Beslöt UtstK att pris erhållet för rubricerade hund 2011-07-30 i Ransäter ska 
annulleras med hänvisning till att hunden tävlat som fel storlek. Beslöt UtstK med 
anledning av att ett antal ärenden inkommit till UtstK under året, där domare gjort 
felaktiga ommätningar, att tillskriva arrangören med information om regler för slutlig 
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inmätning och ommätning. Vidare beslöt UtstK att skicka kopia på protokollsutdrag 
till berörda domare och ringsekreterare samt till Domarkommittén för kännedom. 

 
 
För kännedom fanns protokoll från UtstK möte den 1 februari 2012. 
 
 
 
§ 69 Protokollsutdrag från SRD-Kommittén 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/SRD-Ks möte den 25 januari 2012; 
 

- § 13 Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2011: Se till 
att SRD finns som en prioriterad fråga på samtliga exteriördomarkonferenser som 
sker med stöd från SKK. 
SRD-K menar att exteriördomarkonferensernas bevakning av SRD-relaterade frågor 
behöver förbättras. Beslöt SRD-K att föreslå DK samverkan i frågor som rör SRD och 
reaktivera diskussionen att ras- och domarkompendier rörande SRD-raser inte enbart 
ska vara DKs angelägenhet. 
 
DK ser positivt på ett organiserat samarbete mellan SRD-K och DK och föreslår att 
kommittéerna ska ha ett gemensamt halvdagsmöte per år. Beslutades att DK bjuder 
in SRD-K till ett möte. 

 
 

- § 16 Protokollsutdrag 
Protokollsutdrag från sammanträde i SKKs Domarkommitté 2011-09-08 angående 
formuleringen i SRD om bett och tänder. 
 
SRD-K tog del av DKs synpunkter på nuvarande generella skrivning om bett och 
tänder och konstaterade att DKs förslag till ny skrivning inte överensstämmer med 
syftet att inte ange vilket kvalitetspris som ska delas ut. SRD-K beslöt, mot bakgrund 
av detta, att för närvarande lämna DKs synpunkter utan åtgärd. 
 
DK noterade beslutet. 

 
 
 
§ 70 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen 
 
Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträden den 8 – 9 februari 2012: 
 

- § 6 Protokoll SKK/DK nr 6/2011 
§ 158 Domarfrågor – Bedömning 
CS förde en allmän diskussion kring vad en domare får eller inte får göra i ringen när 
det gäller mätning av hund. 
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CS konstaterade att en hund som är slutligt inmätt inte får mätas om med nytt 
resultat, men domaren får mäta hunden och prissätta den efter mätresultatet. 

 
 
 
§ 71 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt ärenden som ska publiceras 
på webben 

 
DK beslutade att alla punkter får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
 
 
§ 72 Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade för ett bra möte och förklarade det för avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Carl-Gunnar Stafberg   Nina Karlsdotter 
 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 
 


