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SKK/DK nr 2/2010 

2010-04-20 

§ 36 - 64 

 

 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 

20 april på SKKs kansli. 

 

 

Närvarande ledamöter: 

Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ann 

Carlström, Åke Cronander  

 

Adjungerade SKKs kansli: 

Ulrika Henriksson, Kjell Svensson 

 

Vid protokollet: Pia Wahlström 

 

 

 

§ 36 Mötets öppnande 

 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, DK började med att hedra den bortgångna 

exteriördomaren Birgitha Runmarker, därefter förklarades mötet öppnat. 

 

 

 

§ 37 Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes med tillägg av punkten: 

 

 - Ansökningar beträffande honnörsdomare/avauktorisation. 

 

 

 

§ 38 Val av justerare 

 

Ann Carlström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

 

§ 39 Föregående protokoll SKK/DK nr 1/2010 

 

DKs protokoll nr 1/2010 godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

 

§ 40 Resultatrapport 

 

För kännedom fanns för DK ekonomisk resultatrapport för januari och februari 2010.  
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DK önskar en ”utbildning” i hur man tyder de ekonomiska rapporterna, beslutades att bjuda 

in SKKs ekonomichef Jerry Mankowski till ett möte. DK önskar att få in budgetunderlaget. 

 

Efter genomgång lades rapporterna till handlingarna. 

 

 

 

§ 41 Information från ordföranden 

 

Ordföranden informerade att han och Åke Cronander blivit tvungna att ställa in ett 

domaruppdrag i Italien på grund av vulkanutbrottet på Island. 

 

Ordföranden fortsatte med att informera om en skrivelse som, enligt CS-beslut, är på väg att 

skickas ut till samtliga svenska exteriördomare beträffande ”Inte önskvärda trender inom 

utställningsverksamheten”. 

 

DK noterade CS beslut angående att avsaknad av morrhår ska anges i kritiken samt att DK 

fått i uppdrag att svara på eventuella frågor som kan uppstå i och med detta. DK anser att det 

kommer att bli problem att ge ett entydigt svar då det i vissa raser anges något helt annat i 

standarden. Beträffande överdriven pälsväxt m m hänvisar DK till Särskilda Rasspecifika 

Domaranvisningar (SRD). 

 

 

 

§ 42 Information från ledamöterna 

 

Nina Karlsdotter och Åke Cronander rapporterade från Svenska Polarhundklubbens 

exteriördomarkonferens vilken de tyckte varit mycket bra. En mycket uppskattad punkt på 

konferensen var att få åka hundspann och se polarhundar i arbete. 

 

Ann Carlström rapporterade att hon varit och föreläst om anatomi på Svenska 

Bostonterrierklubbens årsmöte. 

 

 

 

§ 43 Information från tävlings- & utbildningschefen 

 

Tävlings- och utbildningschefen önskade få in synpunkter på en ny mätsticka från Norge. 

 

DK återkommer med synpunkter. Ett önskemål från DKs sida är att en mätsticka som går att 

ta med i handbagaget tas fram. 

 

 

 

§ 44 Information från utbildningsavdelningen 

 

Utbildningsavdelningen rapporterade att listan över ”Utställningsstatistik beräknat på senaste 

3 åren”, där de numerärt fem största raserna per grupp på utställning finns, har uppdaterats. 

 

För kännedom fanns en kopia över ”domarutskicket” som kommer att gå ut i april 2010. 
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Informerades att Charlotte Laning-Vrethammar, som nyligen överförts som exteriördomare 

från USA till Sverige, tackat ja till att delta som observatör vid preparandkursen i maj 2010. 

 

DK tog del av informationen. 

 

 

 

§ 45 Protokoll / Information från FCI 

 

För kännedom fanns FCI Cirkulär: 

 

- 17/2010 med information från Société Centrale Canine pour l’Amélioration des Races 

de Chiens en France (SCC) att domaren Rémi Barriere är avstängd som domare under 

en period av två år från och med 2010-02-18. 

 

- 18/2010 med information från Bulgarian Republican Federation of Cynology (BRFC) 

att domaren Andon Todorov är avstängd som domare från och med 2010-03-02. 

 

- 20/2010 med information från Kennel Club Boliviano (KCB) att Christian Molina 

Galvez är avstängd som medlem, uppfödare, domare och utställare till annat meddelas. 

 

- 22/2010 med information från Dansk Kennel Klub (DKK) att domaren Jesper Ravn är 

avstängd som domare under en period av tre år från och med 2010-03-09. 

 

- 23/2010 med information från FCI General Committees möte i februari 2010 

beträffande: 

 

 domares arvoden ska vid internationella utställningar betalas enligt Regulations for 

FCI Dog Shows 

 domare ska informeras i god tid före utställningen om antalet anmälda hundar per 

ras samt eventuella uppdrag i finalringen 

 arrangören och domarens åtaganden/ansvar vid eventuella avbokningar av uppdrag 

vid utställning 

 

- 24/2010 med information om att en arbetsgrupp ska tillsättas för att göra en 

utvärdering av det nya championatet International Show Champion (C.I.E). Förslaget 

ska vara klart till General Committees möte i augusti 2010. 

 

- 26/2010 med information från FCI General Committee att manchester toy terrier som 

är registrerade i American Kennel Club och Canadian Kennel Club får registreras som 

english toy terrier (black & tan). 

 

 

För kännedom fanns: 

 

- svar från FCI på SKKs brev beträffande kvalitetsäkring av exteriördomare. 

 

- protokoll från FCI General Committees möte i Bratislava 2009-10-04--06. 

 

- protokoll från FCI Show Judges Commission och FCI Show Commissions möte i 

Warsawa 2010-02-06--07. 
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- uppdaterad lista över internationella utställningar under 2010 och 2011 

 

 

DK noterade informationen. 

 

 

 

§ 46 Protokollsutdrag från SKK/CS 

 

Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträde 17 februari 2010: 

 

- gällande DKs förslag om att höja resestipendium för exteriördomare från 5 000 kr till 

10 000 kr. 

 

CS beslutade att inte höja resestipendiet med hänvisning till den budget som KF 

beslutat 2009. 

 

DK beslutade att föra punkten till pågående ärenden för bevakning inför nästa budgetarbete. 

 

 

 

§ 47 Information från SKK Disciplinnämnd 

 

För kännedom fanns beslut från Disciplinnämnden (DN) beträffande en exteriördomare som 

tilldelats en varning. 

 

DK tog del av informationen och som en följd av DNs beslut, beslöt DK att även tilldela 

personen en skriftlig varning i egenskap av exteriördomare. 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 

 

 

§ 48 Redovisning av DK/VU 

 

DK beslöt bekräfta DK/VU bifallen dispens att döma ras för vilken auktorisation inte innehas: 

 

Lena Stålhandske att döma rasen grand basset griffon vendéen vid utställning i Sofala NSW 

Australien, söndagen 2010-03-07 trots att auktorisation inte innehas. 

 

DK beslöt bekräfta DK/VU beslut att låta Svante Frisks auktorisation på shih tzu kvarstå trots 

att det i efterhand visat sig att valpar ingått som examinationshundar. DK anser att det inte är 

aspirantens skyldighet att kontrollera att ”rätt” hundar ingår i examinationen. Däremot har DK 

tidigare uttalat att valpar inte ska ingå vid examination, vilket examinatorerna alltid 

informeras om inför en examination.   

 

DK påpekar därmed olämpligheten, i att låta valpar ingå i en examination, för de två 

examinatorerna. 

 

Ovanstående i paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
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Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  

 

Hans Almgren belgisk vallhund (groenendael / laekenois / malinois / tervueren) 

 

Svante Frisk cirneco dell’etna 

 

Arvid Göransson norsk lundehund 

 tysk spets / gross-, klein- & mittelspitz 

 

Kerstin Henriksson cocker spaniel 

 

Martin Johansson parson russell terrier 

 

Nina Lönner-Andersson labrador retriever 

 

Gunilla Skallman finsk lapphund 

 keeshond 

 tysk spets / gross, klein- & mittelspitz 

 amerikansk cocker spaniel 

 shih tzu 

 

 

Auktorisationer genom examination; 

 

Yvonne Brink vit herdehund 

 

Anne-Chaterine Edoff vit herdehund 

 

Roland Fors vit herdehund 

 

Svante Frisk cavalier king charles spaniel 

 vit herdehund 

 

Magnus Hagstedt chihuahua (kh + lh) 

 

Eva Liljekvist Borg chihuahua (kh + lh) 

Liz-Beth C Liljeqvist vit herdehund 

Annmarie Mæland vit herdehund 

 

Gunilla Skallman vit herdehund 

 

Jan Törnblom chihuahua (kh + lh) 

 

Bo Wiberg vit herdehund 

 

 

 

§ 49 Pågående ärenden 

 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
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Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller ändrats: 

 

Nr 2/2009 

§ 38 Uppdrag från FCI att ta fram en Power-Point presentation av de svenska 

nationalraserna. Uppdrogs till Bo Wallin att arbeta fram en mall som berörd 

specialklubb kan använda. 

 

 Bo Wallin presenterade en mall som framtagits med drever som modell. DK 

ansåg mallen som mycket välgjord och bra. Beslutades att skicka ut den till 

berörda specialklubbar efter några få justeringar. Bo Wallin är kontaktperson 

och materialet ska vara SKK tillhanda senast 31 mars 2011. 

 

Nr 1/2010 

§ 7 Förslag på att SKK ska ta fram en 10-års kalender då de inte längre finns på 

marknaden att köpa. Kolla med SKKs marknadsavdelning om det är möjligt. 

 

 Framkommit att det finns en kalender att köpa på Dog Worlds web-shop. 

Beslutades att sprida information om det till domarna samt lägga ut länken till 

web-shopen på skk.se. 

 

§ 16 Skicka en förfrågan beträffande mentorskap. 

 

 Det pågår en utredning beträffande mentorskap för årets preparander. En första 

grupp fastställdes, som kommer att presenteras för årets preparander. 

 

§ 26 Skicka fråga till Svenska Taxklubben om de anser att FCIs cirkulär 85/2009 ska 

skickas till alla exteriördomare på tax. 

 

 Informationen i cirkuläret har gått ut till samtliga exteriördomare, enligt Svenska 

Taxklubbens önskemål, i samband med domarutskicket i april. 

 

§ 30 Kontakta SÄK och SSF och påminna dem om att delta på utbildningen på 

svenska raser i samband med den generella domarkonferensen 2012. 

 SÄK ställer sig positiva. SSF har inte svarat på påminnelsen. DK beslutade att 

ge en exteriördomare på rasen norrbottenspets i uppdrag att arbeta fram 

utbildningsmaterial på rasen. 

 

 Fundera ut ramarna för utbildningen samt en modell för presentationen. Kan 

samordnas med den presentation som FCI vill ha av våra svenska raser. 

 

 Beslut enligt § 38 möte nr 2/2009, se ovan. 

 

 

 

§ 50 Preparandkursen 2010 

 

Två skrivelser fanns från en CS ledamot tillika exteriördomare vilken riktar stark kritik mot 

uttagningsförfarandet till preparandkursen. 
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DK tog del av skrivelserna samt yttrandet från Nina Karlsdotter som är vice ordförande i DK 

och kursansvarig för preparandkursen. För kännedom fanns en genomlysning av 

uttagningsprocessen gjord av en arbetsgrupp utsedd av Centralstyrelsens presidium. 

 

DK fann att arbetsgruppen förbisett att DK har protokollfört att Nina Karlsdotter utsetts som 

kursansvarig för preparandkursen 2010, vid DKs sammanträde 2009-04-20, § 43 Pågående 

ärenden. 

 

Ovanstående i paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 

 

För information fanns lista över sökande, av uttagningsgruppen kallade till intervjuer samt 

antagna personer till preparandkursen. Även information om diskussionspunkter inför 

uttagning till intervju samt intervjuguide. 

 

DK beslutade att kontakta en antagen person för kompletterande uppgifter. 

 

 

För kännedom fanns även preliminärt program för preparandkursen vilket godkändes av DK. 

 

 

Diskuterades om att ta in en ”lärartrainee” till årets preparandkurs. 

 

Beslutades att ordföranden ska tillfråga föreslagen person. 

 

 

 

§ 51 Domarutbildning 

 

En ansökan fanns från en exteriördomare som blev färdig domare i oktober 2007. Domaren 

söker dispens för att få börja vidareutbilda sig tidigare än vad reglerna säger. 

 

DK beslutade att avslå ansökan.  

 

Ovanstående i paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 

 

En skrivelse fanns från en exteriördomare med frågan om denne kan tillgodoräkna sig en 

exteriördomarkonferens som elevtjänstgöring. 

 

DK konstaterade att domare inte kan vidareutbilda sig under en avstängning. 

 

 

Med anledning av att DKs beslut att deltagande i domarkonferens kan räknas som 

elevtjänstgöring även vid utökning av rasregister har en frågeställning beträffande hur många 

raser per dag som kan räknas som elevtjänstgöring vid deltagande i konferens kommit upp. 

 

DK beslutade obegränsat antal. DK påpekar dock att man inte automatiskt kan tillgodoräkna 

sig elevtjänstgöringen vid konferens utan man måste ansöka som vanligt, d v s samma 

formaliteter som vanligt vid elevtjänstgöring. 
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Lista över examinatorer/aspirantdomare genomgicks och kompletterades med 

gruppallrounddomare för raser där klubbarna in kommit in med minst tio namn enligt tidigare 

DK-beslut. 

 

DK beslutade att ge uppskov till Svenska Spaniel- och Retrieverklubben för field spaniel, 

nova scotia duck tolling retriever samt Svenska Gårds- och Vallhundsklubben för 

schapendoes att komma in med komplettering av namn senast 1 maj 2010. 

 

 

Önskemål fanns från Svenska Pudelklubben, Svenska Dreverklubben och Svenska 

Älghundklubben om att ta bort namn från listan över examinatorer/aspirantdomare. 

 

DK beslutade att avslå önskemålet då tillräcklig motivering inte ansågs finnas. 

 

 

Önskemål fanns från Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige om att ta bort skrivningen 

”svenska gruppallrounders” från listan över examinatorer/aspirantdomare då klubben nu 

kommit in med tillräckligt antal namn. 

 

DK beslutade bifalla önskemålet. 

 

 

Frågeställning från utbildningsavdelningen beträffande tolkningen av reglerna när 

exteriördomare vid utökning av rasregister ”blandar” utbildningssystemen examination och 

elev-/aspiranttjänstgöring i ringen. 

 

DK konstaterade att vid underkänd examination så måste domaren om han/hon väljer 

varianten elev-/aspiranttjänstgöring börja om från början med elevtjänstgöring. Detta oavsett 

om domaren tidigare är aspirantkallad efter godkänd elevtjänstgöring.  

 

 

Redovisades de avslag från specialklubbar angående utökning av rasregister som kommit in 

sedan förra mötet för DKs kännedom. 

 

 

 

§ 52 Harmoniserade utställningsregler 

 

Tävlings- och utbildningschefen informerade om att de ändringar DK kommit överens om i 

”Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler” med anledning av de 

nya bestämmelserna nu är införda och häftet ska skickas på tryck. 

 

Vidare informerade tävlings- och utbildningschefen om att ”Guideslines” på de fyra FCI 

språken måste uppdateras i och med de nya utställningsreglerna. 

 

DK uppdrog till kansliet att göra uppdateringarna. 

 

För beslut om gränsdragningar fanns en ”översättning” gamla kontra nya prissättningen i och 

med de nya utställningsreglerna. 

 

DK beslutade att efter en smärre justering är ”översättningen” klar för att publiceras. 
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§ 53 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation 

 

En skrivelse har inkommit från Eva Liljekvist-Borg med ansökan om 

gruppallroundauktorisation för grupp 1. 

 

DK beslutade att avslå ansökan. 

 

 

 

§ 54 Ansökningar beträffande följdauktorisation 

 

En skrivelse har inkommit från Ann Carlström med ansökan om följdauktorisation för raserna 

norsk älghund svart och rysk europeisk lajka. 

 

DK beslutade att bifalla ansökan. Ann Carlström deltog inte i beslutet. 

 

 

En skrivelse har inkommit från Britta Roos Börjeson med ansökan om följdauktorisation för 

rasen lapsk vallhund. 

 

DK beslutade att bifalla ansökan.  

 

 

En skrivelse har inkommit från Mats Lindborg med ansökan om följdauktorisation för rasen 

vit herdehund. 

 

DK beslutade att bifalla ansökan. 

 

 

En skrivelse har inkommit från Martin Johansson med ansökan om följdauktorisation för 

raserna estnisk stövare, haldenstövare, anglo-russkaja gontjaja, hygenstövare, gotlandsstövare 

och schweiziska små stövare. 

 

DK beslutade att avslå ansökan. 

 

 

En skrivelse har inkommit från Rose-Marie Emery med ansökan om följdauktorisation för 

raserna norsk buhund och norsk lundehund. 

 

DK beslutade att avslå ansökan då inget nytt framkommit sen tidigare ansökan. 

 

 

 

§ 55 Ansökningar beträffande honnörsdomare / avauktorisation 

 

En ansökan fanns om att få bli honnörsdomare från exteriördomaren Hans Bolkéus. 

 

DK beslutade att bifalla ansökan och tackar för ett väl förrättat värv genom åren. 

 

 

En ansökan fanns om att få bli honnörsdomare från exteriördomaren Jan Elmér. 
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DK beslutade att bifalla ansökan och tackar för ett väl förrättat värv genom åren. 

 

 

En ansökan fanns om att få bli honnörsdomare från exteriördomaren Berit Erikson 

 

DK beslutade att bifalla ansökan och tackar för ett väl förrättat värv genom åren. 

 

 

DK har haft en kontakt med ett antal domare angående behov av fortsatt auktorisation, då de 

inte haft domaruppdrag under de senaste fem åren. 

 

DK beslutade att avauktorisera exteriördomarna Ingemar Alin, Alf Johansson och Gunnar 

Olsson. DK tackar aktuella domare för ett väl förrättat värv genom åren. 

 

 

 

§ 56 Domarfrågor – Uppträdande 

 

En skrivelse fanns från en utställare av rasen cocker spaniel vid utställning i Mjölby 2010-02-

13. Utställaren anser att hon blivit illa bemött av domaren under bedömningen. 

 

DK tog del av skrivelsen samt aktuell domares yttrande. DK fann inte att händelsen föranleder 

någon åtgärd. Skrivelsen lades därefter till handlingarna. 

 

 

En skrivelse fanns från en utställare av rasen australian shepherd vid utställning i Sollentuna 

2010-03-27. Utställaren anser att domaren hanterade hennes valp hårdhänt vid bedömningen. 

 

DK tog del av skrivelsen samt yttrande från aktuell domare samt tjänstgörande 

ringsekreterare. DK fann inte att händelsen föranleder någon åtgärd. Skrivelsen lades därefter 

till handlingarna. 

 

 

 

§ 57 Domarfrågor – övriga inkomna skrivelser 

 

En skrivelse fanns från en exteriördomare med frågeställningen ”Etik och moral – var går 

gränserna inom ”vår” sport idag?”. Skriftställaren tar bl a upp ett exempel och namnger en 

kollega i sin skrivelse beträffande otydliga ägarförhållanden på en hund. Hunden har haft 

olika ägare vid olika utställningstillfällen beroende på om exteriördomaren tillika uppfödare 

på hunden dömt på utställningen eller inte. Utpekad exteriördomare avsade sig också ett BIS-

domaruppdrag, enligt skriftställaren, på grund av att en av dennes uppfödning vunnit BIR på 

utställningen. 

 

DK tog del av skrivelsen samt yttrande från aktuell domare. DK beslutade att tilldela 

exteriördomaren en skriftlig erinran med hänvisning till ”Regler och anvisningar för 

exteriördomare samt domaretiska regler” sidan 18, punkt 3. 

 

DK anser även att man som utannonserad domare inte ska avstå från att döma grupp- eller 

BIS-final på grund av att domarens uppfödning har vunnit BIR eller BIG. 
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DK beslutade att översända frågan beträffande arrangörens beslut att ändra BIS-domare på 

plats till SKKs Utställningskommitté för eventuell vidare handläggning. 

 

 

 

§ 58 Raskompendier 

 

Anmäldes nyinkommet raskompendium för berger des pyrenées, granskning har påbörjats av 

Karl-Erik Johansson och Åke Cronander. 

 

Anmäldes nyinkommet raskompendium för schapendoes, granskning har påbörjats av Karl-

Erik Johansson och Åke Cronander. 

 

Anmäldes nyinkommet raskompendium för old english sheepdog, granskning har påbörjats av 

Karl-Erik Johansson och Åke Cronander. 

 

Anmäldes nyinkommet raskompendium för dvärgschanuzer, granskning har påbörjats av Nina 

Karlsdotter och Ann Carlström. 

 

Anmäldes nyinkommet raskompendium för pinscher, granskning har påbörjats av Nina 

Karlsdotter och Ann Carlström. 

 

Anmäldes nyinkommet raskompendium för dvärgpinscher, granskning har påbörjats av Nina 

Karlsdotter och Ann Carlström. 

 

Anmäldes nyinkommet korrigerad version av raskompendium för tysk spets/klein- mittel och 

grosspitz, granskning har påbörjats av Nina Karlsdotter och Kenneth Edh. 

 

 

Anmäldes att raskompendium för breton, cesky fousek, spinone, dansk-svensk gårdshund, 

polski owczarek nizinny, alaskan malamute, grönslandshund,  drentsche patrijshond, 

stabyhoun, griffon d’arret à poil dur/korthals, gammel dansk hönsehund samt bracco italiano 

godkänts. DK noterade att utbetalning av ordinarie kostnadsbidrag, med reservation för 

bracco italiano och cesky fousek där halvt bidrag utgår, därmed kan ske när justerat 

raskompendium kommit in till kansliet. 

 

 

 

§ 59 Domarkonferenser – redovisning 

 

Reviderat protokoll har inkommit från Svenska Stövarklubbens exteriördomarkonferens som 

hölls 2009-03-20--21. 

 

DK beslutade att godkänna protokollet. Därmed kan utbetalning av konferensbidrag ske. 

 

 

Bo Wallin rapporterade att de korrigeringar som DK bett Svenska Älghundklubben att göra i 

sitt protokoll från deras konferens nu är gjorda. 

 

DK beslutade att godkänna protokollet. Därmed kan utbetalning av konferensbidrag ske. 
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§ 60 Domarkonferenser – övrigt 

 

DK diskuterade exteriördomarkonferensers upplägg och kom fram till att det skulle vara bra 

med lite nytänkande vid utformningen av konferenser. Många konferenser är bra redan i dag 

men ibland känns de mest som ”korvstoppning”. Nya riktlinjer som klubbarna ska följa bör 

arbetas fram. 

 

Åke Cronander utsågs som sammankallande i en arbetsgrupp som ska se över nya riktlinjer 

för exteriördomarkonferenser. Uppdrogs till alla ledamöterna att komma med förslag på 

personer som ska ingå i arbetsgruppen till nästa möte.  

 

 

 

§ 61 Övriga skrivelser 

 

En skrivelse fanns från exteriördomaren Ursula Nielsen beträffande färgen piebold på tax. 

Piebold är inte tillåten på tax inom FCI länderna. Svenska Taxklubbens anser naturligtvis att 

standarden ska följas och att hunden därmed ska erhålla 0-pris. 

 

DK konstaterade att domaren ska följa standarden. 

 

För kännedom fanns en skrivelse från exteriördomaren Jan Herngren. Han meddelar att han 

har lämnat återbud till ett domaruppdrag i Ungern på grund av hälsoskäl. Han har tidigare 

meddelat per telefon att han lämnat återbud till ett domaruppdrag i Tyskland även det på 

grund av hälsoskäl. 

 

DK noterade informationen. 

 

 

 

§ 62 Övriga frågor 

 

Nästa möte är ett gemensamt möte tillsammans med Utställningskommittén. Mötet hålls den 8 

– 9 juni 2010. 

 

DK vill anmäla följande punkter till dagordningen: 

 

 CS uppdrag till DK och UtstK att se över hur många gruppdomaruppdrag en 

domare som mest bör ha under ett år. 

 Kvalitetssäkringen av exteriördomare. 

 

 

 

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

innan protokollet är justerat samt ärenden som ska publiceras på webben eller i 

Hundsport Funktionär 

 

Beslutades att inte offentliggöra § 47, 57 till berörda parter är informerade samt § 50 till CS 

behandlat ärendet. 
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§ 64 Mötets avslutande 

 

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Pia Wahlström 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Carl-Gunnar Stafberg   Ann Carlström 

     

 

Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  

 

 


