
PROTOKOLL fört vid ordinarie sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Kennelfullmäktige (KF) den 30-31 maj 2009, på Clarion Hotel Stockholm, Stockholm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1 Kennelfullmäktiges öppnande 
 
Parentation 
 
K-G Fredricson, SKKs hedersordförande, avled i januari 2009 i en ålder av 83 år. K-G 
började sin karriär inom SKK under tidigt 1950-tal. Förtroendeuppdragen började i 
Svenska Pudelklubbens södra lokalavdelning. Snart tog han även steget in i styrelsen för 
SKKs Södra Avdelning. Ganska omgående började sedan ett livslångt kamratskap med 
Bo Jonsson och under åren blev K-G och Bosse ett starkt radarpar inom SKK. Under 
samma period började också en lång domarkarriär i utställningsringen.  
 
På 1970-talet valdes K-G in i SKKs Centralstyrelse och där utvecklades ytterligare en 
djup vänskap med SKKs dåvarande ordförande Bertil Lagerblad. När Bertil gick bort 
1985 valdes K-G in och verkade på ordförandeposten under perioden 1985-1993. K-G 
tog även under denna tid plats i den internationella kennelorganisationens FCIs styrelse, 
då som vice ordförande. 
 
En av höjdpunkterna under K-G:s karriär blev firandet av SKKs 100-års jubileum 1989 
där budkaveln ”Hunden behövs” gick genom Sveriges långa land. Bo Jonsson fick äran 
att överlämna budkaveln till Hans Majestät Konungen vid 100-årsfesten i Stockholms 
Stadshus.  
 
Många var de frågor som K-G valde att driva inom SKK. 1986 anordnades den första 
mönstringen av skånsk terrier i SKKs regi och 2008 slöts cirkeln då FCI erkände skånsk 
terrier eller dansk/svensk gårdshund, som rasen nu heter, officiellt vid World Dog Show 
i Stockholm. 
 
K-G:s liv har varit fyllt av hundar, SKK, hundklubbar, hundvänner, under drygt 60 år 
och vi minns vännen K-G:s djupa vänskap i vått och torrt under många, många år.  
 
Marianne Fürst-Danielson, hedersledamot i SKK, avled i oktober 2007 i en ålder av 
88 år. Marianne blev exteriördomare 1954 och allrounder 1978. Hon var en uppskattad 
och respekterad domare och uppfödare till en handfull raser under kennelnamnet Jidjis. 
Hon var en kvinnlig föregångare som tidigt placerade Sverige på den internationella 
hundkartan. Marianne började med hundar i slutet av 1940-talet, hennes favoritras då 
var greyhound. Genom åren födde hon upp greyhounds som satte betydande avtryck i 
aveln i Sverige och hennes hundar blev grunden till flera andra greyhounduppfödare i 
Sverige.  
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I sin domargärning hade Marianne ett väldigt gott ”hundöga” och det syntes att hon 
tyckte om det hon höll på med. 
 
Lars West, CS-ledamot, ordförande i SKKs Jakthundskommitté, exteriördomare och 
jaktprovsdomare, avled i augusti 2008 i en ålder av 63 år. Lars valdes in i CS 1999 och 
var mycket intresserad av den svenska jaktkulturen, dess olika former och hundraser. Ett 
av de sista uppdragen Lars hade var att döma finalen för bästa svenska nationalras på 
Världsutställningen i Stockholm, vilket han uppskattade mycket.  
 
Avlidna personer 2007  
Ulla Eriksson, exteriördomare och uppfödare 
 
Avlidna personer 2008  
Erna Jungefeldt, välkänd exteriördomare 
Harry de Wall, exteriördomare 
Anders Morelius, exteriördomare 
Edor Westerlund, exteriördomare  
 
Avlidna personer 2009 
Louise Gävert-Asplund, exteriördomare 
Bodil Granberg, uppfödare, Bodils Minicirkus 
 
Det finns säkert någon eller några som vi inte fått information om men jag ber er att ni 
gemensamt med mig håller en tyst minut för dem som lämnat oss. 
 
 
 
Nils Erik Åhmansson gjorde en grundlig genomgång av 2007 och 2008 där 2008 i hög 
grad kom att präglas av World Dog Show. Det var en vecka i juli när hundar från alla 
världens hörn möttes i Stockholm! 
 
World Dog Show blev verkligen så bra som vi hade haft förhoppningar om. Planeringen 
var grundlig och de farhågorna om krånglig införselhantering av hundar från olika delar 
av världen förbyttes till en sällan skådad smidighet från berörda myndigheter. 
 
Veckan bjöd på riktigt fint sommarväder, dvs. hällregn dagen innan utställningen, under 
tävlingarna strålande sol och sedan regn igen på måndagen. Inte ens en liten busstrejk i 
Stockholm märktes när reservplanerna togs fram. 
 
Lovorden över World Dog Show i Stockholm har strömmat in från hela världen och vi 
kan alla ta åt oss en del av äran att vi kunde visa upp svensk kynologi i världsklass. 
 
Som de flesta av er vet så fick många av SKKs kommittéer ta en time out under delar av 
2008 för vårt arbete med World Dog Show. Men även denna temporära förändring gick 
förhållandevis smärtfritt förbi och jag tror alla delar min bedömning att i vår ordinarie 
verksamhet så märktes det förvånansvärt lite att vi arrangerade en utställningsvecka 
med nästan 36 000 starter. 
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Nils Erik Åhmansson gjorde därefter en utblick över de kommande två verksamhetsåren 
där SKK bl.a. kommer att arbeta med 

- Att samtliga prov- och tävlingsregler ska låsas i en ny 5-årsperiod 
- Förhoppningsvis kan vi få gemensamma nordiska utställningsregler från 2011 
- 2010 samlas många av världens ledande forskare inom Människa-Djur relationer 

i Stockholm. 2010 är det val och låt oss hoppas att den internationella 
forskningen som inom detta område ligger långt före den svenska kan föra 
frågorna om assistanshundar och vårdhundar en bit framåt och kanske även 
kunna begrava den något fanatiska allergiskräcken vi har i vårt land. 

- Kraftfull satsning på utvärdering av SBKs Mentalbeskrivning Hund för att ta 
fram motsvarande tester för alla raser. 

- Noga följa utvecklingen kring bedömningen av de 47 raser som noterats i 
Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar och i synnerhet de 7 där snara 
förändringar måste ske, annars kommer någon annan att göra det åt oss. 

- Att SKKs valphänvisning åter ska bli den kraftfullaste och mest använda i 
Sverige till gagn för både uppfödare och valpköpare. 

- Våra IT-verktyg ska fortsätta att utvecklas. När vi ska summera nästa 
verksamhetsperiod är ambitionen att SKK t.ex. ska ha ett bra fungerade IT-stöd 
för sin provverksamhet inom bl.a. jakthundklubbar och SBK. 

 
Med dessa ord förklarar jag Kennelfullmäktige år 2009 för öppnat! 
 
 
 
§ 2 Upprop och justering av röstlängd 
 
Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 174 fullmäktige 
med sammanlagt 174 röster. Ulf Uddman lämnade en hälsning från SKKs 
hedersledamot Lennart Hindefors, som inte kunde närvara vid årets kennelfullmäktige. 
 
 
 
§ 3 Val inom eller utom sig av ordförande och vice ordförande för KF till 
 nästa ordinarie KF 
 
KF beslutade att till ordförande respektive vice ordförande för kennelfullmäktige välja 
Karin Sejnell och Alf Andersson. 
 
KFs ordförande föredrog förslaget till arbets- och beslutsordning för mötet. 
 
KF beslutade fastställa förslaget till arbets- och beslutsordning.  
 
 
 
§ 4 Centralstyrelsens anmälan om protokollföring vid mötet 
 
Centralstyrelsen anmälde att Annika Klang utsetts att föra protokollet. 
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§ 5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 
 
KF beslutade att välja Jonas Öhrn, Nordskånska Kennelklubben, och Bengt Pettersson, 
Wästmanlands Kennelklubb, till justeringspersoner tillika rösträknare. 
 
 
 
§ 6 Beslut om närvaro vid mötet förutom av vald fullmäktig och personer 
 angivna i § 7 mom. 6 i stadgarna 
 
KF beslutade medge centralstyrelsens inbjudna gäster, hedersledamöter, samarbetande 
organisationer, SKKs personal och journalister att närvara vid mötet. 
 
 
 
§ 7 Fråga om KFs delegater har blivit stadgeenligt kallade 
 
KF fann att sammanträdet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
 
 
§ 8 Val av tre personer som ska förbereda val av valberedning enligt punkt 25 
 
Förslag lämnas på Berith Uhlén-Svensson, Bengt-Olof Brandt samt Mayvor Jonsson. 
 
KF beslutade att välja Berith Uhlén-Svensson (sammankallande), Bengt-Olof Brandt 
och Mayvor Jonsson att förbereda val av valberedning till 2011 års KF. 
 
 
 
§ 9 Centralstyrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt 
 revisorernas berättelse för 2007 
 
Centralstyrelsens årsredovisning över verksamhet och förvaltning under 2007 
behandlades. 
 
Röstlängden justerades till 175 delegater. 
 
KF beslutade att godkänna årsredovisningen samt revisorernas berättelse. 
 
 
 
§ 10 Centralstyrelsens årsredovisning med balans och resultaträkning samt 
 revisorernas berättelse för 2008 
 
Centralstyrelsens årsredovisning över verksamhet och förvaltning under 2008 
behandlades. 
 
Ulf Uddman informerade om att på sidan 18 i verksamhetsberättelsen under rubriken 
agility NordM i Hamar 2008 ska följande rättelse göras: 
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Small: 
Guld togs av Elin Hylander och SAgCh SAg(hopp) Ch Woodmist Fine Sensible 
Promise. 
 
Medium: 
Guld togs av Annika Mojanis och S&FinAgChSag(hopp) Ch Sobelkustens Impressive 
Ice Floe. 
 
Gunnar Petersson, Svenska Spaniel och Retrieverklubben önskade göra ett tillägg på 
sidan 17 i verksamhetsberättelsen under rubriken Landslagsfonden: 
 
Europacupen för Spaniel i Italien den 8-9 november: 
 
Caj Lindblom med cocker spaniel Smedmästarens Ruffsa blev individuell vinnare och 
tilldelades CACIT. Laget blev tvåa sammanlagt. 
 
Jan Eriksson, Sydskånska Kennelklubben, påpekade att det saknas en punkt på KFs 
dagordning som ska innefatta en de charge debatt. Det är delegaternas rätt att granska 
och diskutera CS verksamhet under den gångna perioden.  
 
Jan Eriksson nämnde att ett brev som skickats från 11 länsklubbar i februari inte har 
besvarats, vilket är oroande. 
 
Han uttryckte också förvåning över hur en CS-ledamot reagerat på ett privat mejl från 
en av klubbens styrelseledamöter till vänner i Europa angående ett CS-beslut. CS har 
också behandlat ärendet där man uttryckt olämpligheten i hur klubbens styrelseledamot 
agerat. 
 
Ulf Uddman svarade att underlaget till CS möte kom från FCIs kansli, där det aktuella 
mejlet var bifogat. 
 
Nils Erik Åhmansson svarade att han ska ha en diskussion med berörd CS-ledamot. CS 
har inte ändrat sitt arbetssätt mot tidigare. CS kan inte hindra någon ledamot från att 
skriva brev till styrelsen, men skriver man å CS vägnar ska det vara förankrat i 
styrelsen.  
 
KF beslutade att godkänna årsredovisningen samt revisorernas berättelse. 
 
 
 
§ 11 Fastställande av balans- och resultaträkningar för 2007 och 2008 samt 
 beslut om enligt dessa uppkomna vinster 
 
Ulf Uddman lämnade en redovisning av balans- och resultaträkningar för 2007 och 
2008. 
 
KF beslutade att fastställa balansräkning per 2007-12-31 upprättad av CS och 
påtecknad av revisorerna, samt att uppkommen vinst på 808 tkr balanseras i ny räkning.  
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KF beslutade att fastställa balansräkning per 2008-12-31 upprättad av CS och 
påtecknad av revisorerna, samt att uppkommen vinst på 2 140 tkr balanseras i ny 
räkning. 
 
 
§ 12 Centralstyrelsens rapport om av centralstyrelsen förvaltade stiftelser samt 
 SKK närstående bolag och stiftelsernas årsredovisningar 
 
Årsredovisningar för åren 2007 och 2008 presenterades för Stiftelsen SKKs Donatorers 
fond, Stiftelsen SKKs Forskningsfond, Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-
Grens fond, AB Fritidsrörelsernas hus och Föreningsdistribution i Spånga AB samt för 
People and Animals – for life 2010 AB. 
 
KF beslutade att godkänna årsredovisningarna. 
 
 
 
§ 13 Centralstyrelsens rapport om de uppdrag föregående KF gett central-
 styrelsen 
 
Ulf Uddman lämnade en redovisning över de uppdrag CS fick vid KF 2007.  
 
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, kommenterade angående § 44 om SKKs 
dopingreglemente där klubben inte tycker att CS följt sitt eget förslag när det gäller att 
öka frekvensen av antalet tagna prov. 
 
Ulf Uddman, svarade att han håller med Jan Erikson att mer kunde ha gjorts till dags 
dato. SKK kan tyvärr inte längre använda Statens Kriminaltekniska Laboratorium 
(SKL) för sina tester. Detta har lett till stora problem med att hitta ett laboratorium som 
kan ta emot och analysera prover till en rimlig kostnad. För närvarande arbetar man 
gemensamt inom NKU för att hitta en lösning. Förhandlingar pågår för närvarande med 
ett laboratorium i Finland. 
 
CS har avsatt medel i budgeten för att öka antalet provtagningar under nästkommande 
verksamhetsperiod. 
 
KF beslutade att godkänna CS redovisning av utförda uppdrag. 
 
 
 
§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för centralstyrelsen för åren 2007-2008 
 
KF beslutade i enlighet med revisorernas förslag bevilja centralstyrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för åren 2007-2008. 
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§ 15 Ajournering av sammanträdet 
 
KF beslutade att ajournera sammanträdet kl. 10.45 för paus och återuppta 
förhandlingarna igen kl. 11.00. 
 
 
 
§ 16 Sammanträdet återupptas 
 
KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptas. 
 
Röstlängden justerades till 177 röster. 
 
 
 
§ 17 Disciplinnämndens verksamhetsrapport för de gångna två 
 verksamhetsåren 
 
Verksamhetsrapport för SKKs Disciplinnämnd från 2007 års KF till årets KF 
presenterades av Håkan Hallstedt, ordförande i Disciplinnämnden. 
 
Håkan Hallstedt uppmanade delegaterna att visa samma respekt på Internet som man 
visar vid det personliga mötet.  
 
KF beslutade att godkänna att rapporten och lägga den till handlingarna. 
 
 
Håkan Hallstedt föredrog förslag till revidering av DNs arbetsordning under rubriken 
Tillgänglighet ”… Nämndens ordförande får, om det föreligger särskilda skäl, avslå en 
begäran från en annan än part i ett ärende om att få del av beslut i ett ärende. 
Nämndens ordförande äger även rätt …” 
 
KF beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
 
§ 18 Beslut om centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2010-2011 
 
Nils Erik Åhmansson och Ulf Uddman föredrog CS förslag till verksamhetsplan för de 
kommande två verksamhetsåren. 
 
Liz-Beth Carlsson Liljeqvist, Västra Kennelklubben, kommenterade CS positiva 
initiativ och beslut om att kvalitetssäkra utomnordiska domare. Ett beslut som sedan 
togs tillbaka bland annat p.g.a. stort motstånd från den internationella domarkåren. 
 
Liz-Beth Carlsson Liljeqvist uttryckte en förhoppning om att CS fullföljer ambitionerna 
att fastställa kompetenskrav för utomnordiska domare som ska döma i Sverige. 
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Liz-Beth Carlsson Liljeqvist kommenterade CS projekt gällande hundars mentalitet med 
önskemål om att även involvera och entusiasmera ras- och specialklubbar samt 
länsklubbar i arbetet som har stor kännedom om sina respektive raser.  
 
Nils Erik Åhmansson informerade om den reträtt SKK fick göra i fråga om beslutet om 
kvalitetssäkring av utomnordiska domare. SKK fick ta emot hot och bojkott från 
domare på kontinenten när beslutet presenterades. CS har för avsikt att lägga fram ett 
nytt förslag som också ska kunna accepteras utomlands. Det har dock fört det goda med 
sig att SKK har fått igång en debatt på internationell nivå om kvalitetssäkring av 
domare. 
 
Nils Erik Åhmansson informerade om de tre parallella forskningsprojekt där man ska 
utvärdera MH under de närmaste åren. SKK kommer att avvakta de resultaten och sedan 
gå ut med information på bred front och ha samarbete alla berörda klubbar.  
 
Moa Källström, Sveriges Hundungdom, önskade ett förtydligande i verksamhetsplanen 
på sidan 8 under rubriken ”Verka för att prov, utställningar och tävlingar anordnas”: 
Meningen ”Stödja olika tävlingsformer som riktar sig mot ungdomar, t.ex. junior 
handling, freestyle och agility” blir missvisande då freestyle och agility riktar sig mot 
alla åldersgrupper. 
 
Ulf Uddman svarade att CS avsikt är att stödja ungdomars deltagande i alla delar av 
verksamheten. 
 
Moa Källström replikerade att hon önskade att meningen inte ska vara så specifik. 
 
Ulf Uddman, svarade att CS stöder SHUs förslag och föreslår att meningen ska lyda 
”Stödja olika tävlingsformer som riktar sig mot ungdomar”. 
 
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, informerade om arbetet med smällarupproret 
och framförde ett önskemål att CS med kraft jobbar mot kommunerna med de resurser 
som finns tillgängliga.  
 
CS stöder Stockholms Kennelklubbs förslag. 
 
Anders Ekholm, Svenska Brukshundklubben, önskade ett tillägg i verksamhetsplanen 
som lyder att aktivt stödja Nordiska mästerskapens bruksprovsgrenar blir godkända som 
internationell provform. 
 
CS stöder Svenska Brukshundklubbens förslag. 
 
KF beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2010 och 2011. 
 
 
 
§ 19 Beslut om centralstyrelsens förslag till rambudget för 2010-2011 
 
Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) om sänkt registreringsavgift 
för kullar efter omeriterade avelsdjur. 
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CS konstaterar att möjligheten till den lägre registreringsavgiften redan tillämpas för 
numerärt små raser med få årliga registreringar, raser med snäv avelsbas, raser där 
populationen är under uppbyggnad samt i övrigt där parningen kan ha betydelse för 
rasens population i det fall parningen förordats av för rasen avelsansvariga. Beslut om 
denna möjlighet togs vid KF 1991. 
 
CS föreslår KF att motionen avslås. 
 
Eva Andersson, Svenska Spets- och Urhundklubben, återtar motionen. 
 
Ulf Uddman föredrog CS förslag till rambudget för de kommande två verksamhetsåren. 
 
KF beslutade att bifalla CS förslag till rambudget för 2010 och 2011.  
 
 
 
§ 20 Beslut om avgift för ungdomsmedlem i specialklubb 
 
Sveriges Hundungdom har i brev till CS föreslagit att den del av Sveriges 
Hundungdoms medlemsavgift som tillfaller specialklubbarna för de merkostnader de 
har oförändrat ska vara 30 kronor för 2010 och 2011.  
 
CS föreslår KF att bifalla förslaget. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 21 Anmälan av protokoll från länsklubbsfullmäktige 
 
Protokoll från länsklubbarnas fullmäktige 2007 anmäldes. 
 
KF beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 
 
 
 
§ 22 Anmälan om utmärkelser och belöningar 
 
CS anmälde beslutad utdelning av utmärkelser och belöningar enligt följande: 
 
Hamiltonplaketten 
 
KENNEL ADIUS, Louise Hill och Thérese Olsson Hill, Tidaholm, för förtjänstfull 
uppfödning av rottweiler. 
 
KENNEL BÅTFORSENS, Stig Edvardsson, Boliden, för förtjänstfull uppfödning av 
norsk älghund grå. 
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KENNEL COMICS, Charlotte Sundell, Hammarö, för förtjänstfull uppfödning av 
flatcoated retriever. 
 
KENNEL ELFÅSENS, Karin och Gunnar Näslund, Bergsjö, för förtjänstfull 
uppfödning av norsk älghund grå. 
 
KENNEL EXPLORER’S, Birgit Hillerby-Eriksson, Huddinge, för förtjänstfull 
uppfödning av shiba och samojed. 
 
KENNEL GEMDALES, Yvonne Andersson, Getinge, för förtjänstfull uppfödning av 
korthårig collie. 
 
KENNEL KOLÅSENS, Boris Sandström, Bredbyn, för förtjänstfull uppfödning av 
finsk spets. 
 
KENNEL RABALDER, Anna-Karin Bergh, Mariefred, för förtjänstfull uppfödning av 
borderterrier. 
 
KENNEL TÖRNEVALLENS, Elisabeth och Anders Svanberg, Linghem, för 
förtjänstfull uppfödning tax, strävhårig normal. 
 
KENNEL MIKKELS, Viveca Nilsson, Märsta, för förtjänstfull uppfödning av tax, kort- 
och strävhårig normal. 
 
Guldmedalj 
Curt-Christer Gustafsson, Vikingstad 
Gun Kristensson, Vikingstad 
Alf Andersson, Onsala 
 
 
Förtjänsttecken 
Ahlberg Gunilla, Tvååker 
Andersson Ingrid, Väse 
Bjerstedt-Ohlsson Christina, Önnestad 
Fäldth Charina, Sundsbruk 
Hallberg Jan, Växjö 
Hillberger Ann-Charlotte, Rimbo 
Johansson Hans, Borgholm 
Johansson Per-Inge, Sköldinge 
Johansson Sirkka-Liisa, Kolbäck 
Kallin-Forssberg Elizabette, Boden 
Lindholm Åsa, Älvsjö 
Lindqvist Sverre, Sala 
Norlin Gunnar, Luleå 
Olsen Ingrid, Sjöbo 
Olsson Uno, Kalix 
Oskarson Ionie, Fjärås 
Peterson Lennart, Stenungsund 
Skaar Torbjörn, Tyresö 
Stavenborn Kerstin, Helsingborg 
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Swahn Sabina, Torna-Hällestad 
Svanstedt Inga-Lill, Partille 
Svensson Kjell, Skokloster 
Therman Ulla, Finspång 
Thorell Per-Arne, Svängsta 
Thorman Staffan, Knivsta 
Uthorn Anna, Färgelanda 
von Essen Hans, Nyköping 
 
 
 
§ 23 Beslut om delegeringsordning för centralstyrelsen 
 
CS föreslår att delegeringsordningen, som fastställdes av KF 1997 att gälla tills vidare, 
ska löpa oförändrad under kommande verksamhetsperiod. 
 
CS ska vid betydande förändringar gentemot fastställd budgetram och verksamhets-
plan, överlämna ändringsförslagen till KF för beslut genom skriftlig omröstning. 
 
CS ska fortlöpande under pågående verksamhetsperiod hålla KF-delegaterna 
informerade om verksamheten.  
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 24 Ajournering av sammanträdet 
 
KF beslutade att ajournera sammanträdet för lunch kl. 12.00 och återuppta 
förhandlingarna igen kl. 13.00. 
 
 
 
§ 25 Sammanträdet återupptas 
 
KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptogs. 
 
 
 
§ 26 Justering av röstlängden 
 
Röstlängden justerades till 178 röster. 
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§ 27 Val av ordförande, förste vice ordförande samt övriga ledamöter och 
 suppleanter i centralstyrelsen enligt § 9 mom. 1 samt beslut om 
 suppleanters tjänstgöring 
 
Valberedningens ordförande, Bo Edoff, lämnade en redogörelse över hur 
valberedningens arbete bedrivits under perioden. 
 
Val av ordförande 
 
Valberedningen föreslår omval av Nils Erik Åhmansson till ordförande. 
 
KF beslutade enhälligt att välja Nils Erik Åhmansson till ordförande till 2011 års KF. 
 
 
Val av 1:e vice ordförande 
 
Valberedningen föreslår Ionie Oskarson till 1:e vice ordförande. 
 
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, föreslår Carl Gunnar Stafberg till 1: e vice 
ordförande. 
 
Gertrud Hagström, Svenska Terrierklubben, stöder Stockholms Kennelklubbs förslag på 
Carl Gunnar Stafberg till 1:e vice ordförande. 
 
Staffan Thorman, Svenska Brukshundklubben, stöder valberedningens förslag på Ionie 
Oskarson till 1:e vice ordförande. 
 
KF beslutade efter försöksvotering att välja Carl Gunnar Stafberg (131 röster) till 1:e 
vice ordförande till KF 2013. Ionie Oskarson fick 48 röster. 
 
 
Val av ordinarie ledamöter 
 
Valberedningen föreslår Britt-Marie Dornell, Annica Uppström och Henrik Barnekow 
till ordinarie ledamöter på fyra år. 
 
Beth Engström, Östergötlands Kennelklubb, föreslår Jahn Stääv. 
 
Lennart Holmsten, Svenska Älghundklubben, föreslår Curt-Christer Gustafsson. 
 
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, yrkar bifall till Britt-Marie Dornell 
och Annica Uppström, samt föreslår Jahn Stääv. 
 
Mayvor Jonsson, Svenska Irländsk Setterklubben, yrkar bifall till valberedningens 
förslag. 
 
Lotta Hallberg, Småland-Ölands Kennelklubb, föreslår Bengt Pettersson. 
 
Bengt Pettersson, tackar för förtroendet men avstår ordinarie plats. 
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KF beslutade efter försöksvotering att välja Britt-Marie Dornell, Annica Uppström och 
Jahn Stääv till ordinarie ledamöter för en period av fyra år. 
 
 
Val av suppleanter 
 
Valberedningen föreslår Curt Christer Gustafsson, Bengt Pettersson, Marie Nylander 
och Henrik Barnekow till suppleanter för en period av två år. 
 
Olle Billström, Dalarnas Kennelklubb, föreslår Beth Engström. 
 
Lennart Holmsten, Svenska Älghundklubben, yrkar bifall till Curt-Christer Gustafsson. 
 
Patricia Rätsäp, Gästriklands Kennelklubb, föreslår Bengt Pettersson. 
 
Då Bengt Pettersson är utsedd till rösträknare och blivit föreslagen till suppleant uppstår 
jäv varför ny rösträknare måste utses på denna punkt. 
 
KF beslutade att välja Liz-Beth Carlsson Liljeqvist. 
 
KF beslutade efter försöksvotering att välja Bengt Pettersson (160 röster), Curt-
Christer Gustafsson (125 röster), Marie Nylander (123 röster), Henrik Barnekow (102 
röster) till suppleanter för en period av två år. 
 
Av övriga föreslagna ledamöter fick Beth Engström (73 röster) och Bengt Pettersson 61 
röster. 
 
KF beslutade att suppleanterna vid förfall av ordinarie styrelseledamot ska tjänstgöra i 
den ordning röstetalet angav. 
 
 
 
§ 28 Ajournering av sammanträdet 
 
KF beslutade att ajournera sammanträdet i femton minuter. 
 
 
 
§ 29 Sammanträdet återupptas 
 
KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptas. 
 
Röstlängden justerades till 177 röster. 
 
 



 14

 
§ 30 Val av två revisorer och revisorssuppleanter enligt § 10 
 
Valberedningen föreslår omval av Leif Berggren och Ernst & Young till ordinarie 
revisorer samt omval av Svante Nylén och Susanne Thell till revisorssuppleanter. 
 
KF beslutade att välja Leif Berggren och Ernst & Young till ordinarie revisorer till KF 
2011. 
 
KF beslutade att välja Svante Nylén och Susanne Thell till revisorssuppleanter till KF 
2011. 
 
 
 
§ 31 Val av ordförande och övriga ledamöter i Disciplinnämnden 
 
Valberedningen föreslår omval av Håkan Hallstedt till ordförande. 
 
KF beslutade att som ordförande i Disciplinnämnden välja Håkan Hallstedt till KF 
2011. 
 
Valberedningen föreslår omval av Martin Lindgren, Ulla-Britt Schwang, Tommy 
Winberg och Bengt-Olov Horn som ordinarie ledamöter. 
 
KF beslutade att till ordinarie ledamöter i Disciplinnämnden välja Martin Lindgren, 
Ulla-Britt Schwang, Tommy Winberg och Bengt-Olov Horn som ordinarie ledamöter i 
Disciplinnämnden till KF 2011. 
 
Valberedningen föreslår omval av Anders Ekholm, Berndt Klingeborn och Pekka Olson 
som suppleanter. 
 
KF beslutade att till suppleanter i Disciplinnämnden välja Anders Ekholm, Berndt 
Klingeborn och Pekka Olson som suppleanter i Disciplinnämnden till KF 2011. 
 
 
 
§ 32 Beslut om omedelbar justering av valen 
 
KF beslutade förklara samtliga val omedelbart justerade. 
 
 
 
§ 33 Återupptagande av motion från KF 2007 angående ändring av tidpunkt för 
 Kennelfullmäktige 
 
Till KF 2007 fanns en motion från Stockholms Kennelklubb och beslutet blev 
 
”KF beslutade efter öppen votering att bifalla motionärens förslag. Röstetalen blev 93 
för och 62 emot. För att vinna laga kraft behövdes 129 röster för motionen, dvs. ¾ 



 15

majoritet. Detta uppnåddes inte varför motionen kommer att tas upp igen på KF 2009. 
Om motionen erhåller majoritet, 51 %, träder den i kraft med start KF 2011”. 
 
I enlighet med SKKs stadgar § 17, tas motionen åter till Kennelfullmäktige för beslut. 
 
KF beslutade efter försöksvotering med röstsiffrorna 102 mot 70 att flytta tidpunkten 
för KF till hösten med start från 2011. 
 
 
 
§ 34 Återremitterat förslag från KF 2007 angående antalet delegater vid KF 
 
Till KF 2005 motionerade Svenska Spets- och Urhundklubben att SKK/CS skulle få ett 
uppdrag att utarbeta förslag till stadgeändring med målsättningen kunna minska antalet 
delegater på KF. 
 
CS fick uppdraget 2005 och redovisade det på KF 2007, som beslutade att återremittera 
hela det ursprungliga uppdraget från KF 2005 att redovisas på KF 2009. 
 
CS har berett frågan under den gångna verksamhetsperioden och redovisat sina 
synpunkter till klubbarna under perioden. 
 
CS presenterar två förslag till KF och förordar Förslag 1. 
 
Förslag 1 
Som idag men med möjlighet att varje delegat kan ha maximalt två röster, vilket skulle 
vara valfritt. Det skulle förmodligen minska antalet något, särskilt bland de klubbar som 
har ett stort antal delegater. 
 
Nuvarande text Ny text 
 
Mom. 2 Fullmäktigedelegater 
 
Medlemsorganisation har rätt att välja: 

 
 
 
Oförändrat 

 
En delegat om klubbens medlemsantal 
understigen 1 000 

 
En delegat med en röst om klubbens 
medlemsantal understiger 1 000 

 
Två delegater om klubbens medlemsantal 
är 1 000 men inte 3 000 

 
Två röster och minst en delegat om 
klubbens medlemsantal är 1 000 men inte 
3 000 

 
Tre delegater om klubbens medlemsantal 
är 3 000 men inte 5 000 

 
Tre röster och minst två delegater om 
klubbens medlemsantal är 3 000 men inte 
5 000 

 
Fyra delegater om klubbens medlemsantal 
är 5 000 men inte 10 000 

 
Fyra röster och minst två delegater om 
klubbens medlemsantal är 5 000 men inte 
10 000 
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En delegat därutöver för varje påbörjat 
medlemsantal av 5 000 om klubbens 
medlemsantal är 10 000 och däröver. 

 
En röst därutöver för varje påbörjat 
medlemsantal av 5 000 om klubbens 
medlemsantal är 10 000 och därutöver. 
Antalet delegater bestäms av medlems- 
organisationen men varje delegat kan ha 
högst två röster. 

 
En klubbs medlemsantal… 

 
Oförändrat 

 
Respektive klubb utser… 

 
Oförändrat 

 
Medlemsorganisation skall senast den 31 
mars det år Kennelfullmäktige hålls till 
Centralstyrelsen anmäla namn och adress 
på delegater och suppleanter. 
Centralstyrelsen har rätt att ändra datum 
för anmälan. 

 
Medlemsorganisationen ska senast den 31 
mars det år Kennelfullmäktige hålls till 
Centralstyrelsen anmäla namn och adress 
på delegater och suppleanter, samt antal 
röster/delegat. Centralstyrelsen har rätt att 
ändra datum för anmälan. 

 
Förslag 2 
Förslag på röstetal vid Kennelfullmäktige som innebär att ombudsröstning inte får 
förekomma. 
 
Genom att ändra medlemstalsintervallet skulle konsekvensen vid 2007 års KF blivit 32 
färre delegater. 
 
Nuvarande text Ny text 
 
Mom. 2 Fullmäktigedelegater 
 
Medlemsorganisation har rätt att välja: 

 
 
 
Oförändrat 

 
En delegat om klubbens medlemsantal 
understigen 1 000 

 
En delegat om klubbens medlemsantal 
understiger 2 000 

 
Två delegater om klubbens medlemsantal 
är 1 000 men inte 3 000 

 
Två delegater om klubbens medlemsantal 
är 2 000 men inte 5 000 

 
Tre delegater om klubbens medlemsantal 
är 3 000 men inte 5 000 

 
Tre delegater om klubbens medlemsantal 
är 5 000 men inte 8 000 

 
Fyra delegater om klubbens medlemsantal 
är 5 000 men inte 10 000 

 
Fyra delegater om klubbens medlemsantal 
är 8 000 men inte 15 000 

 
En delegat därutöver för varje påbörjat 
medlemsantal av 5 000 om klubbens 
medlemsantal är 10 000 och däröver 

 
En delegat därutöver för varje påbörjat 
medlemsantal av 5 000 om klubbens 
medlemsantal är 15 000 och därutöver. 

 
En klubbs medlemsantal… 

 
Oförändrat 
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Respektive klubb utser… 

 
Oförändrat 

 
Medlemsorganisation skall senast den 31 
mars det år Kennelfullmäktige hålls till 
Centralstyrelsen anmäla namn och adress 
på delegater och suppleanter. 
Centralstyrelsen har rätt att ändra datum 
för anmälan. 

 
Medlemsorganisationen ska senast den 31 
mars det år Kennelfullmäktige hålls till 
Centralstyrelsen anmäla namn och adress 
på delegater och suppleanter, samt antal 
röster/delegat. Centralstyrelsen har rätt att 
ändra datum för anmälan. 

 
Staffan Thorman, Svenska Brukshundklubben, yrkar bifall till motionen. 
 
KF beslutade efter försöksvotering med röstetalet 148 röster att bifalla CS förslag nr 1. 
För att vinna gehör behövdes 133 röster. 
 
 
 
§ 35 CS förslag till justering i SKKs stadgar 
 
28:1 SKKs stadgar lyder i § 3 mom. 2 ”Det skall finnas endast en specialklubb per ras 

eller raser”. 
 
Regleringen innebär att SKK regelbundet får frågor kring denna paragraf. I 
synnerhet i de raser där det finns rasföreningar som står utanför SKK i direkt 
konkurrens till den klubb som är ansluten till SKK.  
 
I Sverige råder en grundlagsskyddad rättighet att välja vilken förening som du 
som enskild person vill vara medlem i. Men det finns samtidigt en möjlighet för 
ideella föreningar som SKK att vägra medlemskap för person som motverkar 
SKK alternativt återkalla givna förtroendeuppdrag eller auktorisationer. 
 
CS föreslår KF att SKKs stadgar § 3 mom. 7 kompletteras med följande 
skrivning som även har granskats av SKKs Disciplinnämnd utan anmärkning: 
 
”Person som innehar auktorisation eller är förtroendevald inom till SKK icke 
ansluten hundklubb med likvärdig verksamhet, kan inte samtidigt inneha 
auktorisation eller vara förtroendevald inom SKKs organisation”. 
 
Gunnar Petersson, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, uppmanar CS att 
tänka över formuleringarna i förslaget då det finns föreningar som förhåller sig 
till SKK på olika sätt och därför inte kan behandlas lika. 
 
Ola Folkesson, Svenska Brukshundklubben, yrkar på att ärendet återremitteras 
till CS för ny beredning inför KF 2011 samt att CS får i uppdrag att bereda 
ärendet tillsammans med en grupp med bred representation från SKKs 
medlemsorganisation. 
 
Elisabeth Rhodin, Svenska Taxklubben, yrkar bifall till Svenska 
Brukshundsklubbens förslag. 
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Freddy Kjellström, Svenska Stövarklubben, yrkar på återremittering av CS 
förslag. 
 
KF beslutade efter försöksvotering att återremittera ärendet till CS. 

  
 

28:2 Inom SKK har frågan om nuvarande § 16 Skiljeklausul diskuterats, främst i 
samband med den översyn som skett av olika specialklubbars stadgar. Nämnda 
paragraf har aldrig sedan den infördes använts och efter diskussion med SKKs 
juridisk ombud, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, har SKK fått följande 
svar:  
Skiljeklausulen har fått en olycklig (och i vissa fall oskälig) utformning. 
Eftersom skiljeklausulen är knuten till parterna och inte tvisteobjektet är det 
oklart vilka typer av tvister som omfattas. Såsom klausulen är utformad ger den 
bl.a. intryck av att gälla också privaträttsliga tvister mellan enskilda medlemmar. 
 
Skiljeförfarande med tre skiljemän kommer med all sannolikhet att anses oskälig 
i förhållandet mellan enskild medlem och SKK (och eventuellt också mellan en 
mindre medlemsorganisation och SKK). Detta dels eftersom skiljeförfarande 
anses dyrt, dels eftersom det endast är partsförhållandet och inte tvisteobjektet 
som är avgörande för forumfrågan. – Det finns olika sätt att lösa detta på 
(exempelvis genom hänvisning till Stockholms handelskammares 
skiljedomsinstituts regler om förenklat skiljeförfarande och/eller en bestämmelse 
som säger att den starkare parten står för kostnaderna för skiljenämnden oavsett 
utgång i målet. Den senare skrivningen har exempelvis ansetts skälig i 
förhållandet mellan en arbetsgivare och en verkställande direktör). Samtliga 
lösningar förutsätter att klausulen omformuleras. I vart fall bör klausulen 
hänvisa till den nya lagen om skiljeförfarande (1999) och inte till lagen om 
skiljemän (1929). Sannolikt skulle dock 1999 års lag ändå bli gällande. 
 

 CS föreslår KF att § 16 stryks ur SKKs stadgar. Finns motsvarande reglering i 
specialklubbarnas stadgar uppmanas klubbarna att paragrafen förs upp på 
dagordningen till nästa årsmöte eller motsvarande och stryks ur stadgarna. 

  
 
 
 
28:3 

KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
Under förhandlingarna vid KF 2009 kommer ett antal ärenden att behandlas som 
om de antas kräver stadgeförändringar. 
 
CS föreslår KF att CS får mandat att göra konsekvensändringar i SKKs stadgar. 
 
Vid arbetet med SKKs stadgar har CS konstaterat att stadgarna är i behov av en 
generell språklig översyn och anpassning till ett modernare och enklare språk. 
 
CS föreslår KF att CS får mandat att göra en språklig översyn utan att förändra 
stadgarnas innehåll. 
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Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, yrkar på att stadgarna skickas ut på remiss 
innan de fastställs. 
 
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, yrkar på att förändringarna ska remitteras 
före fastställande av stadgeändringar. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag dock ska förändringarna skickas ut på remiss 
till klubbarna innan de fastställs. 
 
 
 
§ 36 Ajournering av sammanträdet 
 
KF beslutade att ajournera sammanträdet i trettio minuter. 
 
 
 
§ 37 Sammanträdet återupptas 
 
KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptas. 
 
 
 
§ 38 CS förslag till SKKs policy avseende hund och hundanvändning vid jakt 
 och jaktprov 
(Nödvändiga förutsättningar för att våra jakthundar ska kunna användas och utvecklas vid jakt 
och viltförvaltning). 
 
Nils Erik Åhmansson redogjorde för förslag till policy avseende hund och 
hundanvändning vid jakt och jaktprov. 
 
Policyn innehåller förslag till: 
Rovdjursförvaltning 
Vildsvinsförvaltning 
Vår unika Klövviltstam 
Eftersök av skadat vilt  
Jakt med olika fågelhundraser 
Utsättning av fältvilt 
Fjälljakt 
Grytjakt 
 
Nils Erik Åhmansson underströk att SKK aldrig kommer att sluta värna om det viktiga 
kulturarv som den svenska löshunds- och småviltjakten utgör. 
 
Vidare kommer SKKs kynologiska arbete med att få fram ännu bättre jakthundar att ha 
fortsatt hög prioritet. 
 
Per Agefeldt, Svenska Polarhundklubben, yrkar på återremiss till CS och att policyn 
skickas ut på remiss till läns- och specialklubbar innan beslut. 
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Inge Johansson, Svenska Stövarklubben, yrkar på bifall till SKKs policy. 
 
Nils Erik Åhmansson, CS, svarade att det som finns sammanfattat i policyn är något 
som har gällt under lång tid, det är frågor som diskuterats vid flera KF och sådana 
frågor som varit fastlagda sedan tidigare. Nu är det samlat i ett dokument till en policy, 
vilket är den enda skillnaden. 
 
Marina Bengtsson, Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, yrkar bifall till CS 
förslag. 
 
Lennart Holmsten, Svenska Älghundklubben, yrkar bifall till CS förslag. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 39 CS förslag till ändring av KF-beslut 2007 avseende Svensk 
 Vinnarutställning 
 
På KF 2005 beslutades att rätten att arrangera Svensk Vinnarutställning skulle alternera 
mellan länsklubbarna i hela Sverige. Se bifogat utdrag ur protokollet från KF 2005: 
 
”§ 53  Motion från Södra Älvsborgs Kennelklubb angående Svensk  
   Vinnarutställning  
 
Motion från Södra Älvsborgs Kennelklubb med hemställan om att Svensk Vinnar-
utställning ska alternera mellan länsklubbarna i hela Sverige, då dessa arrangerar 
internationell utställning, så att de olika länsklubbarna får sätta sin regionala prägel på 
arrangemanget för att spegla hela HundSverige och inte bara som nu Stora Stockholm. 
 
CS vill framhålla att utställningen Stora Stockholm har utvecklats till en av världens 
mest uppskattade och omtalade hundutställningar. Förutom våra deltagande svenska 
hundar medför detta att ett stort antal framgångsrika hundar, både från våra grannländer 
och övriga Europa, deltar vid utställningen och att den genom denna konkurrens 
naturligt skapar en aura av vinnare. Stora Stockholm har också blivit en festlig och 
uppskattad avslutning på utställningsåret vilket inte minst visas genom de över 20 000 
betalande besökare, från hela landet, som kommer till Stockholmsmässan.” 
 
Vid KF 2007 justerades beslutet så att CS gavs rätt att arrangera Svensk Vinnar-
utställning vart 4:e år. Om ingen länsklubb ansöker går arrangörsskapet till CS. I 
sammanhanget ska noteras att SKK/CS var 4.e år har rätt att arrangera Nordisk 
Vinnarutställning. 
 
2008 var första året som Stora Stockholm inte hade någon titel att tävla om. Nedgången 
i antalet anmälda hundar från våra grannländer blev högst påtaglig, liksom från Sverige 
som helhet. Totalt blev det en minskning med 36 % jämfört med 2007. Självklart kan 
och har nog arrangörskapet av World Dog Show spelat en viss roll i minskat antal 
deltagare. Avsaknaden av en titel att tävla om har också lämnats som skäl av många 
som inte valde att delta. Det ekonomiska resultatet för 2008 blev en förlust på 707 000 
kronor, trots att olika besparingsåtgärder vidtogs. Även 2007 visade på en förlust men 
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som till stor del var orsakad av att vi genomförde den utställningen lite som en 
generalrepetition inför World Dog Show. Det ekonomiska resultatet åren innan har visat 
på ett mindre överskott. 
 
För att minska de befarande förlusterna för 2009 och 2010 där utställningen inte har 
någon titel att tävla om har ytterligare kostnadsbesparingar vidtagits, t.ex. minskade 
hyrda lokalytor med större trängsel som följd samt att viss verksamhet inte längre kan 
erbjudas plats på utställningen. 
 
Som framgår av budgeten så beräknas 2010 ge en förlust på 350 000 kronor medan 
2011 där utställningen är Nordisk Vinnarutställning ge ett mindre överskott. 
 
CS har även diskuterat att ge utställningen en egen titel som t.ex. ”Stockholmsvinnare” 
men menar att titeln Svensk Vinnare tydligare klargör att det är hela Sveriges vinnare. 
 
CS stöder på motsvarande sätt genom olika åtgärder de övriga inomhusutställningarna 
som arrangeras under perioden oktober-april med olika åtgärder för att de ska vara 
ekonomiskt möjliga att genomföra. Trots det ser CS en oroväckande trend att läns-
klubbarna ändå tvingas välja bort att hyra mässhallar p.g.a. de höga kostnaderna. 
Innebörden blir att vi i landet erbjuder allt färre inomhusutställningar och att det blir en 
koncentration till sommaren. 
 
CS befarar att om inte Stora Stockholm kan ges förutsättningar att kunna arrangeras så 
att den bär sina egna kostnader att även denna utställning måste sluta att arrangeras. 
 
CS föreslår därför att tidigare beslut avseende rätten att arrangera Svensk 
Vinnarutställning förbehålls Stora Stockholm utom det år som Nordisk 
Vinnarutställning arrangeras och att beslutet gäller fr.o.m. 2012. 
 
Olle Billström, Dalarnas Kennelklubb, yrkar att frågan om Svensk Vinnare 
återremitteras till CS och Utställningskommittén för ytterligare utredning främst vad 
gäller den ekonomiska aspekten. 
 
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, yrkar att förslaget återremitteras och att en 
analys genomförs. 
 
Marina Bengtsson, Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, yrkar bifall till CS 
förslag. 
 
Eva Nielsen, Norra Älvsborgs Kennelklubb, yrkar bifall till CS förslag. 
 
Lotta Hallberg, Småland-Ölands Kennelklubb, ställde frågan till hur CS ställer sig till 
klubbar som vill arrangera inomhusutställningar. 
 
Annica Uppström, CS, svarade att CS inte diskuterat om Svensk Vinnare ska arrangeras 
utomhus eller inomhus, det är en öppen fråga. 
 
KF beslutade efter försöksvotering i enlighet med CS förslag. Röstetalen blev 115 
röster för CS förslag och 50 röster för en återremittering. 
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§ 40 Ajournering av sammanträdet 
 
KF beslutade att ajournera sammanträdet till den 31 maj kl. 09.00. 
 
 
 
§ 41 Sammanträdet återupptas 
 
KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptas. 
 
Röstlängden justerades till 177 röster. 
 
 
 
§ 42 CS förslag till gemensamma åldersgränser inom SKK-organisationen 
 
Vid KF 2007 presenterade CS ett förslag till gemensamma åldersgränser inom SKK. 
Under den gångna verksamhetsperioden har en remiss i frågan skickats till klubbarna. 
Av 49 klubbar lämnar 36 svar. 13 st. har inte svarat. 
 
Av de inkomna svaren framgår att det idag finns 13 olika åldersgränser, vissa av dem 
används bara av en eller två specialklubbar. 
 
CS föreslår KF att nedanstående åldersgränser ska gälla inom SKK-organisationen och 
att de ska börja gälla senast 2012-01-01 då olika regelverk för olika provformer är låsta 
fram till detta datum. CS poängterar att det fram till 2012-01-01 finns möjlighet att söka 
dispens från gällande regler. 
 
CS föreslår KF att uppdraget därmed är redovisat. 
 
Föredragande för CS, Bengt Pettersson, informerade att den del som gäller Sveriges 
Hundungdom och åldersgränser ska regleras i deras stadgar och tas inte upp under 
denna punkt. 
 
Exempel på åldersgränser för övriga funktionärer 
 
12 år Förare i bruksprov, IPO-prov och lydnadsprov 
 Kursdeltagare i hundägareutbildning samt för tävlande i vattenprov 
 
16 år SBK: delta i instruktörsutbildning, A1 
 Rösträtt vid års-/fullmäktigemöte 
 Valbar 
 
18 år De som redan idag har 18 år som åldersgräns, den fortsätter att gälla 
 De som har åldersgräns 19, 21, 23 och 25 flyttas till 18 år 
 
Övriga åldersgränser som idag finns på 54, 55, 58 och 70 år tas bort. 
När det gäller dessa åldrar så måste individuell bedömning ske om personen är lämplig 
för domarutbildning eller för att fortsätta sin domargärning. 
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Ola Folkesson, Svenska Brukshundklubben, yrkar bifall till förslaget. 
 
Moa Källström, Sveriges Hundungdom, yrkar bifall till förslaget då SHUs delar är 
undantagna. 
 
Anders Dahlstedt, Svenska Brukshundklubben, föreslår att den övre åldersgränsen tas 
bort med omedelbar verkan och inte senast 2012-01-01. 
 
CS föreslår att en generell dispens för den övre åldersgränsen ska gälla med omedelbar 
verkan. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag samt att generell dispens lämnas för den övre 
åldersgränsen med omedelbar verkan. 
 
I och med ovanstående beslut återtar Svenska Brukshundklubben sin motion angående 
att ta bort den övre åldersgränsen (70 år) för domare m.fl. 
 
 
 
§ 43 Motion från Sydskånska Kennelklubben angående remissordning 
 
Motion från Sydskånska Kennelklubben med yrkande på att när omfattande regler 
ändras som berör stora delar av medlemmarna ska remissförfarande användas. 
 
CS delar i all väsentlighet de tre yrkanden som motionärer angör och bifaller att detta 
ska gälla inom SKK och menar att så har skett i de allra flesta fall. 
 
I det exemplet som tas upp i motionen blev det en bedömningsfråga om de ändringar 
som gjorts var av karaktären redaktionella ändringar som för den enskilde medlemmen 
har en mindre praktisk konsekvens framför det krav på juridiskt korrekt skrivning som 
grundreglerna måste ha. Det är möjligt att CS gjorde en missbedömning av den 
praktiska konsekvensen de justeringar som gjordes i texten i några av grundreglerna och 
kan bara beklaga om så har skett eller uppfattats. 
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, förklarar sig nöjd med CS ambitioner. 
 
KF beslutade i enlighet CS förslag. 
 
 
 
§ 44 Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående begränsning av 
 den totala mandattiden för person som väljs in i SKK/CS 
 
Motion från SSUK som anger att det inom svenskt föreningsliv på alla nivåer råder en 
skriande brist på återväxt. Många ideella organisationer vittnar om problem med att 
rekrytera nya personer till olika föreningsposter. Medan alltför många sitter kvar alltför 
länge på samma stol. Även inom SKK-organisationen råder denna brist. Vi behöver ett 
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bättre flöde av personer på alla nivåer för att få mer nytänkande och friska idéer. Även 
inom SKK/CS har denna stagnation kunnat skönjas, vissa personer har suttit på olika 
nivåer i CS under många år och föryngring har inte skett. 
 
SSUK yrkar därför på att den totala mandattiden för personer som väljs in i SKK/CS 
inte får överstiga 10 år. 
 
CS uttalade att frågan om hur länge enskild ledamot kan sitta kvar i CS bör vara en 
fråga för tjänstgörande valberedning och aktuellt Kennelfullmäktige att avgöra. CS 
konstaterar vidare att av nuvarande ledamöter är 11 av 13 valda efter KF 1999 dvs. 
inom de senaste 10 åren. 
 
CS föreslår KF att motionen avslås. 
 
Anita Larsson, Svenska Spets- och Urhundklubben, yrkar bifall till motionen. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 45 Motion från Södra Älvsborgs Kennelklubb angående begränsning av tiden 
 för hur länge en kommittéledamot kan sitta i en kommitté 
 
Motion från SÄKK som anger att tiden för hur länge en person kan sitta i en kommitté 
inte är begränsad. Detta kan leda till att det blir svårt att få in nytänkande och 
modernitet i kommittéerna och att även föryngring inom kommittéerna och hela 
organisationen försvåras. Många intresserade får heller aldrig en chans att vara med och 
direkt påverka utvecklingen om förtroendeuppdragen inte roterar. 
 
SÄKK föreslår därför att en och samma kommittéledamot inte kan sitta i samma 
kommitté längre än 6 år i en följd. Detta ska dock inte gälla CS-ledamot som kan sitta i 
kommittén så länge som ledamoten väljs till CS. Det ska inte heller vara några hinder 
att, efter en period av två års frånvaro, åter väljas in i en kommitté. 
 
CS uttalade att det är CS som själv väljer sin interna arbetsform och som under ett antal 
år skett genom arbete i kommittéer och/eller arbetsgrupper. 
 
CS finner av den anledningen att motionen ligger utanför den behörighet som KF idag 
har att fatta beslut om, enligt SKKs stadgar. CS delar dock motionärens uppfattning att 
det är bra med ett visst ombyte av ledamöter, men att det också är viktigt att behålla 
kunskaper och erfarenheter och det är fel att binda fast sig med tvingande maximala 
mandatperioder. 
 
CS föreslår KF att motionen avslås. 
 
Rosa Ritzl, Södra Älvsborgs Kennelklubb, yrkar bifall till motionen. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
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§ 46 Motion från Stockholms Kennelklubb angående nyrekrytering av 
 styrelsemedlemmar 
 
Motion från STOKK som pekar på problemen att rekrytera ideellt arbetande människor 
till klubbverksamheten. STOKK föreslår därför att CS får i uppdrag att tillsätta en 
arbetsgrupp för att skapa underlag för klubbarnas nyrekrytering av styrelsemedlemmar. 
 
CS uttalade att denna fråga bör lösas lokalt. SKK består av många klubbar och 
förutsättningarna inom varje klubb är vitt skilda. 
 
CS föreslår KF att motionen avslås. 
 
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, yrkar bifall till motionen. 
 
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, påpekade att det är viktigt att man i en 
organisation skapar bra arbetsuppgifter för de som inte vill sitta i en styrelse på t.ex. 
länsklubbsnivå utan skapa ett system med kommittéer där de kan känna att de har 
ansvar för en viss uppgift. Ungdomar har helt andra krav på sin sysselsättning och då 
måste man organisera sig så att man kan erbjuda arbeten åt dem som vill vara med i 
organisationen. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 47 Motion från Specialklubben för Västgötaspets angående möjligheten att 
 värva medlemmar genom SKKs webbplats 
 
Motion från Specialklubben för Västgötaspets angående möjlighet för specialklubb att 
värva medlemmar genom SKKs webbplats. 
 
CS ställer sig positiv till att möjliggöra för specialklubb att kunna lösa medlemskap via 
SKKs webbplats. I den IT-plan som finns ligger en sådan utveckling senare under 2009 
alternativt 2010, och då i första hand som en komplettering till den tjänst som ett drygt 
20-tal ras- och specialklubbar har köpt av SKK att administrera klubbens 
medlemsregister. Denna IT-utveckling kan självklart även kompletteras med en 
funktion för de klubbar som själva administrerar sitt medlemsregister. 
 
Kravet är dock att specialklubben är beredd att på samma sätt som länsklubbarna idag 
betalar för denna tjänst ersätta SKK för de kostnader som uppstår, både löpande och 
initiala investeringskostnader i IT-programvara. 
 
CS föreslår KF att motionen bifalls. 
 
Jan Helgesson, Specialklubben för Västgötaspets, tackar CS för att klubbarna får 
ytterligare en möjlighet att värva medlemmar och yrkar bifall till CS förslag. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
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§ 48 Motion från Södermanlands Kennelklubb angående policy för hållbar 
 utveckling och miljö 
 
Motion från Södermanlands Kennelklubb angående policy för hållbar utveckling och 
miljö. CS har under 2008 fattat beslut om att upprätta SKKs Miljöpolicy, som redovisas 
i bilaga. Denna policy bör vara ett dokument som CS äger fortlöpande rätt att revidera 
och konkretisera och bör därför inte fastställas av KF. 
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 
Jan Stääv, Södermanlands Kenneklubb, är nöjd med CS svar och yrkar bifall till CS 
förslag. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 49 Motion från Svenska Vinthundklubben och Sydskånska Kennelklubben 
 angående inrättandet av ett organ för stöd till uppfödare 
 
Motion från Svenska Vinthundklubben om att inrätta en ”uppfödarombudsman” samt 
från Sydskånska Kennelklubben om att SKK bildar en självständig grupp som verkar 
som stöd till SKKs uppfödare med tystnadsplikt men som också värnar om uppfödarnas 
situation genom att ta upp förslag till KF och CS som stödjer uppfödarnas situation. 
 
CS uttalade att UKK har ansvar att stödja uppfödarna och att det alltid finns områden 
där detta stöd kan förbättras. Men UKK har även en roll som självklart kan uppfattas 
som en kontrollfunktion när kommittén prövar enskilda överträdelser av SKKs olika 
regelverk. Årligen är ca 400 enskilda ärenden föremål för prövning av UKK och i det 
helt dominerande antalet fall så ställer sig kommittén bakom den förklaring som 
uppfödaren ger. 
 
SKKs kennelkonsulenter har som sin huvudsakliga uppgift att ge uppfödarna stöd. 
Årligen genomförs ett stort antal besök hos uppfödarna för att bistå dem i besvärliga 
avtalsfrågor. Men även kennelkonsulenternas arbete kan uppfattas som kontrollerande 
när bristerna i djurskyddet är av den arten att förändringar måste ske för hundarnas 
bästa. 
 
Den juridiska rådgivningen på SKK är öppen för alla medlemmar och som 
medlemsorganisation skulle SKK hamna i en omöjlig situation om enskilda medlemmar 
ska ges olika stöd i en tvist dem emellan. Målsättningen med SKKs juridiska rådgivning 
är att ge ett så kvalificerat utlåtande som möjligt hur en uppkommen tvist rent juridiskt 
kan bedömas. Avsikten är att genom denna service bidra till att god sed upprätthålls vid 
försäljning av rashundar. 
 
Om SKK ska ha en annan inriktning för juridiska utlåtanden innebär det att de inte 
kommer att uppfattas om objektiva utan som en partsinlaga för en part. Detta kommer 
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att leda till att den respekt som SKKs utlåtanden har idag i svensk rättspraxis skulle 
försvinna. 
 
CS föreslår KF att motionen avslås. 
 
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, yrkar bifall till motionen. 
 
Ann-Chatrin Edoff, Västra Kennelklubben, yrkar bifall till CS förslag. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag att avslå Sydskånska Kennelklubbens motion. 
KF beslutade i enlighet med CS förslag att avslå Svenska Vinthundklubbens motion. 
 
 
 
§ 50 Förslag från CS att KF inte ska fatta beslut som enbart rör enskild ras eller 
 rasgrupp samt att även upphäva alla tidigare gjorda beslut avseende detta 
 
Vid behandlingen av motioner till KF 2009 har CS haft en diskussion kring det 
olämpliga i att KF fattar beslut som rör en enskild ras eller rasgrupp. Då det är KF som 
fattar beslut blir både CS och specialklubben låsta från att ändra ett gällande beslut tills 
KF får en möjlighet att ändra sitt tidigare beslut. 
 
Kennelfullmäktige hålls vartannat år och att använda möjligheten till skriftlig 
omröstning i denna typ av ärenden är mindre bra. CS anser att KF genom att ha fattat 
beslut vid tidigare KF har skapat en onödigt lång handläggningstid för dessa ärenden. 
 
Mängden frågor är förvisso inte många, men likväl onödiga hinder när både CS och 
specialklubben är överens om att förändringen bör genomföras men som strider mot 
tidigare KF-beslut och därmed inte kan genomföras i den takt som vore önskvärd. 
 
CS väljer medvetet att inte peka ut det ena eller andra beslutet då risken är att 
diskussionen snarare handlar om just dessa frågor framför den principiella 
frågeställningen som CS önskar att KF tar ställning till. 
 
CS föreslår att KF ger CS mandat att upphäva tidigare fattade beslut som rör enskild 
ras eller rasgrupp under förutsättning att samtycke i dessa enskilda frågor finns hos 
berörd specialklubb. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 51 Motion från Svenska Älghundklubben angående att återinföra HD-status i 
 stamtavla 
 
Håkan Forsman, Svenska Älghundklubben, drar tillbaka motionen med hänvisning till 
det beslut som tagits i § 50. 
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§ 52 Motion från Svenska Älghundklubben angående att speciell text ska införas 
 för alla älghundsraser i registreringsbeviset 
 
Håkan Forsman, Svenska Älghundklubben, drar tillbaka motionen med hänvisning till 
det beslut som tagits i § 50. 
 
 
 
§ 53 Motion från Svenska Älghundklubben angående att i 
 stambokshandlingarna införa känt bett- och tandstatus för älghundsraser 
 
Håkan Forsman, Svenska Älghundklubben, drar tillbaka motionen med hänvisning till 
det beslut som tagits i § 50. 
 
 
 
§ 54 Ajournering av sammanträdet 
 
KF beslutade att ajournera sammanträdet för kaffepaus. 
 
 
 
§ 55 Sammanträdet återupptas 
 
KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptas. 
 
Röstlängden justerades till 176 röster. 
 
 
 
§ 56 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen enligt § 11 
 
Berith Uhlén-Svensson, valberedningsgruppen, föredrog förslag till valberedning.  
Till valberedningens ordförande föreslås omval av Bo Edoff. 
 
KF beslutade att välja Bo Edoff till ordförande i valberedningen till KF 2011. 
 
Berith Uhlén-Svensson föreslår nyval av Jan Erikson och Olle Billström för en period 
av fyra år.  
 
KF beslutade att välja Jan Erikson och Olle Billström till ledamöter i valberedningen 
till KF 2013. 
 
Marita Berg och Anders Eriksson är valda till KF 2011. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
KF beslutade även om omedelbar justering av § 42. 
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§ 57 Motion från Svenska Pudelklubben angående att göra rallylydnad till en 
  officiell tävlingsgren 
 
Motion från Svenska Pudelklubben (SPK) med en uppmaning till SKK/CS att utveckla 
”Rallylydnad” till en stambokförd (officiell) verksamhet. 
 
CS har konstaterat att Svenska Brukshundklubben (SBK) redan börjat arrangera 
funktionärsutbildningar och inofficiella tävlingar i ”Rallylydnad”. Motionären pekar på 
att verksamheten i viss mån är lämplig att bedriva i samma form som Agility. 
 
CS ställer sig positiv till motionärens förslag, men med tanke på att SBK har 
huvudmannaskap och regelansvar för Agility så föreslår CS att frågan överlämnas till 
SBK för att utforma regelverk och verksamhet, samt att den ska ge samma möjligheter 
för SKKs samtliga klubbar att arrangera tävlingar, dels redan nu som inofficiella 
arrangemang, dels som stambokförda arrangemang när regelverk fastställts, samt 
domare auktoriserats. 
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 
Yvonne Karlsson, Svenska Pudelklubben, yrkar bifall till CS förslag. 
 
Annika Sällvik, Svenska Brukshundklubben, informerade att man inom SBK startat en 
grupp som ska arbeta med rallylydnad. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 58 Motion från Stockholms Kennelklubb angående besiktning av tandstatus 
  och bett vid utställning 
 
Motionären beskriver att allt fler av utställarna upplever obehag vid inspektion av 
tandstatus på utställning då många domare inte tvättar sina händer mellan vare hund och 
utställaren upplever att risk för spridning av olika sjukdomar mellan hundarna är stor. 
Inte minst med tanke på alla deltagande hundar av utländsk härkomst. 
 
Gällande motionärens yrkande föreslår CS att anvisningar lämnas till exteriördomarna 
före bedömningens början om vikten av att ha en god handhygien. Varje ”ringlåda” på 
SKKs samtliga utställningar bör utrustas med handsprit samt tillräckligt antal servetter 
för att domarna ska kunna ”rengöra händerna” under den tid domarkritiken dikteras för 
varje hund under kvalitetsbedömningen. 
 
CS vill vidare peka på att de nyligen fastställda Särskilda Rasspecifika 
Domaranvisningarna (SRD) rörande exteriöra överdrifter hos rashundar finns flera 
rasers problem med just bettet angivet som en av de detaljer som domaren särskilt ska 
uppmärksamma. 
 
CS föreslår KF att avslå motionen. 
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Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, yrkar bifall till motionen. 
 
Eva Nielsen, Norra Älvsborgs Kennelklubb, yrkar bifall till CS förslag. 
 
Ann-Chatrin Edoff, Västra Kennelklubben, yrkar bifall till CS förslag. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 59 Motion från Stockholms Kennelklubb angående krav på klubblicens 
 
Motion från Stockholms Kennelklubben med förslag om att klubbar i samband med att 
de skickar in adresslista till SKK får en klubblicens för verksamhetsåret. Klubblicensen 
ska krävas för att få klubbens tävlingsresultat bokförda i SKKs register. Listan över 
styrelsens sammansättning ska skickas till SKK senast den 30 april varje år. 
 
CS uttalar att idén är god, men att arbetet medför stor administration och är praktiskt 
svårt att genomföra i synnerhet om inte enskilda medlemmar ska bli lidande när erhållna 
resultat från prov, tävling eller utställning inte blir godkända p.g.a. brister i arrangerande 
klubbs rutiner.  
 
CS föreslår KF att motionen avslås.  
 
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, yrkar bifall till motionen. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 60 Motion från Sydskånska Kennelklubben angående championatkrav 
 
Motion från Sydskånska Kennelklubben, med yrkande på att ”SKK skall arbeta för 
liksidighet vad avser erhållande av nationellt championat i annat land för hund som är 
nationell champion i sitt hemland genom att antingen öka kravet för svenskt championat 
för hundar från länder som ställer motsvarande höga krav på svenska hundar eller förmå 
annat land att sänka sina krav”. 
 
CS finner att frågan om championatsmeriter främst inte är ”en rättvisefråga”, utan en 
fråga om att säkerställa kynologisk kvalitet. 
 
CS konstaterar att vi sedan länge haft en överenskommelse inom NKU, där numera 
även Danmark tillämpar denna princip om att ett redan erhållet nationellt championat 
endast behöver kompletteras med en motsvarande merit från annat nordiskt land, vid en 
utökning. 
 
CS konstaterar också att SKK valde, vid det så kallade ”öppnandet av gränserna” 1993, 
att tillämpa denna praxis för övriga länders nationella champions. Detta innebär att en  
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utomnordisk hund har betydligt enklare väg till ett svenskt championat, än vad en 
svensk hund har den omvända vägen.  
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, yrkar bifall till motionen. 
 
Eva Nielsen, Norra Älvsborgs Kennelklubb, yrkar bifall till CS förslag. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 61 Motion från Svenska Gårds- och Vallhundklubben angående rätt att delta 
  på SKK/CS utställningar utan krav på medlemskap i länsklubb 
 
Motion från Svenska Gårds och Vallhundklubbens till KF avseende att även 
medlemmar i SKKs Specialklubbar äger rätt att anmäla till SKKs Centralstyrelses 
utställning, vilket för närvarande är utställningen i december på Stockholmsmässan, 
HUND 2009. 
 
CS föreslår KF att bifalla motionen. 
 
Margareta Sundqvist, Svenska Gårds- och Vallhundklubben, yrkar bifall till CS 
förslag. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 62 Motion från Örebro Läns Kennelklubb angående disciplinstraff för   
  medlemmar som lämnar hund i överhettad bil eller tält 
 
Motion från Örebro Läns Kennelklubb till KF 2009 angående en möjlighet att på ett 
likvärdigt sätt handlägga medlemmars agerande med att lämna hundar kvar i bilar och 
tält vid otjänlig väderlek vid utställningar inom SKK-organisationen. 
 
CS delar motionärens förslag om att medlemmar som lämnar hundar i bilar och tält vid 
otjänlig väderlek, i samband med SKKs arrangemang ska, behandlas på ett likvärdigt 
och rutinmässigt sätt. 
 
CS vill peka på att denna behandling ska gälla vid alla typer av SKKs arrangemang 
samt vid alla typer av otjänliga väderleksförhållanden. 
 
CS föreslår KF att CS får i uppdrag att utforma en blankett, liknande den som används 
till hundar som uppvisar ett ”Oacceptabelt beteende”, samt att denna blankett ska finnas 
tillgänglig vid samtliga SKK- och dess medlemsklubbars arrangemang. 
 
CS föreslår KF att, med ovanstående tillägg, bifalla motionen. 



 32

 
Bernt Eriksson, Örebro Läns Kennelklubb, yrkar bifall till CS förslag. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 63 Motion från Stockholms Kennelklubb angående grannländers påverkan på 
  våra länsklubbsutställningar 
 
Motion från Stockholms Kennelklubb (STOKK) avseende SKKs praxis med att ändra 
datum för länsklubbarnas utställningsarrangemang, med hänsyn till grannländernas 
utställningar. 
 
CS vill inledningsvis peka på att det är FCI som har en regel om 30 mils avstånd mellan 
internationella utställningar. CS föreslår därför att berörda arrangörer kontaktar 
”grannlandet” för att försöka att förlägga grupperna på motsatta dagar, samt att upprätta 
ett avtal om detsamma. Vidare kan CS informera om att NKU/AU skrivit till FCI och 
föreslagit att 30 mils avstånd endast ska gälla om det finns fast landförbindelse. 
 
CS föreslår vidare att SKKs Utställningskommitté fortsatt använder vår egen praxis om 
30 mils avstånd som gäller för svenska nationella länsklubbsutställningar. Dock med 
tillägget att detta gäller under förutsättning att avståndet gäller mellan utställningar där 
det finns en fast landförbindelse. 
 
CS föreslår KF att, med ovanstående tillägg, bifalla motionen. 
 
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, yrkar bifall till CS förslag. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 64 Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående kostnaden för 
  avmaskningsintyg 
 
Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående kostnader för 
avmaskningsintyg. CS delar motionärens uppfattning att både den gällande 
införselregeln som kostnaden för servicen inte är rimlig. CS har i sina diskussioner med 
Jordbruksverket vid flera tillfällen framfört krav på ändrade regler då de i sin nuvarande 
ordning snarare riskerar att efterlevanden minskar på grund av deras komplexitet och 
kostnad. 
 
Då regelverket till stora delar har varit låst av EU under den process som för närvarande 
pågår med målsättningen att till hösten 2010 få gemensamma regler för samtliga 27 EU-
länder har det inte varit möjligt att få gehör för SKKs synpunkter. 
 
CS målsättning är att starkt bevaka att svenska hundägare ges rimliga villkor om 
Sverige får något eller några undantag från de kommande gemensamma regler som 
enligt tidigare EU-beslut ska komma att gälla från hösten 2010. 
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CS föreslår KF att CS får i uppdrag att fortsätta att arbeta på den inslagna vägen som 
väl stämmer med motionärens yrkande. 
 
Anita Larsson, Svenska Spets- och Urhundklubben, yrkar bifall till CS förslag. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 65 Motion från Stockholms Kennelklubb angående återbetalningsskyldighet 
  vid domarbyte 
 
Motion från Stockholms Kennelklubb (STOKK) angående återbetalningsskyldighet vid 
domarbyte. 
 
När det gäller STOKKs motion avseende återbetalning av anmälningsavgifter vid 
domarändring på utställning önskar CS peka på att det arbete med att få gemensamma 
utställningsregler som pågår inom de nordiska länderna, och avses implementeras till 
utställningsåret 2011, till stora delar tillfredställer motionärens framställan. 
 
CS föreslår KF att, med ovanstående klarläggande, avslå motionen. 
 
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, yrkar bifall till CS förslag. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
Röstlängden justerades till 175 röster. 
 
 
 
§ 66 Motion från Svenska Vinthundklubben angående att utdelandet av   
  prisband/kort ska begränsas 
 
Motion från Svenska Vinthundklubben (SvVK) angående att utdelandet av 
prisband/kort ska begränsas. 
 
CS stödjer Svenska Vinthundklubbens uppfattning om att SKK-organisationen ska vidta 
de åtgärder som kan anses möjliga för att medverka till att miljöförstörande och 
därigenom klimatförändrande åtgärder minimeras inom SKKs verksamhet. 
 
För närvarande pågår ett projekt för att harmonisera NKUs länders Utställnings-
bestämmelser och CS avser att väcka och verka för att motionärens önskemål till 
förändring implementeras i detta projektarbete. 
 
Vidare vill CS peka på att olikfärgade plastband-/snitslar förekommer vid en stor del av 
SKKs verksamheter, till exempel olika bruks-, jakt- samt spårprov. CS avser att 
rekommendera samtliga medlemsklubbar att i sin verksamhet använda snitslar av ett 
”nedbrytbart” material. 
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När det gäller priskort så är dessa redan vanligtvis gjorda av ett nedbrytbart material. 
Dock ställer sig CS positiv till att priskort utlämnas vid sekretariatet/HP-montern efter 
det att rasen färdigbedömts. Detta för att spara onödig förbrukning även av dessa, samt 
att det är valfritt för varje arrangör att bestämma vilka priskort som ska förekomma. 
 
CS föreslår KF att, med ovanstående tillägg, bifalla motionen. 
 
Elisabeth Levén, Svenska Vinthundklubben, yrkar bifall till CS förslag. 
 
Eva Nielsen, Norra Älvsborgs Kennelklubb, påpekade att det är viktigt att arrangören på 
något sätt gör så att publiken får en chans att se vad som händer i ringen dvs. vem som 
får vilken prisvalör etc. 
 
KF beslutade i enlighet med CS förslag. 
 
 
 
§ 67 Kennelfullmäktiges avslutande 
 
Mötets ordförande, Karin Sejnell och vice ordförande Alf Andersson, tackade för ett 
gott samarbete under två dagar Därefter överlämnades ordförandeklubban till Nils Erik 
Åhmansson. 
 
Nils Erik Åhmansson tackade Karin Sejnell och Alf Andersson för ett utomordentligt 
utfört arbete. Nils Erik Åhmansson tackade alla delegater för ett väl genomfört KF.  
 
Nils Erik Åhmansson förklarade 2009 års kennelfullmäktige för avslutat. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Karin Sejnell  
Ordförande 
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Justeras:    Justeras: 
 
 
 
Jonas Öhrn    Bengt Pettersson 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Liz-Beth Carlsson Liljeqvist 
§ 27 
 


