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SKK/UtstK nr 1/2012, 2012-01-04 

 

§ § 1 - 4 

 

Telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 4 januari 2012, på SKKs 

kansli i Spånga. 

 

Närvarande: Marie Nylander (ordf.), Kerstin Eklund, Yvonne Hansén, Cindy Pettersson, 

Ulla Rylander, Bo Wiberg  

 

Följande ledamöter deltog inte i mötet på grund av jävsituation: Jan Hallberg, Bengt 

Pettersson (ny ledamot från 2012) 

 

Adjungerad: Kjell Svensson, SKKs kansli 

 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

 

 

§ 1 Sammanträdets öppnande 

 

Hälsade Marie Nylander ledamöterna välkomna till dagens telefonmöte. Förklarades mötet 

därefter öppnat. 

 

§ 2 Val av justerare 

 

Utsågs Kerstin Eklund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

§ 3 Arrangör för Svensk Vinnarutställning år 2015 

 

Elva (11) länsklubbar hade till sista ansökningsdatum 31 december 2011 inkommit med 

ansökan om att få arrangera Svensk Vinnarutställning år 2015. Enligt UtstK förslag och CS 

beslut i protokoll nr 6/2011 arrangeras inga övriga ”större arrangemang” det år som en 

länsklubb arrangerar Svensk Vinnarutställning. 

 

Följande länsklubbar hade ansökt för år 2015: Gotlands Kennelklubb, Gästriklands 

Kennelklubb, Hallands Kennelklubb, Småland-Ölands Kennelklubb, Stockholms 

Kennelklubb, Sydskånska Kennelklubben, Södermanlands Kennelklubb, Värmlands 

Kennelklubb, Wästmanlands Kennelklubb, Västra Kennelklubben och Örebro läns 

Kennelklubb.  

 

Som underlag till telefonmötet fanns även en lista över länsklubbar som arrangerat Svensk 

Vinnarutställning de senaste fem (5) åren samt en lista över länsklubbar som arrangerat eller 

fått beviljat att arrangera så kallade ”större arrangemang” mellan åren 2000 till 2014. 
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Hänsyn har även tagits till datum för Europautställning i Norge 4–6 september och 

Världsutställning i Italien 11–14 juni 2015. 

 

Beslutade UtstK efter diskussion och genomgång av ansökningarna att föreslå CS att bevilja 

Stockholms Kennelklubb att arrangera Svensk Vinnare år 2015, med motivering att det är ett 

bra tillfälle för Stockholms Kennelklubb som firar 40-årsjubileum samma år samt att 

utställningen arrangeras påsken, 3−5 april, som inomhusutställning på Kistamässan, det vill 

säga konkurrerar inte om sommarmånaderna. Vidare har UtstK vid beslutet, beaktat att 

Svensk Vinnare kommer att arrangeras i Stockholm under ett antal år, men anser att 

Stockholms Kennelklubb inte kan diskrimineras för att CS alltid arrangerar Svensk Vinnare i 

Stockholm åren däremellan. 

 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 

 

§ 4 Sammanträdets avslutande 

 

Tackade ordföranden ledamöterna och önskade god fortsättning på det nya året, 

samt informerade att nästa möte i UtstK hålls 1 februari, kl 10:00, på SKKs kansli i Spånga. 

Förklarades telefonmötet för avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

 

 

 

Justeras:   Justeras: 

Marie Nylander (ordf)  Kerstin Eklund   

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan 

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  


