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Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Utställningskommitté 3 – 4 april 2013 på Thoresta  
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Marie Nylander (ordf), Kerstin Eklund, Jan Hallberg, Yvonne 
Hansén, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo Wiberg 

Adjungerade: Kjell Svensson SKKs kansli (§§ 29–34, § 36), Mia Sandgren, journalistisk 
bevakning 

Protokoll 

Ann-Sofi Flygare 
 

§ 29 Sammanträdet öppnas 

 

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte. Förklarades mötet 
därefter öppnat. 

 

§ 30 Val av justerare  

 

Utsågs Kerstin Eklund att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 31 Föregående protokoll 

 

SKK UtstK protokoll 1/2013, 2013-01-23 

 

Skrivelse från Södermanlands Kennelklubb 

Fanns en skrivelse inkommen 19 mars 2013 från Södermanlands Kennelklubb med 
synpunkter på skrivningen i § 14 c). 

Fann UtstK att Södermanlands Kennelklubb i sin skrivelse citerat en halv mening ryckt 
ur sitt sammanhang från protokollskrivningen § 14 c). 
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Uttalade UtstK att det framgår av protokollstexten i sin helhet att det inte är kritik mot 
bestyrelsen utan ett konstaterande av handläggningsgången i ärendet. UtstK har i 
samband därmed påpekat att bedömningsordningen enligt gällande utställningsregler 
inte följts, vilket berörda funktionärer bör uppmärksammas på.     

Beslöt UtstK att justering i protokollets § 14 c) UtstK 1/2013, inte ska göras.  

 

Justering av § 12 Utbildningsplan 

Beslöt UtstK att göra en justering i § 12 Utbildningsplan enligt nedanstående, med 
hänvisning till beslut vid förmiddagens gemensamma möte med Domarkommittén och 
Utställningskommittén.  

Följande utgår: 

”HT 2014 - seminarium för utställningsansvariga i läns- och specialklubbar, datum 25 – 
26 oktober”  

 

Följande utbildningar läggs till i utbildningsplanen: 

”HT 2014 - seminarium för utställnings- och domaransvariga i länsklubbar, datum 25 – 
26 oktober 

VT 2015 – seminarium för utställnings- och domaransvariga i specialklubbar, datum 18 
– 19 april 2015.”  

 

Vidare beslöts vid det gemensamma mötet i DK/UtstK att utse en arbetsgrupp för 
planering av ovanstående nämnda seminarieprogram, efter KF 2013.   

 

  

Lades protokollet efter genomgång och med ovan nämnda justeringar till 
handlingarna. 

 

 

§ 32 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 

UtstK 1/2013 Bordlagda ärenden, UtstK 6/2012, § 113, UtstK 5/2012, § 98 UtstK – 
policyfrågor – bestämmelser 

 

a)Reglemente för certifierade utställningsarrangörer (CUA) 

UtstK har uppdragit till en arbetsgrupp: Jan Hallberg, Yvonne Hansén och Ulla Rylander  
att se över behov av reglemente för rubricerade funktionärsgrupp.  
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Redovisade arbetsgruppen ett förslag till anvisningar och regler för certifierade 
utställningsarrangörer CUA. 

 

Diskuterade UtstK ovan nämnt förslag. Beslöt UtstK att bordlägga förslaget till 
kommande möte samt uppdra till arbetsgruppen att göra vissa kompletteringar utifrån 
framkomna synpunkter vid dagens möte. 

 

b) UtstK 1/2013, § 14 a) och b) Inkomna skrivelser 

 
a) Stor pudel, Aleph American Idol SE54158/2012, AKCPR12155/601 
UtstK beslöt vid möte 23 januari 2013, att kräva in röntgenbilder på svansen på stor 
pudel Aleph American Idol SE54158/2012, AKCPR12155/601, född 2008-04-26, tagna i 
Sverige där hunden är identifierad enligt praxis för officiell avläsning av röntgenbilder 
samt att plåtarna skickas direkt från veterinärklinik till SKK och att dessa ska vara SKK 
tillhanda senast 15 februari 2013. I svarsbrev från delägare i Sverige daterat 8 februari 
2013 informeras UtstK VU om att ovan nämnda hund är tillbaka i USA hos sina 
uppfödare och delägare.  
 
VU i UtstK beslöt 14 februari 2013 att lägga ned utredningen gällande stor pudeln med 
anledning av ovan nämnda information då kravet på att genomföra röntgen i Sverige 
därmed inte kan genomföras i enlighet med beslut från UtstK möte 23 januari 2013. 
 
Beslöt UtstK vid dagens möte att upphäva UtstK VU beslut taget 14 februari 2013 om 
att lägga ned utredningen gällande ovan nämnda stor pudel.  
 
Beslöt UtstK att stor pudel Aleph American Idol SE54158/2012, AKCPR12155/601 född 
2008-04-26, ska påföras utställningsförbud från och med 15 april 2013 tillsvidare.  
 
Beslutet innebär att kravet på att en röntgenbild tagen i Sverige enligt ovan nämnda, 
för att undanröja tveksamheter gällande den aktuella hundens svansstatus, kvarstår.   
 
Beslöt UtstK att omgående informera SKK Centralstyrelse om UtstK beslut i ärendet. 
 
Förklarades ovan nämnda i paragrafen omedelbart justerat.  
 
b)Lakelandterrier Nanhalls Chiyo Hi-Kel Terrydale AKCRN22026502  
UtstK beslöt vid möte 23 januari 2013 att kräva in röntgenbilder på svansen på 
lakelandterrier Nanhalls Chiyo Hi-Kel Terrydale AKCRN22026602, född 2010-11-30, 
tagna i Sverige där hunden är identifierad enligt praxis för officiell avläsning av 
röntgenbilder samt att plåtarna skickas direkt från veterinärklinik till SKK och att dessa 
ska vara SKK tillhanda senast 15 februari 2013.  
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I svarsbrev från ombudet för de amerikanska ägarna till lakelandterriern har VU i UtstK 
före den 15 februari 2013 informerats om att ombudet måste ha ett godkännande från 
ägarna i USA, för att hunden ska kunna röntgas i Sverige.  
 
VU i UtstK beslöt att 14 februari 2013 meddela ombudet att kravet om röntgenbilder 
kvarstår, men att VU i UtstK beslutat att förlänga tiden för sista dag att inkomma med 
röntgenbilder till SKK, till den 4 mars 2013. I det fall röntgenbilder inte skulle ha 
inkommit till SKK enligt ovan nämnda, kommer lakelandterrier Nanhalls Chiyo Hi-Kel 
Terrydale AKCRN22026602, född 2010-11-30, att påföras utställningsförbud från och 
med 5 mars 2013 och tillsvidare. 
 
Skrivelse inkom 4 mars 2013 från ombudet samt de amerikanska ägarna till 
lakelandterriern. Av skrivelsen framgår att de amerikanska ägarna inte är intresserade 
av att medverka till utredningen i enlighet med UtstK beslut från 23 januari 2013 och 
VU i UtstK beslut 14 februari 2013. 
 
Beslöt UtstK att fastställa VU i UtstK beslut från 14 februari 2013 innebärande 
utställningsförbud för lakelandterrier Nanhalls Chiyo Hi-Kel Terrydale AKCRN22026602, 
född 2010-11-30, från och med 5 mars 2013 och tillsvidare. 
 
Beslutet innebär att kravet på att en röntgenbild tagen i Sverige enligt ovan nämnda, 
för att undanröja tveksamheter gällande den aktuella hundens svansstatus, kvarstår.   
 
 
Förklarades ovan nämnda i paragrafen för omedelbart justerat.   
 

  

UtstK 1/2013, § 21 Juniorhandlingfrågor 

 

c)Regler för handling 

Fanns för UtstK ett förslag till reviderade Regler för handling. Fanns som tillägg till 
förslaget en smärre justering gällande flytt av en figur från sidan 8 till sidan 5 samt 
borttagande av ”sm-final” i figuren. 

 

Tog UtstK del av förslaget. Uttalade UtstK att reglerna var mycket välskrivna. 
Konstaterades att reglerna nu är harmoniserade beträffande ålderskrav, med FCIs 
regler för junior handlingtävlingar.   

Beslöt UtstK att efter föreslagen justering enligt ovan nämnda, fastställa Regler för 
handling. Beslöt UtstK att reglerna ska börja gälla från och med 1 januari 2014.  
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d)UtstK 1/2013, § 19 Utställningsprogram b) ansökan från specialklubbar år 2015 

Redovisade ledamöterna de inkomna ansökningarna från specialklubbarna gällande 
utställningsåret 2015.  

Listor som en bekräftelse över de fastställda utställningsprogrammen kommer att 
skickas per mejl till respektive utställningsansvarig i specialklubben centralt, inom de 
närmaste veckorna. Följande gruppers ansökningar är granskade och fastställda:  

Grupp 1 och 2 fastställda  

Grupp 3 fastställda 

Grupp 4 fastställda 

Grupp 5 fastställda (förutom en specialklubb där UtstK avvaktar med fastställande tills 
komplettering inkommer)  

Grupp 7 (några specialklubbars utställningsprogram är oklara och UtstK avvaktar med 
fastställande av dessa) 

Grupp 8 fastställda (förutom en utställning där UtstK inväntar svar från en 
specialklubb) 

Grupp 9 fastställda 

Grupp 10 fastställda 

Beträffande specialklubbar med raser i grupp 6 beslutade UtstK VU den 27 mars 2013 
att returnera ansökningarna till respektive specialklubbs utställningsansvarig för åtgärd 
och komplettering i enlighet med de krav som UtstK fastställt för att en ansökan ska 
kunna handläggas. 

Beslöt UtstK att bifalla ovan nämnda av VU i UtstK taget beslut gällande berörda 
specialklubbar med raser i grupp 6. 

 

 

§ 33 Information från ordföranden 

 

Förelåg för UtstK kännedom ekonomisk resultatrapport. 

Lades rapporten efter genomgång till handlingarna.    

 

§ 34 Information från Tävlings- och utbildningschefen 

 

Statistisk sammanställning av prissättning och starter på utställning 

Fanns för UtstK kännedom sammanställning av kvalitetsprissättningen på utställning 
under åren 2011 och 2012 samt antal starter i respektive klass. 

När det gäller kvalitetsprissättningen kan man utläsa att vid en jämförelse mellan åren 
2011 och 2012 så är det i princip ingen förändring av andelen utdelade kvalitetspriser. 
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Exempelvis är andelen utdelade CK år 2011, 47 % och år 2012, 47,88 %, andelen 
Excellent år 2011, 72,2 % och år 2012, 73,44 %. Motsvarande siffror för Very good är 
21,4 % respektive 20,64 %.  

Gällande siffrorna av antalet starter totalt på utställningarna kan man se en minskning 
för år 2012 jämfört med år 2011. 137 589 starter totalt för år 2011 jämfört med 
131 035 starter totalt för år 2012. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

Fördelning av inrapporteringstyper för utställningsresultat 

Kennelfullmäktiges (KF) uppsatta mål för elektronisk redovisning av utställningsresultat 
från SKKs klubbar är 90 %.  

För år 2011 var andelen elektroniskt inrapporterade resultat 95,4 % och för år 2012 var 
andelen 98,14. Manuellt inrapporterade resultat (papperslistor) har därmed 
motsvarande år minskat från 4,6 % till 1,86 %.  

 

Noterade UtstK ovan nämnda redovisning och konstaterade att KFs uppsatta mål 
glädjande nog är uppfyllda med råge.  

 

Nya regler från 1 maj 2013 för att resa med hund och katt till Norge 

Från 1 maj blir det samma regler för hundar som förs in från Sverige till Norge som för 
andra EU-länder. Det blir krav på att hunden ska vara ID-märkt och ha eget pass. De 
nya reglerna kräver också att en veterinär utför behandling mot dvärgbandmask och 
att detta förs in i hundens pass. 

För mer information se www.skk.se samt Mattilsynet (ansvarig norsk myndighet). 

 

Utdrag från Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda domaranvisningar  

(SRD-K) 

För UtstK information fanns ett utdrag från SRD-K möte 30 januari 2013 angående 
diskussion i SRD-K om utställningsförbud för hundar som kastrerats före könsmognad 
och förslag till CS om proposition till Kennelfullmäktige (KF) om utställningsförbud för 
hundar som kastrerats. 

 

Noterade UtstK informationen.   

 

Lathund för kommittéledamöter 

För UtstK fanns ett förslag Lathund för kommittéledamöter som har framtagits av SKK 
för att vara ett stöd för ordföranden i samband med tillsättning av nya ledamöter i 

http://www.skk.se/
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SKKs kommittéer. Några exempel på punkter i dokumentet är: organisation och 
delegeringsordning, kommittéuppdragets varaktighet, lojalitet med kommittén i 
”tjänsten” och till vardags och arvoden, resor och ersättning. 

Förslaget är vidarebefordrat till Centralstyrelsens möte 17 april för fastställande. 

 

Noterade UtstK informationen. Uttalade UtstK att lathunden är mycket väl utformad 
och kan bli ett bra stöd till ledamöter inför deras uppdrag i kommittéerna.  

 

§ 35 Protokollsutdrag från SKKs domarkommitté (DK) 

 

Utdrag ur protokoll från DKs möte 7 februari 2013  

§ 20 Domarfrågor – bordlagt ärende 

b) DK § 168/2012 ärende vidarebefordrat från UtstK § 96/2012 gällande dräktig briard 
som ställts ut åtta dagar före valpning. 

DK har inhämtat yttrande från domaren som dömt tiken på aktuell utställning. 

DK har därefter lagt ärendet till handlingarna. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

c) DK § 168/2012 ärende vidarebefordrat från UtstK § 98/2012 gällande domares 
hantering av bedömningsordning – klagomål från utställare av svensk lapphund. 

DK ansåg att bestyrelsens och utställarens uppgifter är samstämmiga avseende hur 
bedömningen gått till och har därmed tilldelat aktuell domare en skriftlig erinran samt 
uppmanat domaren att framöver beakta gällande bedömningsordning. 

Noterade UtstK informationen. 

 

Utdrag ur protokoll från DKs möte 7 februari 2013  

§ 39 Protokoll/ 

utdrag från UtstK protokoll – sammanträde 23 januari 2013 

Registreringsärende – tolkning av domares prissättning 

Ärende vidarebefordrat från UtstK för inhämtande av DKs synpunkter på tolkning av 
prissättningen Disqualified från en utställning i Visby 26 augusti 2012. Domaren har på 
prislistorna inte signerat Disqualified på grund av mentalitet och inte heller på 
kritikerna tydligt angivit anledning till prissättningen av annan orsak, enligt 
Utställnings- och championatregler, punkt 22.  
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DK ansåg att domaren har begått ett tekniskt fel och har beslutat att rekommendera 
UtstK att annullera priset Disqualified för de tre hundarna av ras chihuahua som är 
aktuella i ärendet på ovan nämnd utställning. 

 

Beslöt UtstK i enlighet med DKs rekommendation att ovan nämnda priser ska 
annulleras. Vidare beslöt UtstK att informera berörd länsklubb med rekommendation 
om att anmälningsavgiften återbetalas till de i ärendet berörda hundägarna. 

 

För UtstK kännedom fanns SKKs domarkommittées protokoll från 7 februari 2013, i sin 
helhet. 

 

Noterade UtstK informationen. 

  

§ 36 Inför Kennelfullmäktige (KF) 

 

Redovisning av UtstK arbete inför KF 2013 - motioner till UtstK – budgetförslag för 
2014-2015 

 

1 mars – remisser som omfattar mer än en klubb, under 2011-2012. UtstK har till 
verksamhetsberättelsen redovisat remissvaren från länsklubbar gällande förslaget att 
stänga internetanmälan mitt på dagen. 

 

1 april – kommitténs redovisning över arbetet kring de prioriterade områdena i 
delegeringsordning. 

Fanns för UtstK redovisning över arbetet kring de prioriterade områdena ur 
verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2011. 

 

Konstaterade UtstK att alla punkter i kommitténs delegeringsordning gällande 
prioriterade områden och KF-uppdrag har handlagts och är genomförda alternativt lagt 
en plan för. 

 

31 maj – kommitténs förslag till CS, på motionssvar  

Fanns för UtstK en motion från Stockholms Kennelklubb, avseende tillsättning av en 
”framtidsgrupp” för översyn av utställningsverksamheten. 

 

Uttalade UtstK att man ställer sig positiv till förslaget i Stockholms Kennelklubbs 
motion till KF, ovan nämnd.  



  

SKK/UtstK nr 2/2013 
2013-04-03-04 

Sida 9/19 
 
 

 

9 
 

Beslöt UtstK att uppdra till kansliet att skriva förslag till CS, på motionssvar, i enlighet 
med de framkomna synpunkterna från UtstK. 

 

31 maj - kommittéernas verksamhetsaktiviteter och budget för dessa för år 2014 och 
2015. 

Gick UtstK igenom vilka verksamhetsaktiviteter som kommittén planerat för under år 
2014 och 2015. Till största delen funktionärsutbildningar. Vidare arbetet med 
revideringen av Utställnings- och championatregler inför nästa låsningsperiod. 

 

Beslöt UtstK uppdra till kansliet att ta fram underlag för budgetäskande inför 
kommande verksamhetsår för kommitténs planerade utbildningar och arbetet med 
regelrevidering. 

 

§ 37 Utbildningsfrågor – utvärderingar  

 

a)Seminarium för länsklubbarnas och specialklubbarnas domar- och 
utställningsansvariga 31 mars – 1 april respektive 20 – 21 oktober 2012    

För UtstK kännedom fanns utvärderingar från respektive rubricerade seminarium samt 
minnesanteckningar. Minnesanteckningar har skickats ut till deltagarna. 

På gårdagens gemensamma möte med Domarkommittén diskuterades seminarierna 
och utvärderingarna från dessa. Utvärderingarna visade på positivt gensvar från 
deltagande klubbar.  

DK och UtstK var eniga om att fortsätta denna form av seminarium med utställnings- 
och domaransvariga. Datum för seminarierna beslutades; för länsklubbarna 25-26 
oktober 2014 och för specialklubbarna 18-19 april 2015.  

 

Beslöt UtstK att efter KF 2013 utse en arbetsgrupp för planering av DK/UtstK 
gemensamma seminarier för utställnings- och domaransvariga. 

 

Handledarutbildning (CUA-H) 23-24 februari 2013 i Upplands Väsby 

För UtstK kännedom fanns en utvärdering från rubricerade CUA-H-utbildning. För 
kännedom fanns även en sammanställning av deltagarnas grupparbete samt det 
följebrev som skickats ut till deltagarna tillsammans med material som använts under 
utbildningsdagarna som också är tänkt att de nya ”lärarna” ska kunna använda sig av 
när de själva håller utbildningar för att certifiera utställningsarrangörer CUA.   

Utvärderingen från utbildningen visade att deltagarna ser mycket positivt på upplägget 
av utbildningen, vilket också kom fram vid själva utbildningstillfället. 
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Ett önskemål som från de nyutbildade CUA-H lades fram som förslag till UtstK är att 
UtstK anordnar så kallade ”brush up” för ”gamla” CUA-H. 

 

Beslöt UtstK att utse en arbetsgrupp som planerar en ”brush-up” under våren 2014 för 
de ”gamla” CUA-H som utbildades våren 2006 samt de från Svenska Brukshundklubben 
som utbildades våren 2007. Utsedd arbetsgrupp: Jan Hallberg, Yvonne Hansén och Ulla 
Rylander samt från SKKs kansli Ann-Sofi Flygare.  

 

c) Seminarium för ringsekreteraransvariga 19 oktober 2013 

UtstK har enligt utbildningsplan beslutat att hålla ett seminarium för 
ringsekreteraransvariga. Seminariet hålls på Scandic Hotell i Upplands Väsby, 
Stockholmsområdet lördag 19 oktober 2013. 

För mer information se www.skk.se kalendariet eller kontakta SKKs kansli. 

 

d) Speakerutbildning 20 oktober 2013 

UtstK har enligt utbildningsplan beslutat att hålla en utbildning för funktionärer i läns- 
och specialklubbar som är intresserade av att utbilda sig till speaker för tjänstgöring på 
olika arrangemang inom SKK. Utbildningen sker på Scandic Hotell i Upplands Väsby, 
Stockholmsområdet, söndag 20 oktober 2013. 

 

Mer information om ansökningsdatum läggs ut i kalendariet, se www.skk.se  Eller 
kontakta SKKs kansli, Ann-Sofi Flygare om du vill veta mer om utbildningen. 
Kursansvarig är Patricia Rätsep som under många år tjänstgjort som speaker på SKKs 
utställningsarrangemang. 

 

e) Språkträning för ringsekreterare i de fyra FCI-språken 

SKKs UtstK har i enlighet med uppdrag (delegeringsordning) att ”ta fram material för 
språkträning av ringsekreterare och arbeta för att öka språkkunskaperna hos berörda 
funktionärer”, beslutat att ta fram en utbildningsplan för språkträning för 
ringsekreterare. Utbildningen är tänkt för ringsekreterare som redan har kunskaper i 
något av de fyra FCI-språken: engelska, tyska, franska och/eller spanska, men vill få 
utbildning och ökade kunskaper främst i ”hundterminologin”. Genom träning i att 
skriva bedömningskritiker på något av de fyra FCI-språken kunna tjänstgöra på 
utställning som skrivande, men även öka ordförrådet för att kunna arbeta som 
inkallande ringsekreterare. Tanken är att språkträningen/utbildningarna med hjälp av 
utbildningsplan och material i första hand ska kunna genomföras regionalt inom SKK-
organisationen, i form av studiecirklar.    

 

http://www.skk.se/
http://www.skk.se/
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Beslöt UtstK att uppdra åt en arbetsgrupp; Ulla Rylander och Cindy Pettersson att ta 
fram ett förslag till en sådan utbildningsplan samt undersöka eventuell extern språklig 
kompetens för utbildningarna. 

 

 

 

§ 38 Funktionärsstipendium  

 

Redovisning av UtstK funktionärsstipendium för år 2012 

Förelåg till UtstK, 26 mars 2013 inkommen ekonomisk redovisning/reseberättelse från 
Gerty Steffenburg Nordenström från hennes studieresa till Cruft´s, mars 2013. 

 

Tog UtstK del av redovisningen. Tackade UtstK för reseberättelsen. Beslöt UtstK att 
utbetala tidigare fastställt belopp till Gerty Steffenburg Nordenström, avseende 
funktionärsstipendium för år 2012. 

 

UtstK funktionärsstipendium för år 2013 

Beslöt UtstK vidare att till SKKs läns- och specialklubbar skicka ut information om att 
för att få ta del av UtstK funktionärsstipendium för år 2013 ska ansökan vara Svenska 
Kennelklubben, Utställningskommittén tillhanda senast 31 augusti 2013.  

Se även information på www.skk.se / funktionärsinfo. 

 

§ 39 Policyfrågor - UtstK 

 

a)Inställda utställningar – lokalklubbar som inte följer delegeringsordning 

På förekommen anledning diskuterade UtstK problemet med att vissa specialklubbars 
lokalavdelningar inte följer delegeringsordning när det gäller ansökan om ändringar för 
genomförande eller ansökan om att ställa in en utställning som lokalavdelningen av en 
eller annan anledning anser att de inte mäktar med att genomföra arrangemanget. 

 

I det aktuella fallet har en lokalavdelning inom en jakthundklubb, en vecka efter det 
att utställningen skulle ha genomförts, via ett mejl till utställningsansvarig centralt i 
specialklubben, meddelat att de ställt in sin utställning på grund av för få anmälningar. 

 

Uttalade UtstK att man ser allvarligt på att lokalavdelningarna i vissa specialklubbar 
inte respekterar vare sig den utställningsansvariges uppdrag i specialklubben som 
innebär att ansvara för specialklubbens totala utställningsprogram och utställningarnas 
genomförande, eller av SKK fastställd delegeringsordning.  

http://www.skk.se/


  

SKK/UtstK nr 2/2013 
2013-04-03-04 

Sida 12/19 
 
 

 

12 
 

Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att gå igenom den i ärendet aktuella 
specialklubbens handläggning av utställningsansökningar och ändringar samt inställda 
utställningar under de närmast tidigare åren, för fortsatt utredning och diskussion i 
UtstK om eventuell motåtgärd. 

 

 

b)Förslag på funktionärsavtal  

För UtstK fanns ett inkommet förslag på funktionärsavtal framtaget av Svenska Gårds 
och Vallhundsklubben (SGVK). 

Avtalet är framtaget att användas i samband med att läns- och specialklubbarna anlitar 
funktionärer för bestyrelse- och kommissarieuppdrag på utställning. Även ras- och 
lokalklubbar kan använda sig av avtalet.  

 

Gick UtstK igenom avtalet. Uttalade UtstK att det mycket väl kan finnas ett behov av 
att upprätta ett skriftligt avtal mellan arrangör och de bestyrelseledamöter och 
kommissarie som ska tjänstgöra på utställningsarrangemangen, speciellt som dessa har 
viktiga funktioner på utställningen och ska finnas med i utställningskatalogen.  

 

Beslöt UtstK att göra vissa justeringar i det av SGVK framtagna funktionärsavtalet för 
anpassning till läns- och specialklubbarna. Beslöt UtstK att dels informera klubbarna 
om avtalet via mejl, dels lägga in avtalet som en bilaga i Handbok för 
utställningsansvariga samt på www.skk.se   

 

 

Reservdomare 

På förekommen anledning diskuterades på DK/UtstK gemensamma möte 
tillämpningen av reservdomare på utställning.  

 

Beslöt UtstK att se över tillämpningsreglerna av reservdomare samt återkoppla till DK 
för synpunkter och eventuellt förtydligande av tillämpningen. 

 

§ 40 Bestyrelserapporter 

 

a)Bestyrelserapporter från länsklubbar – obligatoriskt från 1 januari 2013 

 

Följande länsklubbar har till dagens datum lämnat in bestyrelserapport:   

 

 Södermanlands Kennelklubb från utställningen 9-10 mars 2013 i Strängnäs 

http://www.skk.se/
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Inga händelser noterade.   

 

 Sydskånska Kennelklubben från utställningen 23-24 mars 2013 i Malmö. 

Inga händelser noterade. 

 

 Stockholms Kennelklubb från utställningen 29 – 31 mars 2013 i Kista. 
Inga händelser noterade. 

 

b) Särskild blankett för specialklubbarna  

Fanns för UtstK en bestyrelserapport särskilt framtagen för specialklubbarna.  

Blanketten är i stort sett densamma som för länsklubbarna. Där den skiljer sig åt från 

länsklubbarnas är framför allt i inledningen: ”Rasklubb/lokalavdelning skickar en 

bestyrelserapport till sin specialklubb efter varje utställningstillfälle, senast en (1) 

vecka efter utställningen. Specialklubb skickar bestyrelserapport vidare till SKK, 

Tävlingsavdelningen, 163 85 endast om det finns noteringar om händelser.” 

För specialklubb är det frivilligt att skicka in bestyrelserapport under 2013, men 

kommer att bli obligatoriskt från och med 1 januari 2014.   

 

c)Handläggning av bestyrelserapporterna mellan SKKs kommittéer. 

På det gemensamma mötet 3 april 2013 i DK och UtstK överenskom kommittéerna om 

att bestyrelserapporterna från länsklubbarna samt i det fall specialklubbar rapporterar 

under 2013, ska skickas till SKK, Tävlingsavdelningen, Ann-Sofi Flygare, men delges 

både DK och UtstK. Handläggningen sker beroende på ärendets art i berörd kommitté.  

Noterades informationen i ovan nämnda paragraf. 

 

§ 41 Utställningsprogram 

Länsklubbar 2016 

För UtstK information fanns en sammanställning över de länsklubbars ansökningar om 

utställning för år 2016 som till dagens datum inkommit via webbtjänsten Arrangera 

utställning. 
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Konstaterade UtstK att för de länsklubbar som nu ansökt via Arrangera utställning har 

det fungerat alldeles utmärkt. Fortfarande är det ungefär hälften av klubbarna som 

ännu inte begärt inloggningsuppgifter via utskickat formulär eller hos UtstK sekreterare 

Ann-Sofi Flygare, för att kunna komma in i själva programmet. 

Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att skicka ut en påminnelse till berörda 

länsklubbar samt påminna om att efter 30 april går det inte att komma in i 

webbtjänsten för att ansökan om utställning för år 2016. 

 

Specialklubbar 

Svenska Brukshundklubben, (SBK)/Svenska Riesenschnauzerklubben, skrivelse 

inkommen 26 mars 2013 avseende beslut om att upphäva det tidigare beslutet, som 

innebar SBKs avstyrkan av rasklubbens ansökan om utställning 31 maj 2014 i Vårgårda. 

Beslöt UtstK att tillstyrka anhållan från SBK/Svenska Riesenschnauzerklubben om att få 

genomföra utställningen 31 maj 2014 i Vårgårda. 

Bo Wiberg deltog inte i beslutet. 

Konstaterade UtstK att på SBK/ Svenska Riesenschnauzerklubbens ansökan är inte 

angivet vem som är certifierad utställningsarrangör, CUA på rasklubbens utställning. 

Påminner UtstK om att förutom på ansökan om utställning ska detta även anges i 

katalogen från och med 1 januari 2013 på samma sätt som bestyrelse och 

kommissarie. 

SBK/Svenska Rottweilerklubben, ansökan om att byta datum och plats från 18 maj 

2014 i Jönköping till 28/29 juni 2014 i Södertälje (hanar dag ett och tikar dag två). 

SBK/Svenska Rottweilerklubben, ansökan om att byta datum och plats från 31 maj 

2015 i Norrköping till 27/28 juni 2015 i Södertälje (hanar dag ett och tikar dag två). 

Beslöt UtstK att bifalla ansökan från SBK/Svenska Rottweilerklubben om nya datum 

och plaster ovan nämnda i enlighet med ansökan. 

Svenska spaniel och retrieverklubben ansökningar om ändringar inkomna 25 mars 

2013 gällande 2014 års utställningsprogram enligt följande: 

Från 24/25 maj Hasslarp till 29/30 maj med bibehållen plats. 

Tillägg SSRK/Flatklubben 29 maj Sundsvall (utställningen har ”fallit ur” registreringen). 
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SSRK/Springerklubben från 15 juni Arboga till Örebro med bibehållet datum. 

Från 25/26 januari Kungsör till Kumla med bibehållet datum. 

Från 12 april Sätila till 5 april Kungsbacka. 

Från 13 april Sätila till 6 april Kungsbacka. 

Från 22 november Östersund till Åre med bibehållet datum. 

Från 23 november Östersund till Åre med bibehållet datum. 

Beslöt UtstK att bifalla SSRK ändringar i utställningsprogram ovan nämnda, i enlighet 

med ansökan. 

”Doggydagarna” – jakthundklubbarna år 2014 

Ansökningar om ändringar av datum och plats från berörda jakthundklubbar med 

anledning av att samarrangemanget i Vårgårda/Tånga Hed, ”Doggydagarna” 16 

alternativt 17 augusti 2014 har upphört.  

Nya datum och platser för följande jakthundklubbar: 

Svenska Bassetklubben - 23 augusti i Backamo/Ljungskile (samarrangemang med 
Västra Kennelklubben)  
Svenska Bassetklubben/Svenska Bassethoundsällskapet har även ansökt om ändrat 
datum från 19 juli 2014 till 6 juli 2014 med bibehållen plats Tånga Hed 
 
Svenska Beagleklubben – 8 september i Gräfsnäs 
 
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar – 26 juli i Sala 
 
Svenska Taxklubben – 16 augusti i Sätila 
Svenska Taxklubben har även ansökt om ändrad plats för utställningen 29 maj 2014 i 
Sätila till ny plats Tånga Hed/Vårgårda.  
 
Svenska Vorstehklubben – 16 augusti Tånga Hed  
 
Svenska Älghundklubben – 23 augusti i Backamo/Ljungskile (samarrangemang med 
Västra Kennelklubben) 
 
Följande specialklubbar har ansökt om att få ställa in motsvarande utställning i Tånga 
Hed/Vårgårda för år 2014: 

 Svenska Dreverklubben 

 Svenska Schweisshundklubben 
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Beslöt UtstK att bevilja ovan nämnda ändringar och datum av platser enligt 
specialklubbarnas ansökan.  
 
 
§ 42  Redovisning av UtstK VU-beslut 

a) Dispenser domare/dag antal hundar 
 
Svenska Polarhundsklubben/Rasklubben för samojed, Furudal 2013-02-08 
Per-Harald Nymark 83 
 
 
Svenska Gårds och Vallhundsklubben, Motala 2013-02-24 
Karl-Erik Johansson 85 
 
Svenska Lapphundklubben/mellansvenska distriktet, Mora 2013-03-10 
Per K Andersen 85 
 
Södermanlands Kennelklubb, Strängnäs 2013-03-09-10 
Lördag 9 mars 
Per Svarstad  81 
Annika Ulltveit-Moe 82 
 
Söndag 10 mars 
Hans Almgren 83  
 
Sydskånska Kennelklubben, Malmö 2013-03-24 
Rale Cecik  81 
Joakim Ohlsson 81 
 
Wästmanlands Kennelklubb, Rocklunda 2013-04-27-28 
Lördag 27 april 
Per Kr. Andersen  81 
Söndag 28 april 
Monica Blaha 81 
Per Iversen  81 
Marie-Josée Melchior-Schlechter 83 
Birgitta Svarstad 82 
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b)Utställningar/ändringar i utställningsprogram 
 
VU i UtstK har 5 mars 2013 beviljat Svenska Bassetklubben att få ställa in utställningen 
14 april 2013 i Vilsta/Eskilstuna på grund av sjukdom och särskilda omständigheter för 
arrangör. 
 
VU i UtstK har 20 mars 2013 beviljat Svenska Spaniel och 
Retrieverklubben/Curlyklubben att få byta plats från Kydingeholm/Uppsala till 
Tångahed avseende utställningen 3 augusti 2013 med hänseende till anförda skäl 
gällande förändringar i avtal från ägarens sida. 
 
 
 
 
c)Ringsekreterarärenden 
 
VU i UtstK har 6 februari 2013 beviljat Tarja och Eveline Andersson i Vara dispens att 
förlänga tiden utöver ett år till och med 15 juni 2013, för att fullgöra 
aspiranttjänstgöringar för utbildning till auktoriserad ringsekreterare. 
 
VU i UtstK har 20 mars 2013 beviljat Andreas Lantz ansökan om dispens inkommen 19 
mars 2013 om att få göra sina elev- och aspiranttjänstgöringar som inkallande samt 
efter godkända tjänstgöringar auktoriseras som ringsekreterare med tjänstgöringar 
enbart som inkallande. Dispensansökan med anledning av att Andreas Lantz har en 
hörselskada, vilket handledaren vid teoretiska delen av ringsekreterarutbildningen 
såväl som domare och ringsekreterare där Andreas Lantz gjort sin praktik, har uttalat 
inte möter något hinder för utövande som inkallande ringsekreterare. 
 
 
d) Övriga VU-ärenden 
 
24 januari 2013 meddelade ordföranden i UtstK att Bengt Pettersson ledamot i UtstK 
och som ingått i UtstK VU  lämnar uppdraget i kommittén, på grund av familjeskäl. 
 
Efter mejlförfrågan till UtstK ledamöter beslöts att utse Jan Hallberg som ersättare i 
UtstK VU tillsammans med övriga i VU; Marie Nylander och Kerstin Eklund.   
 
Beslöt UtstK att bifalla av VU i paragrafen tagna beslut. 
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§ 43 Ringsekreterarfrågor 
 

a)Revidering av ringsekreteraravtalen. 

Beslöt UtstK att bordlägga frågan till nästa UtstK möte. 

b) Ny utformning av ringsekreterarbevis 

Ringsekreterarlegitimationerna har bytt namn och kallas för ringsekreterarbevis. 

De gäller som tidigare för två år i taget. Den som behöver förnya sitt 

ringsekreterarbevis kontaktar SKKs kansli via e-post: malin.zetterberg@skk.se. 

Förutom adress och personuppgifter, ska du när du ansöker om nytt 

ringsekreterarbevis ange när du senast tjänstgjorde som ringsekreterare på officiell 

utställning. 

§ 44  Nya raser 

Tysk spets/grosspitz finns nu registrerad i SKKs stambok. 

Tysk spets/grosspitz är en större variant av tysk spets/kleinspitz/mittelspitz. Rasen 

tillhör grupp 5 och är en spets. Rasens hemland är Tyskland. Rasen är erkänd av FCI 

och tävlar om CACIB. Tysk spets/grosspitz är inte en ras med obligatorisk mätning. 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 45  Information från FCI 

För UtstK kännedom: 

 Cirkulär 12/2013, protokoll från FCI General Committee 8-9 oktober i Bukarest. 

 Cirkulär 9/2013, Finska Kennelklubben informerar om att Suomen Koirajärjestö 

(Finnish Kennel Association) är en organisation som inte är medlem och inte 

heller erkänd av Finska Kennelklubben. 

 Cirkulär 11/2013, Société Centrale Canine pour l´Amélioration des Races de 

Chiens en France informerar om att Mrs. Cornélia Keizer är avstängd som 

exteriördomare från och med 7 februari 2013 till och med 7 februari 2014.   

 Cirkulär 4/2013, Bosnien-Herzegovinia har upprättat ett kontrakt med FCI, 

innebärande att Kinoloski Savez u Bosni i Hercegovini, (KSuBiH) från och med 1 

december 2012 är den enda klubb som FCI erkänner som medlem, från 

mailto:malin.zetterberg@skk.se
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Bosnien-Herzegovinia. FCI vill uppmärksamma övriga medlemsländer på att 

under den tiden som kontraktet löper (4 år), är det endast tre (3) 

exteriördomare som är auktoriserade för CACIB på internationella utställningar 

utanför Bosnien-Herzegovinia. Exteriördomarna är följande: Mr. Stjepan 

Krasic´(språk franska), Mr. Refet Hadzic´ (språk engelska), Mr. Vladimir 

Kovacévic´(språk engelska). Vidare uppmärksammar FCI medlemsländerna på 

att endast exportstamtavlor utfärdade av KSuBiH är de som är giltiga för CACIB 

shows. Gäller även World Winner titlar, European Winner m fl.    

 Protokoll från möte i FCI Show Commission, 2 februari 2013 och från möte i FCI 

Show och Show Judge Commissions 3 februari 2013, i Cartagena.  

Noterade UtstK informationen. 

§ 46 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 

innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs 

webbplats. 

 

Beslöt UtstK att följande paragrafen inte får offentliggöras enligt ovan nämnda:  

§ 32 b). 

 

§ 47  Nästa sammanträde 

Fastställde UtstK att kommande mötesdatum är 30 maj, 12 september samt 7 
november 2013.  

 

§ 48  Sammanträdets avslutande 

Tackade ordföranden för ett kreativt möte samt avslutades sammanträdet. 

 

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.  


