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SKK/DK nr 3-2022
2022-06-01
§ 45-68

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens, Domarkommitté, DK,
onsdagen den 1 juni 2022.

Närvarande
Ordinarie ledamöter:

Bo Skalin (ordf.), Eva Liljekvist-Borg (vice ordf.),
Johan Andersson, Eva Eriksson, Göran Johansson,
Bertil Lundgren, Fredrik Nilsson, Dodo Sandahl

Adjungerade:

Kjell Svensson, SKKs tävlings- och utbildningschef
Ulrika Henriksson, SKKs utbildningsavdelning

Protokoll:

Boa Strandberg

§ 45 Mötet öppnas
Ordföranden hälsade samtliga välkomna och mötet förklarades därefter öppnat.
§ 46 Val av justerare
Göran Johansson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 47 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.
§ 48 Föregående protokoll
DKs protokoll 2-2022 godkändes och lades till handlingarna.
§ 49 Resultatrapport
Resultatrapporten för april 2022 granskades och lades till handlingarna.
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§ 50 DKs kommande mandatperiod
a) Delegeringsordning för DK
Vid DK 2-2022 fick Johan Andersson och Bertil Lundgren i uppdrag att se över en
lämplig arbetsgång för DKs tidsbestämda uppdrag och förslaget presenterades.
DK tog del av förslaget och DKs arbetsgrupper uppdrogs att se över de olika
tidsbestämda uppdragen som berör respektive arbetsgrupp och sammanställa upplägg
och mål för dessa.
b) Uppdrag ur delegeringsordningen gällande vidareutbildning av exteriördomare
DK diskuterade det tidsbestämda uppdraget ur delegeringsordningen som berör hur
DK kan göra en extra satsning på vidareutbildning av exteriördomare för att möta den
stora efterfrågan som beräknas ske efter pandemin. DK poängterade än en gång
klubbarnas möjlighet att påverka utbildningen av exteriördomare och konstaterade att
behov finns att informera klubbarna om deras möjlighet att arrangera
utbildningsträffar på en specifik ras. Dessa utbildningsträffar utgör en större möjlighet
att fördjupa sig i en specifik ras än det gör under en domarkonferens där det är flera
raser under samma dag och begränsat med tid.
Bertil Lundgren uppdrogs att sammanställa ett förslag till brev som ska skickas ut till
klubbarna med information om möjligheten att arrangera utbildningsträffar. Förslaget
skickas sedan ut till samtliga ledamöter för synpunkter innan det skickas ut till berörda
klubbar.
Samtliga ledamöter uppdrogs att utifrån sitt eget kontaktnät informera och stötta
klubbar i att anordna utbildningsträffar.
Vidare diskuterades de regionala domarexaminationerna vilka arrangeras av Svenska
Domarföreningen, SDF, och som planeras under 2022. DK poängterade vikten av att
dessa utannonseras i god tid för att underlätta planeringen för domare.
Ordföranden samt Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att ta kontakt med SDFs ordförande för
dialog kring planering och upplägg av de regionala domarexaminationerna.
§ 51 Domarkonferenser
Redovisning av exteriördomarkonferens
Protokoll samt ekonomisk redovisning hade inkommit från Svenska Vinthundklubben,
SvVK, för godkännande efter exteriördomarkonferens den 18-20 mars 2022. Bifogat
fanns även några idéer och synpunkter från SvVK på framtida arrangemang av
exteriördomarkonferenser.
DK tog del av underlaget och konstaterade att detta inkommit för nära inpå mötet för
att ett beslut ska kunna tas i dagsläget.
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DK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på att samtliga ledamöter tagit del av
underlaget och inkommit till sekreteraren med synpunkter. Därefter tas beslut om
godkännande av DK/VU.
DK tackade SvVK för deras idéer och synpunkter. DKs arbetsgrupp för utveckling av och
stöd till exteriördomarkonferenser tar med sig dessa i sitt fortsatta arbete.
§ 52 Domarkompendier
a) Lista över domarkompendier
DK gick igenom listan över de domarkompendier som för tillfället granskas samt de
exteriördomarkonferenser som ska genomföras tillsammans med tillhörande
domarkompendier.
Domarkompendiet för tysk spets (klein-, mittel- och grosspitz) är godkänt och därmed
kan bidraget på 3 000 kronor betalas ut till klubben.
b) Reviderad version av Upprättande av domarkompendium för exteriördomare
samt uppdaterad mall för domarkompendium
Vid DK 2-2022 fick Ulrika Henriksson i uppdrag att göra smärre justeringar i
dokumentet Upprättande av domarkompendium för exteriördomare samt uppdatera
mallen för domarkompendium och resultatet presenterades.
DK beslutade att fastställa det redovisade förslaget.
§ 53 Domarfrågor
a) Domares uppdrag
En förfrågan hade inkommit från exteriördomare gällande hur DK ställer sig till domare
som önskar avsäga sig uppdrag i länder nära den ryska gränsen med hänvisning till
Rysslands invasion i Ukraina.
DK tog del av skrivningen och konstaterade att inget generellt ställningstagande kan
tas utan att detta är något som får hanteras mellan berörd domare och arrangör.
b) Domares uppdrag
En skrivelse hade inkommit gällande att en domare bokat upp sig på två olika uppdrag
under samma datum. Domaren har efter att denne blivit tillskriven av sekreteraren för
yttrande kontaktat den ena av arrangörerna och det har konstaterats att den
arrangerande klubben utlyst datumet på ett felaktigt sätt.
DK tog del av informationen som noteras utan vidare åtgärd.
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c) Domares uppdrag
För kännedom fanns information från en svensk exteriördomare om att denne
kommer att döma en och samma ras vid olika tillfällen nära inpå varandra i tid och
avstånd samt orsaken till detta.
DK noterade informationen.
d) Domares uppförande
En skrivelse hade inkommit beträffande en svensk domares uppförande vid utställning
i Ålesund, Norge, den 1 maj 2022.
DK tog del av skrivelsen som tillsvidare lämnas utan åtgärd i avvaktan på eventuell
reaktion från Norsk Kennelklubb.
e) Domares uppförande
Bertil Lundgren anmälde jäv och lämnade mötet.
En skrivelse hade inkommit gällande en svensk domares uppförande på utställning i
Gimo den 28 maj 2022. Vidare fanns ett yttrande från berörd domare.
DK tog del av skrivelsen samt yttrandet och beslutade att lämna ärendet utan åtgärd.
Bertil Lundgren anslöt åter till mötet.
f) Domares återbud till uppdrag
För kännedom fanns information från domare om att denne lämnat återbud att döma i
Tyskland med hänvisning till de nya direktiven från tyska myndigheter kring hundars
välfärd.
DK tog del av informationen och konstaterade att detta är en sak mellan domare och
arrangör.
Vidare fanns information om domare som lämnat återbud att döma vid två olika
tillfällen utomlands på grund av hälsoskäl.
DK tog del av informationen beklagade att domaren tvingats avsäga sig uppdrag på
grund av hälsoskäl.
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g) Bestyrelserapporter
Till mötet hade följande bestyrelserapporter inkommit:
Wästmanlands Kennelklubb – Västerås – 23-24 april 2022
Inga noteringar som behövde hanteras av DK.
Västra Kennelklubben – Ljungskile – 30 april-1 maj 2022
Inga noteringar som behövde hanteras av DK.
Nordskånska Kennelklubben – Hässleholm – 21-22 maj 2022
Inga noteringar som behövde hanteras av DK.
§ 54 Ansökningar
a) Gruppallroundauktorisation för grupp 9
En ansökan hade inkommit från Maritha Östlund-Holmsten beträffande
gruppallroundauktorisation för grupp 9.
DK beslutade att avslå ansökan då domaren saknar tillräcklig erfarenhet av att ha dömt
tre av de fem största raserna i gruppen.
Ordföranden uppdrogs att kontakta Maritha Östlund-Holmsten angående hennes
ansökan.
b) Honnörsdomarskap
En ansökan hade inkommit från Fredrik Norgren beträffande honnörsdomarskap.
DK beslutade att bevilja ansökan och välkomnade Fredrik Norgren som
honnörsdomare. Vidare uttalade DK ett varmt tack för hans mångåriga och väl utförda
domargärningar. Fredrik Norgren kommer att bjudas in till Stockholm Hundmässa 2022
för att avtackas.
§ 55 Exteriör sundhet
För kännedom fanns 2021 års sammanställning av Särskilda rasspecifika
domaranvisningar, SRD, för följande raser:
-

Amerikansk cocker spaniel
Blodhund
Bostonterrier
Boxer
Cavalier king charles spaniel
Ceskoslovensky vlciak
Chihuahua
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-

Chinese crested dog
Clumber spaniel
Collie
Dogue de bordeaux
Engelsk Bulldogg
Grand danois
Japanese chin
King charles spaniel
Mastiff
Mops
Norwichterrier
Pomeranian
Sankt bernhardshund
Shih tzu
Tysk schäferhund
Yorkshireterrier

DK noterade att många ras- och specialklubbar är missnöjda över hur domarna skriver
sina SRD-rapporter och att de inte stämmer överens med vad som står i kritikerna. DK
betonar vikten av att arbetsgången vid bedömning av raser ur SRD-perspektiv sker på
ett korrekt sätt.
§ 56 Övriga skrivelser
En skrivelse hade inkommit till DK samt den kommitté inom SKK som tidigare
hanterade ärenden gällande exteriör sundhet angående oro kring den exteriöra
utvecklingen av landseer.
DK tog del av skrivelsen och beslutade att bordlägga ärendet i väntan på mer
information.
Ordföranden uppdrogs att ta kontakt med skrivelsens avsändare för eventuell vidare
åtgärd för att sedan skickas vidare till DK/VU för beslut.
§ 57 Arbetsgrupper
a) Arbetsgruppen för utveckling av distansutbildningar för exteriördomare
Deltagare i arbetsgruppen är Göran Johansson som sammankallande samt
Eva Liljekvist-Borg.
Arbetsgruppen hade inget att rapportera.
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b) Arbetsgruppen för utveckling av och stöd till exteriördomarkonferenser
Deltagare i arbetsgruppen är Fredrik Nilsson som sammankallande, Bertil Lundgren,
Marie Callert, Jan-Erik Ek samt Henrik Johansson.
Arbetsgruppen redovisade namn på de deltagare som tackat ja till att ingå i gruppen
samt de namn som ska tillfrågas.
c) Arbetsgruppen för generella domarkonferensen
Deltagare i arbetsgruppen är ordföranden, Eva Liljekvist-Borg, Johan Andersson,
Thomas Uneholt, Ulrika Henriksson samt Kjell Svensson.
Arbetsgruppen rapporterade från deras senaste planeringsmöte inför den generella
domarkonferensen.
d) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare
Vid DK 1-2022 utsågs en arbetsgrupp i form av ordföranden, Thomas Uneholt samt
Kjell Svensson vilken uppdrogs att utvärdera rutinen kring granskning av utländska
domare som ska döma i Sverige för första gången. Arbetsgruppen hade till dagens
möte lämnat en rapport på det utförda uppdraget som DK tog del av.
DK beslutade att föreslå Centralstyrelsen, CS, att avskaffa rutinen att granska
utländska exteriördomare som ska döma för första gången i Sverige. Detta utifrån att
avsedd effekt av rutinen inte kan säkerställas. DK uppmärksammar CS på att hänsyn
behöver tas till det ursprungliga beslutet från Kennelfullmäktige 2015.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
e) Arbetsgruppen för nya allrounddomare
Deltagare i arbetsgruppen är Bo Skalin, Eva Liljekvist-Borg, Dodo Sandahl samt
Thomas Uneholt.
Arbetsgruppen hade inget att rapportera.
f) Projektgrupp för FCI Breed-specific education
Deltagare i projektgruppen är Nina Karlsdotter samt Ulrika Henriksson som kanslistöd.
Arbetsgruppen hade inget att rapportera.
§ 58 Domarutbildning
a) Gruppallroundutbildning
För kännedom fanns en lista över av DK godkända ansökningar om att få genomföra
utbildning till gruppallrounddomare.
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b) Ansökan om avbrytande av utbildningsprogram
En ansökan hade inkommit från Ann Carlström om att avbryta hennes
gruppallroundutbildningsprogram för grupp 5.
DK beslutade att godkänna ansökan.
DK beslutade att domaren får slutföra de raser hon är aspirantkallad på men att hon
behöver tillstyrkan från specialklubben för övriga raser enligt gängse rutin.
c) Gruppallroundutbildning för grupp 3
En ansökan hade inkommit från Monica Vikner Stafberg beträffande
gruppallroundutbildning för grupp 3.
DK beslutade att godkänna ansökan samt tillfråga en domare utanför DK att bli
kontaktperson.
d) Central kurs i anatomi och bedömning
För kännedom fanns en lista över deltagarna vid den centrala kursen i anatomi och
bedömning den 8-10 april 2022 samt den 6-8 maj 2022.
Vidare presenterades en sammanställning av utvärderingen efter kurserna i anatomi
och bedömning den 8-10 april 2022 samt den 6-8 maj 2022. DK konstaterade att
kurserna fått positivt gensvar och att lärarna fått goda omdömen.
e) Preparandkurs
För kännedom fanns DK/VUs beslut tagna den 22 mars 2022 att:
- preparandlärare för 2023 är Eva Eriksson, Nina Karlsdotter, Paul Stanton,
Svante Frisk, Cindy Pettersson, Anna Fors Ward samt Patric Ragnarsson.
- deltagare i uttagningsgruppen som även genomför intervjuerna inför
preparandkursen 2023 är ordföranden, Thomas Uneholt, Eva Liljekvist-Borg
samt Nina Karldotter.
- de som ska medverka under det praktiska inträdesprovet är Johan Andersson,
Eva Liljekvist Borg, Eva Eriksson, Nina Karlsdotter, Jeanett Lemmeke, Patrik
Cederlöf, Cindy Pettersson, Paul Stanton, Svante Frisk, Dodo Sandahl.
En fråga uppkom om centralproven i anatomi samt regler och bedömning ska rättas
anonymt eller inte.
DK beslutade att proven rättas anonymt.
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f) Aspirantdomare och examinatorer
En diskussion uppkom om aspiranters val av examinatorer. DK konstaterade att
aspiranten själv väljer vilka av de godkända examinatorerna de vill göra sin
examination för men att det är DK som slutligt fastställer examinatorer.
g) Examinationer och elev- & aspiranttjänstgöring
En sammanställning över regionala domarexaminationer 2022 presenterades.
DK tog del av informationen.
h) Vidareutbildning på svenska raser
För kännedom fanns minnesanteckningarna från det digitala mötet med specialklubbar
för de svenska raserna tillsammans med representanter ur DK den 30 mars 2022.
Ordföranden, Eva Liljekvist-Borg samt Göran Johansson informerade om de möten de
haft med specialklubbar för de svenska raserna. Arbetet fortsätter och det planeras nu
att ha möten med de berörda specialklubbarna separat.
i) Skrivelsen – Utbildning på de fyra brakycefala fokusraserna
Till DK 2-2022 hade en skrivelse inkommit från MopsOrden beträffande utbildning av
exteriördomare för fyra av de fem brakycefala pilotraserna. DK beslutade då att skicka
tillbaka skrivelsen till klubben med hänvisning till att berörda specialklubbar får
inkomma med en gemensam skrivelse för vidare hantering.
Samma skrivelse hade nu inkommit men denna gång från specialkubben Svenska
Klubben för Engelsk Bulldogg samt rasklubbarna Svenska Bostonterrierklubben, Fransk
Bulldogg Klubb och MopsOrden.
DK tog del av skrivelsen och konstaterade även denna gång att samtliga berörda
specialklubbar behöver inkomma med en skrivelse för att ärendet ska hanteras.
DK ser dock positivt på att klubbarna tar initiativ till hur utbildningen av
exteriördomare ska gå till och att de värnar om att förstärka kompetensen för sina
raser. DK betonade även vikten av att utbildningen på dessa raser håller en hög
kvalitet. DK föreslår att klubbarna anordnar utbildningsträffar för respektive ras som
domare kan närvara vid inför en examination. Att ta bort aspiranttjänstgöringen i
utställningsring ser inte DK som en lämplig lösning men vill uppmuntra klubbarna till
att fördjupa utbildningen med att föreslå att fler elevtjänstgöringar ska göras innan
examination.
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§ 59 Redovisning av beslut från Domarkommitténs verkställande utskott, DK/VU
a) DK/VU-beslut sedan DK 2-2022
DK beslutade fastställa DK/VUs beslut:
- att avslå förfrågan från deltagare att få skriva centralprovet i anatomi och
bedömning utan att ha närvarat under samtliga dagar av den centrala kursen i
anatomi samt regler och bedömning.
- att avslå förfrågan från deltagare om att få skriva centralprovet i anatomi och
bedömning vid ett annat tillfälle än det som är utannonserat.
- att Karin Sjöholm Östlunds utbildning för grupp 5 är slutförd enligt
utbildningsplanen.
- att bevilja Yvonne Brink, Anita Whitmarsh samt Bo Wiberg följdauktorisation på
vostotjnoevropejskaja ovtjarka.
- att Henrik Härlings utbildning för grupp 8 är slutförd enligt utbildningsplanen.
b) Redovisning av auktorisationer
Auktorisationer genom elev- och aspiranttjänstgöring i utställningsring
Martin Adner
clumber spaniel
sussex spaniel
spinone
weimaraner (korthårig och långhårig)
Margaretha Carlsson

hollandse herdershond (korthårig, långhårig och
strävhårig)

Christina Daniels

bedlingtonterrier
lhasa apso

Anette Edlander

pinscher
bichon frisé

Gunnar Furvik

australian shepherd
norsk älghund, svart

Åsa Fröding

volpino italiano

Inger Hansson

russkiy toy (långhårig och släthårig)

Catharina Hasselgren

ceskyterrier
släthårig foxterrier

Julia Hierner

grosser schweizer sennenhund

Henrik Härling

nederlandse kooikerhondje
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Annelie Karlsson

chesapeake bay retriever

Ted Karlsson

finsk spets
norrbottenspets

Jeanett Lemmeke

belgiska vallhundar
(groenendael/laekenois/malinois/tervueren)
collie (korthårig och långhårig)

Mats Lindborg

lancashire heeler

Per Lundström

pudel (samtliga storlekar)

Maria Lönnhammar

greyhound

Charlotta Mellin

bracco italiano
korthårig vorsteh

Anci Niklasson

kleiner münsterländer
korthårig vorsteh

Mikael Nilsson

bearded collie
sankt bernhardshund (korthårig och långhårig)

Lena Persson

basenji

Karin Sjöholm Östlund

isländsk fårhund

Sonny Ström

bracco italiano
breton

Monica Vikner Stafberg

tibetansk spaniel

Auktorisationer genom examination
Johan Andersson
engelsk bulldogg
Christina Daniels

tysk jaktterrier

Alexandra Drott Staedler

papillon/phalène

Åsa Fröding

bullterrier/miniatyrbullterrier
saluki
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Gunnar Furvik

vit herdehund

Catharina Hasselgren

tysk jaktterrier

Charlotta Mellin

rhodesian ridgeback
fransk bulldogg

Mikael Nilsson

engelsk bulldogg

Johan Sandström

skyeterrier
fransk bulldogg

Karin Sjöholm Östlund

svensk lapphund

§ 60 Ledamöternas uppdrag
Lista över ledamöternas uppdrag
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden och till protokollet
noteras följande:
3-2020
§ 50 b)

Uppdrogs till samtliga ledamöter att börja fundera på lämpliga traineer
som kan gå tillsammans med lärarna under preparandkursen som
tidigare var planerad till 2022 men som nu flyttats fram till 2023.

Uppdraget utgår då DK/VU i samband med uttagning av lärare till preparandkursen
beslutade att inte ha några traineer.
5-2021
§ 99 h)

Vidare fanns en skrivelse från en domare som överklagar ett avslag från
en specialklubb. DK tog del av klubbens avslag samt skrivelsen från
domaren och konstaterade att det fanns oklarheter till avslaget som
behövde förtydligas. Ordföranden och Dodo Sandahl uppdrogs att ta
kontakt med specialklubben för att få ett förtydligande av klubbens
avslag.

Dodo Sandahl rapporterade att uppdraget är genomfört.
1-2022
§ 12 e)

DK konstaterade att det är tid för att utvärdera rutinen för granskning av
inbjudan av utländska domare och Thomas Uneholt, Bo Skalin samt
Kjell Svensson uppdrogs att se över detta.

Uppdraget är genomfört och redovisas under § 57 d).
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2-2022
§ 30 a)

Johan Andersson samt Bertil Lundgren uppdrogs att till nästkommande
möte se över en lämplig arbetsgång för DKs tidsbestämda uppdrag.

Uppdraget är genomfört och presenteras under § 50 a).
2-2022
§ 32 b)

Ulrika Henriksson uppdrogs att utifrån utkastet med kompletterande
information uppdatera dokumentet Upprättande av domarkompendium.

Uppdraget är genomfört och presenteras under § 52 b).
2-2022
§ 32 b)

Vidare uppdrogs Ulrika Henriksson att uppdatera förslaget till mallen för
domarkompendierna så att den följer aktuell FCI-standard. Mallen
kommer att skickas ut till aktuella klubbar inför arbetet med deras
domarkompendier som ett alternativ till utformning.

Uppdraget är genomfört och presenteras under § 52 b).
2-2022
§ 35 a)

För kännedom fanns en lista över av DK godkända ansökningar om att få
genomföra utbildning till gruppallrounddomare.
Ulrika Henriksson uppdrogs att ta kontakt med Kjell Lindström för
rapportering kring de domare till vilka han är utsedd kontaktperson.

Ulrika Henriksson rapporterade att uppdraget är genomfört.
2-2022
§ 35 b)

DK/VU samt Eva Eriksson uppdrogs att utse lärarna till preparandkursen
samt utse bedömarna vid det praktiska inträdesprovet.

Beslut om lärare till preparandkursen samt om bedömare vid det praktiska
inträdesprovet har tagits och uppdraget är därmed genomfört.
2-2022
§ 37

Bo Skalin uppdrogs att bli ny kontaktperson för Gertrud Hagström i
gruppallroundutbildningsprogrammet.

Bo Skalin rapporterade att uppdraget är genomfört.
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§ 61 Information från DK samt kansli
a) Ordföranden
- Informerade om situationen i Tyskland med de nya direktiven från tyska
myndigheter kring hundars välfärd.
b) Ledamöter
- Eva Liljekvist-Borg tog upp frågan gällande SINK-skatt då det finns indikationer
på att den är svår att förstå för utländska exteriördomare och funktionärer.
DK konstaterade att det kan finnas behov av att förtydliga till klubbarna vad
som gäller kring SINK-skatten och beslutade att ta upp detta som en punkt på
det gemensamma mötet med Utställningskommittén den 31 augusti 2022.
c) Tävlings- och utbildningschefen
- Inget att rapportera.
d) Sekreteraren
- Informerade om det utskick som gått ut den 24 mars 2022 till SKKs klubbar
gällande det nya systemet för utställningsadministration.
e) Utbildningsavdelningen
- Informerade om det utskick som gått ut den 2 maj 2022 till berörda
exteriördomare med information om den nyligen FCI-erkända rasen continental
bulldog.
§ 62 Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI
För kännedom fanns följande dokument från FCI:
a) Cirkulär
- 13/2022 med information från Brasiliens Kennelklubb om deras nya
kontaktuppgifter.
- 14/2022 med information om att FCI beslutat att frysa alla kontakter med
Egyptens Kennelklubb tills vidare.
- 16/2022 med information från Sloveniens Kennelklubb att exteriördomaren
Terezija Zinka Rovans avstängning upphört sedan den 11 mars 2022.
- 18/2022 med information från Moldaviens Kennelklubb att exteriördomarna
Liudmila Lavrovas och Leonid Sivacs avstängningar upphört sedan den
1 januari 2022.
- 20/2022 med information från Marockos Kennelklubb om deras nya
kontaktuppgifter.
- 21/2022 med information från Sri Lankas Kennelklubb om deras nya
kontaktuppgifter.
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b)
-

Allmän information
Beslut från möte med FCI General Committee den 30 mars 2022.
Protokoll från FCI Europe Section General Committee den 25 april 2022.
Information till ukrainska uppfödare.
Lista över de klubbar som skänkt pengar till Ukraina.
Ett riktat tack från FCIs VD till de som donerat till Ukrainas Kennelklubb.
Inbjudan till webbinarium med FCI Youth Commission den 13 april 2022.
Kalender över internationella utställningar 2022-2024.
Program för det gemensamma mötet med FCI Show Commission och FCI Show
Judges Commission den 26 april 2022.
Minnesanteckningar från den svenska delegaten Thomas Uneholt efter det
gemensamma mötet med FCI Show Commission och FCI Show Judges
Commission den 26 april 2022.

§ 63 Information från Nordisk Kennel Union, NKU
För kännedom fanns följande dokument från NKU:
-

Protokoll från möte med NKU/AU den 29 mars 2022.
Protokoll från möte med NKU Show Group den 29 mars 2022.

§ 64 Protokoll samt protokollsutdrag
a) Centralstyrelsen, CS
För kännedom fanns protokoll från CS möte 2-2022 den 2 mars 2022 samt från
CS möte 3-2022 den 28 april 2022.
b) Utställningskommittén, UtstK
För kännedom fanns protokoll från UtstK möte 2-2022 den 27 april 2022.
Protokollsutdrag från UtstK möte 2-2022
§ 34 Policy/regelfrågor
a) Regelverk exteriörbedömning
Arbetet med regelverket fortsätter. Som en del i att få regelverket så
komplett som möjligt uppdrogs sekreteraren att genom
Domarkommittén, DK, be domare som dömt på exteriörbedömning om
deras synpunkter.
DK tog del av protokollsutdraget och samtliga ledamöter uppdrogs att inkomma till
sekreteraren med synpunkter.
c) Kommittén för rashundars sundhet, KRS
För kännedom fanns protokoll från KRS möte 1-2022 den 28 februari 2022 samt från
KRS möte 2-2022 den 1 april 2022.
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d) Utbildningskommittén, UK
För kännedom fanns protokoll från UK möte 2-2022 den 1 april 2022.
e) Standardkommittén, StandK
För kännedom fanns protokoll från StandK möte 1-2022 den 20 april 2022.
f) Kommittén för hundars mentalitet, KHM
För kännedom fanns protokoll från KHM möte 2-2022 den 4 mars 2022.
g) Avelskommittén, AK
För kännedom fanns protokoll från AK möte 1-2022 den 1 februari 2022 samt från
AK möte 2-2022 den 5 april 2022.
§ 65 Övriga frågor
Inga inkomna ärenden.
§ 66 Nästa möte
Datum för nästkommande möte är den 31 augusti 2022 samt den 1 september 2022
där mötet den 31 augusti är gemensamt med UtstK.
§ 67 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
DK beslutade att § 54 a) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.
§ 68 Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla för dagens möte och det förklarades därefter avslutat.

Vid protokollet:

Boa Strandberg

Justeras:

Bo Skalin

Göran Johansson

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.

