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2022-09-01
§ 69-90

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

Närvarande
Ordinarie ledamöter:

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

Anmält förhinder:

Dodo Sandahl

Adjungerade:

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

Protokoll:

Boa Strandberg

§ 69 Mötet öppnas
Ordföranden hälsade samtliga välkomna.
En tyst minut hölls för exteriördomaren Henrik Härling som avlidit.
Mötet förklarades därefter öppnat.
§ 70 Val av justerare
Bertil Lundgren utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 71 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.
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§ 72 Föregående protokoll
DK gick igenom DKs protokoll 3-2022. Vid DK 3-2022 § 58 i) konstaterades att det strax
efter mötet hade inkommit en ny skrivelse med Svenska Dvärghundklubben, SDHK,
som ytterligare avsändare.
DK tog del av informationen och ser fram emot att berörda klubbar tar fram en
utbildning som de kan hänvisa domare till som vill utbilda sig på raserna.
DKs protokoll 3-2022 lades därefter till handlingarna.
§ 73 Resultatrapport
Resultatrapporten för juli 2022 granskades och lades till handlingarna.
§ 74 Domarkonferenser
Ansökan om exteriördomarkonferens 2025
Som underlag för beslut om domarkonferenser 2025 fanns en lista över vilka raser som
har haft och ska ha exteriördomarkonferenser mellan åren 1990-2024.
Tre klubbar hade inkommit med ansökan samt budget för bidragsberättigad konferens
för exteriördomare 2025.
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben, SBaK, hade inkommit med ansökan om att få arrangera
bidragsberättigad exteriördomarkonferens under en helg 2025 vid ett datum som SBaK
önskar att DK ger förslag på. Bifogat ansökan fanns preliminär budget.
Följande raser kommer behandlas under konferensen:
- Basset artésien normand
- Basset bleu de gascogne
- Basset fauve de bretagne
- Basset hound
- Grand basset griffon vendéen
- Petit basset griffon vendéen
DK beslutade att godkänna SBaKs ansökan om att få genomföra konferensen och
föreslår datumet 22-23 mars 2025. Bidragsnivån är 75 % av konferenskostnaderna,
högst 100 000 kr.
Svenska Spaniel och Retrieverklubben
Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, hade inkommit med ansökan om att få
arrangera bidragsberättigad exteriördomarkonferens den 20-21 september 2025.
Bifogat ansökan fanns preliminär budget.
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Följande raser kommer behandlas under konferensen:
- Chesapeake bay retriever
- Curly coated retriever
- Flatcoated retriever
- Golden retriever
- Labrador retriever
- Nova scotia duck tolling retriever
DK beslutade att godkänna SSRKs ansökan om att få genomföra konferensen den
20-21 september 2025. Bidragsnivån är 75 % av konferenskostnaderna, högst
100 000 kr.
Svenska Spets- och Urhundklubben
Svenska Spets- och Urhundklubben, SSUK, hade inkommit med ansökan om att få
arrangera bidragsberättigad exteriördomarkonferens under en dag i oktober
alternativt i november 2025. Bifogat ansökan fanns preliminär budget.
Följande raser kommer behandlas under konferensen:
- Canaan dog
- Chow chow
- Eurasier
- Perro sin pelo del perú
- Thai ridgeback dog
- Xoloitzcuintle
Dessutom planeras en digital presentation av följande raser:
- Hokkaido
- Kai
- Kishu
- Korea jindo dog
- Shikoku
DK beslutade att godkänna SSUKs ansökan om att få genomföra konferensen den
18 oktober 2025. Bidragsnivån är 75 % av konferenskostnaderna, högst 50 000 kr.
§ 75 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.
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Domarkompendiet för alaskan malamute, grönlandshund, isländsk fårhund,
samojedhund, siberian husky, akita och american akita är godkända och därmed kan
bidraget på 3 000 kronor betalas ut till klubbarna.
b) Digitala domarkompendium
DK/VU hade den 21 juni 2022 beslutat att bevilja Svenska Isländsk Fårhundklubben,
SIFK, att vid deras exteriördomarkonferens den 1 oktober 2022 på prov endast ha
digitalt domarkompendium. Detta under förutsättning att den digitala versionen går
att skriva ut för de som vill. Efter konferensen vill DK att SIFK utfärdar en utvärdering
till domarna som närvarat där de har möjlighet att lämna synpunkter på upplägget
med digitalt domarkompendium. Resultatet av utvärderingen redovisas sedan till DK.
§ 76 Domarfrågor
a) Domares bedömning
En skrivelse hade inkommit gällande en domares möjlighet att på ett korrekt sätt
kunna bedöma en hund samtidigt som domaren har ena armen i gips.
DK tog del av skrivelsen och hade inget mer att tillägga än det svar från kansliet
skrivelsens avsändare fått sedan tidigare att det blir en bedömning mellan domare och
arrangör om domaren kan genomföra uppdraget. Vidare konstaterades att det inte är
möjligt att ta ett principbeslut kring detta då varje situation skiljer sig från fall till fall.
b) Domares uppförande
En skrivelse hade inkommit gällande en domares uppförande vid en utställning i
Eskilstuna den 20 augusti 2022.
DK tog del av skrivelsen och ordföranden samt vice ordföranden uppdrogs att ta
kontakt med berörd domare för ett samtal.
Vidare diskuterades behovet av ett tillägg om personliga egenskaper och bemötande
mot andra i utbildningsgången för exteriördomare i grundutbildning under rubriken
Formella krav och personliga egenskaper i Regler och riktlinjer för utbildning av
exteriördomare.
Kjell Svensson samt Ulrika Henriksson uppdrogs att till DK 5-2022 ta fram ett förslag på
formulering.
c) Domares uppförande
Bo Skalin anmälde jäv och lämnade mötet.
En skrivelse hade inkommit gällande en domares uppförande vid en utställning på
Gotland den 14 maj 2022. Vidare fanns yttranden från berörd domare, ringsekreterare,
arrangör samt från en fotograf som närvarade vid utställningen.
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DK tog del av skrivelsen samt yttranden. I yttrandena från ringsekreterare, arrangör
samt från fotografen betonas att de inte upplevt att domaren betett sig klandervärt.
DK beklagade dock att skrivelsens avsändare ändå upplevt situationen negativt. Vidare
poängterade DK att det är viktigt att upplevelser av det här slaget respekteras och
behandlas med noggrannhet. Skrivelsen lades därefter till handlingarna.
Bo Skalin anslöt åter till mötet.
d) Domares uppförande
Det har kommit till DKs kännedom att tjänstgörande domare vid utställningen i
Ljungskile den 27-28 augusti 2022 utryckt sig kritiskt och nedlåtande mot en
tjänsteman inom SKK-organisationen som i sin tjänst närvarade på utställningen.
DK diskuterade ärendet ingående och uttalade att det bemötande som inträffat mot
SKKs tjänsteman är oacceptabelt. I SKKs Regler och anvisningar för exteriördomare
samt domaretiska regler framgår under punkt 1 att man som auktoriserad domare har
en framskjuten förtroendepost inom SKK och DK poängterade att domare förväntas att
uppträda därefter.
e) Domaruppdrag utanför SKK-organisationen
En specialklubb hade inkommit med en fråga gällande hur DK ser på att en
auktoriserad domare har domaruppdrag i en klubb utanför SKK-organisationen.
DK tog del av ärendet och beslutade att påminna berörd domare om punkt 10 i SKKs
Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler där det framgår
att: Domare ska, när denne åtar sig uppdrag inom eller utom SKK-organisationen, samt
i samband med uppdragets genomförande, handla och uppträda på sådant sätt att det
inte skadar eller motverkar SKK, dess medlemsorganisationer eller trovärdigheten för
den auktorisation SKK har utfärdat för domaren.
f) Bestyrelserapporter
Till mötet hade följande bestyrelserapporter inkommit:
Sydskånska Kennelklubben – Malmö – 16-17 april 2022
Ingen notering som behövde hanteras av DK.
Uppsala Läns Kennelklubb – Gimo – 28-29 maj 2022
En notering fanns om en domare som rökt på utställningsplatsen trots rökningsförbud
och uppmaning att inte göra detta.
DK tog del av informationen.
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Östergötlands Kennelklubb – Norrköping – 4-5 juni 2022
Johan Andersson anmälde jäv och lämnade mötet.
En notering fanns om en domare som inte velat fylla i SRD-rapporten samt en notering
om domarens uppträdande under och efter bedömningen.
DK/VU beslutade den 9 juni 2022 i dialog med berörd domare att med hänvisning till
det inträffade på utställningsplatsen lägga dennes auktorisation vilande tills vidare på
grund av hälsoskäl.
Till mötet hade ytterligare material kring ärendet inkommit.
DK tog del av bestyrelserapporten samt bilagor och diskuterade ärendet ingående. DK
ser mycket allvarligt på det ytterligare material som inkommit och konstaterade att
ärendet behöver utredas ytterligare innan vidare beslut kan tas.
DK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på yttranden från domare samt berörda
personer.
Johan Andersson anslöt åter till mötet.
Norra Älvsborgs Kennelklubb – Vänersborg – 11-12 juni 2022
Ingen notering som behövde hanteras av DK.
Dalarnas Kennelklubb – Leksand – 18-19 juni 2022
Ingen notering som behövde hanteras av DK.
Västerbottens Kennelklubb – Vännäs – 18-19 juni 2022
Ingen notering som behövde hanteras av DK.
Södra Norrbottens Kennelklubb – Piteå – 27-29 juni 2022
Ingen notering som behövde hanteras av DK.
Norra Norrbottens Kennelklubb – Gällivare – 1-2 juli 2022
En notering fanns om en domares uppträdande under och efter bedömningen.
Domarens hemlands kennelklubb är informerad och har tagit beslut om åtgärd mot
domaren.
Södra Älvsborgs Kennelklubb – Borås – 1-3 juli 2022
En notering fanns om en domare som vid utställningen tjänstgjort som
bestyrelseledamots uppförande mot en funktionär. Yttranden fanns från domare och
funktionärer.
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Eva Liljekvist-Borg informerade om att hon haft ett samtal med berörd domare efter
händelsen och DK poängterar att domare måste uppföra sig oavsett om de agerar
domare eller har andra funktioner.
Hallands Kennelklubb – Tvååker – 8-9 juli 2022
En notering fanns om ett klagomål från en utställare på en domares hantering av en
hund under bedömningen. DK noterade informationen och konstaterade att
bestyrelsen hanterat händelsen på plats.
Hälsinglands Kennelklubb – Alfta – 9-10 juli 2022
En notering fanns om en domare som inte dömt enligt standarden. Ärendet
hanterades av bestyrelsen på plats.
Vidare fanns en notering om en oenighet mellan domare och arrangör gällande giltigt
skäl för sen avbokning av domaren.
DK tog del av informationen samt yttrande från domare och beslutade att överlåta till
de båda parterna att komma överens i ärendet.
En notering fanns om en domares långsamma bedömning vilket medfört till att
finaltävlingarna blivit försenade.
DK tog del av informationen och ordföranden uppdrogs att ta kontakt med berörd
domare.
Södra Norrbottens Kennelklubb – Piteå – 15-17 juli 2022
Ingen notering som behövde hanteras av DK.
Stockholms Kennelklubb – Märsta – 23-24 juli 2022
En notering fanns om en domares uppförande samt bedömning.
DK tog del av informationen och beslutade att informera domarens hemlands
kennelklubb om det som inträffat.
För kännedom fanns information om att en domare, på grund av ett snabbt domarbyte
under utställningsdagen, tjänstgjort som ringsekreterare för en ras domaren är
auktoriserad på. Bestyrelsen gav klartecken till detta på plats och DK bekräftar att
domaren i och med omständigheterna fått dispens för att lösa situationen på ett
smidigt sätt.
Wästmanlands Kennelklubb – Västerås – 23-24 juli 2022
Ingen notering som behövde hanteras av DK.
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Värmlands Kennelklubb – Ransäter – 30-31 juli 2022
Ingen notering som behövde hanteras av DK.
Jämtland-Härjedalens Kennelklubb – Svenstavik – 6-7 augusti 2022
Ingen notering som behövde hanteras av DK.
Blekinge Kennelklubb – Ronneby – 13-14 augusti 2022
En notering fanns om en konflikt mellan två utställare där den ena är auktoriserad
domare.
DK tog del av informationen och beslutade att bordlägga ärendet i väntan på
yttranden från berörda personer.
En notering fanns om en domare som gått passiv elev vilket hade medfört att
bedömningen blivit försenad. Det meddelades också att domaren i förväg inte hade
anmält att denne skulle gå som passiv elev.
DK tog del av informationen och poängterade att en passiv elev ska vara just passiv och
ska därmed inte påverka tiden för bedömningen. Vidare poängterade DK att en passiv
elev ska anmälas till domaren och arrangören senast sju dagar innan
utställningstillfället.
DK beslutade att tillskriva domaren som gått passiv elev samt domaren som godkänt
den passiva eleven och påminna om gällande regler.
Örebro Läns Kennelklubb – Askersund – 13-14 augusti 2022
Ingen notering som behövde hanteras av DK.
Södermanlands Kennelklubb – Eskilstuna – 20-21 augusti 2022
Ingen notering som behövde hanteras av DK.
Östergötlands Kennelklubb – Norrköping – 20-21 augusti 2022
En notering fanns om en domares uppförande. DK tog del av informationen.
Gotlands Kennelklubb – Gotland – 27-28 augusti 2022
Ingen notering som behövde hanteras av DK.
Svenska Spaniel och Retrieverklubben – Sundsvall – 28-29 maj 2022
Ingen notering som behövde hanteras av DK.
Specialklubben för Rhodesian Ridgeback Sverige – Tumba – 11 juni 2022
Ingen notering som behövde hanteras av DK.
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Svenska Dvärghundklubben – Vänersborg – 12 juni 2022
En notering fanns om ett domarbyte som behövde göras på plats då aktuell domare
inte var auktoriserad för samtliga raser denne skulle döma. DK tog del av
informationen.
Svenska Shetland Sheepdogklubben – Piteå – 15 juli 2022
Ingen notering som behövde hanteras av DK.
Svenska Terrierklubben – Luleå – 15 juli 2022
Ingen notering som behövde hanteras av DK.
Svenska Terrierklubben – Ransäter – 30 juli 2022
En notering fanns om en domare som inte ville döma en hund på grund av att domaren
upplevde att hunden hade svårt att andas. Berörd domare hade tillskrivits och
inkommit med ett yttrande där domaren medger att denne skulle hanterat situationen
annorlunda.
DK tog del av informationen samt yttrande och konstaterade att domaren har insett
att denne skulle agerat på ett annat sätt och ärendet lades därefter till handlingarna
utan vidare åtgärd.
Svenska Stövarklubben – Olofström – 31 juli 2022
Ingen notering som behövde hanteras av DK.
Svenska Vinthundklubben – Västerås – 31 juli 2022
Ingen notering som behövde hanteras av DK.
§ 77 Ansökningar
a) Gruppallroundauktorisation för grupp 5
En ansökan hade inkommit från Christina Bjerstedt-Ohlsson beträffande
gruppallroundauktorisation för grupp 5.
DK beslutade att godkänna Christina Bjerstedt-Ohlssons ansökan.
b) Gruppallroundauktorisation för grupp 9
En ansökan hade inkommit från Cindy Pettersson beträffande
gruppallroundauktorisation för grupp 9.
DK beslutade att godkänna Cindy Petterssons ansökan.
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c) Gruppallroundauktorisation för grupp 8
En ansökan hade inkommit från Joakim Ohlsson beträffande
gruppallroundauktorisation för grupp 8.
DK beslutade att godkänna Joakim Ohlssons ansökan.
d) Döma en av SKK inte erkänd ras
Bertil Lundgren anmälde jäv och lämnade mötet.
En ansökan hade inkommit från Bertil Lundgren, gruppallrounddomare för grupp 8,
beträffande att få döma murray river retriever, som inte är erkänd av SKK, under två
tillfällen i Australien 2023.
DK beslutade att godkänna ansökan.
Bertil Lundgren anslöt åter till mötet.
e) Överföring av auktorisation från annat land
En ansökan hade inkommit från domare om att få föra över sin polska auktorisation
med nationell status till Sverige.
DK beslutade att bordlägga ansökan i väntan på information från den Polska
Kennelklubben beträffande vad som återstår för att domaren skulle ha erhållit
internationell status i Polen.
Kansliet uppdrogs att kontakta Polska Kennelklubben.
§ 78 Exteriör sundhet
a) Sammanställningar SRD
För kännedom fanns 2021 års sammanställning av Särskilda rasspecifika
domaranvisningar, SRD, för följande raser:
-

Basset hound
Bullmastiff
Chow chow
Griffon belge, griffon bruxellois, petit brabançon
Pekingese
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b) Arbetsgrupp SRD
DK har av SKKs ordförande erhållit ett uppdrag att under DK forma en grupp som
omhändertar arbetet med SRD/BSI. DK ska senast den 1 oktober 2022 lämna förslag på
arbetsgruppens sammansättning och arbetsform till presidiet.
Till mötet fanns ett förslag på uppdaterad delegeringsordning för DK innehållandes ett
tillägg kring ansvaret för SRD.
DK tog del av underlaget och diskuterade arbetsgruppens ansvar och uppgift ingående.
DK konstaterade att det utökade ansvaret för SRD skulle innebära en ohållbar situation
för DK i förhållande till kommitténs övriga ansvarsområden.
DK beslutade att föreslå CS att ansvaret för SRD ska ligga i en egen arbetsgrupp direkt
under CS då DK inte anser sig ha förutsättningar för att åta sig ett sådant uppdrag.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
b) Gemensamt möte DK, AK och KHM
För kännedom fanns information om det gemensamma möte med DK, Avelskommittén
och Kommittén för Hundars Mentalitet som planeras den 28 oktober 2022.
§ 79 Arbetsgrupper
a) Arbetsgruppen för utveckling av distansutbildningar för exteriördomare
Deltagare i arbetsgruppen är Göran Johansson som sammankallande samt
Eva LiljekvistBorg.
Arbetsgruppen hade inget att rapportera.
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 informerade om en viss omfördelning av kontaktpersoner för beviljade
exteriördomarkonferenser.
c) Arbetsgruppen för generella domarkonferensen
Deltagare i arbetsgruppen är ordföranden, Eva Liljekvist-Borg, Johan Andersson,
Thomas Uneholt, Ulrika Henriksson samt Kjell Svensson.
Arbetet fortgår genom digitala planeringsmöten.
d) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare
Arbetsgruppen hade inget att rapportera.
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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.
§ 80 Domarutbildning
a) Gruppallroundutbildning
För kännedom fanns en lista över av DK godkända ansökningar om att få genomföra
utbildning till gruppallrounddomare.
b) Praktiskt inträdesprov
För kännedom fanns resultaten från SKKs centralprov som arrangerades den
11 juni 2022 samt de deltagare som anmält sig till det praktiska inträdesprovet den
8-9 oktober 2022. Vidare fanns för kännedom information om de funktionärer som ska
närvara vid det praktiska inträdesprovet. En bedömare har frånsagt sig sitt uppdrag
med hänvisning till att personen har en nära koppling till en av deltagarna vid provet.
Bertil Lundgren uppdrogs att höra med annan lämplig person för uppdraget.
Eva Eriksson informerade om hennes resa till Finska Kennelklubben där hon närvarade
vid deras praktiska inträdesprov.
c) Examinationer och elev- & aspiranttjänstgöring
Vid DK 3-2022 § 50 b) fick Bertil Lundgren i uppdrag att sammanställa ett förslag till
brev som ska skickas ut till berörda klubbar med information om möjligheten att
arrangera utbildningsträffar för sina raser. Förslaget presenterades och Bertil Lundgren
uppdrogs att komplettera brevet innan DK får ta del av det igen för beslut.
En fråga hade inkommit från en specialklubb gällande om det är ett tillbörligt
tillvägagångssätt att domare önskar göra sina aspiranttjänstgöringar för domare som
fått dispens att tjänstgöra som aspirantdomare.
DK konstaterade att dispenser kan ges i undantagsfall och att det är upp till
specialklubben att avgöra om det ska ges dispens eller inte.
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d) Avslag
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om
att utöka rasregister.
DK noterade att det framförts synpunkter i olika sammanhang på attityden hos en av
domarna. DK konstaterade att domarens attityd tidigare varit en anledning till avslag
från specialklubbar och Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att ta kontakt med berörd domare
för ett samtal.
Vidare noterades det att en specialklubb som anledning till ett av avslagen angett att
rasklubben inte har svarat. DK påpekade att detta inte är en tillräcklig motivering för
avslag. Om en rasklubb inte har svarat är det specialklubbens ansvar att ta ställning till
ansökan och ta ett beslut. DK väntar sig ett nytt besked från specialklubben och om
beslutet blir avslag ska specialklubben ange en rimlig motivering.
e) Vidareutbildning på svenska raser
Arbetsgruppen rapporterade om dagsläget med vidareutbildning på de svenska
raserna och planerna för utbildningen diskuterades. Arbetsgruppen jobbar vidare med
frågan.
§ 81 Redovisning av beslut från Domarkommitténs verkställande utskott, DK/VU
a) DK/VU-beslut sedan DK 3-2022
DK beslutade fastställa DK/VUs beslut att:
- i dialog med domare lägga dennes auktorisation vilande tills vidare på grund av
hälsoskäl.
- inte bevilja dispens för deltagare att ha teknisk eller assistanshjälp vid det
praktiska inträdesprovet.
- som ett pilottest tillåta SIFK att ha sitt domarkompendium i endast digital
version vid sin exteriördomarkonferens den 1 oktober 2022.
- auktorisera Johnny Andersson som gruppallrounddomare för grupp 10.
- auktorisera Charlotta Mellin som gruppallrounddomare för grupp 9.
b) Redovisning av auktorisationer
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring
Martin Adner
breton
field spaniel
flatcoated retriever
Johan Andersson

borderterrier
bullterrier/miniatyrbullterrier
cairnterrier
irish softcoated wheaten terrier
jack russell terrier
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skotsk terrier
welshterrier
yorkshireterrier
chihuahua (korthårig och långhårig)
Johnny Andersson

faraohund
norsk älghund, svart
svensk vit älghund
alpenländische dachsbracke
bayersk viltspårhund
beagle
bosanski ostrodlaki gonic-barak
drever
gonczy polski
rhodesian ridgeback
lagotto romagnolo

Carina Andersson Rapp

dobermann
hovawart
landseer
rysk svart terrier
malteser

John Sigve Berg

boxer
riesenschnauzer (samtliga färgvarianter)

Alexandra Drott Staedler

shih tzu

Anette Edlander

mastiff
blodhund
grand basset griffon vendéen

Gina Ekström Persson

hovawart

Åsa Fröding

sankt bernhardshund (korthårig och långhårig)
mastiff
staffordshire bullterrier

Gunnar Furvik

beagle

Marie Gadolin

västgötaspets

Michael Ganzer

griffon belge/griffon bruxellois/petit brabançon
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Anna Geschwindt Eriksson

golden retriever

Inger Hansson

russkaja tsvetnaja bolonka

Kerstin Henriksson

chesapeake bay retriever

Julia Hierner

schnauzer (samtliga färgvarianter)

Petra Junehall

tax (samtliga hårlag och storlekar)

Charlotta Mellin

bouvier des flandres
briard
pumi
akita
pomeranian
stabijhoun
japanese chin
papillon/phalène
prazký krysarík
borzoi
saluki

Lisa Molin

dansk-svensk gårdshund

Mikael Nilsson

kuvasz
berner sennenhund
bracco italiano
stabijhoun

Bo Paulsson

bosanski ostrodlaki gonic-barak
gonczy polski
griffon fauve de bretagne
posavski gonic
slovenský kopov

Johan Sandström

skotsk terrier

Gunilla Skallman

english toy terrier
sealyhamterrier
irländsk röd och vit setter

Monica Vikner Stafberg

dvärgpinscher
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Bo Wiberg

kromfohrländer

Auktorisationer genom examination
Jennie Andersson
cocker spaniel
Johan Andersson

afghanhund
borzoi
saluki

Johnny Andersson

old english sheepdog
pumi
siberian husky
afghanhund
borzoi
saluki

Marie Callert

pomeranian

Margaretha Carlsson

samojedhund
siberian husky

Alexandra Drott Staedler

coton de tuléar
griffon belge/griffon bruxellois/petit brabançon
löwchen
tibetansk spaniel
tibetansk terrier

Anette Edlander

shiba

Gina Ekström Persson

tibetansk mastiff

Anna Friberg

schipperke

Åsa Fröding

borzoi

Gunnar Furvik

västgötaspets

Michael Ganzer

pekingese

Markus Gisslén

cavalier king charles spaniel
japansk spets
pomeranian
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Kerstin Henriksson

samojedhund
siberian husky

Julie Hierner

löwchen

Petra Högberg

samojedhund

Joel Lantz

dansk-svensk gårdshund
grand danois

Aina Lundmark

rhodesian ridgeback

Charlotta Mellin

mops

Lisa Molin

leonberger
shiba
västgötaspets

Mikael Nilsson

schipperke
welsh corgi cardigan
welsh corgi pembroke
dansk-svensk gårdshund
dvärgpinscher
schnauzer (samtliga färgvarianter)

Patric Ragnarson

bearded collie
samojedhund

Johan Sandström

engelsk bulldogg

Cathrin L Westin

dansk-svensk gårdshund

Maritha Östlund-Holmsten

samojedhund
siberian husky

Carina Östman

collie (korthårig och långhårig)
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§ 82 Ledamöternas uppdrag
Lista över ledamöternas uppdrag
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden och till protokollet
noteras följande:
2-2022
§ 34

Fredrik Nilsson och Bertil Lundgren uppdrogs att kontakta de tidigare
deltagarna i Arbetsgruppen för stöd till exteriördomarkonferenser och
höra om de vill vara kvar.

Fredrik Nilsson och Bertil Lundgren rapporterade att uppdraget är genomfört.
2-2022
§ 34

I arbetsgruppens avrapportering konstaterades att en instruktion bör
sammanställas till domare som ska ta emot elev.
Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att ta kontakt med Jan Herngren för
framställande av en sådan instruktion.

Eva Liljekvist-Borg informerade att Jan Herngren inte hade möjlighet att åta sig
uppdraget.
Eva Liljekvist-Borg och Eva Eriksson uppdrogs istället att sammanställa instruktionen
till domare som ska ta emot elev.
2-2022
§ 34

Samtliga ledamöter uppdrogs att se över det utkast till brev som DK avser
skicka till specialklubbarna med önskemål om att utöka antalet
examinatorer och aspirantdomare per ras och att inkomma med
synpunkter till nästkommande möte.

Uppdraget slås ihop med Bertil Lundgrens uppdrag från DK 3-2022 § 50 b) att
sammanställa ett förslag till brev med information om möjligheten att arrangera
utbildningsträffar som ska skickas ut till berörda klubbar. Uppdraget berörs under
§ 80 c).
3-2022
§ 50 b)

Samtliga ledamöter uppdrogs att utifrån sitt eget kontaktnät informera
och stötta klubbar i att anordna utbildningsträffar.

Uppdraget avskrivs då det är ständigt pågående.
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3-2022
§ 50 b)

Ordföranden samt Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att ta kontakt med SDFs
ordförande för dialog kring planering och upplägg av de regionala
domarexaminationerna.

Ordföranden och Eva Liljekvist-Borg rapporterade att uppdraget är genomfört.
3-2022
§ 50 b)

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.

Uppdraget slås ihop med Bertil Lundgrens uppdrag från DK 2-2022 § 34. Uppdraget
berörs under § 80 c).
3-2022
§ 51

DK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på att samtliga ledamöter
tagit del av underlaget efter SvVKs exteriördomarkonferens och inkommit
till sekreteraren med synpunkter.

DK hade till dagens möte tagit del av Svenska Vinthundklubbens, SvVK, redovisning av
deras exteriördomarkonferens.
DK beslutade att godkänna SvVKs protokoll samt ekonomisk redovisning för
utbetalning av bidrag på 75 % av kostnaderna, högst 100 000 kronor.
3-2022
§ 54 a)

Ordföranden uppdrogs att kontakta Maritha Östlund-Holmsten angående
hennes ansökan om gruppallroundauktorisation för grupp 9.

Ordföranden rapporterade att uppdraget är genomfört.
3-2022
§ 56

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.

Ordföranden rapporterade att uppdraget är genomfört.
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§ 83 Information från DK samt kansli
a) Ordföranden
- Inget att rapportera.
b) Ledamöter
- Inget att rapportera.
c) Tävlings- och utbildningschefen
- Rapporterade att UtstK önskar veta om DK vill ta upp något på seminariet som
kommer hållas för länsklubbarnas domar- och utställningsansvariga den
22-23 oktober 2022. DK tog del av informationen och kom med förslag på
ämnen.
d) Sekreteraren
- Inget att rapportera.
e) Utbildningsavdelningen
- Inget att rapportera.
§ 84 Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI
För kännedom fanns följande dokument från FCI:
a) Cirkulär
- 22/2022 med information om FCIs sanktioner mot Ryska Kennelklubben.
- 23/2022 med information om att thai bangkaew dog sedan den 21 juli 2022 är
slutligt erkänd av FCI.
- 25/2022 med information om internationella junior- och veteranchampionat.
- 27/2022 med information från Italienska Kennelklubben om deras nya
kontaktuppgifter.
- 28/2022 med information från Polska Kennelklubben att exteriördomaren
Grzegorz Weron är avstängd från den 12 februari 2022 tillsvidare.
- 29/2022 med information från Polska Kennelklubben att exteriördomarna
Iwona Magdziarska-Olesińska och Andrzej Kaźmierski blivit avstängda från den
12 februari 2022 tillsvidare, att Rafał First blivit avstängd från den 25 juni 2022
till den 25 juni 2023 och att Adam Stasiak blivit avstängd från den 25 juni 2022
till den 24 juni 2025.
- 30/2022 med information från Polska Kennelklubben att exteriördomarna
Dorota Witkowska och Beata Badura blivit definitivt avstängda från den
13 augusti 2022.
b) Allmän information
- Protokoll från FCI Europe Section General Committee den 9 juni 2022.
- Beslut från möte med FCI General Committee den 19-21 juni 2022.
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-

Beslut från möte med FCI General Assembly den 20-21 juni 2022.
Information om samarbete mellan FCI och World Cat Federation.
Information om Rafael de Santiagos bortgång.

§ 85 Information från övriga kennelklubbar
För kännedom fanns följande dokument från övriga kennelklubbar:
-

Information från Estniska Kennelklubben gällande regeländring för erhållande
av estniskt junior- och veteranchampionat.

§ 86 Protokoll samt protokollsutdrag
a) Centralstyrelsen, CS
För kännedom fanns protokoll från CS möte 4-2022 den 15-16 juni 2022.
Protokollsutdrag från CS möte 4-2022
§ 88 SKK/DK nr 2-2022
c) Protokollsutdrag DK nr 3-2022, § 57 Arbetsgrupper, granskning av
inbjudna utländska domare
DK föreslår SKK/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.
CS resonerade att KF-uppdraget är uppfyllt då en granskning har pågått
under ett antal år. CS konstaterar att den avsedda effekten inte uppnåtts
varför den särskilda granskningen inte fyller någon funktion. Dock är det
fortfarande viktigt att en kvalitetssäkring sker av de domare som bjuds in
att döma i Sverige.
CS beslutade i enlighet med DKs förslag. Beslutet gäller fr.o.m. den 1
januari 2023.
DK tog del av protokollsutdraget.
§ 88 SKK/DK nr 2-2022
a) Utbildning av domare på de svenska nationalraserna
DKs arbete med att utbilda fler domare på i första hand svenska
jakthundsraser, har i vissa delar mött motstånd. DK uttrycker att vid de
olika möten och diskussioner som förts justerat sina förslag i samarbete
med berörda klubbar. Specialklubbarna spelar en stor roll i arbetet bl.a.
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som kunskapsbank. Krav på praktisk jaktdag/jaktprov ska fortsatt finnas.
En praktisk jaktdag innebär ett jaktprov där hunden går till pris. DK är
tydlig med att de anpassar sig till de krav som specialklubbarna har.
CS beslutade att krav på praktisk utbildning i form av aktivt deltagande
vid jaktprov ska stå kvar som tidigare och DK följer gällande regler för
utbildning av exteriördomare i Sverige.
CS uppmanade vidare DK att hitta vägar att komma överens med
berörd/a klubb/ar i frågan om vidareutbildning.
DK tog del av protokollsutdraget.
b) Utställningskommittén, UtstK
För kännedom fanns protokoll från UtstK möte 3-2022 den 7 juni 2022.
c) Utbildningskommittén, UK
För kännedom fanns protokoll från UK möte 3-2022 den 20 juni 2022.
d) Disciplinnämnden, DN
För kännedom fanns DN beslut 14/2022.
e) Standardkommittén, StandK
För kännedom fanns protokoll från StandK möte 2-2022 den 1 juni 2022.
f) Kommittén för hundars mentalitet, KHM
För kännedom fanns protokoll från KHM möte 3-2022 den 12-13 maj 2022.
g) Avelskommittén, AK
För kännedom fanns protokoll från AK möte 3-2022 den 31 maj 2022.
§ 87 Övriga frågor
Inga inkomna ärenden.
§ 88 Nästa möte
Datum för nästkommande möte fastställdes till den 16 november 2022.
§ 89 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
DK beslutade att § 76 och § 77 e) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.
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§ 90 Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla för dagens möte och det förklarades därefter avslutat.
Vid protokollet:
Boa Strandberg
Justeras:
Bo Skalin

Bertil Lundgren

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

