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§§ 24-47

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 27
april 2022.

Närvarande: Birgitta Bernhed (ordf), Madeleine Bäckman, Madeleine Bäck, Kerstin
Eklund, Viktoria Engström, Henrik Härling (via länk)
Anmält förhinder: Linnéa Sandberg
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli
Protokoll: Jenny Damgren

§ 24 Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla, särskilt kommitténs nya ledamöter,
välkomna till mandatperiodens första möte. Ledamöterna presenterade sig för
varandra.

§ 25 Val av justerare
Madeleine Bäckman valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 26 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 27 Föregående protokoll
Protokoll från möte 1-2022 fastställdes och lades till handlingarna.

§ 28 Övriga protokoll
a) Centralstyrelsen, CS
För kännedom fanns protokoll 1-2022 från den 10 februari och protokoll 2-2022 från
den 2 mars, med protokollsutdrag § 4 Föregående protokoll § 188 b) överklagan av CSbeslut från den 8-9 december.
UtstK noterade informationen.
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b) Domarkommittén, DK
För kännedom fanns protokoll 1-2022 från den 20 januari.
UtstK noterade informationen.
c) Föreningskommittén, FK
För kännedom fanns protokoll 1-2022 från den 17 februari med protokollsutdrag §
11a) Ärenden gällande specialklubb, Svenska Bostonterrierklubben.
UtstK noterade informationen.
d) Kommittén för rashundars sundhet, KRS
För kännedom fanns protokoll 1-2022 från den 28 februari.
UtstK noterade informationen.

§ 29 Resultatrapport
Ekonomiska rapporter fram till och med mars 2022 gicks igenom och lades därefter till
handlingarna.

§ 30 Information från ordföranden, ledamöter och kansli
a) Ordföranden
Birgitta Bernhed gick igenom anvisningarna för UtstK, vilka är något omstrukturerade
jämfört med den tidigare delegeringsordningen. Listan med kontinuerliga och
tidsbestämda uppdrag gicks igenom och några uppdrag som redan arbetas med sattes
upp på handlingsplanen.
UtstK diskuterade på vilka sätt kommittén kan kommunicera med de olika
målgrupperna klubbar/arrangörer, funktionärer och utställare. Man konstaterade att
nyhetsbrev är ett bra sätt som ska fortsätta användas tillsammans med information via
andra kanaler.
b) Ledamöterna
Viktoria Engström tog upp situationen med att de flesta utställningar har färre
deltagare nu när verksamheten kommit igång efter pandemin, och att det även
påverkas av om det blir konkurrens om utställarna mellan länsklubbar som ligger nära
varandra i tid eller avstånd.
UtstK diskuterade situationen och konstaterar att det är många faktorer som spelar in
samt att det är samma trend i Europa.
UtstK beslutade att följa upp detta och ha det med sig inför kommande planering av
länsklubbarnas utställningsprogram.
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Madeleine Bäck föreslog att UtstK ska ta fram en mall för vilken information som ska
finnas med i PM, inbjudan med domarlista, samt ringfördelning inför specialklubbarnas
utställningar.
UtstK beslutade enligt förslaget. Mallen ska vara tillgänglig för alla klubbar som
arrangerar utställning som en hjälp, och för att säkerställa att utställarna får all
relevant information.
c) Tävlings- och utbildningschefen
Kjell Svensson visade statistik från utställningar och exteriörbedömningar samt
kvalitetspriser från 2021 och bakåt.
Kjell informerade om att SKK ska arrangera European Dog Show 2026 och att
planeringen av datum är i startgroparna. Det kan påverkas av var och när World Dog
Show ska arrangeras, något som inte är klart än.
Vidare informerade han om situationen i Tyskland där myndigheterna infört regler som
förbjuder vissa hundar att delta på utställning.
d) Sekreteraren
Sekreteraren informerade om de utskick som gjorts från kansliet; 16 februari till alla
klubbar om ändrad milersättning, samt 23 mars till berörda klubbar om
utställningsadministrativt system.
Sekreteraren informerade från de två digitala träffar som hållits med ansvariga i
special- och avtalsanslutna rasklubbar om vad som gäller kring deras
utställningsprogram och ansökningsprocessen. Mötena hölls den 9 och 10 mars med
deltagare från 23 klubbar. Där var bra diskussioner och fler träffar planeras framöver.
Avslutningsvis informerade sekreteraren och chefen för tävlingsavdelningen kort från
möte med Nordisk Kennelunion, NKU, Show Staff den 29 mars.

§ 31 Bordlagda ärenden
Inga ärenden fanns

§ 32 Bestyrelserapporter
För kännedom och eventuell åtgärd fanns bestyrelserapport från Svenska Spaniel och
Retrieverklubben Gävleborgs utställning i Högbo den 26 och 27 mars.
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns.
UtstK tog del av den utförliga rapporten och de planerade åtgärderna, och ser med
tillförsikt fram emot att nästa års dubbelutställning ska avlöpa smidigt med bra rutiner.
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§ 33 Utställningsprogram ansökningar/ändringar
a) Ansökningar specialklubbar 2024
UtstK gick igenom och godkände ansökningarna från följande klubbar:
Specialklubben för Shih Tzu
8 st
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige 4 st
Svenska Schweisshundklubben
1 st
Svenska Shetland Sheepdog Klubben 5 st
Svenska Wachtelhundklubben
1 st
b) Länsklubbar 2025 ansökningar i steg 1
UtstK gick igenom länsklubbarnas ansökningar i steg 1 och beslutade att
utställningarnas status, nationell, Nordic eller internationell ska fastställas i nästa
skede då ansökningarna i steg 2 hanteras. Sista datum att ansöka om ytterligare
utställning är 31 augusti i år.
UtstK beslutade att preliminärt godkänna nedanstående utställningar och uppdrog
till sekreteraren att kommunicera med den klubb som behöver byta datum från det de
ansökt om.
Datum
26-27 april
3-4 maj
24-25 maj
24-25 maj
31 maj-1 juni
7-8 juni
14-15 juni
14-15 juni
11 juli
18-19 juli
26-27 juli
2-3 augusti
9-10 augusti
9-10 augusti
16-17 augusti
16-17 augusti
30 augusti
6-7 september
11-12 oktober
31 oktober-2 november
13-14 december

Klubb
Wästmanlands
Skaraborgs
Uppsala Läns
Södra Norrbottens
Nordskånska
Norra Älvsborgs
Hälsinglands
Dalarnas
Hallands
Stockholms
Värmlands
Jämtland-Härjedalens
Blekinge
Örebro
Östergötlands
Södermanlands
Gotlands
Gästriklands
Västernorrlands
Småland-Ölands
CS

Ort
Västerås
Skara
Gimo
Piteå
Hässleholm
Vänersborg
Alfta
Leksand
Tvååker
Märsta
Ransäter
Svenstavik
Ronneby
Askersund
Norrköping
Eskilstuna
Visby
Sandviken
Sundsvall
Växjö
Älvsjö

Viktoria Engström anmälde förhinder och lämnade mötet.
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c) Ansökan om ändring 2023 Svenska Dvärghundklubben, SDHK
SDHK ansökte om att byta plats och datum för sin utställning från den 27 maj i Luleå till
den 10 september i Sandviken.
UtstK godkände ansökan.
d) Ansökan om ändring 2023 Svenska Alpländische Dachsbrackeklubben, SvADBK
SvADBK ansökte om att byta datum för sin utställning i Vårgårda den 26 mars till den
14 maj.
UtstK godkände ansökan.
Viktoria Engström återkom till mötet.

§ 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.
UtstK beslutade att reglerna för exteriörbedömning ska komma att gälla från den 1
januari 2023. Fram till dess kan exteriörbedömning arrangeras enligt nu gällande
anvisningar.
Med anledning av att utställningsverksamheten nu är igång uppstår nya situationer
med exteriörbedömning. UtstK beslutade att det ska vara minst 30 mil mellan
exteriörbedömning och utställning om båda är arrangerade av länsklubbar.
b) Utställningar som inte stambokförs – inofficiella utställningar
På förekommen anledning uttalar UtstK att i det fall en klubb ska begränsa antalet
hundar som kan anmälas till en inofficiell utställning måste det tydligt framgå i
inbjudan till utställningen.
På inofficiell utställning kan det arrangeras klasser för hundar med diskvalificerande
fel. Däremot får hundar som faller under punkt 6. Hinder för deltagande i utställningar,
prov, tävlingar och beskrivningar samt punkt 7. Doping och andra otillbörliga
förhållanden inte delta på inofficiell utställning.
c) Utställningskatalog
För kännedom fanns mejl från utställare med kommentar om digitala kataloger.
På en utställning ska det finnas en katalog med deltagande hundar samt övrig
information från arrangören, bland annat utställningens bestyrelse, kommissarie med
mera. Det är upp till arrangören att bestämma om katalogen är tryckt eller digital.
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§ 35 Utställningsadministrativt system
UtstK informerades om status för den digitala lösning som håller på att tas fram till
ringsekreterare. Västra Kennelklubben har utvecklat ett system som de ska testa på sin
utställning i Ljungskile. UtstK ser fram emot att höra hur det upplevts av
ringsekreterare, utställare och publik.

§ 36 Utbildningar
a) Kommande utbildningar
- Seminarium för domar- och utställningsansvariga i länsklubbar den 22-23
oktober på SKK kansli i Rotebro. Seminariet riktar sig även till
ringsekreteraransvariga i klubbarna. Inbjudan till seminariet skickas ut senare i
vår. Ansvariga är Birgitta Bernhed och Viktoria Engström, ytterligare personer
utses senare.
-

Utbildning av Certifierad Utställningsarrangör, CUA, höst 2022
Utbildningen planeras en helg i höst på SKKs kansli i Rotebro. Ansvariga är
Birgitta Bernhed, Eva Löwenstein och Peter Fugelstad.

c) Genomförda
- Brush-up för ringsekreterare, RIS, 24 mars
Utbildningen genomfördes digitalt med ca 120 deltagare. Ansvariga var
Madeleine Bäckman och Birgitta Bernhed.
-

Certifierad Utställningsarrangör, CUA 2-3 april
Genomfördes med 12 deltagare. Ansvariga var Eva Löwenstein och Peter
Fugelstad.

§ 37 Ringsekreterarärenden
a) Auktoriserade handledare
Information om de handledare som haft dispens att hålla ringsekreterarutbildningar
fram till utbildningstillfället november 2021 men inte deltog. Därmed har de inte
längre behörighet som handledare för ringsekreterarutbildningar. Listan med
auktoriserade handledare för ringsekreterarutbildning är nu uppdaterad.
UtstK noterade informationen.
b) Dispensansökan
Ansökan om utökad tid att genomföra utbildningen för ringsekreterare fanns.
UtstK uppmanar den sökande att återkomma om det fortfarande är aktuellt när
utbildningstiden gått, nu anser UtstK att det finns stora möjligheter för den sökande
att hinna bli klar. UtstK avslog ansökan.
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c) Hedersringsekreterare
Förslag om att införa hederstiteln för ringsekreterare fanns. UtstK diskuterade frågan
och uppdrog åt Viktoria Engström, Madeleine Bäckman och Birgitta Bernhed att
bereda den till ett senare möte.
d) Ansökan om att använda utländska ringsekreterare
Sydskånska Kennelklubben ansökte om att få använda danska ringsekreterare på sina
utställningar.
UtstK beslutade att bordlägga frågan för att inhämta mer information.

§ 38 Junior handling
För kännedom fanns minnesanteckningar från Handlingkommitténs möten den 17
februari och den 21 mars.
UtstK tog del av informationen.

§ 39 Inkomna skrivelser
a) Hävt avtal
Skrivelse från utländsk domare vars avtal hävts av arrangören. Domaren skriver att hen
inte fått officiellt meddelande från arrangören att domaruppdraget annullerats.
Yttrande från aktuell klubb fanns där det bland annat framgår att domaren har fått ett
officiellt meddelande från klubben om att uppdraget har annullerats.
UtstK har förståelse för den uppkomna situationen men uppmanar klubben att söka
överenskommelse med domaren då det saknas formella skäl att häva avtalet.

§ 40 Ledamöternas uppdrag
a) Utbildning Gotlands Kennelklubb
Madeleine Bäckman informerade från den genomförda utbildningen med styrelsen i
Gotlands Kennelklubb i början av mars. Det var en givande helg i positiv anda. UtstK
ser med stor tillförsikt fram emot klubbens kommande arrangemang.
b) Årets utställningshund och årets uppfödargrupp
Länsklubbsfullmäktige beslutade genom sin verksamhetsplan att tävlingarna årets
utställningshund och årets uppfödargrupp ska ses över. Uppdraget gavs till UtstK och
Avelskommittén, AK.
Birgitta Bernhed, Henrik Härling och Madeleine Bäck utsågs till representanter från
UtstK i det arbetet.
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c) Sanktionsnivåer inställda utställningar
Uppdrag till UtstK från Kennelfullmäktige, KF, att tydligt strukturera olika
sanktionsnivåer för de fall klubbar behöver ställa in utställningar.
UtstK konstaterade att det kan finnas många orsaker till att en klubb ansöker om att
ställa in sin utställning. Därför måste varje klubbs situation och förutsättning att kunna
genomföra bra utställningar kommande år tas i beaktande i beslutet om sanktioner
efter en inställd utställning.
I den information som ges till ansvariga i special- och avtalsanslutna rasklubbar står:
Om en klubb ansöker om att ställa in en utställning kan konsekvensen bli att
motsvarande utställning ställs in även de kommande två åren.
UtstK anser att den formuleringen är rimlig och inte behöver ändras. Däremot ska det
kommuniceras mer i olika kanaler samt planeras att tas upp för diskussion på
specialklubbskonferensen i januari 2023.

§ 41 Verkställande utskott, VU, samt redovisning av VU-beslut
a) Verkställande utskott
UtstK beslutade att VU även fortsättningsvis ska bestå av Kerstin Eklund, Viktoria
Engström och Birgitta Bernhed.
b) Hundar per domare och dag
16 mars godkänt ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben/Gävleborg om att
på deras utställning i Sandviken låta domare Eva Liljeqvist Borg döma 83 hundar den
26 mars samt domare Patric Ragnarsson döma 83 hundar den 27 mars.
18 mars godkänt ansökan från Kronobergs Taxklubb om att låta domare Siv Bengtsson
döma 83 hundar på deras utställning i Moheda den 3 april.
31 mars godkänt ansökan från Sydskånska Kennelklubben om att låta nedanstående
domare döma utökat antal hundar på deras utställning i Malmö den 16-17 april:
Svein Helgesson 85 st
Gertrud Hagström 82 st
Bertil Lundgren 83 st
3 april godkänt ansökan från Wästmanlands Kennelklubb om att låta Martin Sanders
döma 81 hundar på deras utställning i Västerås den 24 april.
c) Ändring av plats eller datum
22 februari godkänt ansökan från Svenska Pudelklubben om flytt av sina utställningar
från Överkalix 14 augusti 2022 till Piteå 17 juli 2022 samt från Överkalix 13 augusti
2023 till Piteå 15 juli 2023.
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29 mars godkänt ansökan från Svenska Klubben För Ungerska Rashundar om att deras
utställning i Eskilstuna den 7-8 maj ska få genomföras endast på lördagen den 7 maj.
Detta under förutsättning att anmälningsavgiften återbetalas i sin helhet ifall någon
som anmält sin hund till söndagen inte kan delta på lördagen, samt att lördagens
deltagare tydligt ska informeras om detta.
5 april avslagit ansökan från Specialklubb för Cavalier King Charles Spaniel om att byta
plats för sin utställning den 14 maj 2022 från Eskilstuna till Flen. Grunden för beslutet
är att det är för sent att ansöka om ändringar för utställningar i år, sista datum för det
är den 1 oktober året innan.
8 april godkänt ansökan från Gotlands Kennelklubb om att byta ort för sina
utställningar den 27 och 28 augusti 2022 från Visby till Romakloster.
21 april godkänt ansökan från Svenska Molosser och Herdehundklubben om att byta
datum för Pyreneiska Mastiffklubbens utställning i Södertälje från den 19 maj till den
18 maj 2023.

d) Ringsekreterarärenden
22 februari godkänt dispensansökan från Towe Lööv om att tjänstgöra som
ringsekreterare på Specialklubben för Skällande Fågelhundars utställning i Bollnäs den
26 februari trots att kraven för att hålla ringsekreterarauktorisationen aktiv inte följts.
Dispens ges på grund av den korta framförhållningen, ett avslag skulle drabba
arrangerande klubb, samt att det endast är 32 hundar i ringen.

§ 42 Nya raser/rasnamn/klubbar
a) Ny ras
Rasen continental bulldog är intermistiskt erkänd av FCI. Det innebär att rasen inte får
ta emot CACIB på internationell utställning.
UtstK beslutade att rasen har utställningsrätt från den 1 juli i år 2022.
b) Ny klubbtillhörighet 1
Enligt beslut från Föreningskommittén är Svenska Klubben för Ungerska Rashundar,
SvkFUR, sedan den 6 april 2022 ansluten till Svenska Gårds- och
Vallhundsklubben, SGVK.
UtstK noterade informationen.
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c) Ny klubbtillhörighet 2
Enligt beslut från Föreningskommittén ändrar Svenska Bostonterrierklubben status
från specialklubb till rasklubb, samt delegeras rasansvaret för bostonterrier till Svenska
Dvärghundklubben, SDHK. Svenska Bostonterrierklubben ansluts till SDHK, beslutet
träder i kraft den 1 juli 2022. Det innebär att bostonterrier från det datumet kan delta
på SDHKs utställningar.
UtstK noterade informationen.
d) Förändrad klubbtillhörighet
För kännedom fanns information från Svenska Molosser- och Herdehundklubben om
att rasen ciobanesc românesc mioritic byter rasklubb från Svenska Ovtjarkaklubben till
rasklubben Svenska Klubben för Gårds- och Boskapsvaktare.
UtstK noterade informationen.

§ 43 Information från FCI
a) För kännedom fanns:
- Information om restriktioner mot Ryssland på grund av kriget, 28 februari.
- Viktig information om situationen för ukrainska uppfödare.
- Lista över vilka som donerat pengar till FCIs insamling för Ukraina, samt tack
från FCI.
- Information om att Ronald H Menaker avlidit.
- Beslut från möte med General Committé 27 januari 2022, distansmöte.
- Protokoll från Europé Section General Committee 1 mars 2022, distansmöte.
- Information om webinar med FCI Youth Commission 13 april 2022.
- Agenda för Show Commissions Meeting 26 april 2022 i Paris, med bilagor.
- Cirkulär 14/2022 om situationen i Egypten
- Cirkulär 15/2022 om continental bulldog
- Cirklulär 16/2022 med information från Sloveniens kennelklubb om att Terezija
Zinka Rovan åter får döma utställningar.
UtstK noterade informationen.

§ 44 Övriga frågor
Inga övriga ärenden fanns.

§ 45 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat
UtstK beslutade att § 39 a) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.
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§ 46 Kommande möten
Datum för nästa möte beslutades till den 7 juni. Kommande möten under året blir den
31 augusti-1 september gemensamt med DK, samt 15 november.
Möten under 2023 planeras till den 7 februari, 13 april, 30 maj, 5-6 september, 7
november.

§ 47 Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
Jenny Damgren

Justeras:

Justeras:

Birgitta Bernhed

Madeleine Bäckman

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.

