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Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Domarkommitté, DK, onsdagen den 16 november 2022. 

 
 

Närvarande 
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf.), Eva Liljekvist-Borg (vice ordf.), 

Johan Andersson, Eva Eriksson, Bertil Lundgren, 
Fredrik Nilsson 
 

Anmält förhinder: Göran Johansson 
 
Adjungerade: Kjell Svensson, SKKs tävlings- och utbildningschef  
  Ulrika Henriksson, SKKs utbildningsavdelning 
 
Protokoll:  Boa Strandberg 
 
 
 

§ 91 Mötet öppnas 
Ordföranden hälsade samtliga välkomna. 
 
En tyst minut hölls för exteriördomaren och DKs ledamot Dodo Sandahl samt för 
Honnörsdomaren Carin Lundwall som avlidit. 
 
Mötet förklarades därefter öppnat. 
 

§ 92 Val av justerare 
Fredrik Nilsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet bortsett 
från § 99 a) som justeras av Bertil Lundgren tillsammans med ordföranden. 
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§ 93 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 

§ 94 Föregående protokoll 
DK gick igenom DKs protokoll 4-2022. En justering görs för ärendet under § 76 f) 
Bestyrelserapporter, Södra Älvsborgs Kennelklubb – Borås – 1-3 juli 2022 som flyttas till 
§ 76 Domarfrågor. 
 
DKs protokoll 4-2022 lades därefter till handlingarna. 
 

§ 95 Resultatrapport 
Resultatrapporten för oktober 2022 granskades och lades till handlingarna. 
 

§ 96 Bordlagda ärenden 
a) DK 4-2022 § 76 f) Östergötlands Kennelklubb – Norrköping – 4-5 juni 2022 

Johan Andersson anmälde jäv och lämnade mötet. 
 
Yttranden hade inkommit från domare samt berörda personer. 
 
DK tog del av yttrandena och diskuterade ärendet ingående. DK ser mycket allvarligt på 
det som inträffat och betonar att domarens beteende inte är acceptabelt.  
 
DK beslutade att föreslå till Centralstyrelsen, CS, att domaren avauktoriseras med 
hänvisning till SKKs regler och anvisningar för exteriördomare och domaretiska regler 
där DK anser att domaren visat på bristande omdöme samt skadat allmänhetens 
förtroende för SKK. 
 
Vidare förtydligade DK att domarens vilande auktorisation gäller fram till dess att 
annat beslut tas. 
 
Ordföranden samt Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att ta kontakt med berörd domare 
kring ärendet. 
 
Johan Andersson anslöt åter till mötet. 
 

b) DK 4-2022 § 76 f) Blekinge Kennelklubb – Ronneby – 13-14 augusti 2022 
Yttranden hade inkommit från domare samt berörda personer. 
 
DK tog del av yttrandena och beslutade att tillskriva berörd domare och påtala att som 
SKK auktoriserad domare har man en framskjuten förtroendepost och representerar 
SKK i alla situationer. 
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c) DK 4-2022 § 77 e) Överföring av auktorisation från annat land 
En ansökan hade inkommit till DK 4-2022 från domare om att få föra över sin polska 
auktorisation med nationell status till Sverige. Ärendet bordlades i väntan på 
information från den Polska Kennelklubben beträffande vad som återstår för att 
domaren skulle erhållit internationell status i Polen. 
 
Polska Kennelklubben hade till dagens möte inkommit med svar. Vidare fanns 
information om att berörd domare varit svensk medborgare och bott permanent i 
Sverige vid den tid som domaren fick sin auktorisation i Polen. 
 
I FCIs regelverk FCI Regulation for Show Judges står att domare ska auktoriseras i det 
land där personen har sin huvudsakliga bosättning vilket inte skett i det här fallet. 
 
DK beslutade att avslå ansökan med hänvisning till att domaren utbildat sig i strid med 
FCIs regelverk.  
 
Kansliet uppdrogs att informera Polska Kennelklubben om DKs beslut. 
 

§ 97 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 västgötaspets, svensk lapphund, lapsk vallhund, finsk lapphund, 
japansk spets, keeshond och pomeranian är godkända och därmed kan bidraget på 
3 000 kronor betalas ut till klubbarna. 
 
DK konstaterade än en gång vikten av att klubbarna följer tidsplanen och påbörjar 
arbetet med deras domarkompendier i god tid innan konferensen. Arbetsgruppen för 
utveckling av och stöd till exteriördomarkonferenser arbetar med att lägga upp en rutin 
för att stötta klubbarna och hjälpa till i uppstarten inför deras konferenser. 
 
DK har tagit fram en mall för domarkompendier som ett hjälpmedel till klubbarna och 
kommer som en påminnelse om detta att informera om denna under 
specialklubbskonferensen nästa år. 
 
Ordföranden informerade om att Svenska Älghundklubben, SÄK, beslutat att deras 
domarkonferens tillsammans med Specialklubben för Skällande Fågelhundar, SSF, 
kommer hållas digitalt den 17-19 mars 2023. DK konstaterade att det är viktigt att 
berörda domare blir informerade om detta och ordföranden uppdrogs att förmedla 
det till DKs kontaktperson för konferensen Göran Johansson. 
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Ordföranden uppdrogs även att ta kontakt med Göran Johansson beträffande status 
för SÄK och SSFs domarkompendier. 
 

b) Digitalt domarkompendium 
Vid DK 4-2022 § 75 b) informerades det om att Svenska Isländsk Fårhundklubben, SIFK, 
godkänts att ha enbart digitala domarkompendier på deras domarkonferens den 
1 oktober 2022. DK ville att detta skulle utvärderas och SIFK hade till dagens möte 
inkommit med en utvärdering baserat på en enkät de domare som närvarade vid 
konferensen fick svara på. 
 
DK tog del av utvärderingen och berömde SIFK för ett mycket fint och väl 
genomarbetat arbete. Vidare konstaterade DK att många närvarande var positiva till 
upplägget även om det också fanns argument emot att använda digitala 
domarkompendier. DK uttalade att digitala kompendier ligger i tiden, även om det 
finns både för och nackdelar med detta. 
DK konstaterade att en fördel med digitala kompendier är möjligheten till smärre 
justeringar i kompendierna utifrån de diskussioner som uppkommit under 
konferensen. DK påpekade dock att eventuella justeringar innebär att 
domarkompendiets granskare får ta ett nytt beslut om kompendiet. 
 
DK beslutade att klubbar ska ges möjlighet att endast ha digitala kompendier på deras 
exteriördomarkonferenser. DK poängterar att deltagare inför konferensen behöver 
informeras om i vilken form kompendierna kommer att finnas. 
 

§ 98 Domarfrågor 
a) Domares uppförande samt bedömning 

På förekommen anledning diskuterade DK arbetsgången kring skrivelser som 
inkommer till kommittén som rör domares uppförande och bedömning. 
 
DK poängterade att protester vid utställning endast görs mot domares domslut i 
enlighet med punkt 20 Protest i SKKs Utställnings- och championatregler och att det är 
DK som hanterar skrivelser om domares uppförande. Vidare konstaterade DK att det är 
viktigt att domare får information om en skrivelse inkommit om domarens uppförande 
eller bedömning. 
 

b) Domares uppförande 
En skrivelse hade inkommit gällande en domares uppförande under bedömningen vid 
en specialklubbsutställning den 28 maj 2022. Vidare fanns yttrande från berörd 
domare, ringsekreterare och certifierad utställningsarrangör, CUA. 
 
DK tog del av skrivelsen samt yttranden. I yttrandena från ringsekreterare samt 
arrangör betonas att de inte upplevt att domaren betett sig klandervärt. DK beklagade 
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dock att skrivelsens avsändare ändå upplevt situationen negativt. Ärendet lades sedan 
till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 

c) Domares uppförande 
En skrivelse hade inkommit gällande en domares uppförande under bedömningen vid 
en länsklubbsutställning den 13 augusti 2022. Vidare fanns yttrande från berörd 
domare. 
 
DK tog del av skrivelsen samt yttrande och beklagade att skrivelsens avsändare haft en 
negativ upplevelse vid bedömningen. Ärendet lades sedan till handlingarna utan vidare 
åtgärd. 
 

d) Domares uppförande 
En skrivelse hade inkommit gällande en svensk domares uppförande under 
bedömningen vid en utställning i Danmark. 
 
DK tog del av skrivelsen och beklagade att skrivelsens avsändare haft en negativ 
upplevelse vid bedömningen. Ärendet lades sedan till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 

e) Domares uppförande 
Vid DK 4-2022 § 76 f) Stockholms Kennelklubb – Märsta – 23-24 juli 2022 beslutade DK 
att kontakta en domares hemlands kennelklubb och informera om domarens 
uppförande och bedömning vid utställningen. För kännedom fanns det brev som 
skickats. 
 

f) Bestyrelserapporter 
Till mötet hade följande bestyrelserapporter inkommit:  
 
Västra Kennelklubben – Ljungskile – 27-28 augusti 2022 
Ingen notering som behövde hanteras av DK. 
 
Småland-Ölands Kennelklubb – Löttorp – 3-4 september 2022 
Ingen notering som behövde hanteras av DK. 
 
Sydskånska Kennelklubben – Falsterbo – 10-11 september 2022 
Ingen notering som behövde hanteras av DK. 
 
Gästriklands Kennelklubb – Sandviken – 17-18 september 2022 
Ingen notering som behövde hanteras av DK. 
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Västernorrlands Kennelklubb – Sundsvall – 15-16 oktober 2022 
En notering fanns om att arrangören inte fått information om de examinationer som 
utförts på utställningsplatsen. Kansliet meddelade att information om examinationer 
har gått ut till arrangören i tid men beklagade att detta inte nått fram. 
 

g) Övrigt 
För kännedom fanns en skrivelse från en rasklubb gällande att klubben 
uppmärksammat hur hundar av deras ras premieras på utställning trots att de uppvisar 
rädsla eller aggressivitet. Rasklubben vill att samtliga domare som dömer rasen ska 
informeras om att dessa hundar inte får prisbelönas. 
 
DK tog del av skrivelsen och uttalade att det är positivt att en rasklubb reagerar när de 
upplever den här typen av utveckling. DK konstaterade att det är specialklubben som 
får hantera den här sortens ärenden. 
 

§ 99 Ansökningar 
a) Gruppallroundauktorisation 

Fredrik Nilsson anmälde jäv och lämnade mötet. 
 
En ansökan hade inkommit från Fredrik Nilsson beträffande 
gruppallroundauktorisation för grupp 9. 
 
DK beslutade att godkänna Fredrik Nilssons ansökan. 
 
Fredrik Nilsson anslöt åter till mötet. 
 

b) Följdauktorisation 
En ansökan hade inkommit från Karin Linde Klerholm beträffande följdauktorisation 
för polski spaniel mysliwski. 
 
DK beslutade att godkänna Karin Linde Klerholms ansökan. 
 

§ 100 Exteriör sundhet 
a) Sammanställningar SRD 

För kännedom fanns 2021 års sammanställning av Särskilda rasspecifika 
domaranvisningar, SRD, för följande raser: 
 

- Bullterrier 
- Miniatyrbullterrier 
- Shar pei 
- Staffordshire bullterrier 
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b) Gemensamt möte med DK, AK, KHM, UtstK, SRD-K och AG-RS 
För kännedom fanns dagordningen för det gemensamma mötet med DK, 
Avelskommittén, AK, Kommittén för Hundars Mentalitet, KHM, Utställningskommittén, 
UtstK, SRD-Kommittén, SRD-K, och Arbetsgruppen för Rashundars Sundhet, AG-RS, den 
28 oktober 2022. 
Eva Liljekvist-Borg och Bertil Lundgren rapporterade från mötet samt vad som 
diskuterats.  
 

c) Övrigt 
För kännedom fanns en artikel från Tidningen Djurskyddet gällande att hundar som 
fått avelsförbud på grund av hälsoskäl också premierats på utställning. 
 

§ 101 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 samt Jan-Erik Ek. 
 
Arbetsgruppen rapporterade om vilka kontaktpersoner de tillsatt för 
exteriördomarkonferenserna 2025. 
 

c) Arbetsgruppen för generella domarkonferensen 
Deltagare i arbetsgruppen är ordföranden, Eva Liljekvist-Borg, Johan Andersson, 
Thomas Uneholt, Ulrika Henriksson samt Kjell Svensson. 
 
Ett utkast till ett program för den generella domarkonferensen 2024 presenterades 
och DK diskuterade upplägg samt innehåll. 
 

d) Arbetsgruppen för nya allrounddomare 
Deltagare i arbetsgruppen är Bo Skalin, Eva Liljekvist-Borg samt Thomas Uneholt. 
 
Arbetsgruppen hade inget att rapportera. 
 

e) Projektgrupp för FCI Breed-specific education 
Deltagare i projektgruppen är Nina Karlsdotter samt Ulrika Henriksson som kanslistöd. 
 
Arbetsgruppen hade inget att rapportera. 
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§ 102 Domarutbildning 
a) Gruppallroundutbildning 

För kännedom fanns en lista över av DK godkända ansökningar om att få genomföra 
utbildning till gruppallrounddomare. 
 

b) Gruppallroundutbildning för grupp 1 
En ansökan hade inkommit från Mats Lindborg beträffande gruppallroundutbildning 
för grupp 1. 
 
DK beslutade att avslå ansökan på grund av att domaren inte uppfyller kraven för 
godkännande då han saknar auktorisation för samt erfarenhet av att ha dömt en av de 
fem största raserna i grupp 1. 
 
Ordföranden uppdrogs att ta kontakt med Mats Lindborg beträffande hans ansökan. 
 

c) Gruppallroundutbildning för grupp 3 
En ansökan hade inkommit från Patrik Cederlöf beträffande gruppallroundutbildning 
alternativt gruppallroundauktorisation för grupp 3. 
 
DK beslutade att avslå ansökan om gruppallroundauktorisation för grupp 3 på grund av 
att auktorisation saknas för det antal raser som krävs gör godkännande.  
 
DK beslutade att godkänna Patrik Cederlöfs ansökan om gruppallroundutbildning för 
grupp 3. 
 
Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att bli Patrik Cederlöfs kontaktperson. 
 

d) Praktiskt inträdesprov 
För kännedom fanns en sammanställning över deltagarnas resultat vid det praktiska 
inträdesprovet den 8-9 oktober 2022. 
 

e) Preparandkurs 
För kännedom fanns en lista över de som anmält sig till preparandkursen 2023. 
 

f) Utbildningsträffar 
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. Vid DK 4-2022 presenterades förslaget och 
Bertil Lundgren fick i uppdrag att komplettera brevet utifrån DKs synpunkter. 
 
Till dagens möte fanns den uppdaterade versionen av brevet och DK diskuterade 
innehållet. 
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DK beslutade efter mindre justeringar att godkänna brevet och Ulrika Henriksson 
uppdrogs att skicka ut det till berörda klubbar. 
 

g) Examinationer samt elev- och aspiranttjänstgöring 
Eva Liljekvist-Borg och Eva Eriksson redovisade ett förslag på förändringar i reglerna 
kring elevdomare och elevtjänstgöring. 
 
DK beslutade att bordlägga punkten till nästkommande möte för vidare diskussion. 
 

h) Regionala domarexaminationer 
Vid DK 3-2022 § 50 b) poängterade DK vikten av att de regionala domarexaminationer 
som arrangeras av Svenska Domarföreningen, SDF, utannonseras i god tid för att 
underlätta planeringen för domare. Ordföranden och Eva Liljekvist-Borg fick i uppdrag 
att ta kontakt med SDFs ordförande för dialog kring planering och upplägg av de 
regionala domarexaminationerna. 
 
SDF hade nu inkommit med en skrivelse där de lämnar ett förslag på att examinationer 
utanför utställningar ska informeras om från SKKs kansli. Detta för att kansliet har 
kontaktuppgifter till de domare som är godkända att få genomföra vidareutbildning 
vilket skulle medföra att domarna fick informationen snabbare. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterade att dagens rutiner ser ut på det sätt SDF 
föreslår. När en regional arrangör har kommit fram till vilken eller vilka raser de vill 
anordna en examination för skickar SKKs kansli ut inbjudan till samtliga domare som 
har tillstyrkan att utbilda sig på aktuell ras. 
 

i) Tenterfield terrier på Stockholm Hundmässa 
För kännedom fanns information från sammankallande i Numerärt Små Terrierraser, 
NSTR, att tenterfield terrier förväntas slå rekord i antalet anmälda hundar på 
Stockholm Hundmässa 2022. NSTR vill i och med det tipsa domare som vill förkovra sig 
i rasen att det kommer finnas tillfälle till detta på mässan. 
 
DK tog del av informationen. 
 

j) Avslag 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om 
utökning av rasregister. 
 
DK konstaterade att en av klubbarna har orimliga krav för vad som krävs av en domare 
för att denne ska få vidareutbilda sig på rasen. Ordföranden informerade om att han 
ska närvara på klubbens styrelsemöte för att prata om vad som anses som rimliga krav. 
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k) Utbildning under My Dog 2023 
Ett förslag hade inkommit från en domare att DK vid My Dog 2023 ger möjlighet till 
utbildningstillfällen i samarbete med ras- och specialklubbar. 
 
DK tog del av förslaget och ser positivt på att ras- och specialklubbar arrangerar 
raspresentationer och utbildningsmöjligheter för domare under My Dog 2023. DK 
konstaterade att det praktiska kring arrangerandet av dessa får hanteras av ras- och 
specialklubbar i dialog med arrangör. 
 
Efter My Dog 2023 önskar DK få en utvärdering av de utbildningstillfällen som 
genomförts. 
 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 

l) Två gånger snittet 
DK diskuterade det beslut som tagits vid DK 1-2020 att domare ska ha dömt två gånger 
snittsiffran för berörda raser för att kunna ansöka om gruppallroundutbildning. 
 
DK beslutade att bordlägga punkten till nästkommande möte för vidare diskussion. 
 

§ 103 Redovisning av beslut från Domarkommitténs verkställande utskott, DK/VU 
a) DK/VU-beslut sedan DK 4-2022 

DK beslutade fastställa DK/VUs beslut att: 
- godkänna Monica Vikner Stafbergs utbildningsplan för grupp 3. 
- bevilja Anette Edlander dispens för att döma rasen silken windsprite som hon 

inte är auktoriserad för och som inte är en erkänd ras i Sverige den 
14-16 oktober i Dortmund, Tyskland. 

- godkänna Birgitta Hasselgren som Honnörsdomare från och med den 
1 januari 2023. 

- godkänna Olle B Häggkvist som Honnörsdomare från och med den 
1 januari 2023. 

- godkänna Västra Kennelklubbens förslag på upplägg för domarexaminationer 
som genomförs i samband med utställningen My Dog den 5-8 januari 2023. 

 
b) Redovisning av auktorisationer 

Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring 
Martin Adner welsh springer spaniel 
 
Johnny Andersson porcelaine 
 slovenský kopov 
 
Vibeke L Andersson långhårig vorsteh 
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Christina Bjerstedt-Ohlsson pyrenéerhund 
 
Camilla Bäckman labrador retriever 
 
Anette Edlander lancashire heeler 
 broholmer 
 löwchen 
 
Michael Ganzer dalmatiner 
 
Jan Herngren hovawart 
 mastiff 
 
Sjoerd Jobse alpenländische dachsbracke 
 bayersk viltspårhund 
 gonczy polski 
 
Mats Jonsson tysk schäferhund (normalhårig och långhårig) 
 
Annelie Karlsson welsh corgi cardigan 
 barbet 
 curly coated retriever 
 
Joel Lantz finsk stövare 
 gotlandsstövare 
 hamiltonstövare 
 smålandsstövare 
 
Mats Lindborg welsh corgi cardigan 
 welsh corgi pembroke 
 
Per Lundström basset artésien normand 
 
Charlotta Mellin faraohund 
 lagotto romagnolo 
 
Lisa Molin sankt bernhardshund (korthårig och långhårig) 
 norsk lundehund 
 
Jens Myrman borderterrier 
 
Mikael Nilsson weimaraner (korthårig och långhårig) 
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Ulrica Olsson tibetansk mastiff 
 tibetansk spaniel 
 
Bo Paulsson siberian husky 
Lena Persson galgo espanol 
 
Henrik Skog saluki 
 
Sonny Ström volpino italiano 
 
Monica Vikner Stafberg skyeterrier 
 
Karin Ögren tibetansk mastiff 
 
 
Auktorisationer genom examination 
Martin Adner stabijhoun 
 
Jennie Andersson labrador retriever 
 shih tzu 
 
Johan Andersson norfolkterrier 
 norwichterrier 
 chinese crested dog 
 pudel (samtliga storlekar) 
 
Johnny Andersson dalmatiner 
 clumber spaniel 
 cocker spaniel 
 
Märta Brandts bearded collie 
 
Gabriella Carlid norsk lundehund 
 shih tzu 
 
Patrik Cederlöf bedlingtonterrier 
 yorkshireterrier 
 
Anette Edlander japansk spets 
 
Anna Friberg basenji 
 papillon / phalène 
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Gunnar Furvik golden retriever 
 
Michael Ganzer shih tzu 
 
Markus Gisslén keeshond 
 tysk spets/klein-, mittel- & grosspitz 
 coton de tuléar 
 
Brett Hamilton pudel (samtliga storlekar) 
 
Inger Hansson shetland sheepdog 
 
Jan Herngren engelsk bulldogg 
 
Julia Hierner bichon havanais 
 bostonterrier 
 
Peter Hoyer stabijhoun 
 
Sofie Krigholm borzoi 
 
Per Lundström  bearded collie 
 lhasa apso 
 
Charlotta Mellin labrador retriever 
 
Lisa Molin welsh corgi pembroke 
 berner sennenhund 
 
Jens Myrman skotsk terrier 
 
Ulrica Olsson lhasa apso 
 
Johan Sandström affenpinscher 
 schnauzer (peppar & salt samt svart) 
 airedaleterrier 
 australisk terrier 
 dandie dinmont terrier 
 kerry blue terrier 
 
Gunilla Skallman norfolkterrier 
 norwichterrier 
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Sonny Ström norsk buhund 
 norsk lundehund 
 
Monica Vikner Stafberg bullterrier/miniatyrbullterrier 
Cathrin L Westin welsh corgi pembroke 
 lagotto romagnolo 
 
Hans Åhnström dobermann 
 
Jenny Öhqvist flatcoated retriever 
 tibetansk spaniel 
 
Maritha Östlund-Holmsten chow chow 
 borzoi 
 

§ 104 Domarkommitténs uppdrag 
a) DKs kontinuerliga och tidsbestämda uppdrag 

För kännedom fanns DKs delrapportering av kommitténs tidsbestämda uppdrag från 
Kennelfullmäktige 2021 som redovisades på CS möte den 8-9 november 2022. 
 
DK diskuterade det tidsbestämda uppdraget kommittén fått att: Fortsätta 
genomlysningen av hela exteriördomarutbildningen. 
 
DK beslutade att bordlägga punkten till nästkommande möte för vidare diskussion. 
 
Samtliga ledamöter uppdrogs att ha ett arbetsgruppsmöte inför DK 1-2023 för att 
diskutera de bordlagda ärendena § 102 g), § 102 l) samt § 104 a). 
 

b) Lista över ledamöternas uppdrag 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden och till protokollet 
noteras följande: 
 
5-2020 
§ 86 a) DK uppdrog åt ordförande samt Ulrika Henriksson att ta kontakt med FKs 

sekreterare för att se över eventuellt behov av omformulering gällande 
upphovsrätt i dokumentet Upprättande av domarkompendium för 
exteriördomare. 

 
Uppdraget avskrivs. 
 
4-2021 
§ 80 DK har tillsammans med SPHK vid ett digitalt möte diskuterat ärendet 

angående då DK godkände en domares överklagan efter SPHKs avslag och 
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inväntar nu återkoppling från SPHK kring en uppföljning. Ordföranden 
uppdrogs att kontakta klubben gällande återkoppling. 

 
Uppdraget avskrivs. 
 
3-2022 
§ 50 a) 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. 

 
Arbetet med DKs uppdrag från delegeringsordningen fortsätter i de olika 
arbetsgrupperna. 
 
4-2022 
§ 76 b) 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 Eva Liljekvist-Borg 
uppdrogs att ta kontakt med berörd domare för ett samtal. 

 
Ordföranden samt Eva Liljekvist-Borg rapporterade att uppdraget är genomfört. 
 
4-2022 
§ 76 f) 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. 

 
Ordföranden rapporterade att uppdraget är genomfört. 
 
4-2022 
§ 77 e) 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. 

 
Kansliet rapporterade att uppdraget är genomfört. Ärendet hanteras under § 96 c). 
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4-2022 
§ 80 a) 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. 

 
Bertil Lundgren rapporterade att uppdraget är genomfört och att Hans Rosenberg 
istället fick uppdraget som bedömare för det praktiska inträdesprovet. 
 
4-2022 
§ 80 c) 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. 

 
Uppdraget är genomfört och hanteras under § 102 f). 
 
4-2022 
§ 80 d) 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. 

 
Eva Liljekvist-Borg rapporterade att uppdraget är genomfört. 
 
4-2022 
§ 82 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. 

 
Uppdraget slås ihop med övriga punkter om diskussion gällande domarutbildningen. 
 

§ 105 Information från Domarkommittén samt kansli 
a) Ordföranden 
- Inget att rapportera. 

 
b) Ledamöter 
- Inget att rapportera. 
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c) Tävlings- och utbildningschefen 
- Inget att rapportera. 

 
d) Sekreteraren 
- Informerade om det utskick som gått ut till berörda klubbar den 

23 september 2022 gällande SKKs nya utställningsadministrativa system SKK 
Utställning. 

- Informerade om det utskick som gått ut till SKKs klubbar den 
14 november 2022 gällande CS beslut att domare för utställning, prov och 
tävling som dömt i Ryssland och Belarus efter den 24 februari 2022 inte får 
döma på svenska officiella utställningar, prov eller tävlingar. 

 
e) Utbildningsavdelningen 
- Informerade om det utskick som gått ut till samtliga exteriördomare gällande 

upplägget av examinationer vid My Dog den 5-8 januari 2022. 
 

§ 106 Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI 
För kännedom fanns följande dokument från FCI: 
 

a) Cirkulär 
- 31/2022 med information från Mongoliets kennelklubb om deras nya 

kontaktuppgifter. 
- 32/2022 med information om att gos rater valencià (valencian terrier) blivit 

interimistiskt erkänd av FCI. 
- 35/2022 med information från Koreas kennelklubb om deras nya mejladress. 
- 36/2022 med information från Polens kennelklubb att Andrzej Kaźmierski och 

Grzegorz Weron blivit definitivt avstängda som internationella exteriördomare 
sedan den 10 september 2022. 

- 37/2022 med information från Monacos kennelklubb om deras nya mejladress. 
- 39/2022 med information från Ukrainas kennelklubb om deras officiella 

mejladress. 
- 40/2022 med information om Egyptens kennelklubbs medlemskap i FCI. 

 
b) Allmän information 
- Protokoll från möte med FCI Show Judges Committee den 26 april 2022 i Paris, 

Frankrike. 
- Inbjudan till möte med FCI Shows Judges and Shows Commission den 

4-5 februari 2023 i Lima, Peru. 
- Inbjudan till FCI International Judges Congress den 12 december 2022 i 

São Paulo, Brasilien. 
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§ 107 Protokoll samt protokollsutdrag 
a) Centralstyrelsen, CS 

För kännedom fanns protokoll från CS möte 5-2022 den 8 september 2022. 
 

b) Utställningskommittén, UtstK 
För kännedom fanns protokoll från UtstK möte 4-2022 den 1 september 2022. 
 

c) SRD-kommittén, SRD-K 
För kännedom fanns protokoll från SRD-K möte 1-2022 den 11 oktober 2022. 
 

d) Utbildningskommittén, UK 
För kännedom fanns protokoll från UK möte 4-2022 den 25 augusti 2022 samt från 
UK möte 5-2022 den 21 oktober 2022. 
 

e) Standardkommittén, StandK 
För kännedom fanns protokoll från StandK möte 3-2022 den 15 september 2022. 
 

f) Kommittén för hundars mentalitet, KHM 
För kännedom fanns protokoll från KHM möte 4-2022 den 11 augusti 2022. 
 

g) Avelskommittén, AK 
För kännedom fanns protokoll från AK möte 4-2022 den 9 september 2022. 
 

§ 108 Övriga frågor 
Eva Eriksson tog upp ett förslag att DK framställer en film gällande hur man palperar 
hundar av olika varianter. Filmen kan sedan användas i utbildningssyfte vid kommande 
domarutbildningar. 
 
DK diskuterade möjligheterna till en sådan film. 
 
Eva Eriksson uppdrogs att ta kontakt med några utvalda exteriördomare för bildandet 
av en projektgrupp som fortsätter arbetet. 
 

§ 109 Nästa möte 
DK beslutade att nytt datum för nästkommande möte blir den 31 januari 2023. 
 

§ 110 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
DK beslutade att § 96 inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 

§ 111 Mötet avslutas 
Ordföranden tackade alla för dagens möte och det förklarades därefter avslutat.  
 



  

SKK/DK nr 5-2022 
2022-11-16 
Sida 19/19 

 
 

 

Vid protokollet: 
 
 
Boa Strandberg 
 
 
Justeras: 
 
 
Bo Skalin    Fredrik Nilsson 
    § 91-§ 98 samt § 99 b)-§ 111 
 
Bertil Lundgren 
§ 99 a) 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


