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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2022-06-
15--16. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Thomas Uneholt, ordf., Magnus Jensen (§ 72-80, § 82 - § 107), Maritha Östlund-
Holmsten (via länk), Bo Skalin, Eva Lejdbrandt (§ 72 – delar § 104), Ove Johansson, 
Agneta Ståhle, Jörgen Oinonen,  

Suppleanter: 

Anna Fors Ward (§ 72- delar av § 83 via länk) Birgitta Bernhed (§ 72 - delar av § 104), 
Märta Brandts, Sara Nordin (§ 72- delar av § 104) 
 

Adjungerade: 

Kees de Jong, Kjell Svensson, Lotta Bengtsson, personalrepresentant, Fredrik Bruno (§ 
72 - § 83), Janina Pfalzer, SKK Marknadsavdelning, Anneli Hultman, SBK (delar av § 78) 
 

Anmält förhinder:  

Bengt Pettersson 
 

Protokoll 

Annika Klang 
 
 

§ 72 Sammanträdet öppnas 

 
Thomas Uneholt öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna. Fredrik 
Bruno deltar under onsdagen för att lämna en längre redogörelse för Vision 2030. 
Janina Pfalzer är SKKs nya kommunikatör och deltar i sammanträdet båda dagarna. 
Anna Fors Ward är ordinarie ledamot, då Bengt Pettersson har förhinder att delta vid 
detta möte. 
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§ 73 Val av justerare 
 
Eva Lejdbrandt och Agneta Ståhle valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 74 Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 75 Föregående protokoll 
 

a) § 44 Sammanträdet öppnas 
Maritha Östlund-Holmsten hade förhinder vid möte nr 3-2022. Anna Fors Ward var då 
ordinarie ledamot, vilket inte framgick i protokollet. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) § 49 a) – Information från SKKs ordförande 
Tyska Kennelklubben, VDH, har skickat ut en information om den nya djurskyddslagen 
som ska gälla. Lagen innefattar utställningsförbud för hundar med nedärvd smärta och 
som visar beteendestörningar. Det krävs veterinärintyg för att t.ex. ställa ut eller delta 
på olika prov och tävlingar. VDHs åsikt är att införandet av ibland oproportionerliga 
kontroller drabbar fel människor. 
 
Den tyska regeringen har beslutat om regler och kontroller av online-handel med 
hundar. Detta välkomnas av VDH. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) § 53 Flerfärgade pudlar 
Thomas Uneholt önskar att texten i denna del av paragrafen justeras enligt förslaget 
nedan: 
Under denna punkt diskuterade CS om Sara Nordin var jävig. CS ansåg att så var fallet 
varvid Sara Nordin lämnade sammanträdet. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 76 Presidiefrågor 
 

a) Kangal coban köpegi – dispensregistrering 
SKK/AK har fått en ansökan om inmönstring av en kull samt 
föräldradjuren. AK har beslutat att begränsa ansökan till att bara avse 
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föräldradjuren då valparna automatiskt blir registrerade efter det att föräldrarna 
blivit dispensregistrerade om en ansökan görs. AK tog del av specialklubbens 
yttrande och beslöt att godkänna dispensregistrering med inmönstring av 
föräldradjuren. 
 
Presidiet har fastställt AKs beslut. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Ny representant i Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN 
SKK Utbildningskommitté, SKK/UK har blivit tillfrågade av DYN om att utse en 
representant till nämnden. SKK/UK har föreslagit Susanne Nilsson. 
 
Presidiet har beslutat i enlighet med UKs förslag. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 77 Information från SKKs ordförande 
 

a) Besök Swedish Game Fair 
Ordförande deltog under öppningsdagen av mässan den 26 maj. Möjlighet gavs till 
diskussion med representanter för Svenska Jägareförbundet. Dessutom gjordes en 
rundvandring runt området för att se det stora utbudet av olika hundaktiviteter. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Besök på Finska Kennelklubben, FKK 
Ordförande deltog på Finska Kennelklubbens fullmäktigemöte den 28 maj. I sitt tal 
informerade han om de mest aktuella frågorna som SKK arbetar med. Så både 
brakycefala raser och Vision 2030 fanns med. FKK har en motsvarande nybildad 
framtidsgrupp. Ordförande kan se att ett eventuellt samarbete som gäller 
visionsarbetet kan vara till nytta för båda klubbarna. 
 
CS noterade informationen. 
 
 

c) Öppet brev till SKKs ordförande och styrelse 
En uppfödare uttrycker i brev till ordförande och CS besvikelse över hur uppfödaren 
anser sig ha blivit behandlad av Disciplinnämnden. 
 
CS har tagit del av brevet och beslutade lägga det till handlingarna. 
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I sammanhanget diskuterade CS också att föreslå att publicera en artikel om DNs 
arbete i Hundsport och Hundsport Special. 
 

d) Rundabordssamtal 
Ordförande och VD har deltagit i samtal representanter för djurägare, försäkringsbolag 
och distriktsveterinärer. 
 
Bristen på veterinärer och djursjukvårdare har prioriterats. Flera aktörer har ansvar i 
frågan. SKK tar ansvar för att informera hundägare när och hur det är lämpligt att söka 
vård för sin hund. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 78 SKK/KHM 
 

a) Regelrevidering Svenska Brukshundklubbens Korning/Mentaltest, MT 
Anneli Hultman, vice ordförande i Svenska Brukshundklubben, SBK, hälsades 
välkommen till sammanträdet.  
 
Anna Fors Ward informerade om att Kommittén för hundars mentalitet, KHM, föreslår 
CS att godkänna SBKs förslag till regelrevidering. 
 
Anneli Hultman gavs tillfälle att informera om processen som lett fram till förslaget 
samt möjlighet för CS att ställa kompletterande frågor. Därefter lämnade Anneli 
Hultman sammanträdet. 
 
Till dagens möte hade KHM sammanställt ett pm. med bl.a. kommentarer och de 
förslag som kommittén önskar framföra till CS i sakfrågan.  
 
Vid föregående regelrevidering, år 2016, fanns starka meningsskiljaktigheter inom 
några av SBKs rasklubbar och bland MT-domare kring förslaget till nytt regelverk för 
MT (kallat MT2017). Efter en lång och omfattande process avslog CS förslaget om ett 
reviderat mentaltest (CS 4/2016, § 104) och beslutade att nuvarande regelverk, kallat 
MT2007, fortsatt skulle gälla under låsningsperioden 2017-2021 (perioden har därefter 
förlängts till och med 2022, CS 6/2020, § 121a, p.g.a. pandemin).  
 
SBK uppmanades 2016 att bland annat ta tydlig ställning till MTs syfte, om 
bedömningsmodellen borde rasanpassas, för en tydligare koppling mellan test och 
avelsmål, samt att noga förankra det fortsatta arbetet inom rasklubbs- och 
funktionärsled. 
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SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, har under första halvan av 2022 haft 
dialog med SBK, då revideringen av regelverket för Korning åter är aktuell. I SBKs 
inkomna materialet framgår: 

• att SBK nu åter ansöker om att få efterleva det kongressbeslut från 2016 som 
stipulerar att MT2017 ska vara det mentaltest som genomförs officiellt inom 
SBK 

• att MT enligt SBK: vara ett sätt att bedöma, mäta och utvärdera hundars 
mentala egenskaper, ses som ett bra underlag för avelsutvärdering och vara 
något som rasklubbarna kan använda som avelsverktyg inom de rasspecifika 
avelsstrategierna, RAS 

• att det inom MT är rimligt med en gemensam betygsättning för samtliga 
bruksraser då citat: ”en nervfast hund är nervfast oavsett ras, ursprung och 
nuvarande användningsområde” 

• att SBK har genomfört aktiviteter för information och förankring bland såväl 
rasklubbar som funktionärer. 

 
CS diskuterade ärendet noga och beslutade enligt nedan: 
 

• att fastställa SBKs önskan om att det reviderade regelverket för Korning träder i 
kraft den 1 januari 2023. Beslutet avser dokumenten: Allmänna anvisningar 
MT, Regler för Korning, Utförandeanvisningar MT.  

• att SBK, efter godkännande från eventuell specialklubb och KHM, kan skriva 
avtal med de rasklubbar som själva önskar bli arrangörer av MT. Titeln KORAD 
ska dock även fortsatt enbart vara förknippad med SBKs raser samt raser inom 
Svenska Schnauzer-Pinscherklubben, SSPK. Klubbar med avtal tillåts endast att 
arrangera MT, inte korningens exteriörbeskrivning.  

• att resultaten för de hundar som deltagit inofficiellt på MT2017 inte registreras 
retroaktivt. För att ett resultat ska vara officiellt, dvs. stambokföras, krävs ett 
fastställt officiellt regelverk av SKK, vid testtillfället. När dessa inofficiella 
mentaltestet genomfördes var MT2007 det officiella, och därmed 
stambokförda, mentaltestet.  

• att SBK uppdras att utvärdera MT och gjorda förändringar efter 5 år, dvs. år 
2028. SBK bör i utvärderingen reflektera över det faktum att beteendemässigt 
relativt skilda raser ur olika rasgrupper ska ha samma mentala egenskaper för 
godkänt resultat. MT bedömer ju hundar ur fler aspekter än nervfasthet.  

• att informera SKK/AK om att MT av SBK ses som ett avelsverktyg. Testet bör 
därmed i större utsträckning implementeras i SBKs rasklubbars rasspecifika 
avelsstrategier, RAS. CS konstaterar dock att krav på mentalbeskrivning hund, 
MH, fortsatt finns för föräldradjur för registrering av valpkull. MT bör därmed 
ses som ett komplement.  

 
Beslutet är omedelbart justerat. 
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Maritha Östlund-Holmsten reserverade sig mot CS beslut. 
 
Reservation till SKK/CS (Centralstyrelsen) beslut om att anta SBKs nya Mentaltest, 
nämnt som MT2017 

 
Jag, Maritha Östlund-Holmsten, reserverar mig mot CS beslut att anta det av SBK 
önskade regelverket för Korning. 
 
Beslutet skulle grundas på dokumenten: Allmänna anvisningar MT, Regler för Korning 
samt Utförandeanvisningar MT, men dessa saknades i de underlag som skulle ligga till 
grund för beslutet, enligt beslut fattat av SKK/KHM/VU (Kommittén för Hundars 
Mentalitet) 2022-06-08. 
 
Beslutet fattades nu utifrån KHM/VUs protokoll samt KHMs PM med en 
sammanställning av "Underlag avseende revidering av SBKs regler för mentaltest, MT". 
 
Till grund för min reservation ligger bl.a. även att det nya svårutvärderade protokollet, 
ändrade jämförelsetal och värden för beteenden, gör det svårare att använda det nya 
MT2017 vid utvärderingar och forskning om hundars mentalitet.  
 
Då MT2007 och MT2017 svårligen går att "samköra" för att göra statistiska 
utvärderingar från, tappar SBKs rasklubbar och dess uppfödare en ansenligt mängd 
underlag för deras avelsarbete. 
 

b)  Information från ordförande 
 
AG/Policy hund-människa 
Ett första Zoom-möte kommer att hållas den 20 juni. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 79 Diskussions- och strategifrågor 
 

a) Förslag på ämnen till höstens länsklubbskonferens 
Länsklubbskonferensen arrangeras i Umeå. Programmet ska fastställas. Arbetsgruppen 
önskar få information om vilka ämnen CS önskar ta upp på dagordningen. 
 
Följande är förslag från CS sida: 
Vision 2030, både information och en eventuell workshop 
Några kommittéer kommer också att informera om sitt arbete: 
 Utställningskommittén – Utställningsadministrativt system 
 Uppfödare och Kennelkonsulentkommittén – kennelkonsulenter 
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 Kommittén för marknadsföring av rashundar –  om de insatser som görs för att 
 marknadsföra SKKs uppfödare 
Valberedningen deltar och informerar. 
 
 
§ 80 Kansli- och personalinformation 
 

a) Personalkonferens 
Konferensen var uppskattad och fick bra betyg i den utvärdering som gjordes. 
Programmet var blandat, bl.a. gjordes ett grupparbete om normer/vett och etikett, ett 
pass handlade om då, nu och sen ur ett kansli-perspektiv. Vision 2030 stod också på 
schemat. 
 

b) Rekrytering av ny VD-assistent 
Tre kandidater är kvar till en sista intervjuomgång. Slutligt beslut kommer att fattas 
under juni månad. I början av hösten är det tänkt att den nya personen ska finnas på 
plats. 
 

c) Ny kommunikatör 
Janina Pfalzer är på plats och har kommit igång med sitt arbete. Detta betyder också 
att Hans Rosenberg arbetar 50 % fram till årsskiftet. En stor del av Hans tid kommer att 
ägnas åt Stockholm Hundmässa.  
 

d) SKK syns 
SKK syns mer i sociala medier vilket är positivt. Responsen från medlemmar och 
klubbar är till mesta delen uppmuntrande. 
 

e) The Kennel Club 
Lotta Bengtsson och Annika Klang har deltagit vid vernissage på The Kennel Club i 
London. Utställningen är gjord till minne av familjen Earl och deras verk. På SKKs 
museum finns ett pointerhuvud, som är gjort av Maud Earl. Huvudet var representerat 
på utställningen endast i form av foton tillsammans med en text av Renée Willes. 
 
 
Birgitta Bernhed är ordinarie ledamot vid § 81, vid Magnus Jensens frånvaro. 
 
§ 81 Diskussions- och strategifrågor forts. 
 

a) Diskussion kring nystartad uppfödarförening 
En ny uppfödarförening har bildats, Svenska Hunduppfödarföreningen, SHF. Syftet är 
att tillvarata uppfödarnas intressen inom SKK, skapa nätverk samt upprätta en 
Ammacentral igen. 
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Den tidigare kommittén för uppfödarsamverkan, KUS, lämnade som ett förslag att en 
uppfödarförening skulle kunna återuppstå, vilket nu har skett.  
 
SHF önskar ett möte med CS för att diskutera ett samarbete. CS är positiv till att ha ett 
möte där man bl.a. diskuterar gränsdragning vad gäller verksamheten. Deltagare från 
CS bör vara presidiet och ordförande i UKK. 
 
I sammanhanget diskuterade CS kring en motion från KF 2019, § 56, där beslut togs om 
att upprätta en uppfödarpanel med uppgift att tillvarata och samverka kring 
uppfödarnas intressen. 
 
CS beslutade att ge UKK i uppdrag att undersöka möjligheten vidare samt återkomma 
med förslag till en eventuell lösning. 
 

b) Diskussion kring SKKs arbete mot uppfödare i inom SKK-organisationen 
VD informerade om att en diskussion pågår för att inrätta en samordnande funktion på 
kansliet när det gäller uppfödarfrågor. Flera avdelningar på kansliet hanterar, på 
delegering från kommittéerna, uppfödarfrågor i sitt dagliga arbete. Tanken med en 
samordningsfunktion är att få en bättre överblick av det arbete som görs. 
 
CS fann förslaget intressant och uppdrog till VD att komma med förslag till hur 
funktionen ska organiseras på kansliet. 
 

c) Vilken kommitté ska hantera ärenden där hund blivit avstängd från 
verksamhet p.g.a. andning – se CS nr 7-2021, § 178 b) 

Efter en kortare diskussion beslutade CS att uppgiften ligger på AK och vid behov även 
i samråd med andra berörda kommittéer. 
 
 
§ 82 Information från SKKs VD 
 

a) Beslutsmall 
VD presenterade förslag till en beslutsmall att kunna användas bl.a. av CS kommittéer i 
sitt arbete. 
 
Mallen ger en överblick med syfte, mål, kostnadsbild och konsekvenser av äskandet av 
medel för ett specifikt ärende. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

b) Svenska Jägareförbundets stämma 
VD har deltaget i stämman som hölls i Kalmar i början av juni månad. VD fick möjlighet 
att samtala med den nye generalsekreteraren samt den lobbyist som verkar för 
förbundet.  
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c) Underhandsinformation kring samtal med länsklubbarna - nytt avtal 

VD redogjorde för samtal med länsklubbarna rörande ett nytt avtal. 
 
SKKs länsklubbar bildades 1976 som ett resultat av utredningen ”Hunden i framtiden” 
Avtal, verksamhetsplan, budget och stadgar formulerar vad SKK ska leverera utifrån sin 
del av medlemsavgiften 
 
Stadgeändringen 2019 är tydlig med en central medlemsavgift och en länsklubbsdel. 
SKKs revisionsbyrå, BDO, har uppmanat till denna lösning, annars är risken att det ses 
som momspliktigt uppdrag. 
 
I befintligt avtal regleras över-/underskott mot fonden 

I förslag till nytt avtal finns ”samma uppdrag” men renodlat och ingen justering över-
/underskott. 
 
Tre steg finns i det fortsatta arbetet fram till att CS kommer att ta ett slutligt beslut vid 
sitt novembermöte: 
 
Steg 1 - är i princip klart och har innefattat information, diskussioner och presentation 
av förslag till länsklubbarna om förändrat avtal. 
 
Steg 2 - blir en skriftlig omröstning bland länsklubbarnas fullmäktigeledamöter som 
utsågs vid mötet 2021. Formalia enligt länsklubbsstadgarnas § 7 Länsklubbsfullmäktige, 
mom. 7 Digital omröstning, under september. Stadgemässigt tar denna process 21 
dagar. 
 
Steg 3 - om en kvalificerad majoritet finns för ett Ja bland länsklubbarnas ledamöter 
från omröstningen, beslutar CS om att godkänna avtalet vid sitt möte den 8 - 9 
november. Under förutsättning att länsklubbarna godkänner det nya avtalet, börjar 
det gälla från den 1 januari 2023. 
 

d) Delrapport – Arv efter Marina Reuterswärd 
VD informerade om att Ulf Uddman har löpande möten/samtal med den utsedde 
boutredningsmannen, Jan Berglund, som även fanns angiven i Marina Reuterswärds 
testamente som boutredningsman. Det finns fortfarande några poster som ska hanteras 
innan dödsboet kan avregistreras 2023. 
 
Den största delen av arvet kommer att hanteras i Agria och SKKs Forskningsfond. Medel 
ska gå till forskning på cancersjukdomar hos hund. 
 
Ett legat kommer även till Svenska Kynologiska Akademin för deras arbete att förvalta den 
svenska kynologin och dess historia. 
 
CS noterade informationen.  
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e) Arbete med nätmobbning (KF 2019, § 43) 
VD informerade om att ett samarbete initierats med Agria för att motarbeta 
nätmobbning mot enskild person. En arbetsgrupp har bildats för att ta fram budskap, 
kommunikationsplan och föra en kampanj mot nätmobbning.  
 
CS fann initiativet utmärkt. 
 
 
§ 83 Vision 2030 - delrapport 
 
Eva Lejdbrandt och Fredrik Bruno redogjorde för arbetet som hittills gjorts. 
 
Svenska Kennelklubben, SKK, är en anrik organisation med sina rötter i den svenska 
folkrörelsetraditionen. Våra medlemsorganisationer samlar idag drygt 200 000 
personer kring det gemensamma intresset för hunden. I vår organisation finns en bred 
verksamhet, ett starkt engagemang och en vilja att fylla såväl våra hundars som våra 
egna liv med glädje och mening.  
 
De senaste åren har inneburit förändringar som kommer att påverka vår organisation 
framöver. Antalet hundägare har ökat när människor har möjlighet att vara hemma i 
större utsträckning. Rashundars hälsa har hamnat i fokus, dels i Sverige, men än mer 
tydligt i våra grannländer. Dessutom har populariteten för hundar som föds upp 
utanför SKK-organisationen ökat, liksom intresset för att adoptera både svenska och 
utländska hundar.  
 
För SKK som organisation har det skett förändringar på ledande positioner i såväl 
Centralstyrelsen som på kansliet. Vi har även upplevt en period när vi varken har 
kunnat träffas under normala former eller haft möjlighet att erbjuda verksamhet för 
våra hundar i den utsträckning vi är vana vid.  
 
I takt med att vår omvärld förändras allt snabbare förändras också synen på hunden, 
hundägandet och på oss som organisation. Även föremålet för hela vår verksamhet, 
hunden i allmänhet och rashunden i synnerhet, förändras och utvecklas. I kombination 
med den ständigt pågående tekniska utvecklingen innebär det att vi ständigt får nya 
möjligheter och ställs inför nya utmaningar. 
 
Det är viktigt att vi har möjlighet att orientera oss i förändringen, förstå den utveckling 
som sker, och utifrån den kunskapen fatta beslut som leder oss i den riktning vi vill gå.  
SKKs Centralstyrelse, CS, beslutade under hösten 2021 att inleda ett arbete med målet 
att identifiera en vision om var SKK ska vara år 2030, och därefter utarbeta strategier 
som kan ta organisationen mot visionen. 
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Den utsedda arbetsgruppen består av  
Eva Lejdbrandt SKK/CS   Projektansvarig 
Fredrik Bruno SKKs kansli   Samordnare 
Thomas Uneholt SKK/CS   SKKs ordförande 
Kees de Jong  SKKs kansli  VD 
Magnus Jensen SKK/CS  SKKs andre vice ordförande 
Agneta Ståhle SKKCS  Ledamot 
Birgitta Bernhed SKK/CS  Ledamot 
Lotten Rönquist SDHK (SHU) SKKs kansli fr. maj 2022) Representant SHU 
Angelica Christiernin SKKs kansli  Marknadsavdelningen 
Helena Nyberg SKKs kansli  Chef medlemsservice 
Helena Skarp  SKKs kansli  Chef avel & hälsa 
Kjell Svensson  SKKs kansli  Chef tävling & utbildning 
 
I slutet av januari samlades arbetsgruppen till ett möte för att diskutera uppdragets 
definition och bakgrunden till behovet att genomföra ett visionsarbete. Diskussionen 
visade att gruppen ansåg att det finns skäl att se över SKKs uppdrag och arbetssätt, 
dels för att passa in i dagens samhälle, men även för rashundens fortsatta utveckling. 
Gruppen menade vidare att en demokratiskt beslutad långsiktig vision ökar CS 
möjligheter att arbeta proaktivt istället för reaktivt. Förhoppningen är att styrelsen ska 
kunna lägga mer tid på övergripande strategiska frågor till förmån för den relativt 
operativa verksamhet som idag präglar CS och dess kommitté-organisation. 
Visionsgruppen var vidare enig om att det tidigare saknats en vision och långsiktiga mål 
för SKKs verksamhet. Behovet av visionsarbetet framstod i det sammanhanget som 
uppenbart och snarast försenat. 
 
Bakgrundsmaterial 
Perioden januari-maj har använts till insamling av bakgrundsmaterial. Den ursprungliga 
avsikten var att tillföra projektet: 

• en omvärldsanalys med blicken fäst 10-15 år framåt i tiden 

• en varumärkesanalys för att identifiera SKKs styrkor och svagheter i 
allmänhetens ögon 

• en hundanalys för att identifiera risker och möjligheter för hunden som djur 
under den kommande tioårsperioden 

• en medlemsenkät i syfte att ta fram personas 
 
Omvärldsanalysen är gjord av ett externt företag, Kairos Future, i enlighet med 
ursprunglig planering. Varumärkesanalysen är även den gjord av ett externt företag, 
Magna, och består av två delar, en målgruppsanalys och en mediaanalys. 
 
Vad avser omvärldsanalysen har Kairos Future i samarbete med visionsgruppen 
identifierat tio trender som kommer påverka hunden och hundägandet under 
perioden fram till 2035. Det handlar om saker som händer i omvärlden, inte interna 
angelägenheter eller förändringar där SKK har stor möjlighet att påverka utvecklingen. 
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Vid aktiviteten ”Trend Lab” som hölls med CS, kansliets ledningsgrupp, Kairos Future 
och ett fåtal andra inbjudna personer identifierades ett större antal 
omvärldsförändringar som kunde förmodas påverka SKK i ett perspektiv som sträcker 
sig mot 2035. Omvärldsförändringarna, eller trenderna, har sedan slagits ihop, delats, 
omarbetats och slutligen sållats till följande: 
 

➢ Från nyttigt husdjur till individ med rättigheter 
➢ Allt fler hundar i samhällets tjänst 
➢ Algoritmstyrda informationsflöden och kunskapskällor 
➢ Individers och organisationers hållbarhetsansvar växer 
➢ Ökande medicinska möjligheter och kostnader 
➢ Ideell organisering på nya villkor 
➢ Alltmer pengar i hundar och hundägande 
➢ Rasavelstraditionen utmanas 
➢ Digitalisering av hundägandet 
➢ Tilltagande konkurrens om plats och mark 

 
Kommunikation 
En grundläggande tanke med visionsarbetet har varit att löpande hålla SKKs 
medlemmar informerade om det arbete som pågår och erbjuda kommunikation för 
den som vill komma med inspel. 
 
Tidigt i projektet fick SKK 2030 en egen logotyp att använda i kommunikationen för att 
särskilja den ur mängden. Men även för att signalera att projektet SKK 2030 och 
kommunikationen som kommer från projektet ligger utanför SKKs ordinarie 
verksamhet. Att så blir fallet bedömdes som viktigt då viss information kan vara 
uppseendeväckande och lite utmanande. 
 
Under vintern, i samband med att arbetet startade, gick det ut information om hur 
arbetet skulle gå till och vilka som var involverade. Därefter har kommunikationen allt 
mer övergått till att berätta om den information som är insamlad.  
 
SKK 2030 har fått en egen sektion på SKKs webbplats – skk.se/skk2030 – där det 
publicerats övergripande information om projektet och dess genomförande. Den här 
delrapporten kommer att publiceras på webben under sommaren, liksom turnéplan 
och anmälningslänkar till turnéstoppen. 
 
För att nå medlemmarna med aktuell information, men även för att erbjuda dem 
möjlighet att komma med reaktioner och inspel till visionsarbetet har SKKs sociala 
medier utnyttjats. Det har delvis handlat om allmän information om att arbetet är 
igång, men även en serie med nio inlägg på Facebook med påståenden och frågor som 
relaterar till de trender som framkommit under arbetets gång.  
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Inläggen har publicerats varje tisdag mellan den 5 april och 31 maj och resulterat i 
nästan uteslutande konstruktiva och engagerade diskussioner. 
 
Pågående arbete 
 
Turnéprogram 
Under september, oktober och november kommer SKK 2030 att besöka 23 orter 
runtom i Sverige för att informera om och diskutera SKK 2030. Genom turnén hoppas 
vi kunna känna av hur medlemmarna ser på de frågor som har aktualiserats hittills, 
men kanske ännu mer på att få kloka inspel som kan användas i arbetet med att 
identifiera vision och besluta om strategier. 
 
Avslutande kommentar 
Arbetsgruppens bedömning är att den information som hittills samlats in ger en 
mycket god grund att stå på inför nästa fas i arbetet. Generellt har mottagandet varit 
positivt även om det alltid finns personer som är obekväma med processer som har 
som uttalat mål att leda till förändring. 
 
CS tackade arbetsgruppen för en mycket ingående och detaljrik föredragning av 
visionsarbetet. CS kommer i mitten av januari 2023 att ta beslut om strategier för att 
möta hur framtidens SKK ska organiseras. 
 
Delrapporten från SKK 2030 kommer att finnas att ta del av via https://skk.se/skk2030 
under juli månad. 
 
 
§ 84 Skrivelser från läns- och specialklubb 
 

a) Jack Russell Klubben 
Rasklubben ansöker om återinträde i Svenska Terrierklubben.  
SKK/CS har begärt ett uttalande från Svenska Terrierklubben, vilket inkommit precis vid 
CS mötes start och därför inte kunnat handläggas. 
 
CS beslutade att återremittera ärendet till Föreningskommittén för vidare 
handläggning. 
 

b) Svenska Lapphundsklubben 
CS har tagit del av information från specialklubbens årsmöte 2022. 
 
CS beslutade att lägga informationen till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 

  

https://skk.se/skk2030


  

SKK/CS nr 4-2022 
2022-06-15--16 

Sida 14/26 
 
 

 
 
§ 85 Ajournering av sammanträdet 
 
Ordförande ajournerade sammanträdet kl. 17.30 för att återupptas den 16 juni kl. 
08.30. 
 
 
§ 86 Ajourneringen avslutas 
 
Ordförande avslutade ajourneringen och sammanträdet återupptogs. 
 
 
§ 87 SKK/AK 
 

a) Protokoll nr 2-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 5 
april 2022. 
 

b) Biewer – ras utan klubbtillhörighet 
CS beslutade att för hundraser som finns registrerade i Sverige och som inte har någon 
rasansvarig specialklubb eller avtalsansluten rasklubb har SKKs Föreningskommitté det 
övergripande rasansvaret. I sakfrågor som berör dessa raser och där det finns en 
central SKK-kommitté har respektive kommitté beslutsrätt inom sitt 
verksamhetsområde. 
 
 

c) Besiktningsintyg avseende vuxen hund av brakycefal typ 
Det svenska testet har funnits i ca två år. Ännu har ingen utvärdering startats. CS finner 
att det fortfarande finns utbildade veterinärer som har möjlighet att utföra testet. Det 
kan finnas anledning att se över testet och göra någon smärre justering.  
 
CS beslutade uppdra till SKK/AK och kansliet att se över vilka eventuella justeringar 
som är relevanta.  
 
CS uttryckte också att det fortfarande finns möjlighet för t.ex. bostonterrier, som inte 
ingår i RFG-S att fortsätta med det svenska testet. 
 

d) Beslutsunderlag för Respiratory Function Grading Scheme, RFG-S 
Mops, fransk- och engelsk bulldogg är raser där andningsproblem förekommer i den 
grad att en särskild undersökning inklusive graderingsskala tagits fram av Cambridge 
University i samarbete med The Kennel Club England 
 

• SKK har ingått ett avtal om att använda metodiken i Sverige 
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• RFG förväntas leda till avelsurval med fokus på andning inom berörda raser och 
därigenom ges, tillsammans med andra åtgärder, förutsättning för att stärka 
hälsoutvecklingen inom dessa raser 

• Under 2022 sker en uppbyggnad av RFG-S, framförallt utbildningsinsatser av 
veterinärer m.m. Beräknad kostnad ca 200 tkr. 

• Därefter startar programmet upp med praktiska insatser och här sker 
kalibrering samt vidareutbildning. Beräknad kostnad ca 550 tkr. 

• När programmet är etablerat beräknas det löpande att kosta i genomsnitt ca 
115 tkr per år. (Kalibrering sker vartannat år) 

• Avgiften för undersökningen kommer att bestämmas av de enskilda 
klinikerna/veterinärerna. Om SKK arrangerar undersökningar vid 
introduceringen av RFG-S så kan SKK välja att subventionera eller få 
kostnadstäckning. 

• I nuläget finns inte intäkter med från de som äger hundarna som ska 
undersökas. Nivå på avgift behöver beredas vidare. 

 
Ordförande informerade om att arbete pågår med att hitta ytterligare en testledare, så 
det finns två totalt. 
 
Målet är att tester ska kunna börja till våren 2023 för svenska hundägare. 
 
Önskemål finns om att hundägare som har närmare till Danmark eller Norge för att 
genomföra RFG-S ska kunna göra det och få sina resultat registrerade i Sverige. 
 
CS beslutade att uppdra till Avelskommittén och SKKs avd. för avel och hälsa att se 
över frågan om möjligheten till att göra RFG-S i Danmark eller Norge. 
 
CS beslutade vidare  
att uppdra till SKKs kansli att arbeta vidare med planen att kunna införa RFG-S. 
att medel från utvecklingsfonden används initialt i processen 

att ge ordförande och VD i uppdrag att bereda frågan om avgift för hundägare för att 
genomföra testet 
 
CS beslutade också att cavalier king charles spaniel som inledningsvis deltagit i 
processen nu återgår till att hanteras av SKK/AK. Denna del är omedelbart justerad. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 88 SKK/DK 
 

a) Protokoll nr 2-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 23 
mars 2022. 
 

b) Skrivelse gällande utbildning av domare på fyra brakycefala raser 
Skrivelse från MopsOrden beträffande utbildning av exteriördomare för fyra av de fem 
brakycefala pilotraserna. 
 
DK har returnerat skrivelsen med hänvisning till att berörda specialklubbar får 
inkomma med en gemensam skrivelse för vidare hantering. 
 
CS noterade informationen. 
 

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. 
 

d) 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. 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. 
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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. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 89 SKK/FK 
 

a) Protokoll nr 2-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
24 maj 2022. 
 

b) Utvärdering av den uppstartsmöte den 31 mars 2022 
En utvärdering av den gemensamma uppstartsdagen för CS och kommittéledamöter 
har gjorts. 
 
Ove Johansson redogjorde för resultatet som visar att majoriteten var nöjda men att 
det finns potential för förbättringar. 
 
Mot bakgrund av resultatet föreslås att vid planeringen inför Kennelfullmäktige 2023 
även ta med planering för ett gemensamt uppstartsmöte ingå. Möjlighet till 
kommittémöten ska också finnas. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget och uppdraget lämnas till VD och VD-
sekreterare. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 90 SKK/JhK 
 

a) Protokoll nr 2-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
24 mars 2022. 
 

b) Swedish Game Fair 
För första gången hölls Swedish Game Fair på Skokloster i slutet av maj månad.  
 
Det finns tillgång till stora ytor och på plats fanns många olika hundevenemang:  
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• Jakthundskommittén fanns på plats med en monter. Med erfarenheten av 
denna första gång på Skokloster kommer Jakthundskommittén att göra vissa 
justeringar för att få ännu mer besökare 

• BPH arrangerades. 

• SKK arrangerade en rasparad med jakthundsraser  

• Polisens hundförare visade upp sina nya bilar som är mycket väl anpassade för 
sina tjänstehundar 

• Några specialklubbar hade utställning för sina raser 

• Man kunde även se en uppvisning i konstgryt 
 
Som helhet är Skokloster en utmärkt plats för denna sorts evenemang. Trots att vädret 
inte var det bästa så var det ändå en bra publiktillströmning.  
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 91 AG/KMR 
 

a) Protokoll nr 2-2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
marknadsföring av rashundar den 13 april 2022. 
 

b) Information från ordförande 
 
Köpahund.se 
Arbetsgruppen avvaktar sitt vidare arbete med siten då ett arbete också pågår på SKKs 
kansli. 
 
Möten med klubbar 
Arbetsgruppen har börjat med möten med klubbar för att ett bra och relevant 
underlag för sina kommande aktiviteter. Det kommer t.ex. att produceras korta filmer 
med vardagssituationer i att äga och föda upp hund. Det kommer inte att vara 
kostnadskrävande produktioner. 
 
Kommande samarbeten 
Arbetsgruppen kommer att söka samarbeten med ”kända” personer som har rashund 
för t.ex. kortare intervjuer. 
 
CS noterade informationerna och uppdrog till kommittén att ta fram en 
kommunikationsplan att presenteras för CS. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 92 AG/RS 
 

a) Förtydligande av text 
Maritha Östlund-Holmsten önskar ett förtydligande till CS protokoll nr 3-2022, § 49 b) 
 
Vid CS möte den 28 april rapporterade ordförande om att Kommittén för rashundars 
sundhet, KRS, har omvandlats till en arbetsgrupp, AG/RS. 
 
Maritha Östlund-Holmsten, som var ordförande för KRS under en kort period, önskar 
få till protokollet att hon avsade sig fortsatt arbete i KRS och anledningen därtill är 
redovisad för presidiet och inför mötet den 28 april även för CS. 
 

CS noterade förtydligandet. 
 

b) Programförklaring m.m. 
Ordförande informerade om att ett möte hållits med fokusrasernas klubbar. Mötet var 
positivt och det finns en vilja att föra de brakycefala rasernas frågor framåt. Mötet 
lämnade synpunkter på mindre justeringar i de förslag och texter som presenterades. 
CS har tagit del av Arbetsgruppens programförklaring, prioriterade områden, 
prioriterade raser och Steg 1 i arbetet. 
 
CS föreslår en mindre justering i texten om prioriterade raser och i Steg 1. CS 
beslutade därmed att fastställa förslagen. 
 
Den föreslagna delegeringsordningen gicks igenom. Ordförande informerade om att 
vid mötet med klubbarna framförde de ett önskemål om att arbetsgruppen utökas 
med en rasspecialist. 
 
CS beslutade fastställa delegeringsordningen och lämnar till ordförande att besluta om 
eventuell utökning av arbetsgruppen. 
 
Övrigt 
Cavalier king charles spaniel har fram tills nu deltagit i möten m.m. Från och med nu är 
förslaget att rasen åter placeras hos AK. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet är omedelbart justerat. 
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§ 93 AG/SRD 
 

a) Information 
Ordförande informerade om att arbetsgruppen fortsatt inte är klar till sin utformning. 
Det finns ett utkast till delegeringsordning och några förslag på ledamöter, men det 
finns fortfarande för många frågetecken för att arbetet ska kunna komma igång. 
 
Ordförande återkommer i ärendet. 
 
 
§ 94 SKK/StandK 
 

a) Protokoll nr 1-2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Standardkommitté den 20 
april 2022. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 95 SKK/PtK 
 

a) Protokoll nr 1-2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Prov- och Tävlingskommitté 
den 1 februari 2022. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

b) Protokoll nr 2-2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Prov- och Tävlingskommitté 
den 4 maj 2022. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 96 SKK/UK 
 

a) Information från ordförande 
 
Gymnasieutbildning 
En ny gymnasieutbildning för hundfrisörer kommer att starta till hösten. 
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Ny digital utbildning 
En etik och värdegrundsutbildning är under utveckling. När den är klar kommer den 
finnas tillgänglig för alla utan kostnad. Utbildningen går att använda i alla andra 
tillgängliga utbildningar. 
 
CS noterade informationerna. 
 
 
§ 97 SKK/UKK 
 

a) Protokoll nr 1-2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 15 februari 2022. 
 

b) Information från ordförande 
 
Ny sekreterare 
Kommittén har fått en ny sekreterare, Lotten Rönquist, sedan en månad tillbaka.  
 
Ny ledamot 
En av ledamöterna i kommittén slutar p.g.a. nytt jobb. Ordförande kommer att lämna 
förslag på en ny person inom kort. 
 
CS noterade informationerna. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 98 SKK/UtstK 

a) Protokoll nr 2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 27 
april 2022. 
 

b) Protokollsutdrag § 33, Länsklubbsutställningar 2025 Steg 1 
UtstK har gått igenom länsklubbarnas ansökningar i steg 1 och beslutat att 
utställningarnas status, nationell, Nordic eller internationell fastställs i nästa 
skede då ansökningarna i steg 2 hanteras. Sista datum att ansöka om ytterligare 
utställning är 31 augusti i år. 
 
UtstK har beslutat att preliminärt godkänna nedanstående utställningar för 2025. 
 
Datum   Klubb  Ort 
26-27 april  Wästmanland Västerås 
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3-4 maj   Skaraborg Skara 
24-25 maj Uppsala Läns Gimo 
24-25 maj Södra Norrbotten Piteå 
31 maj-1 juni Nordskånska  Hässleholm 
7-8 juni   Norra Älvsborg Vänersborg 
14-15 juni Hälsingland  Alfta 
14-15 juni  Dalarna Leksand 
11 juli  Halland Tvååker 
18-19 juli  Stockholm Märsta 
26-27 juli Värmland Ransäter 
2-3 aug i Jämtland-Härjedalen Svenstavik 
9-10 aug  Blekinge Ronneby 
9-10 aug  Örebro Askersund 
16-17 aug Östergötland  Norrköping 
16-17 aug Södermanland  Eskilstuna 
30 aug  Gotland Visby 
6-7 sept  Gästrikland Sandviken 
11-12 okt Västernorrland Sundsvall 
31 okt-2 nov Småland-Öland Växjö 
13-14 dec CS  Älvsjö 
 
CS beslutade enligt UtstKs förslag. 
 

c) Information från ordförande 
 
Junior Handling Kommittén 
Handlingkommittén har uppmanat Sveriges Hundungdom att på sin webbplats lista 
kommande utställningar till hjälp för sina medlemmar. 
 
Danska ringsekreterare 
Det kommer framöver vara möjligt för danska ringsekreterare att jobba i Sverige. 
Kravet är att de genomför en digital utbildning innan sin första tjänstgöring. De 
kommer att arbeta med en erfaren svensk ringsekreterare i ringen. 
 
Tillgång till veterinärer på utställning 
UtstK kommer att undersöka om det under sommarens utställningar är svårt med 
tillgång till veterinär. 
 
Årets utställningshund och årets uppfödargrupp 
Länsklubbsfullmäktige beslutade genom sin verksamhetsplan för verksamhetsperioden 
att tävlingarna årets utställningshund och årets uppfödargrupp ska ses över. 
Uppdraget gavs till UtstK och Avelskommittén, AK. 
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UtstK och AK föreslår att båda tävlingarna ska vara kvar. Dock önskas en ny skrivning i 
Utställningsreglerna gällande avelsgrupperna. Förslaget till ny skrivning ska diskuteras 
vid det kommande gemensamma mötet mellan Utställnings- och Domarkommittén. 
 
Avliden ledamot 
En ledamot i kommittén har hastigt avlidit.  
CS skänkte en varm tanke till närmaste familj och vänner. 
 
En ny ledamot kommer föreslås inom kort. 
 
CS noterade informationerna. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 99 SKK/DN 
 

a) Möte med ordförande i Disciplinnämnden 
Ett möte har hållits för att diskutera DNs arbetsbelastning och arvodering.  
CS är medveten om att DNs arbetsbelastning är hög vilket även gäller andra 
kommittéer. 
 
Förslag till en reviderad arbetsordning för DN kan presenteras vid KF 2023.  
 
CS beslutade uppdra till VD att lämna förslag till reviderad arbetsordning och eventuell 
förändring av arvodering. 
 
 
§ 100 Ekonomi/Statistik 
 

a) Årsredovisning 2021 
Årsredovisningen är klar och kommer att signeras digitalt. 
 

b) Valpregistrering 
Siffrorna för maj månad har vänt neråt något i jämförelse med samma månad 2021. 
 

c) Ägarregistrering 
Siffrorna för maj månad har vänt neråt något i jämförelse med samma månad 2021. 
Samma information gäller för Jordbruksverkets siffror. 
 

d) Medlemssiffror 
Länsklubbarnas medlemssiffror för maj månad är något högre i jämförelse med samma 
månad 2021. 
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CS noterade informationerna. 
 
 
§ 101 Svenska Kynologiska Akademin 
 

a) Inventering 
En inventering av Akademins konstverk har gjorts. Dessutom har en värderingsperson 
varit på plats för att värdera några föremål. 
 

b) Digitalisering 
Akademin har tagit beslut om att tidningen Hundsport ska digitaliseras.  
 

c) Temarummet 
En utställning om norwichterriern 90 år öppnar den 15 juni 2022. 
 

d) Adolf Patrik Hamilton 
Ett glasskåp utanför museet har nu gjorts i ordning som en hyllning till Svenska 
Kennelklubbens grundare. 
 
CS noterade informationerna. 
 
 
§ 102 Euro Dog Show 2026, EDS 2026 
 
Sverige blev tilldelad EDS för 2026. Datum kan inte fastställas förrän efter att FCIs 
Generalförsamling har röstat om vem som får arrangera World Dog Show 2026. Det 
mest troliga är att utställningen hålls i september. 
 

a) Styrgrupp 
För att komma igång med arbetet inför EDS kommer en liten grupp att börja med att se 
över gällande regelverk för utställning. 
 
Förslag att styrgruppen inledningsvis består av Thomas Uneholt och Birgitta Bernhed. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 103 Nordiska frågor 
 

a) Protokoll NKU/AU nr 1-2022 
För information fanns protokoll från NKU/AUs möte den 29 mars 2022. 
 

b) Protokoll NKU/VK nr 1-2022 
För information fanns protokoll från NKU/VKs möte den 30-31 mars 2022. 



  

SKK/CS nr 4-2022 
2022-06-15--16 

Sida 25/26 
 
 

 
 

c) Statements and proposals from NKU/VK 
I dokument finns ett antal punkter som ska behandlas inom NKU/AU. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 104 Internationella frågor 
 

a) Protokoll från FCIs Europasektions årsmöten 
För information fanns protokoll från FCIs Europasektions årsmöten 2020, 2021 och 
2022. 
 

b) FCI Main decisions 
För information fanns beslut tagna vid FCIs styrelses styrelsemöte den 30 mars 2022.  
 

c) Information rörande ukrainska uppfödare 
Information från FCIs kansli rörande vilka villkor som gäller för ukrainska uppfödare 
och registrering av valpkullar som föds i annat FCI-land än Ukraina. 
 

d) Reviderat avtal mellan The Kennel Club och FCI 
FCIs kansli meddelat ett reviderat avtal finns mellan The Kennel Club och FCI gällande 
brittiska utställningsdomare. 
 

e) Rapport från FCI Show Commission och FCI Show Judges Commission 
Minnesanteckningar från FCIs Utställningskommitté samt FCIs Domarkommitté från 
den 26 april 2022 i Frankrike. 
 

f) Rapport från FCI Commission Sighthound Sport 
Minnesanteckningar från FCIs kommitté för Vinthundssport från den 25 maj 2022 
Finland. 
 
CS uppskattar att få representanternas syn på de frågor som diskuteras i de olika 
kommittéerna. 
 

g) FCI Generalförsamling  
Ordförande gav en kort information om de viktigaste punkterna som finns på 
dagordningen inför generalförsamlingen. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 105 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS fann att inga sådana beslut fanns i detta protokoll. 
 
 
§ 106 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls den 8 september. 
 
 
§ 107 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Thomas Uneholt 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Eva Lejdbrandt   Agneta Ståhle 
 
 


