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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 11 
augusti 2021. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt, Maritha Östlund-Holmsten, Bengt Pettersson, Bo 
Skalin, Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Magnus Jensen, Ove Johansson 
 

Suppleanter: 

Anna Fors Ward, Kurt Nilsson, Birgitta Bernhed, Jörgen Oinonen 
 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar, Kees de Jong, Ulf Uddman, Kjell Svensson, Lotta Bengtsson, 
personalrepresentant, Agneta Lönn, SKKs ledningsgrupp,  
 

Anmält förhinder:  

 

Protokoll 

Annika Klang 
 
 

§ 112 Sammanträdet öppnas 

 
Pekka Olson öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna. Ordförande 
hälsade särskilt välkommen till Agneta Lönn från SKKs ledningsgrupp. 
 
Pekka Olson informerade om att Hans Forsell, CS-ledamot mellan 1989-2007, har 
avlidit efter en längre tids sjukdom. CS höll en tyst minut för att hedra hans minne och 
skänka en varm tanke till hans närmaste familj. 
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§ 113 Val av justerare 
 
Bengt Pettersson och Thomas Uneholt valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
 
§ 114 Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 115 Föregående protokoll 
 

a) § 77 a) Årets uppfödargrupp/Årets utställningshund 
Frågan berördes kort vid mötet i juni 2021. CS diskuterade tävlingarna ur olika 
synvinklar och perspektiv.  
 
CS beslutade att i verksamhetsplanen för Länsklubbsfullmäktige föreslå ett 
utredningsuppdrag gällande tävlingarna Årets uppfödargrupp och Årets 
utställningshund. 
 
b) § 79 c) Arv efter Marina Reuterswärd 
Ulf Uddman informerade om att SKK har åtagit sig att förvalta arvet i enlighet med de 
föreskrifter som Marina Reuterswärd dikterat i sitt testamente samt att följa de 
ändamålsbestämmelser som angetts. 
 
Minnesfondens styrelse kommer att utses och konstitueras när bouppteckningen är 
registrerad och godkänd. 
 
Ulf Uddman föreslår att Minnesfondens styrelse ska bestå av SKKs ordförande och 
SKKs vd. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
CS beslutade vidare att uppdra till Ulf Uddman att bistå SKK i avvecklingen av dödsboet 
och dess tillgångar. 
 
Besluten är omedelbart justerade. 
 
c) § 88 a) Svenska Grand Danois Klubben 
Inför regelrevideringen som ska börja gälla den 1 januari 2022 har specialklubben 
ansökt om att dela upp rasen i tre färgvarianter enligt reglerna för utdelande av CACIB 
med separat BIR och certifikat i de olika färgvarianterna på utställning.  
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Utställningskommittén godkände detta vid sitt möte i april 2021, därefter har CS 
fastställt beslutet. 
 
Till CS möte i juni hade ytterligare uppgifter inkommit. CS beslutade att återremittera 
ärendet till UtstK. 
 
Utställningskommittén har tagit ett per capsulam beslut den 22 juni där man avslår 
specialklubbens önskemål. 
 
CS diskuterade ärendet ingående och beslutade att fastställa Utställningskommitténs 
nya beslut från den 22 juni. 
 
d) § 91 b) Anmälningsblankett för utställning 
CS beslutade bordlägga ärendet till nästa möte. 
 
e) Protokoll SKK/AK nr 1 och 2 2021 
CS beslutade att protokollen är klara för effektuering och publicering. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 116 Information från SKKs ordförande  
 
a) Institutet för språk och folkminnen, Isof  - Löshundsjakten 
Pekka Olson informerade om att ansökan om att få löshundsjakten internationellt 
erkänd inte kommer att prioriteras av Isof i kommande sökomgång. 
 
Underlaget till ansökan behöver till nästa sökomgång kompletteras på vissa punkter. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 117 Information från SKKs VD 
 
a) Ansökan från MopsOrden 
Kees de Jong informerade om att rasklubben ansöker om 25 000 kr för att genomföra 
en uppfödarkonferens den 16-17 oktober 2021. Uppfödare från MopsOrden, Svenska 
Bostonterrier Klubben, Svenska Klubben för Engelsk Bulldog samt Fransk Bulldogg 
Klubb är inbjudna. SKK har erbjudits att delta med några representanter. 
 
CS beslutade att bidra med 25 000 kr ur SKKs Forsknings- och utbildningsfond. 
 
CS beslutade vidare att uppdra till SKK/AK att utse två representanter som deltar för 
CS räkning. 
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b) Information från Ulf Uddman 
 
Lokal Schäferhundklubb Hässle, SK Hässle  
 
Kort bakgrund  
Under en längre tid har det varit interna meningsskiljaktigheter i SK Hässle med 
innebörden att drygt hälften av medlemmarna har slutat. Kvar finns 14 st. medlemmar 
som är väldigt eniga, av vad som framgår av handlingarna, att vilja driva lokalklubben 
inom Schäferhund Klubben vidare.  
 
Schäferhund Klubbens distrikt i Skåne-Blekinge har beslutat att lägga ner SK Hässle. 
Beslutet har godkänts av SBKs Förbundsstyrelse.  
 
Ärendet har varit uppe för behandling i Föreningskommittén, FK, i protokoll nr 3-2021 
§ 48 a). FK har konstaterat att den aktuella specialklubbens beslut förefaller vara inom 
ramen för vad stadgarna anger och lämnar därför ärendet utan vidare åtgärd.  
De aktuella klubbarna är Svenska Brukshundklubben, Svenska Schäferhund Klubben 
och SK Hässle.  
 
FK har under hand informerat SBK att de bör justera sina stadgar för det som krävs för 
att SBK ska kunna lägga ner en rasklubb eller en lokalklubb. FK menar att FK idag inte 
har mandat att själva pröva om specialklubbens skäl att lägga ner rasklubben är 
tillräckliga eller inte.  
 
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet.  
 
CS förde en ingående diskussion kring den situation som uppstått. CS har förståelse för 
att en stor frustation finns bland de 14 medlemmar som i dagsläget inte har möjlighet 
att träna och arbeta med sina hundar på sitt gamla  klubbområde.  
 
CS finner dock att frågan är reglerad i SBKs stadgar, därför går det inte att bifalla 
medlemmarnas önskemål. 
 
CS beslutade att fastställa FKs beslut. 
 
CS beslutade vidare att rekommendera SBK att göra en översyn av sina nuvarande 
stadgar för att undvika att en liknande situation ska kunna uppstå i framtiden. 
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§ 118 Kansli- och personalinformation 
 
Kees de Jong har vid detta CS-möte hunnit vara vd i knappt två veckor. Största delen av 
tiden har gått åt att ha möten med avdelningschefer med flera.  
 
CS noterade informationen. 
 
a) SKKs kansli 
Kees de Jong informerade om att SKKs ledningsgrupp har beslutat om fortsatt 
möjlighet arbeta hemma ska gälla till den 30 september. 
 
Samtidigt pågår diskussioner inom  ledningsgruppen om vad som kommer att bli det 
nya ”normala” för kansliet. VD återkommer med mer information senare under 
hösten. 
 
VD kommer också att återkomma med information om det arbete som pågår kring IT 
och det utvecklingsarbete som måste göras inom de närmaste åren. 
 
CS noterade informationen.  
 
b) Personalinformation 
Kees de Jong informerade om att en nyrekrytering kommer att göras då 
Föreningskommitténs sekreterare slutar sin anställning i slutet av augusti månad. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 119 Covid-19 frågor 
 
a) Klubbverksamhet sommaren 2021 
SKKs kansli skickade i slutet av juni ut information om rekommendationer för 
klubbarnas verksamhet under sommarmånaderna. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 120 Skrivelser som rör läns- och specialklubbar 
 
a) Svenska Dvärghundsklubben, SDHK – SKKs syn på brakycefala raser 
SDHK har i brev daterat den 13 juli 2021, gett ytterligare uttryck för missnöje mot SKKs 
syn på brakycefala raser. 
 



  

SKK/CS nr 5-2021 
2021-08-11 

Sida 6/16 
 
 

 
CS har tagit del av brevet och enligt tidigare information, i CS protokoll nr 4-2021, 
kommer presidiet att bjuda in till möte med berörda ras- och specialklubbar. 
 
 
§ 121 Sydskånska Kennelklubben, SYSKK  
 
a) Inställd utställning i mars 2020 
Ulf Uddman gav en kort bakgrund till ärendet. SYSKK blev tvungna, att med kort varsel, 
ställa in sin utställning p.g.a. covid-19 pandemin. 
 
Klubben blev tvungen att betala hyra för den utställningslokalen. Klubben beslutade 
också att utfärda värdebevis till utställarna att kunna användas vid klubbens nästa 
officiella utställning. 
 
För att inte riskera att alla utställare utnyttjar värdebeviset vid nästa officiella 
utställning och tömmer klubbens kassa helt,  önskar SYSKK att SKK utfärdar en 
ekonomisk garanti. 
 
Ulf Uddman föreslår att ge klubben ett villkorat räntefritt likviditetslån som ska vara 
reglerat senast den 31 december 2025. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget.  
 
CS beslutade vidare att uppdra till Ulf Uddman att lämna förslag på ett avtal. Presidiet 
tar beslut om förslag till avtal. 
 
CS uppmanar klubben att noga överväga om det finns ekonomiska möjligheter att 
under några år framöver arrangera inomhusutställningar. 
 
 
§ 122 Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner 
 
a) Svenska Lapphundklubben 
 
Svenska rasklubben för svensk lapphund 
CS har tagit del av kompletterande information och frågeställningar kring situationen 
för svensk lapphund. 
 
CS beslutade uppdra till AK att bjuda in representanter för ras- och specialklubben till 
ett möte inom en snar framtid. 
 
Förslag finns på två-tre personer som dels ska se på lapphundens framtid dvs. 
avelsdelen och dels genomföra en genomlysning av SKK/FKs hantering av ärendet.  
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En uppdragsbeskrivning kommer att utformas för uppdragen. Slutrapporter ska lämnas 
senast den 30 juni 2022. 
 
 
§ 123 Skrivelser som rör myndigheter 
 
a) Näringsdepartementet 
Regeringen har beslutat om att göra en utredning, En hållbar och långsiktigt 
välfungerande hälso- och sjukvård för djur. 
 
Näringsdepartementet har gett SKK möjlighet att anmäla två representanter, en man 
och en kvinna, varav en kommer att delta i utredningen. Pekka Olson och Eva 
Lejdbrandt är inlämnade som SKKs förslag. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 124 SKK/DK 
 
a) Protokoll nr 3-2021 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 9 
juni 2021. 
 
b) Information från ordförande 
 
Domarutbildning för svenska raser 
DK ska under hösten försöka ha ett möte med specialklubbarna för de svenska raserna 
för att diskutera hur utbildningen fortsättningsvis ska utformas. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 125 SKK/UtstK 
 
a) Protokoll nr 3-2021 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 8 juni 2021. 
 
b) Information från ordförande 
 
Wästmanlands Kennelklubb 
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Första länsklubb att arrangera utställning då corona-restriktionerna lättades något var 
Wästmanlands Kennelklubb. 
 
Länsklubben arbetade efter en minutiöst uträknad plan och genomförde den till punkt 
och pricka. Allt var corona-säkrat och de stora gräsytorna användes föredömligt. 
Stämningen bland personer på plats var trevlig, glad och positiv. 
 
CS noterade informationen med stor tillfredsställelse. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 
 
§ 126 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr 3-2021 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
17 juni 2021. 
 
b) Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, överklagan av SKKs 
 Jakthundskommittés beslut 
Ärendet gäller SSRKs begäran om omprövning av JhK beslut § 40/2021 där en 
jaktprovsdomares överklagan av SSRKs beslut om avauktorisering har bifallits av 
Jakthundskommittén. 
 
CS förde en lång diskussion i ärendet och vid diskussionerna framkom att det fanns ny 
information som CS inte tagit del av tidigare. 
 
CS beslutade att återremittera ärendet till Jakthundskommittén med hänvisning till att  
ny information fanns att tillgå. 
 
SSRK ställer även ett antal övriga frågor i samband med ärendet. 
 
CS beslutade uppdra till ordförande att besvara frågorna. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 127 SKK/UK 
 
a) Protokoll nr 3-2021 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 11 juni 2021. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 



  

SKK/CS nr 5-2021 
2021-08-11 

Sida 9/16 
 
 

 
 
§ 128 SKK/KSS 
 
a) Protokoll nr 3-2021 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för samsyn 
och exteriör sundhet den 27 maj 2021. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 129 SKK/KHM 
 
a) Information från ordförande 
 
BPH-beskrivningar 
Pekka Olson informerade om att hittills i år har 2 465 BPH-beskrivningar  genomförts. 
Under 2020 genomfördes totalt 3 356 BPH-beskrivningar. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 130 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 3-2021 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 21 juni 2021. 
 
b) Omprövning av beslut gällande registrering av importerad hund 
Medlem som överklagar UKKs beslut att inte bevilja registrering av importerade 
hundar som sålts vidare till andra ägare vid fler än ett tillfälle. 
 
CS har tagit del av handlingarna i ärendet från medlemmen och från UKK. 
 
UKKs beslut att inte bevilja registrering hänvisas till SKKs Grundregel 1:4 som lyder:  
”att aldrig anlita bulvan eller själv agera som sådan genom att registrera valpar i 
annans eller eget namn/kennelnamn då den egentliga uppfödaren är annan person 
samt att inte anlita återförsäljare eller själv agera som sådan vid försäljning eller köp 
av hund”. 
 
CS finner ingen anledning att ändra UKKs beslut. 
 
CS beslutade att avslå en omprövning av ärendet och fastställa UKKs beslut. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 131 SKK/KUS 
 
a) Information från ordförande 
 
Digital föreläsning för uppfödare 
En kostnadsfri digital föreläsning om parning har hållits för uppfödare. Ämnet denna 
gång var parning. 
 
Samarbete med Agria 
Kommittén kommer på försök att starta en uppfödartelefon där erfarna uppfödare 
svarar på frågor. Uppfödare kan ringa och få praktiska råd om uppfödning. 
 
CS noterade informationen. 
 
Övrigt 
Eva Lejdbrandt, ordförande i Utbildningskommittén, önskade en diskussion kring de 
överlappande uppdrag som de båda kommittéerna KUS och UK har. 
 
Pekka Olson uppmanar kommittéerna att initiera en diskussion kring frågan. 
 
 
§ 132 SKK/DN 
 
a) Beslut 
För information fanns beslut 29, 31-33, 35-41. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Funktionärslista 
För information fanns lista med funktionärer som fått disciplinär åtgärd. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 133 SKK/AG Standard 
 
a) Protokoll nr 5-2021 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubben Arbetsgrupp för 
standardfrågor den 17 maj 2021. 
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b) Protokoll nr 6-2021 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubben Arbetsgrupp för 
standardfrågor den 11 juni 2021. 
 
c) Protokoll nr 7-2021 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubben Arbetsgrupp för 
standardfrågor den 30 juli 2021. 
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 134 Svenska Kynologiska Akademin 
 
a) Information från ordförande 
 
Digitalisering av böcker etc. 
Akademin har digitaliserat och indexerat SKKs 100 årsbok. Det finns även planer på att 
så småningom även digitalisera annat material t.ex. stamböcker. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Information från koordinator 
 
Hammarlunds blandning 
Hammarlunds blandning är nu i princip klar för att tryckas i 25 exemplar, enligt tidigare 
beslut inom Akademin. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Kommande temautställningar 
Den temautställning som var tänkt att starta den 1 oktober kommer eventuellt att 
behöva skjutas fram ytterligare med tanke på rådande restriktioner. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 135 Nordiska frågor 
 
a) Protokoll NKU/AU 2 juni 2021 
För information fanns protokoll från möte med Nordisk Kennel Union. 
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b) Miniature american shepherd 
FCI har beslutat att miniature american shepherd och australian shepherd är två 
separata raser samt att avel mellan raserna inte är tillåten.  
 
SKK har i uppdrag att följa upp regelverk för raserna. 
 
CS beslutade att uppdra till vd att återkomma med information i frågan. 
 
c) Förfrågan angående Breed Specific Instructions, BSI 
En förfrågan har kommit från FCI Americas &Caribbean Section om att få ta del av och 
använda BSI i sektionens medlemsländer. 
 
NKU-länderna har accepterat och vidarebefordrat erforderlig dokumentation.  
 
CS noterade informationen och uppskattar intresset för det gemensamma nordiska 
samarbetet med exteriöra överdrifter hos rashundar. 
 
 
§ 136 Internationella frågor 
 
a) Weltunion der Schäferhund-Vereine, WUSV 
För information fanns brev från WUSV om den pågående konflikten mellan den tyska 
kennelklubben, FCI och WUSV. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 137 Ekonomi 
 
a) Revisionsberättelse 2020 
För information fanns revisionsberättelse från BDO för SKKs verksamhet 2020. 
Revisionsberättelsen är en s.k. ren revisionsberättelse. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Delårsbokslut 30 juni 2021 
Ulf Uddman har bistått med att ta fram delårsbokslutet med årsprognos för 2021.  
 
SKKs ekonomiska verksamhet är fortsatt påverkad av pandemin både vad gäller 
intäkter och kostnader. Totalt sett är prognosen för 2021 bättre än den reviderade 
budgeten för 2021.  
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Intäkter  
Den kraftiga ökningen på valpregistreringen för med sig andra ökade intäkter.  
Bedömningen är t.ex. att det blir ca 300 fler personer än normalt som ansöker om 
kennelnamn, fler hundar HD/ED-undersöks 2021, sponsorintäkter ökar.  
 
Att något förslag ännu inte lagts från regeringen gällande ID-märkning av katt, innebär 
att den förväntade minskningen av denna intäkt sannolikt inte inträffar 2021 Nivån på 
distansutbildningar fortsätter på den nivån vi hade 2020.  
 
I prognosen är intäkterna för stambokföringsintäkter fortsatt lågt satta i förhållande till 
ursprunglig budget som antogs av KF 2019. Vidare fortsätter trenden med att 
annonsintäkterna i Hundsport minskar. Detta är en trend som hela branschen av 
papperstidningar ser.  
 
Totalt är prognosen för 2021 intäkter på 119,3 mnkr mot 2020 års utfall på 116,4 
mnkr.  
 
Kostnader  
Totalt visar prognosen på en totalkostnad på 113,6 mnkr mot 2020 års utfall 110,8 
mnkr.  
 
I prognosen räknas det med att flera av de planerade domarkonferenserna kommer att 
genomföras, bidrag utgår från SKK. Kennelkonsulentverksamheten kan eventuellt åter 
komma igång. Samtidigt är detta osäkert och om så inte sker kommer vissa kostnader  
inte att uppstå under 2:a halvåret.  
 
Fortsatt satsning på IT-utveckling 2:a halvåret genom att ta in externa resurser för 
utveckling av Katalog för PC. Vidare  extern hjälp för nästa steg för beskrivning av hur 
SKKs nya webbplats kan se ut (projekt Lajka) samt nya webbtjänster på Mitt SKK och 
SKK Start (IT-stöd för jaktprov).  
 
På grund av det ökade antalet valpregistreringar har två vikariat förlängts, mängden 
årsmöten som SKK har hjälpt till med har ökat övertidskostnaderna samt att 
nyanställningar på t.ex. IT har skett för de som gått i pension, allt för att säkerställa 
kompetensöverföringen. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Likviditet 
Likviditeten är god. 
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§ 138 Statistik 
 
a) Medlemsstatistik 
CS kan glädjande konstatera att medlemsantalet stadigt ökar för varje månad som går. 
Under juli månad var ökningen drygt 7 %, 2020 var ökningen 0,4 % i juli månad. 
 
b) Valpregistrering 
CS konstaterar att antalet registreringar fortsatt är högt. Under juli månad var 
ökningen drygt 18 % i jämförelse med samma månad 2020. 
 
 
§ 139 Kennelfullmäktige, KF 
 
Med anledning av att KF är flyttat en månad framåt i tiden föreslår ordförande att 
mandatperioden för kommittéledamöter också flyttas framåt, till den 28 februari 2022. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
a) Motioner 
Från CS möte den15-16 juni fanns några motioner vars svar behövde ytterligare 
justering. Motionssvaren diskuterades på nytt. Ett flertal slutliga justeringar föreslogs. 
 
CS uppdrog till Ulf Uddman att göra förslag till slutliga justeringar. Presidiet och CS tar 
slutligt beslut om formuleringar. 
 
b) Fördelning av motioner till CS ledamöter 
Inkomna motioner fördelas på CS ledamöter. CS lämnade förslag till justeringar i 
lämnat förslag. 
 
Ordförande kommer att se över fördelningen och lämna nytt förslag till CS. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Arbetsordning för Kennelfullmäktige 
Ett första förslag till arbetsordning är lämnat. Smärre justeringar kommer att behöva 
göras. 
 
CS noterade informationen. 
 
d) Valberedningens förslag 
Valberedningen har lämnat sitt slutliga förslag till centralstyrelse för 
verksamhetsperioden 2022-2023. 
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CS noterade informationen. 
 
e) Redovisade uppdrag från 2019 
Några smärre justeringar kommer att göras innan dokumentet är färdigställt. 
 
CS noterade informationen. 
 
f) Verksamhetsplan för 2022-2023 
Några smärre justeringar kommer att göras innan dokumentet är färdigställt. 
 
CS noterade informationen. 
 
g) Budget 2022-2023 
Budgeten har inte kunnat färdigställas till CS möte. Det fattas ännu uppgifter som ska 
komplettera budgeten. 
 
Budgeten distribueras till CS för kommentar så snart den färdigställts. 
 
CS noterade informationen. 
 
h) Workshops på Kennelfullmäktige 
En osäkerhet finns i dagsläget om alla de föreslagna ämnena kommer att kunna  
genomföras.  
Slutligt beslut kommer att tas inom någon vecka. 
 
I) Länsklubbsfullmäktige, LKF  
Handlingarna till Länsklubbsfullmäktige gicks igenom och godkändes efter smärre 
justeringar och tillägg. 
 
 
§ 139 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS noterar att följande punkt inte offentliggörs innan protokollet är justerat: 
§ 126 b). 
 
 
§ 140 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde blir den 22 oktober i samband med Kennelfullmäktige. 
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§ 141 Sammanträdet avslutas 
 
Centralstyrelsen hade den 10 augusti en officiell avtackning av SKKs numera före detta 
vd, Ulf Uddman. Avtackningen innefattade middag med tal och överlämnande av gåva 
och blommor. Särskilt inbjuden till avtackningen var SKKs förre ordförande, Nils Erik 
Åhmansson.  
 
Det går givetvis inte att med några få rader sammanfatta allt som hänt under de 40 år 
som Ulf varit verksam och den betydelse han haft för SKK-organisationen som helhet. 
Men att de insatser han gjort har haft stor betydelse det finns det inga tveksamheter 
om. 
 
Centralstyrelsen önskar Ulf allt gott inför den nya fasen i livet som omfattar en stor och 
livlig familj, hund och hästar. 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Bengt Pettersson   Thomas Uneholt 
 


