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§ 69 Mötet öppnas

Ordförande Eva Lejdbrandt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 70 Val av justerare

Agneta Ståhle utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 71 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes. 

§ 72 Föregående protokoll

Kommittén gick igenom föregående protokoll och gjorde en rättelse gällande konferensen 
som rasklubben för irländsk varghund ska arrangera, rätt månad ska vara oktober. Därefter 
lades föregående protokoll till handlingarna.  
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§ 73 Bordlagda ärenden och uppdrag från föregående möte

a) 2022 1 § 8 Utvärdering av hälsoprogram för andning och temperaturreglering

Protokollsutdrag från centralstyrelsen, CS 4–2022, hade till dagens möte inkommit. CS 
menar att 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 AK och kansliet att se över vilka eventuella justeringar som är relevanta. CS uttryckte 
också att det fortfarande finns möjlighet att genomföra testet avseende andning och 
temperaturreglering för de fyra raser som testet omfattar men att det kan vara av särskilt 
intresse för bostonterrier, som inte ingår i RFG-S (mer information om RFG-S under § 79 b) 
att fortsätta med det svenska testet.  

AK beslutade att uppdra till kansliet att utvärdera hälsoprogrammet så långt det är möjligt i 
samverkan med undersökande veterinärer ta fram ett förslag till eventuella justeringar 
under våren 2023.   

b) 2022 3 § 59 a Dispensregistrering gällande biewer terrier

Till AK 3–2022 förelåg ansökan om dispensregistrering av en biewer terrier. Då rasen saknar 
rasklubbstillhörighet skickades frågan vidare till CS för yttrande om vad som gäller när en 
ras förvaltas av SKK. Normal hantering är att vid dispensärenden inhämta specialklubbens 
synpunkter. Till dagens möte hade protokollsutdrag från CS 4–2022 inkommit. 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.  

Avelskommittén diskuterade den dispensansökan som inkommit till kommittén. Petra Waleij 
redogjorde för arbetsgången i en sådan registrering. Om hunden registreras nu kommer 
hunden registreras i ordinarie stamboken utan härstamning, i enlighet med nuvarande 
rutiner. Efter årsskiftet kommer SKK att ha ett X-register där hundar utan en godkänd FCI 
stamtavla kan registreras med härstamning. AK var eniga om att hundägaren bör informeras 
om situationen och beslutade att sekreteraren tillskriver hundägaren med en förklaring och 
efterhör om denne vill avvakta registrering till efter årsskiftet.  

c) 2022 3 § 53 b SKK:s X-register

Sofia Malm Persson lyfte det underlag som presenterades vid AK 3–2022 och som 
kommittén beslutade att införa från den 1 januari 2023. Till dagens möte hade några små 
justeringar gjorts i underlaget vilka behövde fastställas i AK.  

Med X-registret avses ett specialregister för hundar som inte uppfyller alla villkor som ställs 
för registrering i SE- eller AS-registret. Enligt förslaget ska i X-registret hundar kunna 
registreras som är registrerade i andra FCI-länders specialregister eller motsvarande, samt 
hundar som inte har tre generationers FCI-erkänd stamtavla. I X- registret registreras även 
korsparningar samt dispensregistreringar. 



AK beslutade att fastställa föreslagna ändringar. 

d) 2022 3 § 5 d Flerfärgade pudlar

Till dagens möte hade skrivelse från svenska pudelklubben, SPK, inkommit. Skrivelsen är ett 
svar på den konsekvensanalys som AK tidigare tagit fram. AK noterade skrivelsen. 

Mötet beslutade att fortsatt bordlägga ärenden till dess att NKU-VK sammanträtt. 

e) 2022 3 § 5 e Bildandet av egen rasklubb för flerfärgade pudlar

Ansökan bordlades åter då föregående punkt behöver behandlas först. 

f) 2022 3 § 58 b Hälsoprogram för prcd-PRA, yorkshireterrier

Vid AK 3–2022 inkom ansökan från yorkshireterriersällskapet om att införa hälsoprogram 
på nivå 1, central registrering, av DNA test för prcd-PRA. AK tog del av de inkomna 
underlagen samt specialklubbens yttrande och beslutade att ta upp testet i kommitténs 
DNA grupp vilket genomförts till dagens datum. Mötet tog del av minnesanteckningar 
från mötet där DNA gruppen tagit ställning till testets tillförlitlighet i rasen. Sofia Malm 
Persson föredrog underlaget som bland annat visar på att det förekommer bärare av 
prcd-PRA inom den svenska populationen samt exempel på individ i Norge som är 
genetiskt affekterad enligt DNA-test och även konstaterad med PRA vid ögonlysning. 
DNA-gruppens slutsats var att testet bör kunna anses validerat för rasen. Poängterades 
att PRA kan förekomma i olika varianter inom samma ras. DNA-testet visar bara hundens 
status för just prcd-PRA.   

Diskussion inleddes om hur AK ska se på de olika nivåerna för hälsoprogram. Mötet 
diskuterade framförallt terminologin för nivå 1 där ett förslag är att se nivån med enbart 
central registrering som en informationsinsamling, medan nivå 2 och 3 innebär ett 
hälsoprogram.  

Kommittén beslutade att införa central registrering av prcd-PRA på nivå 1 gällande 
yorkshireterrier samt att uppdra till kansliet att se över benämningen av de olika nivåerna 
av SKKs hälsoprogram. 

g) 2022 2 § 39 a Uppföljning av hälsoprogram, patella nivå 2, russkiy toy

Uppföljningen av hälsoprogrammet togs upp på AK 1–2022 där det beslutades att be 
rasklubben inkomma med en grundligare utvärdering av hälsoprogrammet. Till AK 3–2022 
hade en utvärdering inkommit från rasklubben och till AK-4 2022 hade klubben inkommit 
med en konsekvensanalys om hur hälsoprogrammet på nuvarande nivå påverkar 
avelsbasen samt hur stor andel hundar som har kliniska symptom. 

Kommittén beslutade efter diskussion att tillstyrka klubbens önskemål att behålla 
hälsoprogram för patella på nivå 2.   



§ 74 Beslut från AKs verkställande utskott

a) Ansökan om dispens från registreringsreglerna gällande ögonlysning på border collie
då den tilltänka hanen saknar giltigt ögonlysningsintyg. VU beslutade att bevilja
dispensansökan.

b) Ansökan om dispens för tre stycken veterinärer att utfärda intyg för patellastatus
inom SKKs hälsoprogram. AKs verkställande utskott beslutade att bevilja de tre
veterinärerna att utfärda intyg gällande patellastatus.

Kommittén beslöt att fastställa VUs beslut. 

Vidare förelåg statistik över dispenser tilldelade på kanslinivå. Mötet noterade att det 
handlar om ett fåtal dispenser, främst gällande HD. Kansliet poängterade att en dispens på 
kanslinivå endast gäller ett beviljande i de fall då ras- och specialklubb ställer sig bakom 
ansökan, i enlighet med det uppdrag som AK delegerat till kansliet. Om ras- eller 
specialklubb avråder från att bevilja ärendet, eller kansliet ser tveksamheter i ansökan, går 
ansökan alltid vidare till AK för beslut.   

§ 75 Uppdrag kennelfullmäktige

Mötet såg över verksamhetsplanen och pågående uppdrag. Det är flera parallella uppdrag 
vilka hanteras av utsedda arbetsgrupper och kansliet. Hur långa projekten är skiljer sig åt och 
flera uppdrag är utsedda vid kennelfullmäktige. En genomgång och uppdatering gjordes av 
samtliga.  

Bland annat diskuterades löpande verksamhet där uppdraget är att sprida centralt 
producerat informationsmaterial i avelsfrågor. Kommittén diskuterade att man ser ett behov 
av uppdatering och utveckling av dataprogram för t ex statistik på rasnivå, rapportfunktioner 
och avelsverktyg som stöd i arbetet med RAS och för den enskilda uppfödaren. AK beslutade 
att se över möjligheterna till att äska medel för dylikt projekt.  

Vidare diskuterades uppdraget att utvärdera samtliga hälsoprogram. En översyn av befintliga 
hälsoprogram har nyligen gjorts tillsammans med klubbarna och därför ser AK att man i 
första hand ska koncentrera sig på de hälsoprogram som inte efterlevs och därmed 
genererar ärende i UKK. 

Det pågår en diskussion med UK gällande hur avelskommittén kan få stöttning i utbildningar. 
Bland annat diskuterades hur en större samordning bör finnas avseende exempelvis olika 
licenser för digitala kanaler och utbildningsverktyg och att UK bör få ett större utrymme i 
organisationen att stödja sakkommittéerna med pedagogik och metodik för deras 
utbildningar. AK önskar också ett tätare samarbete med UK för att utforma 
populärvetenskaplig information till uppfödare kring avelsfrågor. 



§ 76 RAS

a) RAS för fastställande

Anne Bucksch redogjorde att 13 RAS kommit in till kommittén för fastställande. 

Camilla Andersson anmälde jäv gällande norrbottenspets samt finsk spets och lämnade 
mötet under båda punkterna.  

• Finsk spets

• Norrbottenspets

• Tosa

• American hairless terrier

• Rat terrier

• Tysk schäferhund

• Borzoi

• Pinscher

• Cão da serra de aires

• Borderterrier

• Schipperke

• English toy terrier

• Berner sennen

AK beslutade efter genomgång av vardera utlåtande att fastställa RAS för samtliga. Gällande 
berner sennen fastställdes RAS som en delrevidering.  

b) Diskussion gällande granskning och fastställande
Kommitténs ordförande, Eva Lejdbrandt, lyfte arbetsgången med granskning och 
fastställande av RAS. Processen diskuterades och mötet beslutade att lyfta frågan igen vid 
kommande möte och att ledamöter samt kansliet ges tid att fundera över olika alternativ och 
lösningar för att effektivisera arbetet. Mötet delegerade till kansliet att arbeta med att göra 
checklistan tillgänglig för specialklubbarna.  

§ 77 Utbildningar

a) Föreläsning om avelsdata

Kommittén har tagit emot en förfrågan från en länsklubb att få en digital 
föreläsning/genomgång av avelsdata. Mötet beslutade att Liselott Ringman tar kontakt med 
klubben och erbjuder en digital föreläsning.  

b) Önskan om stöttning inför revidering av RAS

Förfrågan från rasklubb om digital genomgång/informationstillfälle inför kommande 
revidering av deras RAS. Mötet beslutade att sekreteraren svarar klubben att arbetsgången 



är att gå genom sin specialklubb för att få stöttning inför kommande revidering av RAS. 

c) Central avelskonferens

Planeringen av den centrala avelskonferensen som går av stapeln 12–13 november på 
Skogshem & Wijk, Lidingö, är i sitt slutskede. Ämnet för konferensen är: Varför har det 
blivit så svårt att välja avelsdjur? Utmaningen att bedriva avel i små populationer – nu 
aktuell även för stora raser. De praktiska detaljerna som anmälan och kontakt med 
konferensanläggningen hanteras av Lotta Olsson. Sista anmälningsdag är satt till den 19 
september och samtliga ledamöter som ska delta uppmanas att anmäla sig via länken.  

d) Digitala rasklubbsträffar
Digitala rasklubbsträffar planeras under höst/vinter 2022. Två teman är klara vilka är 
utvärdering av hälsoprogram (12 oktober) samt RAS den (23 november). Det kommer att 
vara maxantal, 60 deltagare, på båda träffarna.  

e) Webbinarium
Under hösten 2022 planeras ett antal webbinarier. Den 1 december håller Maija-Leena 
Eloranta i ett webbinarium gällande genetisk variation. Ambitionen är att det kommer spelas 
in för att t. ex användas på SKK play. Kommittén gavs i uppdrag att fundera över teman till 
kommande möte.  

f) Helgkurs för avelsfunktionärer (2023)
Anne Bucksch presenterade planeringen inför helgkurs för avelsfunktionärer vilken planeras 
först 2023.  

§ 78 Ärenden

a) Hund avstängd från utställning/prov/tävling på grund av andning

Ärende som inkommit gällande hund som blivit avstängd från utställning/prov/tävling på 
grund av andningsproblem. Protokollsutdrag från CS 7–2021 förelåg för att förtydliga att CS 
beslutat att uppdraget att hantera ärenden där hund blivit avstängd från verksamhet på 
grund av just andning, delegerats AK. I det ankomna ärendet har hundägaren överklagat 
beslutet. Kommittén informerades om att ägaren inte följt regelverket för överklagan där 
det framgår att vid överklagan av ska undersökning göras av en av SKK anvisad veterinär. I 
detta fall har ägaren undersökt sin hund i Norge trots att hon blivit anvisad en specifik 
veterinär i sitt närområde.  

AK förde en diskussion och beslutade därefter att hunden är fortsatt avstängd så länge den 
inte undersöks av SKK anvisad veterinär enligt den beslutade arbetsgången.  

b) Utländskt röntgenresultat

Petra Waleij presenterade kort bakgrund till ärendet som ligger hos uppfödar- och 
kennelkonsulentkommittén, UKK. Ärendet gäller hund som använts i avel i Sverige där det 
uppmärksammats att hunden har ett serbiskt röntgenresultat (HD A) samt därefter ett finskt 
(HD D). Anledningen till att det finns två resultat är att hunden behövde röntgas om när den 
importerades till Finland, då hunden var för ung (12 månader) vid röntgentillfället i Serbien. 
Kommitténs uppdrag i ärendet är att besluta kring registrering av röntgenresultaten, där ett 



förslag är att det finska resultatet registreras och läggs in i SKKs databas, men att även låta 
det tidigare resultatet ligga kvar. Vidare informerades att valparna är avelsspärrade, då 
hunden även har ett struket BPH på grund av olaglig kupering. 

AK beslutade att det finska röntgenresultatet registreras i SKKs databas, tidigare 
röntgenresultat kvarstår.  

c) Korsningsprojekt schillerstövare

Eva Lejdbrandt informerade om kommande möte mellan SKKs arbetsgrupp för stövare och 
Svenska Stövarklubben den 26 oktober för att fortsätta arbetet med korsningsprojektet.  

AK beslutade att ärendet bordläggs tills mötet genomförts. 

d) Uppdrag från CS gällande cavalier king charles spaniel

Helena Skarp föredrog att klubben sedan tidigare önskar AKs stöd i avelsfrågor. 

AK beslutade därmed att delegera arbetet till kansliet då arbetsrutiner och kontaktytor 
redan är upparbetade.  

e) Föreskrift om avelsarbete i Norge

Helena Skarp och Sofia Malm Persson föredrog i korta drag den föreskrift avseende avel med 
hund som ska ut på remiss i Norge. Kommittén såg över föreskriften och förde en kortare 
diskussion. Kansliet följer uppdateringarna och återkopplar till kommittén när det finns ny 
information.  

f) Härstamning på tysk schäferhund

Inkommen skrivelse från schäferhundklubben gällande en i Tyskland inmönstrad hund. Petra 
Waleij föredrog att hunden i fråga använts i avel i Sverige, av en och samma uppfödare. 
Uppfödaren är väl medveten om att hunden är inmönstrad och godkänd av VDH. I SKKs 
databas ligger hunden registrerad utan härstamning, enligt gängse rutiner. Önskemålet från 
schäferhundklubben är att vi ska DNA testa hunden i fråga, som inte bor i Sverige.  

Kommittén diskuterade frågan och var eniga om att det inte finns någon anledning i detta 
fall att göra undantag från gängse rutiner för inmönstrade hundar. Att härstamningen och 
den genetiska bakgrunden för inmönstrade individer är ofullständigt känd hör till 
vanligheterna. Hunden har en FCI-stamtavla utfärdad av rasens hemland. I enlighet med 
SKKs avelspolicy ska inte en inmönstrad hund ses avvikande.  

AK beslutade att SKK inte ändrar uppgifter i hunddata om det inte kommer på begäran av 
VDH. 

g) Avlidna valpar innan leverans

Uppfödare som inkommit med en förfrågan gällande avlidna valpar innan leverans som inte 
raderas i SKKs databas. Uppfödaren menar på att det skapar missvisande statistik gällande 
röntgen och meriter. Kommittén noterade att det i avels- och hunddata framgår att 



hundarna är avlidna. Gällande röntgen och tävlingsresultat är det samma sak när en hund 
exporteras, då deras uppgifter inte registreras i SKK. Vad gäller t.ex. index för ledhälsa 
påverkas inte dessa av icke röntgade avkommor.  

AK beslutade att kvarstå vid nuvarande arbetssätt där avlidna valpar inte raderas i databasen 
utan att uppfödare istället uppmanas att använda dödsfallsregistreringen.  

h) Lägre registreringsavgift

Rasklubben för perro sin pelo del peru och xoloitzcuintle har inkommit med önskemål om att 
få registrera valpkullar efter omeriterade föräldradjur till den lägre registreringsavgiften då 
klubben beskriver att det ingår raser som är numerärt små. 

AK beslutade att neka klubben en generell dispens för att registrera kullar efter omeriterade 
föräldradjur till den lägre registreringsavgiften och vill passa på att uppmuntra klubben att 
informera hundägare om att t.ex. BPH räknas som merit för att registrera kull till den lägre 
avgiften.  

§ 79 Hälsoprogram

a) Ansökan om BPH för avel

Då klubben i fråga inte inkommit med det efterfrågade underlaget beslutade kommittén att 
bordlägga ärendet tills underlag skickats in.   

b) RFG-S införande

SKK/CS tog vid möte 4–2022 § 87 d) beslut om införande av RFG-S, Respiratory Function 
Grading Scheme och budget för detta. RFG-S är en undersökningsmetod gällande 
andningsproblem, så kallad BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) som tagits 
fram av University of Cambridge i samarbete med The Kennel Club. Undersökningen får 
göras på raserna mops, fransk bulldogg och engelsk bulldogg. SKK har nu ett avtal med de 
två ovanstående parterna om att få använda RFG-S här i Sverige.  

Anna Björklund föredrog om hur arbetet med införandet av RFG-S fortgår. En veterinär har 
kontrakterats att fungera som lead assessor. Lead assessorn ansvarar bl.a. för korrekt 
användning av RFG-S och utbildning av de veterinärer som ska utföra undersökning. 
Utbildning av lead assessorn kommer att ske i England i slutet av september. Utbildning av 
undersökande veterinärer planeras ske under senhösten 2022. Arbete pågår med att 
översätta nödvändiga dokument från engelska till svenska som exempelvis intyg och 
information till hundägare. Kommittén gick grundligt igenom förslag till hälsoprogram 
avseende andning utifrån RFG-S för mops samt fransk och engelsk bulldogg. RFG-S innebär 
en BOAS-gradering (skala 0–3) samt gradering av näsborrar.    

Förslag till avelsrekommendationer: 

Den generella rekommendationen är att endast hundar graderade som grad 0, kliniskt 
opåverkade av BOAS, och med mycket gott allmäntillstånd ska användas i avel.  



Det kan i vissa fall vara motiverat att använda hund i avel med grad 1, med hänsyn till andra 
viktiga egenskaper och/eller populationens långsiktiga utveckling. Här bör rasspecifik hänsyn 
tas. I det fall hund med BOAS grad 1 används i avel är det viktigt att säkerställa att 
parningskombinationen inte medför ökad risk för kliniska problem hos avkommorna. Mer 
utförliga rekommendationer för en specifik hundras kan finnas i rasens avelsstrategi (RAS).  

Det kan inte anses förenligt med SKKs grundregler att till avel använda hundar som 
undersökts som grad 2 eller 3, d v s bedömts vara kliniskt affekterade av BOAS. 
Det är heller aldrig förenligt med SKKs grundregler att, oavsett BOAS-gradering enligt RFG-S, 
till avel använda hundar med: 
- kraftiga andningsmissljud
- kraftigt ansträngd andning samt dyspné (andnöd) eller cyanos (bleka slemhinnor)
- uttalad värmekänslighet eller trötthet, kollaps, svimningar
- kraftigt knipna näsborrar
För mer utförlig information, se även SKK/AKs policyuttalande avseende avel med
brakycefala raser.

Förslag till komplettering av AKs policyuttalande avel med brakycefala raser, AK 1-2019. 
Det är inte heller förenligt med grundreglerna att till avel använda hundar: 
- som undersökts inom ramen för hälsoprogrammet RFG-S och tilldelats grad 2 eller 3, d v s
bedömts vara kliniskt affekterade av BOAS. (Komplettering AK 4–2022)

Kommittén diskuterade ingående förslaget om hälsoprogram som tagits fram, 
avelsrekommendationer och kompletteringen till AKs uttalande om avel med brakycefala 
raser.  

SKK/AK beslutade att 

• Införa hälsoprogram enligt RFG-S på nivå 1, vilket innebär central registrering.
Ambitionen är att inom 3 år höja nivån till nivå 2, krav på undersökning innan avel, då
hälsoprogrammet förväntas vara väl utbyggt.

• Hundar får undersökas från 24 månaders ålder och resultat registreras centralt i SKKs
databas och publiceras på Hunddata och Avelsdata. Ny undersökning kan tidigast
göras efter 6 månader. Hundar kan undersökas innan 24 månaders ålder och
resultatet registreras då med beteckningen preliminärt.

• Även icke SKK-registrerade hundar kan undersökas om de uppvisar de
raskaraktäristiska drag som mops, fransk och engelsk bulldogg har. Resultat för icke
SKK-registrerade hundar registrerad dock inte av SKK.

• Kastrerade hundar får undersökas då de är ett avelsresultat och bidrar med underlag
för avelsutvärdering. Hundar som opererats i andningsvägarna eller är dräktiga får
inte undersökas.

• Anta föreslagna avelsrekommendationer enligt ovan.

• Anta föreslaget tillägg i policyuttalandet enligt ovan.

Kansliet uppdrogs att 

• Ta fram rutiner för överklagan.



• Ta fram exakta rutiner för registrering och redovisning på Hunddata och Avelsdata.

• Hantera kalibrering av undersökande veterinärer tillsammans med lead assessor.

c) Inofficiell undersökning av andning och temperaturreglering

För kännedom förelåg information om att inofficiell undersökning av andning och 
temperaturreglering arrangerats på kansliet tillsammans med griffonsektionen. Ett tillfälle 
har arrangerats och ett kvarstår.  

d) Uppföljningsmöte med welsh corgi klubben

Vid AK 3–2022 uppdrogs kansliet att kontakta specialklubben för welsh corgi angående deras 
önskemål om införande av hälsoprogram på populationsnivå, dvs en begränsning av enskilda 
hanhundars användning i avel. Önskemålet är att använda det danska matadoravelsindexet, 
vilket vi inte har i Sverige. Till dagens möte hade Anne Bucksch varit i kontakt med 
specialklubben och kommit överens med dem om att boka ett möte i början av 2023, för 
såväl uppföljning av det pågående HD-projektet som diskussioner om hanhundsbegränsning. 
Specialklubben har lovat återkomma med förslag på lämplig tidpunkt för möte med SKK/AK. 
Representanter från AK är sedan tidigare Anne Bucksch och Sofia Malm.  

AK beslutade att Anna Björklund nu ersätter Linda Andersson i arbetsgruppen samt att 
Agneta Ståhle läggs till i gruppen.  

§ 80 Dispensärenden

a) Dispensregistrering VEO (vostotjenoevropejskaja ovtjarka)

Dispensansökan har inkommit om att registrera en vostotjenoevropejskaja ovtjarka. AK 
diskuterade ansökan och konstaterade att såväl ras- och specialklubb har rekommenderat 
AK att avslå ansökan då gällande hund inte skulle tillföra något nytt för rasen.  

AK beslutade att utifrån ras- och specialklubbs rekommendation avslå ansökan. 

b) Inmönstring/dispensregistrering västsibirisk laika

Dispensansökan har inkommit om att registrera en västsibirisk laika. AK diskuterade 
ansökan och konstaterade att såväl ras- och specialklubb rekommenderar AK att bevilja 
ansökan då hundrasen är i behov av nytt blod för uppbyggnad av rasens framtida avelsbas. 

AK beslutade att utifrån ras- och specialklubbs rekommendation bevilja dispens. 

§ 81 Konferensbidrag

Inga inkomna ansökningar om konferensbidrag. 

§ 82 Utvecklingsfonden

Svenska älghundklubben hade inkommit med en ansökan om ett ekonomiskt bidrag för att 
kunna anordna ögonlysningar och blodprovstagning på jämthundar under hösten 2022 samt 



fortsatt under 2023. Sekreteraren informerade kommittén om att klubben fått besked om 
att inkomma med en mer utförlig ansökan samt att fylla i blankett för utvecklingsfonden.  

Ärendet bordläggs till komplettering inkommit från klubben. 

§ 83 Pågående ärenden

Det finns inom kommittén flera pågående projekt vilka hanteras av utsedda arbetsgrupper 
och kansliet. Hur långa projekten är skiljer sig åt och de kan sträcka sig över flera år.   

§ 84 Ekonomisk rapport

Kommittén såg över den ekonomiska rapporten som inkommit i september och rapporten 
lades därefter till handlingarna.  

§ 85 Information från ordförande, ledamöter och adjungerade

a) Ordförande

Kommittén tog del av minnesanteckningar samt konsekvensanalys från mötet mellan 
utställningskommittén, UtstK, och AK gällande tävlingen årets uppfödargrupp. 
Arbetsgruppen var överens om att tävlingsformen bör fortsätta, men med en regeländring 
som uppmuntrar större exteriör variation. Arbetsgruppens förslag är att ändra skrivningen 
gällande tävlingen, som då inte uppmuntrar till enhetlig exteriör för att på så sätt skapa 
utrymme större genetisk variation i aveln. Förslaget är: ”Grupper med rastypiska hundar av 
utmärkt kvalitet tilldelas HP. Bästa uppfödargrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.” 

Vidare presenterades den inbjudan som gått ut till DK, KHM och AG/RS gällande ett 
gemensamt möte. Sekreteraren har även skickat inbjudan till samtliga sekreterare i 
kommittéerna. Det övergripande syftet med mötet är att lära känna varandra bättre för att 
underlätta samarbete mellan kommittéerna. Eva sammanställer ansvarsområden till 
ledamöter och kansli.  

b) Ledamöter

Ledamöter i kommittén är på flera sätt med och stöttar klubbarna i olika ärenden. Maija 
informerade bland annat att hon har föreläst för dreverklubben samt rottweilerklubben om 
genetik och avelsplanering, några deltagare kom även från laikaklubben. Mikaela 
informerade att hon hjälpt svenska vita älghundsklubben gällande deras pågående 
enkätarbete.  

c) Kansliet/adjungerade

Mötet tog del av ett utskick som gjorts till samtliga specialklubbar under sommaren. 
Utskicket innehöll information vad som sker under 2022 med exempelvis distanskurs, 
webbinarium, rasklubbsträffar och den centrala avelskonferensen.  

§ 86 Protokoll och protokollsutdrag



a) SKKs centralstyrelse, CS, 4-2022

b) SKKs domarkommitté, DK, 3-2022

c) SKKs föreningskommitté, FK, 2 och 3-2022

d) SKKs jakthundskommitté, JhK, 4-2022

e) SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM, 3-2022

f) SKKs kommitté för marknadsföring av rashundar, KMR, 3-2022

g) SKKs prov- och tävlingskommitté, PtK, 2-2022

h) SKKs standardkommitté, StandK, 2-2022

i) SKKs uppfödar- och kennelkonsulent kommitté, UKK, 2 och 3-2022

j) SKKs utbildningskommitté, UK, 3 och 4-2022

k) SKKs utställningskommitté, UtstK, 3 -2022

l) SKKs nationella dopingkommission, NatDopK, 1-2022

m) Protokollsutdrag, CS 4–2022, dispensregistrering kangal köpegi

§ 87 Övriga dokument till kommittén för kännedom

a) Workshop med Dan O’Neill som erbjuds bland annat kommitténs ledamöter. Sofia
Malm Persson är en av talarna.

b) Nu finns mentalindex för rhodesian Ridgeback.

c) Information från FCI att Ryska Kennelklubben förbjuds att genomföra utställningar
och event där FCI titlar eller priser delas ut. FCI öppnar även ett konto dit man kan
skänka donationer till Ukraina Kennelklubben för att bistå uppfödare med stöttning.

d) Information från FCI gällande förbud mot vissa hundraser i Tyskland och Norge. FCI
och World Cat Federation har skrivit ett avtal för att gemensamt förbättra djurens
hälsa och välfärd.

e) Information från FCI efter möte med ”general assembly” där 75 länder deltog. Mötet
arrangerades i Spanien.

f) Debattartikel i aftonbladet gällande att avel med sjuka djur ökar veterinärbristen

g) Klipp från Djurskyddet Sveriges konferens om hund- och kattavel

h) Skrivelse från chinese crested club angående nya djurskyddsförordningen i Tyskland
som påverkar rashundar negativt

i) Inkomna SRD, Särskilda rasspecifika domaranvisningar, gällande åtta raser. AKs
ledamöter uppmanas att ta del av dessa vid RAS granskning för SRD listad hundras.

j) Polski spaniel mysliwski och erdélyi kopó finns nu registrerade i SKK.

§ 88 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen. 

§ 89 Nästa möte



Nästa möte, som även blir årets sista, är planerat till den 27 oktober på SKKs kansli. 

Kommittén planerade även mötesdatum för 2023 

19–20 januari (fysiskt) 

30 mars (digitalt)  

25 maj (fysiskt)  

7 september (digitalt) 

§ 90 Mötets avslutande

Ordförande Eva Lejdbrandt tackade ledamöterna för ett trevligt möte och förklarade det 
därefter avslutat.  

Vid protokollet  
Linda Widebeck 

Justeras Justeras 

Eva Lejdbrandt Agneta Ståhle 

Ordförande  Ledamot 

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



 
  

 

 
 
 
 

 

  

 


