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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens SRD-kommitté  
tisdag 2022-10-11. Mötet hölls via Zoom. 
 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten, ordförande, Anna Törnlöv, Maria 
Lönnhammar, Nina Karlsdotter, Julia Hierner 

Adjungerad SKKs kansli: Helena Skarp, chef Avel och Hälsa 

Protokoll: Lotta Olsson 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna till detta första möte för den nya SRD-kommittén. 
Dagens möte är tänkt som ett uppstartsmöte och genomgång hur SRD frågorna 
tidigare har hanterats. 

 
§ 2 Val av justerare 
Att justera dagens protokoll valdes Julia Hierner 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
§ 4 Presentation av ledamöterna 
Ledamöterna presenterade sig, samtliga är exteriördomare och deras uppdrag 
omfattar alla SKKs raser då en av ledamöterna är allrounddomare. Erfarenheter finns 
även från arbete i andra kommittéer och klubbar inom organisationen. De 
sammantagna erfarenheterna och kunskaperna ger ett bra utgångsläge för det 
fortsatta arbetet i SRD-K. 
 
§ 5 Genomgång av delegeringsordning 
Delegeringsordningen gicks igenom där ett stort tidsbestämt uppdrag för kommittén 
är att slutföra den påbörjade revideringen av SRD/BSI. I övrigt omfattas allt som rör 
SRD och BSI som kommunikation med både klubbar och exteriördomare, uppföljning 
av skrivna rapporter och spridande av SRDs intentioner.  
 

SKK/SRD-K nr 1-2022 
2022-10-11 
§ 1-12 
 



  

SKK/SRD-K nr 1-
2022 

2022-10-11 
Sida 2/3 

 
 

 
§ 6 Genomgång av hur arbetet med SRD tidigare har bedrivits 
Sekreteraren gick igenom hur hanteringen av SRD rapporter sker på SKKs kansli. Det 
två ledamöterna, Anna och Maria,  som varit med i tidigare arbetsgrupper och 
kommittéer som ansvarat för SRD, berättade hur arbetet bedrivits och utvecklats 
genom åren. Det är viktigt att ha god och kontinuerlig kommunikation med både ras- 
och specialklubbar samt exteriördomare. Sekreteraren tar idag hand om SRD 
rapporterna och kommer även fortsättningsvis att dela dessa med kommitténs 
ledamöter. Sekreteraren uppdrogs att skicka ut information till specialklubbarna om 
den nybildade kommittén och dess fortsatta arbete. Sekreteraren uppdrogs även att 
vid oklarheter i SRD rapporterna kontakta berörd domare för tydliggörande. 
 
§ 7 Uppdatering av status SRD revideringen 
Revideringen påbörjades 2021 och synpunkter från både idag listade och icke listade 
raser är inhämtad. Sammanställning är gjord för de idag listade raserna när det gäller 
nuvarande skrivning, försäkringsstatistik  och klubbarnas synpunkter. Det är två 
rasklubbar som har inkommit med önskemål om listning. Fortsatt arbete kommer nu 
att ske, bland annat genom möten med ras- och specialklubbar.  
 
§ 8 Gemensamt möte 28 oktober 
Ett gemensamt möte är planerat för SKKs Avelskommitté, Domarkommitté, Kommittén 
för hundars mentalitet, Arbetsgruppen för rashundars sundhet och SRD kommittén. 
Mötet kommer att hållas på SKKs kansli och förslag på dagordning fanns bifogat 
dagordningen. Ett första gemensamt möte hölls i september 2021, då initierat av 
Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, vilket var mycket uppskattat och 
fortsättning önskades, då även med inbjudan till KHM. Denna typ av möten är viktiga 
för att stärka samverkan mellan olika kommittéer. 
 
§ 9 Budget för SRD-K 
Budget för kommittén är ännu inte beslutad. Ordförande och sekreterare tar fram ett 
förslag att lämna till SKKs centralstyrelse för fastställande. 
 
§ 10 Övriga frågor 
Tidigare kommittéer och arbetsgrupper med ansvar för SRD har under senare år haft 
journalistisk bevakning av Åsa Lindholm. Frågan diskuterades och kommittén var enig 
om att detta önskas även för SRD-K.  
Vidare diskuterades svårigheterna att nå ut med och få genomslag av SRDs budskap 
inom organisationen. SKK har nu en kommunikatör och kommittén vill gärna ha hjälp 
av denna med att nå ut med SRDs intentioner på ett mer effektivt sätt.  
Kansliet uppdrogs att undersöka möjligheten till journalistisk bevakning respektive 
hjälp av SKKs kommunikatör. 
 
§ 11 Kommande möten 
Kommande möten beslutades till 28 oktober och 22 november. 
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§ 12 Mötets avslutande 
Ordförande tackade alla för ett bra möte och ser framemot ett fortsatt gott 
samarbete. 
 
Protokoll 
 
Lotta Olsson 
 
Justeras 
 
 
Maritha Östlund-Holmsten, ordförande      Julia Hierner, ledamot 
 
Det justerade protokollet  redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 
 
 


