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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 22 
oktober 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 (delar av § 145-169) Jörgen Oinonen 
 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar, Kees de Jong, Kjell Svensson, Lotta Bengtsson, personalrepresentant,  
 

Anmält förhinder:  

 

Protokoll 

Annika Klang 
 
 

§ 142 Sammanträdet öppnas 

 
Pekka Olson öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.  
 
 
§ 143 Val av justerare 
 
Ove Johansson och Eva Lejdbrandt valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
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§ 144 Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkändes med tillägg om fredagens workshop och 
Länsklubbsfullmäktige.  
 
 
§ 145 Kennelfullmäktige 
 

a) Motioner: 
CS gick igenom motioner och motionssvar samt gjorde smärre justeringar i 
fördelningen av ansvarig för respektive motion. 
 

b) Förslag till ny hedersledamot 
Efter en kortare diskussion beslutade CS föreslå KF att utse Ulf Uddman till 
hedersledamot i SKK. 
 

c) Länsklubbsfullmäktige 
CS gjorde en sista genomgång av handlingarna till Länsklubbsfullmäktige. 
 

d) Fredagens workshops 
Magnus Jensen gav en kort information om sitt ämne för kvällen som rör SKKs arbete 
med IT-utveckling. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
146 Föregående protokoll 
 

a) § 115 Anmälningsblankett utställning – bordlagd fråga 
Kjell Svensson meddelade att arrangerande klubbar kommer att informeras om att de i 
Katalog för PC kan välja om en hundägare ska kunna få sin bekräftelse via vanligt post eller 
inte. Funktionen finns i det befintliga programmet och kan användas omedelbart. 
 

CS tackade för informationen. 

 
b) 135 d) Miniature american shepherd, MAS 

Med anledning av den information som lämnades vid CS möte nr 5-2021 har CS 
beslutat följande:  
 
AK får i uppdrag att se över konsekvenserna för SKK av FCIs beslut samt det beslut som 
NKU/AU tog i juni 2021:  
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“Decision of NKU/AU: Miniature American Shepherd and Australian Shepherd are 
accepted as two separate breeds by the FCI and are not approved for crossbreeding. SKK 
will look into their regulations.” 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 147 Information från SKKs ordförande 
 

a) Strategimöte 24 september 
Ordförande fick i uppdrag att kontakta företag som kan vara CS behjälpliga med att 
initiera ett förändringsarbete, nya strategier och visioner. Ett inledande möte har 
hållits. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Hundsmuggling 
Ett brev gällande hur SKK ser på hundsmuggling och dess konsekvenser har lämnats till 
landsbygdsministern. Till brevet bifogades ca 20 000 namnunderskrifter mot 
insmuggling av illegala valpar/hundar till Sverige. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 148 Information från SKKs VD 
 

a) Agility-VM i Sverige 2025 
Kees de Jong informerade om att Svenska Agilityklubben blir arrangör av agility-VM i 
Sverige 2025. Arrangemanget kommer att gå av stapeln i Kalmar. 
 
CS gratulerade till arrangörskapet och önskade lycka till! 
 

b) Beslutsordning gällande ändring av beslut 
Efter smärre justeringar i texten beslutade CS att fastställa beslutsordning gällande 
ändring av beslut: 

 
Beslutsordning gällande ändring av beslut 
SKKs stadgar reglerar hur delegation av beslutsrätt kan ske till Centralstyrelsen, CS, 
samt medlemsorganisation. I huvudsak finns detta reglerat i SKKs stadgar § 2, 4 och 9. 
 
För att hantera medlem eller klubbs önskan om att få ett fattat beslut ändrat, har CS 
fastställt följande arbetsordning för handläggning av sådana ärenden. 
 
På central nivå finns följande delegeringsvägar samt nivåer:  
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- CS > presidium > vd > tjänsteman eller förtroendevald 
- CS > CS kommittéer eller arbetsgrupper > arbetsutskott > tjänsteman eller 

förtroendevald 
- CS > utsedd person att företräda SKK i t.ex. nationella råd, Nordisk Kennel Union 

eller FCI-kommittéer 
 
CS kan vidare, enligt stadgarna, till de direkta medlemsorganisationerna dvs. 
länsklubb, specialklubb, verksamhetsklubb, Sveriges Hundungdom eller avtalsansluten 
klubb delegera ansvar för en ras-/er eller verksamheter i enlighet med vad som regleras 
i § 4. 
 
Indirekta medlemsorganisationer är klubbar anslutna till en direkt 
medlemsorganisation och är huvudsakligen rasklubb eller lokal/regional klubb. Åtgärd 
från CS rörande dessa klubbar kan endast ske i samverkan med ansvarig direkt 
medlemsorganisation i enlighet med § 4 mom. 7. 
 
All delegering ovan ska vara dokumenterad skriftligt. 
 

c) Delarvskifte efter M Reuterswärd 
VD informerade om att ett delarvsskifte är gjort då dödsboets fastighet ska säljas och 
köparen önskar tillträde till fastigheten snarast. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) Arv efter Per Erik Bondpers 
SKK har fått ett arv efter Per Erik Bondpers – för att användas till utbildning av 
ledarhundar.  
 
CS är mycket tacksamma över att få ta del av arvet och kommer att på bästa sätt 
uppfylla önskemålet i testamentet. 
 
 
§ 149 Kansli- och personalinformation 
 

a) Nyanställning 
Ett inledande arbete har påbörjats för att hitta en kommunikatör då SKKs 
presstalesperson står inför pensionering. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) IT 
Kees de Jong informerade om att en sammanställning har gjorts av de projekt som 
genomförts av SKKs IT-avdelning under de senaste två åren. 
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VD har också under den korta tid han varit på kansliet arbetat mycket med att göra 
några omorganisationer för att kunna föra IT-frågorna framåt. 
 
Petra Ellström på IT-avdelningen kommer att fungera som en brygga mellan 
verksamhet och teknik, för att underlätta arbetet. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Tillbaka till kansliet! 
VD informerade om att personalen i möjligaste mån nu är tillbaka på kansliet.  
Fortfarande finns möjlighet att arbeta hemifrån någon eller några dagar i veckan. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 150 Covid-19 frågor 
 

a) Borttagna restriktioner - klubbverksamhet 
Information om borttagna restriktioner för SKKs verksamhet har lagts ut på 
www.skk.se 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 151 Brakycefala frågor 
 

a) Information från brakycefalkonferensen 16 oktober 2021 
Bengt Pettersson och Thomas Uneholt rapporterade från MopsOrdens braky-
konferens den 16 oktober. Vid konferensen informerade Charlotte McNamara från The 
Kennel Club om det arbete som görs där. Bl.a. Breedwatch, motsvarigheten till vårt 
SRD, och Veterinary Health Check. Dr. Jane Ladlow från Cambridge Veterinary School 
gav en föreläsning kring BOAS och RFG-Scheme. Hon genomförde också testen på två 
mopsar i förevisningssyfte. Den sista föreläsaren var veterinär Cecilia Rhodin, som är 
expert i neurologi vid SLU. Hon informerade om sitt projekt avseende ”vingelsjuka” på 
mops.  
 
Intrycket är att det var en bra och givande konferens med över 60 deltagare. Förutom 
uppfödare från mops fanns även uppfödare från bostonterrier, engelsk bulldog och 
fransk bulldog närvarande. Upplevelsen är att det finns en god insikt i hälsoproblemen 
för dessa raser bland de som var närvarande. Det finns en vilja till samarbete för att 
förbättra rasernas hälsa.  
 
CS noterade informationen. 
 

http://www.skk.se/
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§ 152 Skrivelser som rör myndigheter 
 

a) Brev angående hundsmuggling  
Som tidigare nämnts har ett brev skickats till landsbygdsministern om SKKs oro över 
den illegala handeln med importerade hundar som pågår bl.a. i Sverige. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Brev angående bemötande av samebyars överklagande gällande avslag 
rörande avlysningar av småviltjakt, hundträning och jaktprov 

Med anledning av den rådande konflikten på statens mark ovanför odlingsgränser 
samt på renbetesfjället har SKK uttryckt sina synpunkter och lämnat bidrag till 
argument till beslutsfattare i ärendet. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 153 SKK/DK 
 

a) Domarfrågor 
Domarkommittén, DK, har mottagit en skrivelse angående en svensk domares 
bedömning och uppförande vid en specialklubbsutställning i augusti 2021. 
 
DK har även tagit del av yttrande från funktionärer samt berörd domare. DK 
konstaterar att domaren tidigare fått varningar och även samtal angående de 
förseelser som förekommit. 
 
DK föreslår CS att domaren ska avauktoriseras med anledning av upprepade förseelser 
av punkt 1 i domaretiska regler. 
 
CS diskuterade ärendet och beslutade att avauktorisera domaren från dagens datum. 
 

b) Förslag på ny allrounddomare 
Domarkommitténs verkställande utskott föreslår SKK/CS att auktorisera Ann-Christin 
Johansson som allrounddomare. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

c) Information från ordförande 
 
Anatomi och bedömningskurs för yngre personer 
Thomas Uneholt informerade om att den uppskjutna kursen för yngre personer som är 
intresserade av att bli domare kommer att hållas några dagar under vecka 43. Kursen 
har 22 deltagare, Kurt Nilsson och Cindy Pettersson är kursledare. 
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CS noterade informationen. 
 
§ 154 SKK/UtstK 
 

a) Protokoll nr 4-2021 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 14-15 september 2021. 
 

b) Länsklubbarnas utställningsprogram 2024 
Efter genomgång av utställningsprogrammet beslutade CS att godkänna datum och 
orter. Status på respektive utställning beslutas vid ett senare tillfälle. 
 

c) Information från ordförande 
 
Länsklubbsutställning 
Delar av Utställningskommittén har haft ett möte med Gotlands Kennelklubb 
angående årets arrangemang, som i alla delar inte var tillfredsställande. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 155 SKK/PtK 
 

a) Information från ordförande 
 
Beslutade regelverk 
Ca 50 % av de regelverk som ligger inom kommitténs ansvarsområde är fastställda. 
Några regelverk kommer att skjutas framåt i tiden. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 156 SKK/JhK 
 

a) Protokoll nr 4-2021 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
17 augusti 2021. 
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b) Information från ordförande 
 
Beslutade regelverk 
De flesta av de regelverk som ligger inom kommitténs ansvarsområde är fastställda. 
Några regelverk kommer att skjutas framåt i tiden. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Utbildningar 
Några personer har utbildats till bedömare i hägn. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 157 Nationella Dopingkommissionen 
 

a) Översyn 
Bengt Pettersson informerade om att kommissionen har gjort en översyn av ATC-
listan. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§158 SKK/UK 
 

a) Protokoll nr 4-2021 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 27 augusti 2021. 
 

b) Information från ordförande 
 
Inköp av utbildning 
Eva Lejdbrandt informerade om att SKK har köpt in en hundägarutbildning som 
kommer att lanseras inom kort. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 159 SKK/AK 
 

a) Protokoll nr 3-2021 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 3 
juni 2021. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 160 SKK/KSS 
 

a) Protokoll nr 4-2021 
Protokoll fört vid sammanträde i SKKs Kommitté för samsyn och exteriör sundhet den 
2 september 2021. 
 

b) Protokollsutdrag § 66 – Rapport från arbetsgrupper och pågående ärenden 
En arbetsgrupp inom kommittén har slutfört sitt uppdrag med att ta fram mål och 
strategier för SKKs ställningstagande gällande exteriöra överdrifter. Fortsatt arbete kan 
ske efter CS kommande beslut. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) § 69 Brakycefali 
Punkten bordläggs till ett senare tillfälle. 
 

d) § 73 Inkomna skrivelser 
För information har CS tagit del av korrespondens mellan en uppfödare av king charles 
spaniel och kommittén.  
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 161 SKK/KHM 
 

a) Protokoll nr 2-2021 
Protokoll fört vid sammanträde i SKKs Kommitté för hundars mentalitet den 25 maj 
2021. 
 

b) Protokoll nr 3-2021 
Protokoll fört vid sammanträde i SKKs Kommitté för hundars mentalitet den 14 
september 2021. 
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c) Information från ordförande 
 
Ny arbetsgrupp 
Kommittén har tillsatt en arbetsgrupp som ska klargöra begreppet oacceptabelt 
beteende och informera prov- och tävlingsarrangörer, klubbar, hundägare och 
funktionärer. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 162 SKK/KUS 
 

a) Protokoll nr 4-2021 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för 
uppfödarsamverkan den 25 augusti 2021. 
 

b) Information från ordförande 
 
Uppfödartelefon 
Bo Skalin informerade om att några av de tilltänkta personerna för uppfödartelefonen 
avsagt sig sitt uppdrag. Nya personer kommer att rekryteras. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 163 SKK/DN 
 

a) DN-beslut 
För information fanns beslut 43, 54-56 och 44-53. 
 

b) Personer som tilldelats disciplinär åtgärd 
För information fanns en lista över personer som tilldelats disciplinär åtgärd. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 164 Svenska Kynologiska Akademin 
 

a) Protokoll nr 2-2021 
Protokoll fört vid Svenska Kynologiska Akademins sammanträde den 26 maj 2021. 
 

b) Protokoll nr 3-2021 
Protokoll fört vid Svenska Kynologiska Akademins sammanträde den 15 september 
2021. 
 

c) Protokollsutdrag § 43 – Övriga frågor, c) förslag på ny ledamot 
Akademin föreslår CS att utse Ulf Uddman som ledamot i Akademin. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

d) Protokollsutdrag § 43 – Övriga frågor d) förlängning av mandat 
Akademin föreslår CS att mandat för Åke Hedhammar förlängs till 2025. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 165 Nordiska frågor 
 

a) Samojed 
FCI slädhundskommitté önskar att NKU/AU beslutar om att föreslå en ändra i 
standarden för samojed från att lyda ”without working trial” till ”subject to working 
trial according to the FCI Breeds Nomenclature”. 
 
CS beslutade att ta frågan till NKU/AUs möte i mitten av november. 
 

b) Nordiskt Torg 
Dansk Kennel Klub arrangerar Nordisk Vinnare 2021. 
 
CS beslutade att SKK ska delta i evenemanget. 
 
 
§ 166 Internationella frågor 
 

a) FCI styrelsemöte 
För information fanns beslut från FCIs styrelses styrelsemöten den 27 juli och 15 
september 2021. 
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CS noterade informationen. 
 

b) Ärende med WUSV och VDH 
För information fanns information från FCI gällande vad som gäller för registrering av 
tysk schäferhund. WUSV och VDH har under lång tid processat om frågan. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Allrounddomare 
FCI har bekräftat att Åke Cronander nu har blivit accepterad som allrounddomare. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) Inbjudan 
Från FCIs kansli har inbjudan skickats ut om höftledsseminarium. 
Seminariet kommer att hållas i Köpenhamn den 24.25 maj 2022. 
 
I planeringen för mötet är Åke Hedhammar senior advisor. 
 
CS noterade informationen. 
 
Rapporter 
 

e) FCIs brukshundskommitté – FCI Utility Dogs Commission 
För information fanns minnesanteckningar från möte i FCIs brukshundskommitté den 
11 september 2021. 
 
CS tackade för en utförlig rapport. 
 
 
§ 167 Statistik 
 

a) Registrerade hundar i SKK under 2021 
Antalet registrerade hundar per den 30 september uppgår till 51 368 vilket är 6 615 
fler än vid samma tid 2020. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Ägarregistrerade hundar i SKK under 2021 
Antalet ägarregistrerade hundar per den 30 september uppgår till 48 642, varav 5 349 
är registrerade ägarbyten. SKKs ägarregister visar inte på en ökad trend av ägarbyten. 
 
CS noterade informationen. 
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c) Ägarregistrerade hundar hos Jordbruksverket under 2021 

Antalet ägarregistrerade hundar per den 31 juli uppgår till 56 721, varav 10 445 är 
registrerade ägarbyten. Visar på en ökning i ägarbyten men är procentuellt mindre än 
innan pandemin. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 168 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att detta gäller för § 153 a). 
 
 
§ 169 Sammanträdet avslutas 
 
Detta var det sista mötet med CS i nuvarande konstellation. Ordförande tackade för 
gott samarbete under de två senaste åren och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Eva Lejdbrandt   Ove Johansson 


