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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 
28 april 2022. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Thomas Uneholt, Magnus Jensen, Bengt Pettersson, Bo Skalin, Eva Lejdbrandt (via 
länk), Agneta Ståhle, Ove Johansson, Jörgen Oinonen 
 

Suppleanter: 

Anna Fors Ward, Birgitta Bernhed, Märta Brandts, Sara Nordin 
 

Adjungerade: 

Kees de Jong, Kjell Svensson, Lotta Bengtsson, personalrepresentant, Ted Gabrielson, 
SKKs ledningsgrupp 
 

Anmält förhinder:  

Maritha Östlund-Holmsten 
 
 

Protokoll: 

Annika Klang 
 
 

§ 44 Sammanträdet öppnas 

 
Thomas Uneholt öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna och ett 
särskilt välkomnande till Ted Gabrielson som representant för SKKs ledningsgrupp. 
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§ 45 Val av justerare 
 
Bengt Pettersson och Bo Skalin valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
 
§ 46 Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 47 Föregående protokoll 
 

a) Protokoll nr 1-2022 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

b) Protokoll nr 2-2022 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 48 Presidiefrågor 
 

a) Överklagan av avslag på dispensansökan 
Uppfödare överklagar beslut taget av UKK, som avslagit ansökan om dispens för att 
para äldre tik. 
 
Presidiet har följt UKKs beslut och avslagit överklagan. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 49 Information från SKKs ordförande 
 

a) Information från FCI Europasektions generalförsamling 25 april 2022 
På grund av pandemin så skulle tre årsmöten på rad hållas enligt särskild ordning. 
Två nya ledamöter valdes in: Herdis Hallmarsdottir, Island och Laurent Pichard, 
Schweiz. Sean Delmar, Irland, blev omvald. Den andra nordiska ledamoten, Eeva 
Anttinen blev inte omvald. 
 
Kommande europautställningar: 
2023 Ungern kommer att arrangera utställningen för de 10 raser som inte kan delta i 
 Danmark 
2024 Slovenien (kunde inte arrangera utställningen 2020 p.g.a. pandemin) 
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2025 Tjeckien 
2026 Sverige 
Ukraina var på plats på mötet och tackade för den hjälp som den internationella 
hundvärlden ställt upp med. De vädjade också om fortsatt hjälp. 
 
Europautställningen 
Utställningen föregick generalförsamlingen med ca 9 600 hundar. Katalogen fanns 
både digitalt och i tryckt format men i ett litet antal. Varje FCI-grupp hade sin egen 
upplaga.  
 
FCI Show and show judges meeting 26 april 
Ordförande gav en kort information om mötet. 
 
En arbetsgrupp kommer att förbereda en snabbremiss för att implementera 
internationellt junior- och veteranchampionat. Ambitionen är att detta ska kunna 
införas fr.o.m. 2023. 
 
Sverige initierade en diskussion kring domares ansvar om att premiera hundar med 
exteriöra överdrifter. Frågan fick ett svalt mottagande. 
 
Tyskland står inför stora förändringar kring att ha hund och att kunna ställa ut. SKK har 
ställt en fråga till VDH för att få mer konkret information. 
 
CS föreslår att frågan om hot mot hund och hundägande tas med i visionsarbetet. Eva 
Lejdbrandt, ordförande, tar frågan till arbetsgruppen. 
 

b) Fortsättning Kommittén för rashundars sundhet, KRS 
Ordförande informerade om att kommittén inte kommer att fortsätta sitt arbete i dess 
nuvarande form. 
 
Ordförande föreslår att KRS arbete delas upp i två arbetsgrupper, AG/KRS och AG/SRD. 
AG/KRS kommer att ledas av Thomas Uneholt och Kees de Jong. 
 
CS uttryckte vikten av att även ta med någon från brachy-sidan.  
 
Tanken är att inom kort åter ha ett möte med berörd specialklubb och berörda 
rasklubbar. 
 
Därefter redovisade ordförande förslag till programförklaring samt prioriterade 
områden. CS kompletterade dessa med förslag till justeringar. 
 
CS beslutade uppdra till ordförande att återkomma med reviderad programförklaring 
som speglade diskussionen, för beslut på kommande CS-möte. 
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AG/SRD 
Ledamöter är inte utsedda till arbetsgruppen ännu. 
 
Revidering av SRD ska göras i samarbete med de nordiska länderna. 
 
I sammanhanget diskuterade CS om SRD och domargenomgångar före utställningar. 
Förslag är att informationen om SRD tas in i den generella genomgången och inte hålls 
separat. 
 

c) Svenska Jägareförbundet 
Jägareförbundet önskar ett möte med SKK för att diskutera gemensamma frågor bl.a. 
det som rör varg och efterlevnaden av regeringsbeslut. 
 
CS beslutade uppdra till ordförande att delta på mötet tillsammans med representant 
från Jakthundskommittén. 
 

d) Ansökan om tillträdesförbud 
Svenska Brukshundklubben har ansökt om tillträdesförbud för en av sina medlemmar. 
 
CS diskuterade ansökan mycket ingående och beslutade att avslå densamma. 
 
Punkten är omedelbart justerad. 
 

e) Minnesanteckningar – Hamiltongruppen 
Arbetsgruppen har haft ett möte för att diskutera eventuella justeringar i 
ansökningsförfarandet och utvärderingen av inkomna nomineringar. Förbättringar har 
gjorts i form av ett formulär med frågor som gör det lättare att göra jämförelser mellan 
de nominerade. Arbetsgruppen föreslår några smärre justeringar i inbjudningsbrevet 
som går ut till klubbarna. 
 
CS fann förslagen bra och beslutade godkänna de samma. 
 

f) Minnesanteckningar från möte med SDHK 
För information fanns minnesanteckningar från möte med SDHK och berörda 
rasklubbar den 12 februari 2022. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 50 Information från SKKs VD 
 

a) Länsklubbarnas ordförandemöte 
VD informerade om att han haft en diskussion om att förändra gällande avtal mellan 
länsklubbarna och SKK. Avtalet ska vara klart till 2023. 
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b) Agria – Almedalsveckan 
VD informerade om att han blivit inbjuden av Agria att delta i en paneldebatt om 
”Veterinärbristen, tillgången till djursjukvård och vad kan vi göra åt den” under 
Almedalsveckan. 
 
CS noterade informationen. 
 
Jörgen Oinonen anmälde jäv och lämnade sammanträdet. 
 

c) Ansökan om sponsring Svenska Vinthundsklubben, SvVK 
Provkommittén för Lure Coursing, PKLC, – inom Svenska Vinthundsklubben har fått 
förtroendet att arrangera VM i lure coursing 2023, 28 juni-2 juli i Kristianstad. 
 
SvVK har presenterat en budget och ansöker om sponsring för evenemanget med  
75 000 kr. 
 
CS diskuterade ansökan och beslutade att sponsra evenemanget med 50 000 kr. 
 
Jörgen Oinonen återkom till sammanträdet. 
 

d) Svenska Kennelklubbens inställning till urfolket samerna 
En medlem har i brev ställt några frågor kring SKKs hållning i ovanstående ämne. 
 
CS beslutade uppdra till ordförande att besvara brevet. 
 

e) Brev angående SKKs disciplinära verksamhet 
En medlem har i brev lagt fram förslag till bl.a. en översyn av SKKs disciplinära 
verksamhet. 
 
CS kommer under verksamhetsperioden att bjuda in till möte med Disciplinnämnden 
för att initiera diskussioner kring nuvarande arbetsordning för DN. 
 
CS noterade informationen. 
 

f) Bidragsregler för Landslagsfonden 
Ett förslag till att förtydliga reglerna för Landslagsfonden särskilt när det gäller 
ungdomsverksamheten presenterades för CS. 
 
CS beslutade att godkänna förslaget. 
 
CS beslutade vidare att uppdra till sekreteraren att se till att de uppdaterade 
bidragsreglerna finns tillgängliga på skk.se. 
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g) Skattefrågan 

Svenskt Friluftsliv, där SKK är medlem, har skrivit till Skatteverket, SKV, för att få 
besked om vi kan ses som ”annan jämförlig organisation”. SKV har klargjort att så inte 
är fallet.  
 
Utifrån det har uppvaktning skett på politisk nivå, med viss framgång. Då frågan inte 
fått genomslag i tillräcklig grad kommer Svenskt Friluftsliv fortsätta sitt 
påverkansarbete.  
 
SKK kommer att intensifiera uppvaktningen i riksdagen under hösten 2022. 
 
CS noterade informationen. 
 

h) Höjd milersättning – SKKs klubbar 
För information fanns utskickat brev till SKKs klubbar om ny rekommendation om 
milersättning om 31 kr/mil. 
 
CS noterade informationen. 
 

i) SKK utställning 
För information fanns utskickat brev till berörda klubbar om nytt system för 
administration av utställningsverksamheten. 
 
CS noterade informationen. 
 

j) International Partnership for Dogs, IPFD 
För information fanns årsredovisning för år 2021. 
 
CS noterade informationen. 
 

k) Ny konsumentköplag 
Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en ny och modernare 
konsumentköplag. Lagen börjar gälla den 1 maj 2022. Vissa särskilda regler för 
konsumentköp av levande djur införts i konsumentköplagen. Reklamationsrätten 
avgränsas till sex månader och den omvända bevisbördan kan avtalas bort m.m. 
Riksdagen har därutöver riktat en uppmaning, ett tillkännagivande till regeringen om 
att köp av dyrare djur inte ska omfattas av konsumentköplagen. Den nya lagen innebär 
att svenska regler anpassas till EU-regler på området. 
SKKs avtal kommer att uppdateras i enlighet med de nya reglerna. 
 
CS noterade informationen. 
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l) Ny representant rallylydnad 

Beatrice Palm har önskat att avsluta sin mandatperiod som representant i NKUs 
Rallylydnadskommitté samt FCI Rally Obedience Commission. Förslag till ny 
representant är Ida Lindgren. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

m) Protokoll nr 1-2022 Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Minnesfond 
Sju ungdomar blir i år tilldelade sammanlagt 41 000 kr ur fondens medel. Samtliga 
kommer att resa i Europa för att förkovra sig inom ämnet hund. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 51 Kansli- och personalinformation 
 
SKKs personalkonferens 
Konferensen hålls den 9 - 10 maj. Programmet innehåller bl.a. information om 
projektet Lajka, Stockholm Hundmässa och normer för kansliet. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 52 Skrivelser som rör myndigheter 
 
a) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 
SKK har i brev uppmärksammat myndigheten på det faktum att husdjur inte är 
välkomna i skyddsrum. 
 
SKK önskar att MSB utreder möjligheten att stärka förutsättningarna för hundägare att 
kunna söka skydd utan att behöva välja mellan att söka eget skydd och lämna sin hund 
åt sitt öde. 
 
I sitt svar hänvisar MSB till Blå Stjärnan som arbetar med djur i kris och krig samt till sin 
webbplats. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Debattinlägg om köplagen 
SKK har tillsammans med några andra organisationer gjort ett debattinlägg om 
tillämpningen av konsumentköplagen när det gäller handel med levande djur. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 53 SKK/AK 
 

a) Protokoll nr 5-2021 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 16 
november 2021. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

b) Protokoll nr 1-2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 1 
februari 2022. 
 

c) Protokollsutdrag AK nr 2-2022, § 4, § 127 ny ras – polish hunting spaniel 
Kommittén har beslutat godkänna rasen för registrering på nivå 1, vilket innebär att 
rasen kan delta på såväl utställningar, prov och tävlingar som på beskrivningar men att 
hundar i rasen beläggs med avelsspärr. Rasen kommer att tilldelas 
specialklubbstillhörighet av föreningskommittén efter det att Centralstyrelsen, CS, 
fastställt beslutet. Det är först efter att rasen fått en tilldelad specialklubbtillhörighet 
som hundarna kan delta på alla former av prov och utställningar. 
 
CS beslutade att fastställa AKs beslut. 
 
CS beslutade vidare att informera NKU/AU vid nästa möte. 
 

d) Protokollsutdrag AK nr 2-2022, § 11 SKKs X-register 
SKK har ett X-register sen gammalt som används för hundar som saknar härstamning 
eller är resultat av korsparning. Detta har använts mycket sparsamt och senast man 
använde detta var början på 2000-talet.  
 
I ett förslag framtaget av SKKs kansli önskar man uppdatera registret och börja lägga in 
de rashundar som inte uppfyller FCIs krav på stamtavlor (som innebär att varje 
stamtavla ska innehålla 3 generationsled) eller av någon annan anledning inte uppfyller 
kraven för att bli registrerade i SKKs ordinarie stambok.  
 
En uppdatering av befintligt register kräver viss IT-utveckling men bedömningen är att 
det inte är några stora åtgärder som behöver göras. AK såg positivt på förslaget och 
uppdrog åt kansliet att upprätta en konsekvensanalys att lägga till ett förslag för CS att 
ta beslut om. 
 
CS beslutade i enlighet med AKs förslag. 
 
Sara Nordin anmälde jäv och lämnade sammanträdet. 
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e) Flerfärgade pudlar 

CS diskuterade frågan om avelsförbud för felfärgade hundar i ljuset av SKK avelspolicy 
och FCI breed regulations.  
 
Frågan som lyftes i motionen till KF 2021 baserar sig huvudsakligen på hundar som är 
felfärgade beroende på inkorsning med annan ras, vilket SKK tar avstånd ifrån i 
nuläget. Svårigheten med att införa avelsförbud baserat på uttrycket ”fel- eller 
flerfärgade” hundar är orsaken till fel- eller flerfärgen, då SKK inte har kunskap om det 
bakomliggande skälet i det enskilda fallet. 
 
Hundar som blir fel- eller flerfärgade till följd av recessiva anlag som slumpmässigt 
visar sig i aveln och som inte medför hälsoproblem, anser SKK, enligt avelspolicyn, inte 
ska ligga till grund för avelsförbud. Det begränsar den genetiska variationen inom 
rasen som i sin tur kan leda till andra problem. SKK tolkar FCI breed regulations så att 
felfärgad hund, där färgen kan medföra hälsoproblem, kan medföra avelsförbud, men 
ska tillämpas med försiktighet för att inte begränsa avelsbasen alltför mycket.  
 
Då de olika nordiska länderna har valt olika vägar i frågan om fel- eller flerfärgade 
hundar, vill SKK föra en diskussion inom NKUs vetenskapliga kommitté för att få ett 
bättre beslutsunderlag och möjliggöra en samsyn i de nordiska länderna. Frågan 
återremitteras därför till AK för ytterligare beredning.   
 
Sara Nordin återkom till sammanträdet. 
 

f) Dispensärende gällande dobermann 
Uppfödare överklagar beslut om avslag på dispensansökan där avelsdjuren är HD-
belastade och avelsspärrade. 
 
CS har tagit del av tillgängliga handlingar och finner ingen anledning att ändra AKs 
beslut. 
 
CS beslutade att avslå överklagan. 
 
 
§ 54 SKK/DK 
 
a) Protokoll nr 1-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 20 
januari 2022. 
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b) Information från ordförande 
 
Domarutbildning – svenska raser 
SKK/DK anser det viktigt att höja de svenska exteriördomarnas intresse och kompetens 
för de svenska raserna och vill därför att erfarna svenska domare ska vidareutbildas på 

det egna landets raser (som de i dagsläget inte är auktoriserade på). I förlängningen 

ser SKK/DK att de svenska domarna kan dela med sig av sina kunskaper till utländska 
kollegor och på så sätt behålla de svenska rasernas standard och höga kvalitet.  
 
Arbetet är påbörjat i samarbete med berörda ras- och specialklubbar. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 55 SKK/FK 
 

a) Protokoll nr 6-2021 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 25 
november 2021. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

b) Protokoll nr 1-2022  
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 17 
februari 2022. 
 

c) Protokollsutdrag FK nr 1-2022, § 11 – ärende rörande specialklubb 
Svenska Bostonterrierklubben har beslutat att ändra status till rasklubb och ansluta sig 
till Svenska Dvärghundsklubben. 
 
Beslutet innebär att Svenska Dvärghundsklubben har delegerat ansvar för 
bostonterrier. 
 
Beslutet träder i kraft den 1 juli 2022. 
 
Ärendet ska anmälas till Kennelfullmäktigt 2023. 
 
CS noterade informationen. 
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d) Beslut fattat av Svenska Kennelklubbens Föreningskommittés VU 

För information fanns brev utskickat till SKKs klubbar angående fysiska års- och 
fullmäktigemöten inom SKK-organisationen. 
 
CS noterade informationen. 
 

e) Reflexioner över den gemensamma introduktionsdagen 31 mars 
Ove Johansson informerade om att han fått många positiva kommenterar från 
deltagare. 
 
För att få en klarare bild över deltagarnas synpunkter kommer en kort utvärdering att 
göras och redovisas vid nästa CS-möte. 
 
CS är överlag positiv till att fortsätta med konceptet och utveckla agendan på några 
punkter. 
 
CS beslutade att Föreningskommittén har fortsatt uppdrag att ta fram en agenda för 
kommande möte. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 56 SKK/KMR 
 

a) Protokoll nr 1-2022 
Protokoll fört i Svenska Kennelklubbens Kommitté för marknadsföring av rashundar 
den 21 februari 2021. 
 

b) Information från ordförande 
Den workshop om marknadsföring av rashundar som hölls vid KF-2021 har hållits igen 
tillsammans med Norra Älvsborgs Kennelklubb, Skaraborgs Kennelklubb och Agria 
Breeders Club. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 57 SKK/UtstK 
 

a) Protokoll nr 1-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 14 februari 2022. 
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b) Ärende UtstK 5-2021, § 126 a) inkomna skrivelser 

Skrivelse från utställare som lämnat in en protest vid ett länsklubbsarrangemang där 
en hund felaktigt tillåtits att byta klass. 
 
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet.  
 
CS konstaterar liksom UtstK att det är ett uppenbart fel som åsamkats av arrangören 
och även att arrangören tagit på sig ansvaret för det som inträffat. 
 
CS finner ingen anledning att ändra UtstK. beslut. 
 
CS beslutade lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 

c) Information från ordförande 
 
Ny ledamot i kommittén 
En ny ledamot har tillkommit då en av ledamöterna fått anställning på SKK. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 58 Ekonomi/Statistik 
 

a) Bokslut 2021 – vinstdisposition 
Det ekonomiska resultatet för år 2021 blev 10 747 275 kr. 
 
   mnkr 
Utvecklingsfonden 3 000 000 beslutat vid CS-möte 10 februari 2022 
 
Förslag till disposition: 
IT-utveckling  7 000 000 modernisering av databasstruktur 
Kynologiska Akademin    500 000 digitalisering av fotoarkiv 
Balanserade vinstmedel    247 275 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

b) Valpregistrering 
Antalet registreringssiffror har börjat vika nedåt men håller fortfarande en relativt hög 
nivå. 
 
CS noterade informationen. 
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c) Revidering av firmateckning 

 
CS beslutade att Svenska Kennelklubbens firma även innefattande Svenska 
Kennelklubbens tre stiftelser, Stiftelsen Donatorers fond, Stiftelsen Svenska 
Kennelklubbens Forskningsfond och Stiftelsen Ulla Segerström och Bertil Sted-Grens 
fond ska tecknas av ordförande Thomas Uneholt, vice ordförande Magnus Jensen, 
samt VD Kees de Jong, två i förening.  
 
CS beslutade också att bemyndiga endera ordföranden Thomas Uneholt, VD Kees de 
Jong eller ekonomichef Karin Andersson att i förening med endera Thomas Uddman, 
Camilla Bolander eller Anna Hansson teckna klubbens firma vad gäller uttag eller 
överföringar från bank- eller plusgirokonton samt fullmakter för indrivning av 
kundfordringar.  
 
Dessutom bemyndigades VD Kees de Jong eller ekonomichef Karin Andersson, att var 
för sig för Svenska Kennelklubbens räkning teckna avtal av administrativ karaktär 
såsom leasingavtal, hyresavtal, bankavtal, etc.  
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 

d) Registrering av katt 
VD informerade om att det formella uppdraget att registrera katter kommer att 
hanteras av Jordbruksverket själva. 
 
SKK kommer dock att fortsätta att registrera katter som man fortfarande gör. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 59 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr1-2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 11 
februari 2022. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 60 SKK/KHM 
 
a) Protokoll nr 1-2022 
Protokoll för vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars 
mentalitet den 16 februari 2022. 
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b) Protokollsutdrag KHM 1-2022, § 5 klädsel hos hund vid BPH 
Under KHM 4-2021 § 72 föregående protokoll, vidare KHM 3-2021 § 49, konstaterades 
att frågan rörande klädsel vid BPH för hund utan päls tagits upp under 2021 års 
Kennelfullmäktige, KF. 
 
KHM har beslutat föreslå Nationella Dopingkommissionen att ett tunt, kroppsnära 
täcke som inte döljer hundens kroppsspråk och reaktioner ska vara tillåtet under BPH 
för denna typ av hundar. Utformningen av godkänt täcke kommer att illustreras 
samtidigt som beskrivaren ges rätt att neka hund med täcke som inte kan anses 
uppfylla satta kriterier. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Protokoll nr 2-2022 
Protokoll för vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars 
mentalitet den 4 mars 2022. 
 

d) Protokollsutdrag KHM nr 2-2022, § 20 b) nya västar till funktionärer 
CS har tagit del a ansökan från KHM som önskar bidrag för att kunna köpa nya BPH-
västar då de som finns idag är 10 år gamla. KHM önskar att CS bidrar med 100 000 kr 
för de nya västarna.  
 
BHP-arrangörer ska erbjudas att köpa in västar till ett subventionerat pris genom SKK 
Shop.  
 
CS diskuterade kring önskemålet och beslutade att ärendet återremitteras till KHM för 
att se om det finns möjlighet att kostnaden kan täckas genom sponsring från någon av 
SKKs samarbetspartners. 
 

e) Protokollsutdrag KHM 2-2022, § 20, BPH, c) BPH i Frankrike 
Den franska kennelklubben, Société Centrale Canine, SCC, har tidigare haft ett 
samarbete med kommittén angående utbildning för framtida BPH-funktionärer. 
Dialogen har legat nere under pandemin men under tidig vår har SCC kommit tillbaka 
med en inbjudan till en utbildningshelg i Frankrike. Kommittén har tackat nej till detta. 
 
CS har förståelse för kommitténs beslut men anser samtidigt att det är viktigt med det 
internationella samarbetet.  
 
CS beslutade återremittera ärendet till KHM för att ytterligare undersöka 
möjligheterna att hitta former för att fortsatt kunna bistå SCC med BPH-utbildning. 
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f) Protokollsutdrag KHM 2-2022, § 24 SKKs policy för relationen människa-hund 

Fortfarande förekommer otillåtna och hårda metoder för att träna hund. 
KHM tillsammans med Prov- och tävlingskommittén och Jakthundskommittén ska 
arbeta fram förslag på hur policyn kan uppmärksammas. Som underlag för sitt arbete 
har arbetsgruppen tagit del av en skrivelse om vilka hjälpmedel och metoder som kan 
anses vara ok. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 61 SKK/StandK 
 

a) Protokoll nr 1-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Standardkommitté den 
25 februari 2022. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 62 SKK/UK 
 

a) Protokoll nr 1-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 28 januari 2022. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
 

b) Protokoll nr 2-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 1 april 2022. 
 

c) Digitalisering kopplad till SKKs verksamhet 
Märta Brandts informerade om ett möte som hållits under våren angående 
digitalisering kopplad till SKKs verksamhet. Bland annat diskuterades olika kanaler som 
är bra marknadsföringsverktyg och där det är lätt att få ut information till medlemmar 
och medarbetare. 
 
CS är positiv till förslagen och har inom kansliet bildat en arbetsgrupp där även UK 
kommer att vara representerat. 
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CS noterade informationen 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 63 SKK/UKK 
 

a) Information från ordförande 
Ansvarsnämnden för djurens hälsa- och sjukvård 
SKK har tidigare haft representation i nämnden. UKK önskar uppmärksamma CS på 
vikten av att kunna vara representerade och bevaka de intressen som rör hund. 
 
CS beslutade uppdra till UKK att hålla sig informerad om ansvarsnämndens arbete och 
när nya utlysningar av tjänster görs. 
 
Utbildning kennelkonsulenter 
Nio stycken kennelkonsulenter är igång med att genomföra sina utbildningar. 
Ytterligare utbildningar är också planerade. 
 
CS noterade informationen. 
 
Journalistisk bevakning 
Anna Sellberg är ny journalist som vid några möten under året kommer att informera 
om UKKs arbete. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 64 Vision 2030 
Eva Lejdbrandt gav en kort information om hur långt arbetet kommit till dags dato. 
Informationsinsamling och möten i olika konstellationer har det som tagit mest tid. 
 
Vid CS dubbelmöte i juni kommer en längre redovisning att läggas fram till 
Centralstyrelsen. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 65 SKK/DN 
 

a) Beslut 
För information fanns beslut nr 1 till 5, 8 till 10 och 12-16. 
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b) Funktionärslista 

För information fanns lista med funktionär som fått disciplinär åtgärd. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 66 Svenska Kynologiska Akademin 
 

a) Protokoll 
Protokoll fört vid Svenska Kynologiska Akademins möte den 24 februari 2022. 
 

b) Protokollsutdrag protokoll nr 1-2022, § 6 ekonomisk rapport a) resultatrapport 
Akademin äskar medel för att täcka kostnaden för det stora digitaliseringsprojekt som 
just nu genomförs. Belopp som äskas är 500 000 kr.  
 
CS beslutade i enlighet med förslaget och hänvisar även till beslut om disponering av 
vinstmedel från 2021 (§ 58 a). 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 67 Nordiska frågor 
 
Ordförande informerade kort om det senaste mötet i NKU/AU som hölls den 29 mars 
2022. Bl.a. diskuterades hur Norge kan påverkas av det domslut som rör engelsk bulldog 
och cavalier king charles spaniel. Alla nordiska länder har påverkats positivt när det gäller 
valpregistreringar och medlemsantal under pandemin. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 68 Internationella frågor 
 

a) FCI Europasektion 
För information fanns styrelseprotokoll från europasektionens styrelsemöte den 1 mars 
2022. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Ukraina 
Tackbrev har kommit från FCIs kansli till alla de som skänkt pengar till det särskilda konto 
som FCI öppnat för ändamålet. 
 
CS noterade informationen. 
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c) FCIs styrelsebeslut 
För information fanns beslut tagna vid FCIs styrelsemöte den 27 januari 2022. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) Information från Bulgarien 
Bulgarien är inte längre medlem i FCI p.g.a. av att det funnits fler än en klubb som 
önskat vara medlem och att långdragna interna svårigheter till slut lett till uteslutning. 
 
En klubb som kallar sig Kennel Union Bulgaria, har i ett brev till alla medlemmar 
informerat om att de har för avsikt att söka medlemskap i FCI. 
 
CS noterade informationen. 
 

e) Rapporter 
 
Mondioring 
För information fanns rapport från möte i FCI Commission for Mondioring den 28 mars 
2022. 
 
CS noterade informationen. 
 
Retriever 
För information fanns rapport från möte i FCI Retriever Commission den 21 oktober 
2021. 
 
CS noterade informationen. 
 
Räddningshundar 
För information fanns rapport från FCIs Rescue Dog Commission den 26-27 februari 
2022. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 69 Beslut som inte få offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att detta gäller § 48 a). 
 
 
§ 70 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde är den 15 och 16 juni 2022. 
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§ 71 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Thomas Uneholt 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Bengt Pettersson   Bo Skalin 
 


