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PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens fullmäktige den 23och 24 oktober 2021 på Gothia Towers Hotell, Göteborg.

Kennelfullmäktiges öppnande
Svenska Kennelklubbens ordförande, Pekka Olson, hälsade alla närvarande välkomna.
Parentation:
Fem tidigare styrelseledamöter i SKKs Centralstyrelse har lämnat oss:
Hans Forsell – CS ledamot i 18 år mellan 1989-2007.
Ledde under sin tid i olika omgångar Domarkommittén samt utbildningskommittén.
Han var en mycket uppskattad och skicklig seminarieledare vid ett otal SKKarrangemang.
Under många år var Hans verksam i Svenska Spaniel och Retrieverklubben och även
dess ordförande. Labrador retriever var rasen som Hans hjärta slog lite extra för.
Hans blev hedersledamot i SKK 2007.

Karin Ågren - CS ledamot i 16 år mellan 1991-2007.
Karin ledde framgångsrikt den dåvarande Länsklubbskommittén och sedermera SKKs
Utbildningskommitté. Karin var, innan hon valdes in i CS, ledamot i SKKs valberedning.
Karin var ordförande i Västerbottens Kennelklubb under många år. Cocker spaniel är
den ras vi förknippar med Karin. Karin fick SKKs guldmedalj 2007.

Göran Bodegård – CS ledamot i 10 år mellan 2005-2015.
Göran ledde framgångsrikt SKKs arbete med de särskilda rasspecifika
domaranvisningarna och den kommitté som arbetade fram dessa. Han bidrog även
mycket aktivt till att få den spridd både inom Norden och internationellt.
Göran utsågs till allrounddomare 1997. Göran dömde Best In Show på Stockholm
Hundmässa 2010. Göran var en av våra mest anlitande domare internationellt och
dömde i alla världsdelar. Han inledde sin domarkarriär 1966 på vinthundraserna, som
var den rasgrupp som under hela hans liv låg honom varmast om hjärtat, även om det
blev extraslag för greyhound. Göran fick SKKs förtjänstmedalj i guld 2015.
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Annica Uppström – ledamot i CS 10 år mellan 2007-2017.
Annica ledde tre CS kommittéer under sin tid i CS. Inledningsvis Prov- och
tävlingskommittén, därefter Uppfödare- och Kennelkonsulentkommittén och de sista
åren inom Avelskommittén. Annica var också under ett antal år ledamot i FCIs Breeding
Commission.
Annica var exteriördomare med fokus på raser inom spetshundsgruppen.
2017 till delades Annica SKKs förtjänstmedalj i guld och 2019 fick hon och maken Nisse
ta emot hamiltonplaketten för förtjänstfull uppfödning av samojed.
Annica var en mycket varm anhängare av draghundssporten.
Inger Svedin – ledamot i CS i fyra år mellan 2001-2005.
Inger satt även i några perioder i SKKs Disciplinnämnd.
Inger stora passion var brukshundar och inte minst lydnadssporten. Under sin tid i CS
ledde hon arbetet i Prov- och tävlingskommittén och var även mycket engagerad i både
FCI och NKUs lydnadskommittéer.
För sina insatser fick Inger SKKs förtjänsttecken 2011.
Tysk schäferhund var den ras som Inger hade närmast sitt hjärta.

Övriga personligheter som har lämnats oss under de senaste två åren:
Curt Blixt – personifierar för många av oss vikten av god mentalitet och beteende hos
våra olika hundar, oavsett ras. Curt var starkt involverad i utvecklingen av de olika
mentaltester som vi har haft och fortsatt använder inom SKK som BPH, MH med flera.
Curt var under många år engagerad i Statens Hundskola i Sollefteå. Under senare delen
av sitt liv medverkade Curt i utvecklingen assistanshundverksamheten för SKKs räkning
Utan Curts insatser hade utvecklingen av BPH inte blivit vad den är idag och han kom
att arbeta väldigt nära SKKs Kommitté för hundars mentalitet.
Den arbetande hunden, oavsett ras, var Curts stora intresse. Curt fick SKKs
förtjänstmedalj i guld 2019.

Lars Fält – kom att tillsammans med Curt Blixt och Sven Järverud bli en mycket stark
grupp kring utvecklingen av olika tester för att testa och bedöma hundar med ett
primärt mål att få fram bättre tjänstehundar.
Lars, som var verksam på Stockholms universitet kom redan i slutet av 1970-talet att
ingå i projekt som involverade SKK och då inte minst Svenska Brukshundklubben.
Lars var en viktig pusselbit i utvecklingen av olika mentaltester som Mentalbeskrivning
Hund, MH, och Mentaltest, MT.

3

Lars stora intresse för tjänstehundar gjorde att han kom att engageras av flera
utländska myndigheter som räddningshundar i Italien, narkotikasökhundar på Kuba
och polishundar i Sydafrika.
Lars var författare till SKKs kursbok Beteendeboken – om valpens tidiga
beteendeutveckling.
Lars fick SKKs förtjänsttecken 2017.
Lars brann för hundar med rätt mentalitet för vad de var ämnade för – oavsett ras.

Marina Reuterswärd – var en sann hundvän och vigde sitt liv åt hunden och
hundklubbar inom SKK.
Under flera decennier var hon skattmäster i Stockholms Kennelklubb och var med och
startade Tibethund. Hon var skattmästare till sin bortgång. Marina var också med och
beslutade om att 2022, då evenemanget fyller 50 år, är det sista i den form det drivits
hittills.
Marina var initiativtagare till många olika arrangemang och för att nämna några vill
jag lyfta fram Hundskyddsfonden, Guldbenet, Champion och Champions, Veteran of
Veterans och Hundägarkortet.
I samverkan med polisen medverkade hon i utvecklingen av Nos- och Spaningspatrullen
som är ett led i polisens arbete med bättre grannsamverkan för att minska inbrott.
Marina var ledamot i Svenska Kynologiska Akademin sedan dess tillkomst 2004.
Hennes insatser för SKKs museum är ovärderliga.
Marina testamenterade huvuddelen av sin förmögenhet till SKK för att stödja
hundforskningen speciellt inom område rörande cancersjukdomar hos hund, men även
som stöd till hundar i nöd. Summan som kommer att vara i storleksordningen 15 mnkr
förvaltas av SKK i hennes namn- Marina Reuterswärds minnesfond.
De tibetanska raserna hade en speciell plats i Marina hjärta. Marina tilldelades SKKS
förtjänstmedalj i guld 2017.

Rolf Weiffert – var tidigare förbundsordförande i Svenska Brukshundklubben och blev
även dess hedersordförande.
Rolf ledde SBK under ett antal år där det tidvis behövdes hårda nypor för att räta upp
klubbens ekonomi och organisation. Samtidigt kunde han även nöjd se på hur SBK
mycket väl arrangerande VM i IPO 2014 i Skåne där han även bodde under hela sitt liv.
Rolfs deltog flitigt i många debatter här på KF. Brukshundar av olika raser var det som
låg Rolf hjärta närmast. Rolf tilldelades SKKs förtjänsttecken 2019.
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Robert Widholm – arbetade under många år på tidningen Hundsports redaktion och
kom att bli tidningen chefredaktör under flera år på 2010-talet.
Robert var oerhört skicklig på att utforma artiklar och göra dem läsvärda och
intressanta för Hundsport. Han deltog mycket aktivt även vid förändringen av
tidningens form och utseende 2016-2017 till den form vi nu ser. Hundsport har med
bland annat två bilagor med möjlighet till fördjupning om hundställningar respektive
jakthundar.
Robert gillande hundar oavsett dess bakgrund även om de sista åren kom att präglas
av whippet.
Det finns givetvis fler personer inom organisationen som har lämnat oss, även om vi
inte nämner dem vid namn här. Vi skänker även dem en varm tanke i denna stund.

SKK sedan 2019
När jag tittar tillbaka till 2019 och verksamhetsplanen 2019-2020 som styrelsen nu ska
redovisa så kommer jag även inkludera 2021 då de gångna åren blev så totalt olika,
som vi alla är väl medvetna om.
2019 känns lite långt bort när vi i drygt 1,5 år levt i en pandemi.
De flesta verksamhetssiffror som ni dels kunna se i årsredovisningen och som ni
kommer till under dagens möte när vi ska fastställa 2019 och 2020 års räkenskaper och
verksamhet visade på en stabil nivå och i flera fall en mindre positiv ökning.
Vi registrerade dryg 51 500 valpar vilket var en nivå vi haft sedan 2013.
Medlemsantalet steg med några tusen, deltagarantalet vid utställningar, prov,
tävlingar och mentalbeskrivningar var stabila och oftast hade en mindre ökning.
Detsamma gäller alla de olika hälsoresultat som årligen registreras centralt.
Vi träffades i september 2019 i Västerås och hade 2019 års KF. En diger uppdragslista
fastställdes för CS att ta tag i och fortsätta den inslagna vägen inom olika delar av
verksamheten.
Summa summarum så blev 2019 ett bra år, bra verksamhet en svagt uppgående trend
på i stort sett samtliga verksamheter. Stark ekonomi, även om vi 2019 fick ett mindre
underskott.
Sedan kom 2020
Centralstyrelsen hade i stort lagt upp planen för arbetet 2020-2021, kommittéer
fastställs, ledamöter i kommittéer var utsedda och fördelningen inom CS vem som
skulle leda vilken kommitté var klar. Klubbar förberedde årsmöten när pandemin slog
till och stängde ner väldigt mycket i vårt land. För SKK-organisationen blev det i stort
sett totalstopp för all verksamhet. Vi trodde eller hoppades nog alla att covid-19 skulle
gå över relativt snabbt, även om flera experter redan tidigt varnade för att vi stod inför
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ett ”maratonlopp” och det skulle ta lång tid innan vi kunde gå tillbaka till en mer
normal situation.
Några veckor blev snabbt månader, för att sedan bli halvårsbedömningar, även om vi
relativt snart la in en förnyad bedömning av läget var 14:e dag. Men det är först nu
hösten 2021 som vi åter kan börja planera och genomföra mycket av den verksamhet
som vi är vana vid.
Ser vi tillbaka så är det främst provverksamheten, och då speciellt jaktproven, som
kunnat genomföras i stort sett som det var tänkt, även de flesta av BPH- och MHbeskrivningar kunde planenligt genomföras.
Men som ni sett i årsredovisningen så störtdök deltagarsiffrorna på utställningar och
tävlingar, helt naturligt. Något som vi inte förutsåg i mars/april 2020 var att det skulle
bli en så pass kraftig efterfrågan på hundvalpar. Vidare vågade vi då inte hoppas på att
den medlemsökning vi såg 2019 skulle fortsätta 2020 och i ett accelererande tempo
under 2021.
Medlemsdemokratin har kunnat upprätthållas även om vi inte kunnat ha fysiska
möten. Användandet av de digitala verktygen har gjort att vi under pandemin har
kunnat upprätthålla den demokratiska ordningen med t.ex. årsmöten och
styrelsemöten. Totalt har vi från SKK centralt hjälpt till vid över 200 årsmöten under
verksamhetsperioden.
När jag tittade på mitt tal från KF 2019 så var det några saker som jag då lyfte fram
som jag trodde skulle vara viktiga att jobba med.
-

-

Djurskyddslagen och dess uttolkning. Ja, så blev det, regeringen tillsatte några
utredningar kring hur vi använder jakthundar i vissa typer av prov.
Jordbruksverket tog fram nya föreskrifter för uppfödning och avel. Allt detta ha
vi varit delaktiga i och fört fram SKKs ståndpunkter. Allt är inte klart ännu, men
jag känner stor tillförsikt att de slutliga förslagen ska landa väl för både
uppfödare och klubbar.
Brakycefala raser. Har fortsatt haft stort fokus på att hitta lösningar där både
uppfödare och klubbar känner sig inkluderade. Samtidigt uttalade regering och
riksdag, när den nya djurskyddslagen antogs 2019, att just andning och
förlossningsproblem hos hundar och katter är ett hälsoproblem som måste
lösas. Vi blev från SKK inbjudna till samtal i våras med regeringskansliet och
Jordbruksverket där myndigheterna ville höra och diskutera med oss om hur
vårt arbete med de brakycefala raserna går. Jag känner att vi har ett fortsatt
förtroende även om tålamodet för att se tydliga konkreta framsteg snabbt
börjar minska.

EU-perspektivet och då främst nya regler vid köp och försäljning av djur samt att
stoppa smuggeltrafiken med småvalpar.
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-

Vad gäller ny lagstiftning gällande försäljning av djur som regleras i
Konsumentköplagen har vi haft ett mycket nära och fruktsamt samarbete med
LRF och Hästsporten.
Vi har nu starka signaler att regeringen inom en till två månader kommer att
skicka förslag till lagändring till Lagrådet för att därefter presenteras och
beslutas i riksdagen. Vi vet dock inte ännu exakt var regeringen slutligen
kommer att landa i de konkreta förslag som finns på ny lagstiftning vid
försäljning av djur.
Vad gäller smuggeltrafiken av småvalpar har det blivit etter värre. Den extremt
snabba ändringen av efterfrågan på hundvalpar sedan sommaren 2020 ledde
till en fullständig explosion av ökningen av insmugglade valpar. En del nya
hundägare ansåg sig inte ha tid att vänta utan ville ha sin valp NU. Vi ger dock
inte upp utan fortsätter att bearbeta både media, myndigheter och
regering/riksdag att finna lösningar på detta oerhörda djurplågeri som valpar
och andra djur utsätts för.

-

Regelrevidering inför 2021. Här fick processen anpassas efter pandemin vilket
innebar att många regelverk ändå kunde slutföra sin revideringsprocess och
nya regelverk kommer att träda ikraft den 1 januari 2022. Prov- och
tävlingsregler inom SBK, ett flertal jaktprovsregler har flyttats fram ett år i
tiden.

-

Veterinärvårdskostnader eller som det mer korrekt borde benämnas
djursjukvårdskostnader. Som ni sett i handlingarna finns det ett separat PM
under punkt 10 där CS redovisat vad vi gjort i dessa frågor. Regeringen har nu
även insett problemets vikt och tillsatt en utredning kring djursjukvården,
kostnader, tillgänglighet, tillgång till personal med mera. Jag har utsetts till att
ingå i utredningens referensgrupp. Uppdraget ska redovisas i oktober 2022.
Samtidigt är det positivt att kunna konstatera att mera pengar avsattes i
statsbudgeten för 2022 för att kunna utbilda flera veterinärer och
djursjukskötare. Men frågan kring djursjukvård och dess kostnader är en fråga
som vi aldrig kommer att sluta att ha en egen agenda för.

Jag gladde mig redan vid 2019 års KF kring stigande medlemssiffror och en bra
utveckling för registrering av valpar.
- Utvecklingen 2020 och inte minst 2021 överträffar mina vildaste fantasier. Vi
närmar oss snabbt att åter kunna räkna in över 300 000 medlemskap i SKK. Det
finns även stora möjligheter att 2021 blir det året i SKKs historia som vi har
registrerat flest valpar.
Avslutningsvis tog KF 2019 en värdegrund för SKK, även om det krävdes både
justeringar och en omröstning innan den gick igenom. Som ni ser föreslår CS att vi
börjar om med värdegrunden då den måste få en djupare förankring och
accepteras för att bli användbar. Samtidigt vill jag ändå säga att CS, kommittéer
och kansli i sin dagliga verksamhet lever efter de värderingar som KF 2019
beslutade.
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Ovan var de frågor jag för drygt två år sedan lyfte fram som jag såg skulle ta min, CS
och kansliets tid under kommande verksamhetsperiod.
Men istället blev vår vardag styrd av utvecklingen av pandemin och vi lärde oss alla
mycket om covid-19, och tyvärr har nära 15 000 svenskar gått bort i sviterna av
viruset.
I mars fick CS snabbt anpassa regelverk, praxis och kansliverksamhet mycket
drastiskt. Budgeten har reviderats två gånger under 2020 för att möta de minskade
intäkter som den inställda verksamheten förde med sig. När jag tittar i backspegeln
till mars 2020 så tycker jag att vi från CS och kansliet har haft en väl fungerande
kommunikation kring de förändringar och hänsyn som alla klubbar var tvungna att
göra. Mig veterligen har det inte varit något arrangemang som genomförts som
allvarligt ökat risken för smittspridning av covid-19.
Fastän vi hade inställd verksamhet, inte kunnat träffas fysiskt så har det varit
många höjdpunkter sedan KF 2019.
-

-

-

-

-

Som jag nämnde har medlems- och valpregistreringarna ökat kraftigt
Löshundsjakten har blivit nationellt erkänd som ett kulturarv att bevara
Klubbdemokratin har fungerat med hjälp av digitala verktyg och många har valt
att medverka på de digitala möten och utbildningar som klubbar och SKK
centralt arrangerat.
En del av de anställda vars arbetsuppgifter försvann i och med att
verksamheten stängdes ned har vi kunnat använda till att öka tempot i
digitaliseringen av SKKs olika arkiv. Vi har också kunnat hantera den kraftiga
ökningen av valpregistreringar, ägarregistreringar och medlemskap samt nya
digitala tjänster inom ramen för befintlig personalbemanning.
Vi möter nu återstarten av all verksamhet med en personalbemanning som i
stort sett är intakt och startsträckan blir därmed obefintlig.
Posten gav 2020 ut 4 st. hundfrimärken där det kom in mer än 30 000 förslag.
Även om vi alltmer sällan väljer att skicka brev eller kort, så engagerar
fortfarande frimärken med hundmotiv många.
Vi har nya IT-stöd för hantering av de 30 000 hundar som röntgas och där det
kommer in bortåt 150 000 digitala bilder för central bedömning.
Valpregistrering online kan vi nu erbjuda nästan alla raser som vi registrerar.
Vi har snabbt kunnat övergå till distansarbete våra anställda.
Vi har hanterat överbelastningsattacker mot skk.se med flera sajter på ett bra
sätt.
CS har tillsammans med VD i mars 2020 snabbt beslutat att SKK måste värna
både om det ekonomiska resultatet liksom likviditeten. Budgeten bantades
både 2020 och 2021 med ca 20 mnkr per år. Ekonomiskt ser vi att överskottet
2020 blev 5,5 mnkr och en fortsatt stark likviditet med över 50 miljoner i
kassareserv.
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Men vi har även skulder i form av uppskjuten verksamhet som vi nu och
framöver måste arbete ikapp och som kommer att kosta pengar. För att nämna
en så har vi inte gjort några kennelkonsulentbesök sedan i mars 2020 och vi har
samtidigt fått bortåt 2 000 nya registrerade uppfödare under den tiden.
Ja, exemplen skulle kunna göras längre – mycket positivt har ändå hänt fast vi levt i
pandemin.
Framåt ser jag följande fokusområden:
- Bistå klubbarna med så mycket vi kan när verksamheten ska återupptas i alla
led
- Satsa på mer marknadsföring för att nya valpköpare ska köpa SKK-registrerade
rashundar, när efterfrågan sannolikt återgår till lite lägre siffror, än vad vi ser
just nu.
- Fortsätta arbetet med att vi gemensamt förbättrar hälsan hos de brakycefala
raserna som har en hög frekvens av ohälsa.
- Att kommande lagstiftning rörande försäljning av djur, djursjukhusvården,
uttolkningen av djurskyddslagen gynnar våra hundar och uppfödning, samt hur
vi får och kan använda hundar i jakten.
- Att vi åter kan delta i olika nordiska och internationella tävlingar, utställningar
och möten.
- Att de positiva siffror vi har på medlemstillväxten fortsätter och att vi åter har
fler än 300 000 medlemmar i SKK.
Som ni sett i den digra verksamhetsplanen så finns det många områden som SKK
kommer att vara involverade i de kommande åren:
Jag vill skicka ett varmt och stort tack till
 Mina kollegor i CS
 Förtroendevalda i kommittéer och arbetsgrupper
 NKU- och FCI-representanter
 Alla funktionärer och förtroendevalda i SKKs stora familj
 Våra drygt 15 000 uppfödare för deras engagemang och vilja att arbeta för våra
rashundar
 Alla medlemmar i SKKs över 1 100 klubbar och
 Sist men inte minst SKKs kansli som letts av vår tidigare VD Ulf och nu sedan
den 1 augusti av Kees!
Därmed förklarar jag Kennelfullmäktige 2021 för öppnat!

SKKs nye VD, Kees de Jong, gav en presentation av sig själv innan justering av
röstlängden.
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§1

Justering av röstlängd

Upprop gjordes och justering av röstlängden verkställdes. Röstlängden upptog 172
röster. Majoritetsbeslut kräver 87 röster. Vid stadgeförändringar krävs ¾ majoritet
vilket betyder 130 röster.
Yttrande- och förslagsrätt för Centralstyrelsens ledamöter samt yttranderätt för SKKs
kanslis avdelningschefer beslutades.
En kort information lämnades om VoteIT inför kommande omröstningar.

§2

Val av Kennelfullmäktiges ordförande och vice ordförande enligt § 5,
fastställande av arbets- och beslutsordning för KF 2021

Valberedningens ordförande, Barbro Olsson, föreslår Ionie Oskarson som ordförande
och Lars Ramberg som vice ordförande för Kennelfullmäktige.
KF beslutade att till ordförande respektive vice ordförande för Kennelfullmäktige välja
Ionie Oskarson och Lars Ramberg.
KF beslutade bevilja närvaro för övriga än delegater enligt § 7 moment 6.
KFs ordförande föredrog förslag till arbets- och beslutsordning för mötet.
Piia Nora, Svenska Brukshundklubben, yrkar på att SKK/CS proposition, bilaga 24:10
hanteras före bilaga 23:1.
KF beslutade i enlighet med förslaget.
KF beslutade att Ulf Uddman har yttrande- och förslagsrätt.

§3

Centralstyrelsens anmälan om protokollföring vid mötet

Centralstyrelsen anmälde att Annika Klang utsetts att föra protokollet.

§4

Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera
protokollet, de valda justerarna är dessutom rösträknare

Valberedningens ordförande, Barbro Olson föreslår Torbjörn Håkansson, Svenska
Spaniel och Retrieverklubben samt Christina Bjerstedt-Ohlsson, Nordskånska
Kennelklubben till justerare samt rösträknare.
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KF beslutade att välja Torbjörn Håkansson, Svenska Spaniel och Retrieverklubben och
Christina Bjerstedt-Ohlsson, Nordskånska Kennelklubben till justerare samt
rösträknare.

§5

Frågan om KFs delegater blivit stadgeenligt kallade

KF fann att sammanträdet blivit stadgeenligt utlyst.

§6

Val av tre personer som ska förbereda val av valberedning enligt punkt 19

Piia Nora, Svenska Brukshundklubben, föreslår Fredrik Berg.
Madeleine Bäckman, Stockholms Kennelklubb, föreslår Jeanette Lemmeke.
Ann-Christin Johansson, Västra Kennelklubben föreslår Carina Nilsson.
Moa Persson, Svenska Dvärghundsklubben, föreslår Bodo Bäckmo.
Henrik Pettersson, Svenska Irländsk Setterklubben föreslår Håkan Hemäng.
Bodo Bäckmo, avstod sin nominering.
Resultat efter sluten votering via VoteIT:
Fredrik Berg
137 röster
Carina Nilsson
132 röster
Jeanette Lemmeke
126 röster
Håkan Hemäng
115 röster
KF beslutade att välja Fredrik Berg, sammankallande, Carina Nilsson och Jeanette
Lemmeke att förbereda val av valberedning på 2021 års KF.

§7

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade ajournera mötet för paus 10.25 till 10.55.

§8

Ajourneringen avslutas

KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptogs.
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§9

SKKs verksamhetsberättelse samt årsredovisningar med balans- och
resultaträkningar samt revisorernas berättelse för de två gångna
verksamhetsåren

Centralstyrelsens årsredovisning över verksamhet och förvaltning under 2019 och
2020 behandlades.
Agnes Thorlaksdottir, Svenska Dvärghundsklubben, önskar bättre förutsättningar för
att olika raser ska kunna delta på BPH.
Agnes Thorlaksdottir, Svenska Dvärghundsklubben, önskar att få en redovisning av de
kostnader som SKK har haft för de digitala årsmöten som genomförts.
Lars-Olof Carlén, Svenska Dvärghundsklubben, ställde frågor om SKKs del i Stiftelsen
Storstockholms Djursjukhus och deras statuter. Stiftelsen förfogar över ett stort kapital
som skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt.
Lars-Olof Carlén uttryckte att stiftelsen borde ha ansökt om en permutation hos
Kammarkollegiet och fått till stånd nya ändamål som skulle komma fler tillgodo.
Lars-Olof Carlén, ställde frågor kring International Partnership for Dogs, IPFD. Saknar
bl.a. formellt beslut om SKKs medlemskap i IPFD.
Lars-Olof Carlén uttryckte att IPFD har samröre med djurrättsaktivister.
Lars-Olof Carlén uttryckte att SKKs ordförande hamnar i en jävsituation då han även är
ordförande i IPFD när CS ger föreningen ansvarsfrihet.
Håkan Hemäng, Svenska Bassetklubben, tog upp frågan om det utlovade
jaktprovsadministrativa systemet.
Ulf Uddman, lämnade frågan om BPH, vidare till Kommittén för Hundars Mentalitet att
besvara.
Ulf Uddman svarade att när det gäller Hundsport och det ökade medlemsantalet så är
tidningen en del i processen där också uppfödarna är en given faktor.
Ulf Uddman informerade om att de intäkter som genererats för digitala möten har gått
till att täcka personal- och licenskostnader.
Anna Fors Ward, svarade Agnes Thorlaksdottir, KHM har behandlat och besvarat
frågan. I Utförandebeskrivning med materialbeskrivning för BPH står det på sidan 6
följande: Hundtäcken och regnskydd Beskrivaren avgör om eventuell hundklädsel t.ex.
täcken eller regnskydd försvårar möjligheten att beskriva hunden och beslutar om det
får användas under beskrivningen.
I KHMs protokoll nr 2 2021 37 c) har frågan behandlats och KHM har där beslutat att
nuvarande skrivning ska stå kvar.
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Agnes Thorlaksdottir, Svenska Dvärghundsklubben, yrkar att KHM tar upp frågan igen.
KF beslutade att ge yttranderätt till Nils Erik Åhmansson.

Pekka Olson svarade Lars-Olof Carlén att han lämnar till Nils Erik Åhmansson att
informera om Stiftelsen Djursjukhus i Stockholm.
-

International Partnership for Dogs är en sammanslutning av kennelklubbar och
andra intressenter inom djurvälfärd som samlar och förmedlar kunskap om
hundars hälsa. Föreningen bildades efter att ett internationellt seminarium om
hundars hälsa hållits i Sverige. Medlemmar förutom Sverige är t.ex. Tyskland,
Frankrike, Holland, England, Norge, Kanada och Finland.

-

Webbplatsen DogWellNet.com är en samlingsplats där man kan lämna och
hitta information om hundhälsa.

-

T.ex. finns sammanställning av alla gentester som görs på hund (Harmonisation
of Genetic Testing Database).

-

Föreningen organiserar och genomför International Dog Health Workshop där
man samlar hälsomedvetna människor som delar kunskap om hundhälsa och.

-

Föreningen har inget medvetet samarbete med djurrättsaktivister.

-

När det gäller att Pekka Olson inte anmält jäv vid SKKs beslut om ansvarsfrihet
för IPFD, bad ordförande om ursäkt för det misstaget.

Nils Erik Åhmansson informerade om att han är SKKs representant i Stiftelsen som bytt
namn till Djursjukvård i Storstockholm. Stiftelsen beslutade tidigt att man inte skulle
bedriva djursjukhus. Djursjukhusen såldes till Anicura och Stiftelsen fick ett kraftigt
kapitaltillskott. Stiftelsen har delat ut pengar till för ca 1 ½ år sedan. Då gjorde man en
ansökan om permutation till Kammarkollegiet för att få ändrade stadgar och kunna
bedriva verksamhet i hela Sverige. Kammarkollegiet sa nej. Ny ansökan till
Kammarkollegiet där man påpekade att samtliga grundare var positiva till en
förändring. Kammarkollegiet sa åter nej, då kollegiet ansåg att grundarna från start
sagt att verksamhet ska bedrivas i Stockholm.
Stiftelsen har inte kunnat göra några utdelningar så länge Kammarkollegiet har
behandlat ansökan om förändrade stadgar.
Stiftelsen får bedriva verksamhet i Stockholms län och bedriva forskningsprojekt med
en forskare från SLU och en praktiskt tjänstgörande veterinär i Storstockholm.
Stiftelsen har till viss del fått nya stadgar och kunnat återuppta sin verksamhet. Ett
seminarium är planerat där parterna, veterinärer, SLU och Storstockholms djursjukhus
är kallade, Vi kommer att börja med 5-6 nya projekt som stoppades i väntan på

13

Kammarkollegiets beslut. Stiftelsen har en begränsning i att man inte får gynna ett
enskilt djursjukhus.
Lars-Olof Carlén, Svenska Dvärghundsklubben, ställde fråga om vilka som kan äska
pengar från Stiftelsen.
Nils Erik Åhmansson, informerade om att djursjukhus och privatkliniker inom
stiftelsens område kan ansöka om medel. T.ex. så har 60 st. djursjuksköterskor
utbildats inom anestesi. Veterinärers arbetsmiljö kommer närmast diskuteras inom
styrelsen.
Ulf Uddman informerade om IPFDs ekonomi.
Marie Nylander, Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar önskade ett tillägg till
verksamhetsberättelsen för 2020, sid 12, 2:a stycket: SKFs jaktprovsreglemente
översattes och godkänts av FCI att gälla för internationella jaktprov i Sverige.
SKK/CS tillstyrkte tillägget.
KF beslutade att godkänna SKKs verksamhetsberättelse samt årsredovisningar med
balans- och resultaträkningar samt revisorernas berättelse för de två gångna
verksamhetsåren.

§ 10

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade ajournera mötet för lunch 12.30 -13.30.

§ 11

Ajourneringen avslutas

KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptogs.

§ 12

Fastställande av balans- och resultaträkningar för 2019 och 2020 samt beslut
om enligt dessa uppkomna vinster och förluster

För 2019
Årets förlust 419 205 disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

- 419 205
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För 2020
Årets vinst 5 550 774 disponeras enligt följande:
Avsättning till generell domarkonferens 2024
Balanseras i ny räkning
Summa

2 000 000
3 550 774
5 550 774

De balanserade vinstmedlen uppgår därefter till 20 286 755 kr och inklusive
ändamålsbestämda medlen uppgår det egna kapitalet till 46 205 531 kr.
Förslag till beslut:
Centralstyrelsen föreslår att Kennelfullmäktige fastställer CS förslag till disposition av
2019 och 2020 års uppkomna vinster/förluster.
KF beslutade att fastställa CS förslag.

§ 13

Rapport om SKKs förvaltade stiftelser inklusive årsredovisningar

Årsredovisningar för åren 2019 och 2020 presenterades för Stiftelsen Donatorers fond,
Stiftelsen SKKs Forskningsfond och Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens
fond.
KF beslutade att godkänna årsredovisningarna.

§ 14

Centralstyrelsens redovisning av de uppdrag föregående Kennelfullmäktige
gett Centralstyrelsen

Ulf Uddman lämnade en redovisning över de uppdrag som CS fick vid KF 2019.
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, § 16 - Sara Nordin kommer att lämna ett
yrkande i den föreslagna verksamhetsplanen som gäller uppdraget att arbeta med
veterinärvårdskostnader.
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, § 42 - yrkar om att föra till protokollet att
beslutet från Kennelfullmäktige 2019 ännu gäller: Beslut om att raskompendier med
SRD och RAS ska upphävas.
Anneli Hultman, Svenska Brukshundklubben, § 52 och 53 – yrkar att sitt första
ordinarie sammanträde 2022 presenterar en plan för när validering/omläsning av
röntgenbilder (enligt beslut KF 2019 § 53) kommer att ske och vem som är ansvarig.
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Eva von Celsing, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, yrkar att få en bättre
sammanställning av vilka hundar, individer, vilken ras och hur den nordiska panelen
har ändrat eller inte ändrat sina graderingar.
Bodo Bäckmo, Svenska Schnauzer och Pinscherklubben, yrkar bifall till Svenska
Brukshundklubbens yrkande.
KF beslutade i enlighet med Svenska Dvärghundsklubbens yrkande om § 42 i protokoll
från KF 2019.
KF beslutade i enlighet med Svenska Brukshundklubbens yrkande.
KF beslutade i enlighet med Svenska Spaniel och Retrieverklubbens yrkande.
KF beslutade att godkänna bilaga 10:2.
KF beslutade att godkänna redovisningen av de uppdrag som föregående
Kennelfullmäktige gett Centralstyrelsen.
Lars Carlborg, Svenska Brukshundklubben, yrkar om återremiss kring ”privata företag
som arrangörer av tävlingsverksamhet inom SKK-organisationen”, bilaga 10:2., punkt
1.1.
Linn Magnusson, Svenska Agilityklubben, yrkar bifall till bilaga 10:2, punkt 1.1.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 15

Beslut om ansvarsfrihet för Centralstyrelsen

KF beslutade bevilja Centralstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för åren 2019 och 2020.
Patrik Olson, Agria Djurförsäkring, lämnade en kort information om samarbetet med
SKK och vad som ligger i framtiden när det gäller försäkringar och djursjukvård.

§ 16

Disciplinnämnden verksamhetsrapport för de gångna två åren

Verksamhetsrapport för SKKs Disciplinnämnd från 2019 KF till årets KF presenterades
av Kerstin Vidmark, ordförande i Disciplinnämnden.
KF beslutade att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
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§ 17

Beslut om Centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för de kommande
två åren

Pekka Olson föredrog CS förslag till verksamhetsplan för de kommande två
verksamhetsåren.
Piia Nora, Svenska Brukshundklubben, yrkar på att verksamhetsplanen justeras efter
genomgångna propositioner och motioner, då det kan påverka verksamhetsplanens
utformning.
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, yrkar att texten på sidan 6 arbetas om så att
SKKs ställningstagande blir tydligt, så att punkterna e) och f) inte förefaller motstridiga
och så att SKKs eget ansvar framgår.
Texten under e) ska få ytterligare ett stycke mellan de två föreslagna:
”SKK ska tydliggöra sitt ställningstagande genom artiklar i Hundsport och inlägg på
sociala medier. Vi ska bevaka vad andra medier skriver i frågorna och lyfta fram det
som understödjer vår uppfattning. Vi ska kontinuerligt informera om möjligheten att
som hundägare göra ett aktivt val för att själv påverka kostnaden.”
f) ska lyda: ”Fortsätta arbetet med att göra det enklare att få kännedom om kostnader
för olika veterinärbehandlingar.
Målet är att öka transparensen av priser på kliniknivå för att vårdsökande djurägare
ska kunna göra medvetna jämförelser och val och därmed bidra till arbetet med en
rimlig veterinärvårdskostnad. Detta kan göras av SKK enskilt eller i samarbete med t.ex.
försäkringsbolag och veterinärvårdsbranschen.
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, yrkar att på sidan 14 under rubriken
Tävlingar/prov stryka punkt 3.
Håkan Hemäng, Svenska Bassetklubben, yrkar att drevprov läggs till det IT-stöd som
ska prioriteras.
Ann-Christin Johansson, Västra Kennelklubben, yrkar bifall till sista punkten på sidan
16, utbildning av hundfrisörer.
CS jämkar sig med Svenska Dvärghundsklubbens yrkande gällande
veterinärvårdskostnader.
CS föreslår att stryka exemplen i punkten 3 under rubriken tävling/prov.
CS yrkar bifall till sista punkten på sidan 16, utbildning av hundfrisörer.
CS jämkar sig med Svenska Bassetklubbens yrkande om att de jaktprovsadministrativa
delarna ska finnas med i verksamhetsplanen.
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KF beslutade att fastställa den justerade verksamhetsplanen.

§ 18

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade ajournera mötet för paus 15.00-15.30.

§ 19

Ajourneringen avslutas

KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptogs.

§ 20

Beslut om Centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för de kommande
två åren, forts.

KF beslutade att bifalla yrkanden från Svenska Dvärghundsklubben.
KF beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2022-2023.
KF beslutade att tillstyrka tilläggsyrkande från Svenska Brukshundklubben om att
verksamhetsplanen kan justeras efter genomgångna motioner samt propositioner då
dessa kan påverka verksamhetsplanens utformning.

§ 21

Beslut om Centralstyrelsens förslag till rambudget för de kommande två
verksamhetsåren

KF beslutade att tillstyrka förslag till rambudget för de två kommande
verksamhetsåren.

§ 22

Beslut om delegeringsordning för Centralstyrelsen

Centralstyrelsen, CS, föreslår att delegeringen, som fastställdes av KF 1997 att gälla tills
vidare, ska löpa oförändrat under kommande verksamhetsperiod.
CS ska vid betydande förändringar gentemot fastställd budgetram och
verksamhetsplan överlämna ändringsförslagen till KF för beslut genom skriftlig
omröstning.
CS ska fortlöpande under pågående verksamhetsperiod hålla KF-delegaterna
informerade om verksamheten.
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Ove Johansson, Centralstyrelsen, informerade om att i det föreslagna stadgeförslaget
kommer denna punkt att strykas.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 23

Val av ordförande, förste vice ordförande, övriga ledamöter och suppleanter
i Centralstyrelsen enligt § 9 moment 1 samt beslut om suppleanters
tjänstgöringsordning

Valberedningens sammankallande, Barbro Olsson, lämnade en redogörelse över hur
valberedningens arbete bedrivits under perioden.

Val av ordförande
Valberedning föreslår omval av Pekka Olson som ordförande.

Madeleine Bäckman, Stockholms Kennelklubb, föreslår Thomas Uneholt.
Bodo Bäckmo, Svenska Schnauzer Pinscherklubben, stöder förslaget om Thomas
Uneholt.
Victoria Engström, Östergötlands Kennelklubb, stöder förslaget om Thomas Uneholt.
Piia Nora, Svenska Brukshundklubben, yrkar bifall till valberedningens förslag.
Eva Löwenstein, Hälsinglands Kennelklubb, stöder förslaget om Thomas Uneholt.
Minna Vaatovaara, Södermanlands Kennelklubb, stöder förslaget om Thomas Uneholt.
Inger Gelius, Dalarnas Kennelklubb, stöder förslaget om Thomas Uneholt
Henrik Pettersson, Svenska Irländsk Setterklubben, stöder förslag om Pekka Olson.
KF beslutade efter sluten omröstning i VoteIT att välja Thomas Uneholt till ordförande
i Svenska Kennelklubben med 101 röster. Pekka Olson fick 71 röster.

Val av 1:e vice ordförande
Valberedningen föreslår nyval av Magnus Jensen som 1:e vice ordförande på fyra får.
KF beslutade att välja Magnus Jensen som 1:e vice ordförande på fyra år.

Val av ordinarie ledamöter – fyra år
Valberedningen föreslår omval av Bo Skalin och Eva Lejdbrandt på fyra år, Anna Fors
Ward nyval på fyra år och Jörgen Oinonen fyllnadsval på två år.
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Carina Olsson, Värmlands Kennelklubb, föreslår Agneta Ståhle.
Kristina Ling Larsson, Västra Kennelklubben, stöder förslaget om Agneta Ståhle.
Madeleine Bäckman, Stockholms Kennelklubb, föreslår Birgitta Bernhed och stöder
förslag om Agneta Ståhle.
Christina Bjerstedt Ohlsson, Nordskånska Kennelklubben, stöder förslag om Agneta
Ståhle och Birgitta Bernhed.
Liselott Ringman, Svenska Taxklubben, stöder förslag om Agneta Ståhle.
Victoria Engström, Östergötlands Kennelklubb, stöder förslag om Birgitta Bernhed.
Lars Olof Carlén, Svenska Dvärghundsklubben, stöder förslag på omval av Bo Skalin och
Eva Lejdbrandt och nyval på Agneta Ståhle och fyllnadsval på Birgitta Bernhed.
KF beslutade efter sluten omröstning i VoteIT att välja följande ordinarie ledamöter på
fyra år respektive två år.
Eva Lejdbrandt
155 röster
Bo Skalin
152 röster
Jörgen Oinonen
106 röster
Agneta Ståhle
106 röster
Då Jörgen Oinonen och Agneta Ståhle fick lika många röster gjordes en omröstning i
VoteIT om vem som får mandat för fyra respektive två år.
KF beslutade efter sluten omröstning i VoteIT att välja Jörgen Oinonen på fyra år med
87 röster och Agneta Ståhle på fyllnadsval två år med 85 röster.
Val av suppleanter – två år
Valberedningen föreslår omval av Anna Fors Ward och Birgitta Bernhed, nyval av
Märta Brandts och Sara Nordin.
KF beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
Pekka Olson gratulerade Thomas Uneholt och den nya styrelsen och önskade dem
lycka till i sitt kommande arbete.

§ 24

Anmälan om utmärkelser och belöningar

CS anmälde följande utmärkelser:
Hamiltonplakettörer
Ann-Sofie Lindgren, Kumla
Vickulas, australian kelpie
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Agneta Lindberg, Ullared
Faksimil, schipperke
Åke Svensson, Alvesta
Rågläntans, tax, normal, korthår
Kerstin Frändegård, Duved
Östbergets, pointer
Catarina och Kaj Lindström, Långås
Double Coats, chesapeake bay retriever
Carin och Stefan Harde, Catarina Harde Åkesson, Höllviken
Hardy Flap’s, bichon frisé
Mikael Nilsson Sjöbo
Kudos, pudel, alla storlekar
Gunilla Albrigtsen, Åkers Styckebruk
Kuai Le Gou’s, tibetansk terrier
Christina Klosterberg, Lammhult
Csigora, kuvasz
Förtjänsttecken
Kenth Olaisson, Hudiksvall
Eva Löwenstein Timrå
Rose-Marie Åström, Delsbo
Mona-Lisa Carlsson, Ljungby
Peter Fugelstad, Skogås
Maria Lyrén, Bygdsiljum
Christina Hedström, Västerås
Anita Whitmarsh, Gnesta
Jenny Pleym, Skene
Rolf-Göran Asplund, Hörnefors
Göran Wessman, Lund
Carina Carlsson, Trelleborg
Lena Johansson, Skärblacka
Lennart Andersson, Bålsta
Eva B Larsson, Bräcke
Leif Bäckström, Kalix
Conny Croneryd, Ödeshög
Annika Jansson, Arboga
Gösta Karlberg, Rättvik
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Anders Andersson, Hudiksvall
Charlotte Slagfeldt, Enskede
Agneta Ståhle, Älvsjö
Susanne Nilsson, Umeå
Karin Brostam-Berglund, Knutby
Anna Törnlöv, Mariefred
Maria Lönnhammar, Huddinge
Johan Andersson, Hammarö
Förtjänsttecken i guld
Bengt Pettersson, Örebro
Kerstin Vidmark, Härnösand
Ionie Oskarson, Kungsbacka

Patriotiska Sällskapets Utmärkelse
Ulf Uddman informerade om att under 2020 tilldelades Brith Andersson
(pensionering), Anna Hansson (slutat sin anställning) och Lise-Lotte Simonsson
utmärkelsen (slutat sin anställning).
För 2021 informerade Ulf Uddman att det är Annika Klang som får ta emot
utmärkelsen.
Hedersledamot
CS beslutade att till KF föreslå Ulf Uddman, Bålsta till hedersledamot.
KF beslutade enhälligt att utse Ulf Uddman till hedersledamot i Svenska
Kennelklubben.

§ 25

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade att ajournera mötet till den 24 oktober kl. 09.00.

§ 26

Ajourneringen avslutas

Ordförande avslutade ajourneringen och sammanträdet återupptogs.

§ 27

Justering av röstlängd

Röstlängden justerades till 171 röster.
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KF beslutade att Therese Palm, Svenska Brukshundklubben, har närvaro- och
yttranderätt.

§ 28

Val av ordförande, förste vice ordförande, övriga ledamöter och suppleanter
i Centralstyrelsen enligt § 9 moment 1 samt beslut om suppleanters
tjänstgöringsordning, forts.

Ordinarie revisorer
Valberedningen föreslår revisionsfirman BDO (upphandlat) och omval Mats Lindborg som
ordinarie revisorer.
KF beslutade att välja revisionsfirman BDO och Mats Lindborg till ordinarie revisorer till KF
2023.

Revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår revisionsfirman BDO (upphandlat) och nyval av Richard Hagström
till revisorssuppleanter.
KF beslutade att välja revisionsfirman BDO och Rickard Hagström till revisorssuppleanter
till KF 2023.

Disciplinnämnden
Valberedningen föreslår omval av Kerstin Vidmark som ordförande på två år.
KF beslutade i enlighet med förslaget.

Ordinarie ledamöter
Valberedningen föreslår omval Robert Dalman och Lina Abrahamsson på två år och
nyval av Eva Fabiansson-Jonsson och Gerd Möllers på två år.
KF beslutade i enlighet med förslaget.
Suppleanter
Valberedningen föreslår omval av Ebba von Scheele och Lennart Högberg på två samt
nyval av Eva von Celsing på två år.
KF beslutade i enlighet med förslaget.

§ 29

Val av ledamöter och ordförande i valberedningen enigt § 11

Fredrik Berg sammankallande i den förberedande valberedningen föreslår
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Rolf Grönstedt, sammankallande, nyval två år, Johnny Andersson, fyllnadsval två år
Bo Edoff, nyval fyra år, Eva Löwenstein, nyval fyra år.
Lars Olof Carlén, Svenska Dvärghundsklubben föreslår Moa Persson som
sammankallande i valberedningen på två år.
KF beslutade efter sluten omröstning i VoteIT att välja Rolf Grönstedt till
sammankallande i valberedningen på två år med 121 röster. Moa Persson fick 50
röster.
KF beslutade att välja Bo Edoff och Eva Löwenstein till ledamöter i fyra år.
Lars Olof Carlén, Svenska Dvärghundsklubben föreslår Moa Persson, fyllnadsval på två
år.
KF beslutade efter sluten omröstning i VoteIT att välja Johnny Andersson till ledamot i
valberedningen fyllnadsval på två år med 123 röster. Moa Persson fick 48 röster.

§ 30

Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-18

KF beslutade förklara samtliga val omedelbart justerade.

§ 31

Motion från Sveriges Hundungdom angående specialklubbarnas del av
Sveriges Hundungdoms medlemsavgift 2022-2023

Motionären yrkar
 Att avgiften som tillfaller specialklubb är 50 kronor per medlem
 Att avgiften som tillfaller länsklubb är 50 kronor för medlemmar 19-25 år.
Den del av SHUs medlemsavgift som tillfaller specialklubbarna höjdes 2013 till 50 kr.
och till länsklubben infördes detta 2021.
CS föreslår KF att tillstyrka motionen.
KF beslutade att tillstyrka motionen.

§ 32

Proposition angående hälsoprogram

Centralstyrelsen, CS, vill skapa en samordnad utvärdering av de drygt 150
hälsoprogram på nivå 2 och 3 som idag administreras av SKK.
Nivå 2: Krav på centralt registrerat resultat avseende specifik sjukdom:
Hälsoprogram på denna nivå kan försvåra användningen av utländska avelsdjur.
Konsekvensen av detta måste beaktas framför allt i numerärt små raser. I praktiken
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medför ofta hälsoprogram på nivå 2 en utslagning av avelsdjur och därmed en
reduktion av avelsbasen trots att inga krav föreligger på specifika
undersökningsresultat.
Nivå 3: Krav på centralt registrerat resultat avseende specifik sjukdom:
Krav på visst undersökningsresultat avseende specifik sjukdom.
Denna nivå kan omöjliggöra användningen av utländska avelsdjur i de fall då utländska
undersökningsresultat ej accepteras. Importerad hund måste vanligtvis undersökas på
nytt i Sverige för registrering av avkomma, detta oavsett tidigare resultat. Rasens
populationsbild är av stor vikt. Rasens numerär, sjukdomen/defektens utbredning samt
övriga problem inom rasen är av avgörande betydelse för Avelskommitténs beslut om
bifall eller avslag.
CS utgångspunkt är att alla hälsoprogram på nivå 2 och 3 ska avslutas när problemet
för rasen är löst eller när antalet drabbade individer är lågt. CS ser exempel på
hälsoprogram som nu varit gällande i två till tre decennier och där antalet hundar som
t.ex. drabbas av höftledsdysplasi är i det närmaste obefintligt utan att programmet har
ändrats. CS menar att i dessa fall kan bevakningen av att aktuella hälsoproblem inte
återkommer ske genom det arbete som uppfödaren gör.
Effekten av att inte regelmässigt avsluta hälsoprogram som uppnått sitt syfte och där
få hundar är hälsomässigt drabbade blir att onödigtvis begränsa tillgängliga avelsdjur
och möjligheten till att därmed långsiktigt kunna bibehålla en bred avelsbas. Vidare blir
det en hög ekonomisk kostnad för ägarna av den aktuella rasen, oftast flera
hundratusen per år. Under kommande verksamhetsperiod önskar CS få ett uppdrag att
göra en utvärdering av samtliga hälsoprogram i samråd med berörd specialklubb.
Till skillnad mot den utvärdering som gjorts 2016-2020 är CS avsikt denna gång att
säkerställa att hälsoprogrammen inte i onödan ska begränsa tillgängliga avelsdjur.
Vidare ska även den ekonomiska aspekten att upprätthålla hälsoprogram beaktas. Om
hälsoprogrammet uppnått sitt syfte ska de särbestämmelser som idag finns för de
aktuella raserna för att kunna registrera en valpkull och som rör hälsoprogrammet tas
bort.
Efter denna engångsinsats föreslår CS att utvärderingen av hälsoprogram sker
samtidigt som den regelmässiga revideringen av RAS görs och att samma
bedömningskriterier ska gälla om hälsoprogrammen ska fortsätta, förändras eller
avslutas.
Nya hälsoprogram kan införas enligt den ordning som gäller idag, dvs. ansökan från
specialklubb – godkännande av SKK. Efter godkännande införs sedan programmet i det
regelmässiga revideringsarbetet av RAS.
Hälsoprogram på nivå 1, dvs. möjligheten att kunna undersöka sin hund för en specifik
sjukdom och få den uppgiften centralt registrerad av SKK finns kvar men det finns inga
krav för registrering av valpkull.
CS föreslår KF att CS får mandat att förändra proceduren för hälsoprogrammen enligt
ovan.
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Anneli Hultman, Svenska Brukshundklubben, yrkar avslag och återremiss av
propositionen till SKK/AK för att tydliggöra hälsoprogrammens tillsättning, utvärdering
och avslutning. AK ska till KF 2023 undersöka och analysera hela frågeställningen
gällande hälsoprogram och därefter skicka ut en remiss till specialklubbarna. Svenska
Brukshundklubben anser att frågan om hälsoprogram inte ska beslutas av
Kennelfullmäktige utan ska ske i samråd mellan SKK/CS, SKK/AK och specialklubbarna.
Om propositionen tillstyrks har Svenska Brukshundklubben ett tilläggsyrkande:
Specialklubbar med avelsansvar för raser som används inom samhällsnyttiga
funktioner och har myndighetsuppdrag, även specialklubbar som enligt SKKs stadgar
ska anordna jakt/bruksprov, ska alltid ha rätten att införa eller behålla hälsoprogram
nivå 2 och 3 gällande mentalitet och hälsa om det bedöms nödvändigt för aveln eller
myndighetsuppdraget/samhällsnyttan.
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, stöder SBKs förslag.
Liselott Ringman, Svenska Taxklubben, stöder SBKs förslag.
Bodo Bäckmo, Svenska Schnauzer Pinscherklubben, stöder SBKs förslag.
Madeleine Bäckman, Stockholms Kennelklubb, yrkar tillstyrkan till CS förslag.
Thomas Uneholt, SKK/CS anslöt sig till SBKs förslag om återremiss av propositionen.
CS jämkade sig med SBKS förslag.
KF beslutade att tillstyrka CS justerade förslag.

§ 33

Proposition om ändring av SKKs stadgar

Centralstyrelsen föreslår att Kennelfullmäktige beslutar om vissa ändringar av SKKs
stadgar. Ändringarna föreslås bland annat för att förtydliga SKKs organisation, öka
demokratin vid Kennelfullmäktige och ta tillvara de verktyg som samhällets ökade
digitalisering innebär.
Föreslagna ändringar är markerade i jämförelsetabeller med nuvarande lydelse till
vänster.
Ingress
Antagna vid ordinarie Kennelfullmäktige
2019, att gälla från 2020-01-01

Ingress
Antagna vid ordinarie Kennelfullmäktige
2021, att gälla från 2022-01-01.

Stadgereglering ang. dubbelt medlemskap för Sveriges Hundungdoms medlemmar
Kommentar: Vid Kennelfullmäktige 2019 beslutades att Sveriges Hundungdoms
medlemmar ska ha rätt till ytterligare ett medlemskap inom organisationen till och
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med 25 års ålder. Centralstyrelsen föreslår att rättigheten förs in SKKs stadgar för att
förtydliga att Sveriges Hundungdom är hela SKKs medlemsorganisation, men även för
att förtydliga att det är Kennelfullmäktige som äger frågan om ersättning från Sveriges
Hundungdom till den andra klubb medlemmen väljer.
Därutöver har Centralstyrelsen tidigare medgett att Sveriges Hundungdoms stadgar
inte behöver fastställas av CS för att underlätta SHUs relation med Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Förändringen är redan införd i SHUs grundstadgar
och motsvarande ändring bör därför göras i SKKs stadgar.
§ 4 Moment 5
Sveriges Hundungdom, som är SKKs
ungdomsklubb, ska ha en
ungdomsvårdande verksamhet med
kynologisk inriktning enligt klubbens
stadgar, vilka fastställs av
Centralstyrelsen.

§ 4 Moment 5
Sveriges Hundungdom, som är SKKs
ungdomsklubb, ska ha en
ungdomsvårdande verksamhet med
kynologisk inriktning enligt klubbens
stadgar.
Medlemmar i Sveriges Hundungdom har
till och med det år de fyller 25 år rätt till
ytterligare ett medlemskap i en av SKKs
medlemsorganisationer. Den ytterligare
klubb som medlemmen väljer erhåller
ersättning från Sveriges Hundungdom,
ersättningens storlek beslutas av
Kennelfullmäktige.

KF beslutade att tillstyrka CS förslag. Beslutet var enhälligt.
Förtydligande angående förvaltning av medlemsorganisation
Kommentar: Möjligheten att besluta om förvaltning av en av SKKs
medlemsorganisationer är mycket ingripande och behöver därför regleras
noggrannare. Bristen på tydlighet har även gett upphov till osäkerhet det fåtal gånger
förvaltning diskuterats eller använts.
Centralstyrelsen föreslår att förvaltning ska anses innebära att klubbens styrelse
ersätts med personer som Centralstyrelsen utsett. Eftersom det rör sig om en mycket
ingripande åtgärd bör medlemmarna ges möjlighet att neka förvaltning med följden att
klubben istället får lämna SKK-organisationen. Förtydligandet har speglats i de
typstadgar som för närvarande är under remissbehandling i organisationen.
§ 4 Moment 7
Tillägg av nytt stycke, tidigare text
saknas.

§ 4 Moment 7, stycke 6
Vid förvaltning utser Centralstyrelsen en
eller flera personer som under en
bestämd tidsperiod ersätter
medlemsorganisationens styrelse. Den
medlemsorganisation som är föremål för
Centralstyrelsens beslut om förvaltning
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ska ges möjlighet att begära utträde ur
SKK. Sådan begäran ska anmälas till
Centralstyrelsen inom sex veckor efter
beslutet om förvaltning.

KF beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet var enhälligt.

Valordning för Kennelfullmäktige
Kommentar: Det är CS uppfattning att en valordning skulle förbättra den demokratiska
processen avsevärt och i förlängningen leda till bättre möjligheter till förankring av och
större acceptans för Centralstyrelsens arbete.
Införande av den nu föreslagna valordningen skulle enligt CS mening öka demokratin
vid Kennelfullmäktige på ett antal sätt:
 Möjlighet till förankring
Respektive medlemsorganisation får först möjlighet att påverka, sedan möjlighet att
diskutera, de valbara kandidaterna inför Kennelfullmäktige. Det innebär att den
delegat klubben valt mer sällan ställs inför val som inte diskuterats i den egna klubben.
Ordningen medför även att fler medlemmar får möjlighet att påverka besättningen av
Centralstyrelsen.
 Bättre beslutsunderlag
Ett mål med Kennelfullmäktige bör enligt Centralstyrelsens mening vara att beslut
fattas med så bra underlag som möjligt. Med nuvarande regelverk, som tillåter
obegränsade nomineringar under pågående möte, finns en uppenbar risk att viktiga
överväganden sker under tidspress och med knapphändigt underlag. Med den
föreslagna valordningen kan medlemsorganisationerna utifrån samma skriftliga
underlag diskutera kommande val såväl internt som med varandra. Det är
Centralstyrelsens övertygelse att en sådan ordning leder till bättre underbyggda
beslut.
 Samstämmighet genom organisationen
Den som är förtroendevald inom SKK-organisationen ska i möjligaste mån känna igen
sig i den formella verksamheten oavsett plats eller nivå i organisationen. Svenska
Brukshundklubben har redan infört en valordning i samtliga stadgar i sin organisation,
Centralstyrelsen har även föreslagit en valordning i de typstadgar som nu är under
remissbehandling inom SKK-organisationen. Centralstyrelsens uppfattning är vidare att
samstämmigheten tillsammans med ökad transparens skulle öka intresset för val till
Centralstyrelsen.
§ 7 moment 3, stycke 3
Kallelse till ordinarie Kennelfullmäktige
ska skickas per e-post till varje direkt
medlemsorganisation och till varje
delegat som anmälts till SKK, senast fyra
veckor före ordinarie Kennelfullmäktige.
Med kallelsen bifogas SKKs

§ 7 moment 3, stycke 3
Kallelse till ordinarie Kennelfullmäktige
ska skickas per e-post till varje direkt
medlemsorganisation och till varje
delegat som anmälts till SKK, senast fyra
veckor före ordinarie Kennelfullmäktige.
Med kallelsen bifogas SKKs
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årsredovisningar, revisorernas
berättelser, valberedningens förslag
samt handlingar i de ärenden som ska
behandlas på Kennelfullmäktige.

årsredovisningar, revisorernas
berättelser, valberedningens preliminära
förslag till Centralstyrelse,
valberedningens förslag till övriga val
samt handlingar i de ärenden som ska
behandlas på Kennelfullmäktige.

§ 7 moment 3, stycke 4
Tillägg av nytt stycke, tidigare text
saknas.

§ 7 moment 3, stycke 4
Senast sju dagar före Kennelfullmäktige
ska varje direkt medlemsorganisation och
varje delegat som anmälts till SKK
tillsändas valberedningens slutliga förslag
för val till Centralstyrelsen samt en lista
över övriga nominerade kandidater.

§ 7 moment 3, stycke 5, punkt 17
Val av ordförande, förste och andre vice
ordförande, övriga ledamöter och
suppleanter i Centralstyrelsen enligt § 9
moment 1 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.

§ 7 moment 3, stycke 5, punkt 17
17. Val av ordförande, förste och andre
vice ordförande, övriga ledamöter och
suppleanter i Centralstyrelsen enligt § 9
moment 1 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
Valbara är de kandidater som nominerats
i enlighet med § 8.

§8
Tillägg av ny paragraf, tidigare text
saknas.

§8
Valbar till Centralstyrelsen enligt § 7
moment 3 punkt 15 är endast den
kandidat som nominerats enligt följande
ordning:
 Valberedningen ska senast fem
veckor före Kennelfullmäktige
överlämna ett preliminärt förslag
avseende val av Centralstyrelse
enligt § 7 moment 3 punkt 15 till
Centralstyrelsen. Det preliminära
förslaget ska bifogas kallelsen till
Kennelfullmäktige.
 Direkta medlemsorganisationer
kan fram till 14 dagar före
Kennelfullmäktige nominera
personer som de anser lämpliga
som kandidater vid val enligt § 7
moment 3 punkt 15. Nominering
sker till valberedningen.
 Nominering av person ska
innehålla namn, kontaktuppgifter
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samt uppgift om vilken eller vilka
poster nomineringen avser.
Valberedningen ska skriftligen
bekräfta mottagande av
nomineringen.
Valberedningen är skyldig att
kontrollera att den nominerade är
medlem och accepterar att bli
vald till förtroendepost.
Valberedningens slutliga förslag
samt en lista över övriga
nominerade kandidater ska vara
Centralstyrelsen tillhanda senast
tio dagar före Kennelfullmäktige
för vidare befordran till varje
direkt medlemsorganisation och
varje delegat som anmälts till SKK.
Valberedningen kan, om
synnerliga skäl föreligger, besluta
om en extra nomineringsperiod.
Den extra nomineringsperioden
ska ha ett start- och slutdatum
och meddelas varje direkt
medlemsorganisation och varje
delegat som anmälts till SKK
senast dagen före startdatumet.
Den extra nomineringsperioden
ska avslutas senast en dag före
Kennelfullmäktige.
Under pågående
Kennelfullmäktige kan nominering
till enskilt val tillåtas efter förslag
från valberedningen och beslut av
Kennelfullmäktige. Skälen för
sådant beslut ska noteras i
protokollet.

Torbjörn Håkansson, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, yrkar på återremiss av § 7
och 8 i CS förslag.
Daniel Grankvist, Örebro Läns Kennelklubb, yrkar bifall till CS förslag.
Liselott Ringman, Svenska Taxklubben, yrkar bifall till CS förslag.
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, yrkar på återremiss av förslaget.
Madeleine Bäckman, Stockholms Kennelklubb, yrkar bifall till CS förslag.
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Efter sluten omröstning i VoteIT beslutade KF med 148 röster mot 22 att bifalla § 7 och
8 i CS förslag.

§ 11
Kennelfullmäktiges valberedning ska
förbereda de val, som stadgemässigt ska
ske enligt § 7 moment 3 punkt 2, 16, 17
och 18.
Valberedningens förslag ska ingå i de
handlingar som enligt § 7 moment 3 per
post ska sändas till
medlemsorganisationerna och till varje
delegat som anmälts till SKK.

§ 11
Kennelfullmäktiges valberedning ska
förbereda val av:
 ordförande och vice ordförande
för Kennelfullmäktige,
 justerare/rösträknare vid
Kennelfullmäktige,
 ordförande, ledamöter och
suppleanter i Centralstyrelsen
med beaktande av § 8,
 revisorer och revisorssuppleanter,
Valberedningen ska bestå av fem
 ordförande, ledamöter och
ordinarie ledamöter, varav en
suppleanter i Disciplinnämnden.
ordförande. Ordförande och två
Valberedningen ska bestå av fem
ordinarie ledamöter väljs vid varje
ordinarie ledamöter, varav en
ordinarie Kennelfullmäktige.
ordförande. Ordförande och två
Mandatperioden för ordinarie ledamöter ordinarie ledamöter väljs vid varje
ska vara fyra år och för ordförande två
ordinarie Kennelfullmäktige.
år. Med fyra respektive två år menas här Mandatperioden för ordinarie ledamöter
tiden från det Kennelfullmäktige då val
ska vara fyra år och för ordförande två
skett till och med nästkommande
år. Med fyra respektive två år menas här
respektive därpå kommande ordinarie
tiden från det Kennelfullmäktige då val
Kennelfullmäktige.
skett till och med nästkommande
respektive därpå kommande ordinarie
Valberedningen bör beredas tillfälle att
Kennelfullmäktige.
närvara vid något av Centralstyrelsens
Valberedningen bör beredas tillfälle att
sammanträden.
närvara vid något av Centralstyrelsens
sammanträden.
Protokoll från Centralstyrelsens
Protokoll från Centralstyrelsens
sammanträden samt delårsbokslut ska
sammanträden samt delårsbokslut ska
skickas till valberedningens ledamöter.
skickas till valberedningens ledamöter.

KF beslutade i enlighet med CS förslag. Beslutet var enhälligt.

Kennelfullmäktiges beslut om delegeringsordning för Centralstyrelsen
Kommentar: Centralstyrelsen anser att nuvarande behov av ett beslut om en separat
delegeringsordning inte längre är aktuell.
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§ 7 moment 3, stycke 5, punkt 17

§ 7 moment 3, stycke 5, punkt 17

Beslut om delegeringsordning till
Centralstyrelsen.

Stryks

KF beslutade i enlighet med CS förslag. Beslutet var enhälligt.

Digital omröstning ersätter skriftlig omröstning
Kommentar: Den gångna verksamhetsperioden har visat att det är fullt möjligt att
genomföra demokratiskt godtagbara omröstningar på distans. Centralstyrelsen
föreslår därför att tillvägagångssättet för beslut på distans mellan Kennelfullmäktige
moderniseras och förenklas. Förslaget är även del av uppdraget från KF 2019 (se § 50)
om ökad digitalisering.
§ 7, moment 7
Moment 7 Skriftlig omröstning
Ärende, som enligt stadgarna ska läggas
fram till Kennelfullmäktige för
behandling och beslut men som av
Centralstyrelsen bedöms som
brådskande, kan avgöras genom skriftlig
omröstning utan att Kennelfullmäktige
kallas till extra möte.
Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar
efter det att delegaterna har fått:
1. Redovisning för ärendet med
tillhörande handlingar. Med
handlingarna ska bifogas
svarskuvert märkt ”KFomröstning”.
2. Ett förslag till beslut utformat så
att svaret endast kan bli ja, nej
eller avstår.
3. Uppgift om vilket datum
omröstningen ska vara avslutad.
För svar per post gäller
poststämpelns datum.
För beslut fordras att fler än hälften av
delegaterna har svarat ja eller nej på
Centralstyrelsens skickade förslag.

§ 7, moment 7
Moment 7 Digital omröstning
Ärende som enligt stadgarna ska läggas
fram till Kennelfullmäktige för
behandling och beslut men som av
Centralstyrelsen bedöms som
brådskande kan avgöras genom digital
omröstning.
Den digitala omröstningen ska
genomföras med bibehållen
valhemlighet, de av Kennelfullmäktige
valda rösträknarna ska godkänna
formerna för den digitala omröstningen.
Digital omröstning är avslutad 21 dagar
efter det att delegaterna har fått:
1. Redovisning av ärendet med
tillhörande handlingar samt
beskrivning av hur delegaten
avger sin röst.
2. Ett förslag till beslut utformat så
att svaret endast kan bli ja, nej
eller avstår.
3. Uppgift om vilket datum
omröstningen avslutas.
För beslut fordras att fler än hälften av
delegaterna har svarat ja eller nej på
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Uteblivet svar eller svar som kommit till
SKK efter det att omröstningen avslutats
jämställs med avstår. Båda rösträknarna
ska kallas och minst en av dessa ska
närvara då postöppning och rösträkning
sker.

Centralstyrelsens förslag. Uteblivet svar
jämställs med avstår.

KF beslutade i enlighet med CS förslag. Beslutet var enhälligt.

Anmälan av minderårig till Disciplinnämnden
Kommentar: SKK har under den gångna verksamhetsperioden fått kritik för
möjligheten att barn under 18 år som är medlemmar kan bli föremål för beslut av
Disciplinnämnden. Centralstyrelsen instämmer i kritiken och föreslår att
Centralstyrelsen får exklusiv rätt att anmäla minderåriga till Disciplinnämnden.
Centralstyrelsen önskar dessutom förtydliga att Disciplinnämnden, utöver SKKs
regelverk, har att tillämpa barnkonventionens bestämmelser i sådana ärenden.

§ 14, moment 2, stycke 2
Tillägg av nytt stycke, tidigare text
saknas.

§ 14, moment 2, stycke 2
Fråga om disciplinär åtgärd mot medlem
under 18 år får endast upptas av
Disciplinnämnden efter skriftlig anmälan
från SKKs Centralstyrelse.
Disciplinnämndens prövning av sådan
anmälan ska ske inom ramarna för
Förenta nationernas konvention om
barnets rättigheter.

KF beslutade i enlighet med CS förslag. Beslutet var enhälligt.

§ 33

Motion från Svenska Spaniel och Retrieverklubben angående ändring av
SKKs stadgar

Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF,
att Kennelfullmäktige fastställer SKKs nya stadgar i enlighet med bifogat förslag till
motionen, samt uppdrar åt centralstyrelsen att framställa reviderade förslag till SKKs
länsklubbsfullmäktige med samma justeringar avseende stadgar för lokal kennelklubb
samt stadgar för länsklubb.
I motionen framför SSRK att SKKs stadgar ska ändras på så sätt att ordet ”hund” ersätts
med ordet ”rashund” i mål- och verksamhetsparagraferna (§§ 1 och 2) samt att
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beskrivningen av organisationen ändras från ”hundägarnas riksorganisation” till
”rashundsägarnas riksorganisation”.
Centralstyrelsen anser att:
Mål- och verksamhetsparagraferna i SKKs stadgar är centrala för den verksamhet som
bedrivs i hela Svenska Kennelklubben. Paragraferna återkommer i samtliga medlemsorganisationers stadgar och anger vilka som är SKKs mål och hur målen ska uppnås.
Punkterna i stadgarnas § 1 är avsedda att ha en inbördes rangordning. SKKs primära
mål framgår således av första punkten i stadgarnas § 1 – ”[att] väcka intresse för och
främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda
rashundar”. Stadgandet utgör grunden för SKKs arbete med rashundar och är
exempelvis anledningen till att SKK inte registrerar andra hundar än rashundar och att
medlemmar i SKK som regel inte får föda upp eller medverka till uppfödning av hundar
som inte registreras i SKKs stambok. Punkten är således mycket viktig för SKKs
verksamhet och för att markera vilken del av verksamheten som alltid måste riktas
exklusivt mot rashunden, rashundsuppfödningen och rashundsägandet.
SKKs verksamhet är stor och bred. En justering av stadgarnas mål- och
verksamhetsparagrafer medför stora risker för SKKs fortsatta breddverksamhet. Det är
av mycket stor vikt att SKKs legitimitet i det svenska samhället blir intakt. Detta ger
klubbar och medlemmar stora möjligheter att kunna påverka olika beslut som
myndigheter fattar.
Följande risker finns om motionen bifalls i sin nuvarande form:


Majoriteten av SKKs verksamhetsklubbar bedriver idag verksamhet där såväl
rashundar som oregistrerade hundar är välkomna. Flera av de hundsporter
verksamhetsklubbarna ansvarar för är mycket populära bland organisationens
medlemmar, särskilt agility och nose work. Med av motionären föreslagen
förändring av stadgarna och den påverkan förändringen skulle få på
verksamhetsklubbarnas verksamhet får det antas att klubbarna måste överväga
sina möjligheter att stanna kvar som medlemsorganisationer inom SKK om
motionen bifalls.



Verksamheten inom SKKs största specialklubb, Svenska Brukshundklubben,
SBK, är till största del öppen för alla hundägare, oavsett hund. Utöver en bred
tävlingsverksamhet har SBK-organisationen en omfattande kurs- och
träningsverksamhet. Den föreslagna förändringen av stadgarna skulle således
ha stor påverkan på omfattningen och utförandet av SBK:s totala verksamhet.
Det får därmed antas att även SBK måste överväga sina möjligheter att anpassa
sin verksamhet enligt förslaget för att kunna kvarbli som medlemsorganisation i
SKK om motionen bifalls.



SKK har idag en verksamhet som uppfyller kraven för att anses vara
allmännyttig ur skatterättsligt perspektiv.
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I början av 1980-talet gjorde Skatteverket bedömningen att enskilda klubbar
inom SKK inte uppfyllde kravet på att vara allmännyttiga ideella föreningar. Det
innebar att klubben var skyldig att betala skatt på eventuellt ekonomiskt
överskott.
SKK överklagade beslutet för Svenska Pudelklubbens räkning och vann målet i
Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare regeringsrätten). Konsekvensen är att
alla klubbar anslutna till SKK idag anses vara allmännyttiga ideella föreningar
och därmed inte behöver betala skatt på sina ekonomiska överskott, i dagsläget
22 %. Vidare innebär klassificeringen att klubben inte behöver betala moms på
t.ex. anmälningsavgifter till utställning eller tävling.
En avgörande omständighet var att Högsta förvaltningsdomstolen fastställde
att man inte enbart kunde se på Svenska Pudelklubben isolerat eftersom
klubben ingår i SKK vars verksamhet sammantaget uppfyller kraven för att vara
skatterättsligt allmännyttig. Om stora delar av hundverksamheten i Sverige
exkluderas från SKK genom begränsningar i stadgarna kan det innebära att
organisationen förlorar sin status som allmännyttig ideell förening.
Det skulle direkt drabba samtliga SKK-anslutna klubbar, med konsekvensen att
klubbarna blir skyldiga att betala årlig vinstskatt. Klubbarna kommer dessutom
behöva momsbelägga många av de avgifter de i dagsläget debiterar
medlemmarna, undantaget medlemsavgiften som generellt sett är
momsbefriad. Om klubbarna därmed skulle bli momspliktiga skulle ytterligare
en arbetsuppgift med att göra momsredovisning, åläggas samtliga klubbars
kassörer.
Ekonomiskt skulle en sådan förändring innebära att uppskattningsvis 40 - 60
miljoner kronor i moms och vinstskatter årligen skulle behöva betalas in till
staten från SKK och dess medlemsorganisationer.
Det är till viss del oklart för Centralstyrelsen vilken eller vilka effekter av den föreslagna
stadgeändringen som motionären söker. I ingressen till motionen anges att nuvarande
stadgar skulle innebära att SKK inte kan uttala sig negativt om korsavel. Den
möjligheten har SKK redan i dagsläget vilket är helt uppenbart med avseende på
stadgarnas § 1 p. 1.
Centralstyrelsens förhoppning är dock att det är möjligt att med mindre ingripande
förändringar i SKKs stadgar uppnå det som motionären söker utan att kullkasta stora
delar av SKK-organisationens nuvarande verksamhet.
Centralstyrelsen föreslår KF mot bakgrund av ovan:
att KF avslår motionen.
att Kennelfullmäktige ger CS i uppdrag att tillsätta en stadgerevideringsgrupp som inkluderar
motionären. Stadgerevideringsgruppen kan till sig knyta en referensgrupp med representanter
från SKKs verksamhetsområden. Stadgerevideringsgruppen ska komma med förslag om hur
man med mindre ingripande förändringar i SKKs stadgar kan uppnå det som motionären söker.
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att Centralstyrelsen får i uppdrag att fortlöpande informera SKKs
medlemsorganisationer om diskussionerna och utifrån dessa föreslå adekvata
stadgeförändringar till Kennelfullmäktige 2023.
Torbjörn Håkansson, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, yrkar att motionen
tillstyrks.
Daniel Grankvist, Örebro Läns Kennelklubb, yrkar att CS förslag tillstyrks.
Madeleine Bäckman, Stockholms Kennelklubb, yrkar att CS förslag tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka CS förslag.

§ 34

Motion från Västernorrlands Kennelklubb angående ny påföljd från
Disciplinnämnden
Västernorrlands Kennelklubb yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att ett tillägg
sker i SKKs stadgar § 14 Disciplinärenden, mom. 1 enligt följande
Tillägg/ny lydelse
 Disciplinnämnden har också rätt att villkora en varning på så sätt att
medlemmen åläggs att genomgå relevanta utbildningar inom en viss tidsrymd.
 Både utbildningarna och önskat resultat samt tidsrymden ska anges i
Disciplinnämndens beslut. Om medlemmen uppnår önskat resultat inom
angiven tidsrymd, så förfaller varningen.
 Om medlemmen däremot inte kan uppnå önskat resultat inom angiven
tidsrymd och detta beror på omständigheter utom medlemmens kontroll, så
kan medlemmen begära att Disciplinnämnden fattar ett nytt beslut i frågan. En
sådan begäran ska bifallas om inte synnerliga skäl talar där emot.
Motionären menar att en relativt stor andel fel/regelbrott, som leder till ärenden i
Disciplinnämnden, DN, verkar ske i brist på kunskap och är inte alltid
medvetna/planerade brott mot gällande regelverk. Klubben önskar med sin motion ge
DN flera inkluderande steg i påföljdsskalan.
Centralstyrelsen, CS, kan konstatera att utbildning givetvis kan ha en preventiv effekt
på vissa regelöverträdelser men har svårt att se hur en utbildning ska hjälpa när
regelöverträdelsen redan har skett. Medlemmen är vid det laget redan fullt medveten
om hur denne har brutit mot regelverket.
CS vill även påstå att SKK/UKK, som löpande handlägger överträdelser i mycket stor
utsträckning ger uppfödare en ny möjlighet att göra rätt istället för att anmäla dem till
DN. I drygt 80 % av ärendena godtas den förklaring som uppfödare gett till varför hen
gjort en överträdelse.
CS konstaterar vidare att denna typ av påföljd innebär att DN kan utdela en påföljd
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som innebär en kostnad för medlemmen. Följaktligen kan en medlem med ekonomiska
förutsättningar och tid att genomföra begärd utbildning enkelt få sin påföljd struken
medan en medlem som saknar ekonomiska medel eller den tid som krävs för en
utbildning inte få sin påföljd struken. Detta för en helt likartad regelöverträdelse.
CS har vad avser denna motion inhämtat yttrande från DN som framför:
att det är väl sent att komma med utbildningsinsatser när en överträdelse redan har
skett. Det är inte nämndens uppfattning att den felande, när överträdelsen beror på
bristande kunskap, inte självmant tar till sig kunskap och försöker rätta sig efter
reglerna. De personer som fortsätter med regelöverträdelser verkar till stor del strunta
i regelverket och där beror överträdelserna inte på okunskap.
att det medför resurskrävande åtgärder för att dels ta fram relevanta utbildningar och
examinationer. Det är inget som vare sig ingår i DNs uppgifter eller som DN har
kompetens att genomföra. Det skulle i så fall ankomma på SKK, och främst kansliet, att
ordna detta.
samt
att det är rättsosäkert att utforma en sanktion på detta sätt. Det måste på förhand
finnas en examination, test eller liknande som den enskilde ska uppfylla och vars
kriterier är kända innan eventuell överträdelse har inträffat. Detta sätt att koppla
sanktioner till olika prestationer från den enskilde anses normalt inte förenligt med ett
rättssäkert regelsystem.
Disciplinnämnden avslutar sina kommentarer med ett förslag att motionen ska
avstyrkas.
CS föreslår KF att avslå motionen.
Margareta Carlsson, Västernorrlands Kennelklubb, yrkar att motionen tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka CS förslag.

§ 35

Motion från Svenska Dvärghundsklubben angående kommittéernas
sammansättning
Svenska Dvärghundsklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att
kommittéerna ska tillsättas med tanke på kommitténs ansvarsområde så att det
säkerställs att samtliga har den spetskompetens som krävs för uppdraget.
Varje Centralstyrelse, CS, som väljs av Kennelfullmäktige beslutar självständigt i början
av mandatperioden om hur styrelsens arbete ska utformas. CS har valt att tillsätta olika
kommittéer för att löpande hantera olika ansvarsområden och uppdrag som getts till
CS av KF. Vilka kommittéer som ska tillsättas och hur deras inbördes mandat ges är
något som varje ny styrelse själv fattar beslut om. Vidare är det viktigt att ledamöterna
i respektive kommitté har både en djup kompetens och bredd inom det område som
kommittén ansvarar för.
CS kan konstatera att andelen uppfödare är hög i SKKs olika kommittéer, även om den
aspekten inte varit den primära kompetensen som sökts.
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I några av CS kommittéer finns ett behov av att ha tillgång till flera ur kansliets
personal för deras specifika kunskaper, som stöd för de beslut som kommittén fattar.
CS vill återigen betona att det är de förtroendevalda som fattar beslut. Med anledning
av den kritik som kommit fram avser CS att se över hur deltagandet av kanslipersonal
och adjungerade kan ändras.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Moa Persson, Svenska Dvärghundsklubben yrkar att motionen tillstyrks.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, yrkaratt motionen tillstyrks.
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka CS förslag.

§ 36

Motion från Västra Kennelklubben angående fler erfarna uppfödare i SKKs
kommittéer
Västra Kennelklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att SKKs Centralstyrelse,
CS, ser över sina kommittéer och tillsätter uppfödare med stor kompetens från flera
grupper och att kommittéerna som kompetensförstärkning kallar till sig specialister vid
behov för särskilda frågor eller för utbildning av funktionärer.
Skälet till att motionen är att det ute i organisationen hörs en alltmer tilltagande kritik
mot att adjungerade specialister intar en så stor och ständig del av kommittéarbetet
och lägger riktlinjer för uppfödning.
Detta har lett till att fler raser fått så dålig uppmärksamhet och så många
bestämmelser att uppfödare avväger att sluta föda upp. De drabbade raserna är dock
så populära att man i brist på valpar köper insmugglade eller oregistrerade hundar
istället.
CS har inventerat de förtroendevalda i CS och de kommittéer/arbetsgrupper som varit
verksamma 2020/2021 och som själva är uppfödare eller bor tillsammans med en
uppfödare. CS kan konstatera att av 79 centralt verksamma förtroendevalda är
huvuddelen uppfödare. I de tre kommittéer som arbetar uteslutande med
uppfödarrelaterade frågor, Avelskommittén, Uppfödare- och
Kennelkonsulentkommittén samt Kommittén för uppfödarsamverkan, är 16 av 19
förtroendevalda uppfödare. CS finner att uppfödarerfarenhet är väl representerad.
Som framförts i det tidigare motionssvaret, bilaga 23:4, är det viktigt att ledamöterna i
respektive kommitté har både djup kompetens och bredd inom det område som
kommittén ansvarar för.
CS och dess kommittéer har funnit det ändamålsenligt att i ett flertal kommittéer,
förutom att bistå kommittén med protokollssekreterare, även inkluderat den/de
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tjänstemän som direkt berörs av kommitténs ansvarsområde, berörd avdelningschef
samt i några kommittéer även en journalistisk bevakning för främst rapportering till
Hundsport Special.
Med hänvisning till vad som framförts i bilaga 23:4 avser CS att se över hur deltagandet
av kanslipersonal och adjungerade kan ändras.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist yrkar att CS förslag tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka CS förslag.

§ 37

Motion från Svenska Brukshundklubben angående införande av en
kommitté med fokus på hundägarnas intressen

Svenska Brukshundklubben, SBK, yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att KF
beslutar om att Svenska Kennelklubben, SKK, ska inrätta en kommitté där hundägarnas
perspektiv tas tillvara i högre grad. Medlemmar i kommittén bör tillsättas bl.a. med
representanter från Sveriges Hundungdom, hundägare (inte uppfödare/domare) från
arbetande ras, och från ras ur sällskapshundsgruppen. I kommittén får gärna även
hundägare med vetenskaplig och/eller juridisk kompetens ingå.
CS vill inledningsvis slå fast att arbetet inom SKK centralt skulle bli mycket svårhanterat
om KF både väljer en centralstyrelse och även beslutar om att tillsätta kommitté/er.
Som har angivits i annan motion till KF 2021 så väljer varje CS självständigt i början av
mandatperioden om hur styrelsens arbete ska utformas. CS har valt att tillsätta olika
kommittéer för att löpande hantera olika ansvarsområden och uppdrag som getts till
CS av KF. Vilka kommittéer som ska tillsättas och hur deras inbördes mandat ges är
något som varje ny styrelse själv fattar beslut om.
SKK har som uppgift att se till alla hundägare, enligt gällande stadgar. Om olika
intresseinriktningar kan lösas genom en ny kommitté eller inte, tar CS tar med sig till
kommande verksamhetsperiod.
CS föreslår KF att avslå motionen samt att KF ger CS i uppdrag att i arbetet inom CS
och dess kommittéer beakta den intressekonflikt som stundtals kan finnas mellan olika
medlemsgrupper.
Åsa Tiderman, Svenska Brukshundklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka CS förslag.
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§ 38

Motion från Stockholms Kennelklubb med frågan om det har blivit lättare
att göra rätt?

Stockholms Kennelklubb yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att ge CS i uppdrag
att se över sin arbetsordning och kommittéernas samarbete så att intentionerna från
KFs beslut 2019 blir verklighet och arbetet med förenkling av regelverken kommer till
stånd.
CS vill inledningsvis vara tydlig med att de enkäter som Kommittén för
uppfödarsamverkan, KUS, skickat ut till SKKs aktiva uppfödare visar att det finns ett
stort stöd för gällande regelverk som rör avel och uppfödning. T.ex. anser 74 % av de
lite över 2 000 uppfödare som besvarat enkäten att SKKs grundregler är bra och
hjälper mig i min uppfödning. Gällande registreringsreglerna var motsvarande siffra 83
%.
CS finner det inte konstigt att det har uppstått olika bedömningar mellan KUS och
andra kommittéer när en viss regel eller praxis prövas utifrån ett nytt perspektiv. När
olika synpunkter finns är det alltid CS som avgör frågan.
CS konstaterar vidare att trenden sedan fem år tillbaka är att andelen överträdelser i
samband med avel och uppfödning minskar.
Huvuddelen av överträdelserna som rapporteras till Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommittén, UKK, avser SKKs hälsoprogram. Som framgår av annat
motionssvar begär CS ett utökat mandat att åter pröva om nu gällande hälsoprogram
ska stå kvar på den nivå de är idag, för varje enskild ras. Det är CS bedömning att
denna översyn kommer att leda till färre överträdelser.
CS föreslår KF att tillstyrka motionen.
Madeleine Bäckman, Stockholms Kennelklubb, yrkar att motionen tillstyrks
Liselott Ringman, Svenska Taxklubben, yrkar att CS förslag tillstyrks med ett tillägg i
näst sista meningen …hälsoprogram ska stå kvar på den nivå de är idag i samråd med
ras- och specialklubb etc.
KF beslutade att tillstyrka motionen.
KF beslutade att avvisa Svenska Taxklubbens tilläggsyrkande.

§ 39

Motion från Svenska Dvärghundsklubben angående värdegrundsarbetet

Motionen drogs tillbaka av motionären.
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§ 40

Motion från Västra Kennelklubben angående följsamhet för KF-beslut

Västra Kennelklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att KF ger SKK/CS en
påminnelse om att följa upp motion från föregående KF 2019 för att ta till vara
rashundens, den registrerade hundens intresse. SKK/CS ska omgående ta tag i frågan
och börja marknadsföra sina uppfödares värv på ett positivt och förtroendeingivande
sätt.
Efterfrågan på valpar var mycket stor under 2020. SKKs uppfödare kunde inte
tillgodose den snabbt ökade efterfrågan. Konsekvensen blev att alldeles för många nya
hundägare valde att köpa valp från personer utanför SKK-organisationen.
SKK har valt att marknadsföra sina uppfödare och registrerade hundar främst genom
köpahund.se. Genom annonsering och andra mediala insatser har besöksfrekvensen
ökat konstant mellan 2014-2020 från 1,7 till drygt fem miljoner besök 2020. Det sker
ett kontinuerligt arbete genom hur texter formuleras på köpahund.se för att
säkerställa att SKKs tjänst kommer högt upp i olika sökmotorer. Vidare köper SKK även
sådant stöd med jämna mellanrum.
För att ge blivande valpköpare bästa möjliga stöd vid sitt val av hundras och uppfödare
är det av yttersta vikt att SKKs uppfödare aktivt väljer att annonsera sina valpkullar på
köpahund.se och/eller i ras- eller specialklubbens motsvarande valpförmedlingstjänst.
Det är ett gemensamt ansvar för SKK, ras- och specialklubbar och uppfödare, att agera
som ambassadörer för rashunden.
Det finns ett gemensamt ansvar från SKK och uppfödarna att kontaktuppgifter och
länkadresser är aktuella och fungerande. Det är också av stor vikt att uppfödare har
hemsidor uppdaterade med aktuell och adekvat information. CS ser ett stort behov i
att ge uppfödare en ökad kunskap och stöd för att förbättra varje enskild uppfödares
exponering i olika sociala media.
Uppfödare eller klubbar som t.ex. föder upp blandraser driver inga egna påkostade
annonskampanjer men har allt som oftast mycket välgjorda webbplatser och
aktiviteter i social media. Många inflytelserika mediepersoner har valt att köpa valp av
just denna typ av blandraser.
CS delar motionärens grundinställning om marknadsföring av rashundar. Registrerade
hundar uppfödda av uppfödare som är medlemmar i en SKK-ansluten klubb är en av
SKKs absoluta kärnverksamheter och ska alltid vara i fokus. CS kommer att säkerställa
detta genom både uppdrag till kansliet som att ha en arbetsgrupp/kommitté som har
fokus på detta.
CS föreslår KF att tillstyrka motionen.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka motionen.
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§ 41

Motion från Svenska Dvärghundsklubben angående förankring/
remissförfarande

Svenska Dvärghundsklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att det görs till
en självklar rutin att specialklubbarna tillfrågas i ärenden som rör deras raser och
specialområden.
CS menar att detta arbetssätt är det som gäller för frågor som rör ärenden och/eller
regler och i möjligaste mån även andra texter.
CS vill förtydliga att ha en rutin som innebär att allt som skrivs om en ras i t.ex.
Hundsport, skk.se eller andra media ska godkännas av specialklubben är inte praktiskt
möjligt.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Lars-Olof Carlén, yrkaratt motionen tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka motionen.

§ 42

Motion från Svenska Dvärghundsklubben införande av digitala
mötesformer

Svenska Dvärghundsklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att SKKs
Föreningskommitté, SKK/FK, ska få i uppdrag att formulera ett förslag på hur detta ska
läggas till i typstadgarna.
SKK/FKs verksamhet har under pandemin närmast uteslutande varit inriktad på
användningen av digitala mötesformer för att genomföra års- och fullmäktigemöten.
Kommittén har i det arbetet dragit många lärdomar, varav den viktigaste varit att
utvecklingen på området går rasande fort.
I det förslag till typstadgar för klubbar i SKK-organisationen som gick ut på remiss till
organisationens klubbar i augusti 2021 föreslår SKK/FK att digitala års- och
fullmäktigemöten ska få arrangeras i enlighet med anvisningar från SKK. Bakgrunden
är att kommittén vill undvika instängningseffekter i stadgarna som omöjliggör
användandet av framtida digitala mötesformer och digitala verktyg.
SKK/FK har vidare föreslagit att års- eller fullmäktigemöten inte ska få genomföras
digitalt om protest inkommer från klubbens revisorer eller en tredjedel av
medlemmarna/delegaterna.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Agnes Thorlaksdottir, Svenska Dvärghundsklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka CS förslag.
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§ 43

Motion från Svenska Schnauzer Pinscherklubben, Svenska
Brukshundklubben, Svenska Spaniel och Retrieverklubben samt Svenska
Stövarklubben avseende registrering av resultat för röntgenundersökning av
höft- och armbågsleder

Fyra specialklubbar har i en motion till Kennelfullmäktige, KF yrkat att SKK utan
dröjsmål reviderar rådande praxis rörande registrering av röntgenresultat på följande
sätt:
 Att ”resultat från röntgenundersökning och därtill hörande bildavläsning
 avseende svenskregistrerad hund, som görs enligt FCI-norm i annat EU-land än
 Sverige, skall gälla för registrering inom SKK på samma sätt som röntgen och
 bildavläsning som skett inom Sverige.”
 Att ”röntgenresultat från EU-länder avseende exporterade valpar skall ingå i
 den svenska indexberäkningen.”
 Att ”avläsningsprotokollet till hundägare ska utformas i enlighet med, och
 innehålla samma information som det protokoll som lämnas av tyska GRSK
 (Gesellschaft für Röntgendiagnostik).”
SKK och övriga Norden har idag väl inarbetade rutiner för kalibrering av såväl röntgen
som avläsning av höft-och armbågsleder. Mellan övriga länder som tillämpar FCIs
protokoll för HD-röntgen och avläsning finns ingen eller mycket begränsad kalibrering.
Stor variation i avläsning och gradering finns även inom många länder och medför att
avläsningsresultaten kan förväntas variera såväl inom som mellan olika FCI-länder
utanför norden. En möjlighet att registrera HD-resultat från valfritt FCI-land skulle öka
variationen i avläsningar av de svenskregistrerade hundarnas röntgenresultat.
Dessutom skulle det innebära att de kontroller av att FCIs regelverk följs, som vi tar för
givna i Norden, inte kan säkerställas, till exempel ID-kontroll, permanent märkning av
röntgenbilderna och krav på muskelavslappnande medel.
I Sverige har vi ett system där alla röntgenresultat registreras, både de bra och de
mindre bra. I en del andra länder väljer hundägarna själva om resultatet ska bli
offentligt eller inte, vilket resulterar i att övervägande positiva resultat kommer till
allmän kännedom.
Exporterade avkommors röntgenresultat kan endast ingå i indexberäkningen under
förutsättning att de rapporteras in på frivillig basis och manuellt läggs in av kansliets
handläggare. Öppnar vi för möjligheten att inrapportera resultat för exporterade
avkommor visar erfarenheter från andra länder att vi kan förvänta oss att endast ett
urval av utländska resultat (huvudsakligen positiva) kommer att skickas till SKK. Detta
skulle medföra att det underlag som HD-statistik och skattningar av index baseras på
utgör ett selekterat urval som inte längre är representativt för individens
nedärvningsförmåga eller rasens HD-förekomst.
Såväl HD-statistik som HD- index skulle bli missvisande och inte återspegla
hundarnas verkliga nedärvningsförmåga utan snarare generera glädjekalkyler.
Möjligheten för rasklubbar och uppfödare att göra en korrekt bedömning av en hunds
avelsvärde, eller
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hälsoläget inom en ras, skulle försämras, och värdet av HD-index som verktyg kan
förväntas minska avsevärt eller utebli, beroende på hur omfattande den selekterade
inrapporteringen blir.
De HD-certifikat som SKK utfärdar idag följer FCIs riktlinjer. Den typen av detaljerade
redovisning som tyska GRSK har förekommer inte i FCIs riktlinjer. Införande av en mer
detaljerad redovisning av flera olika parametrar skulle göra avläsningen betydligt mer
tidsödande, vilket i slutändan innebär en ökad kostnad för hundägaren. Det bör
noteras att även en marginellt längre tid för avläsning av varje enskilt ärende ger,
utslaget för alla de cirka 16 000 HD-screeningar som genomförs årligen, en avsevärt
ökad tidsåtgång, vilket i sin tur resulterar i en ökad kostnad för avläsararvoden. Det bör
också noteras att yrkandet om ökad detaljgrad i redovisningen i den svenska
avläsningen står i direkt konflikt med önskemålet om att tillåta avläsning i utlandet, där
sådan detaljgrad endast förekommer i något enstaka land. Motionen i sin helhet står
också i konflikt med de krav som framställts i bifallen motion från KF 2019 där man
kräver att inga förändringar får ske över tid, varken i röntgenrutiner eller i avläsning.
Ett vid flera tillfällen på grund av pandemin uppskjutet möte i Köpenhamn med HDavläsare inom FCI-organisationen har nu fastställts att ske i 24-25 maj 2022. Mötet,
som noga förbereds av ett antal avläsare från såväl det tyskspråkiga GRSK (Gesellschaft
für Röntgendiagnostik) som nordiska länderna, syftar till att harmonisera och kalibrera
de avläsningar som sker med hänvisning till FCI:s regelverk. En sådan kalibrering har
tyvärr inte kommit tillstånd sedan 2007 och efterfrågas inte bara i Sverige. Baserat på
denna kalibrering avses att uppdatera de anvisningar för bedömningen av höftleder
enligt ett officiellt FCI HD-protokoll. Att föregripa denna efterfrågade harmonisering
med en förändring i nu rådande regelverk skulle strida mot såväl FCI:s regelverk som
intentionerna i tidigare fattade beslut med anledning av HD utredningen.
Ett av SKKs bästa argument för att marknadsföra rashundar är att vi öppet redovisar
hälsoresultat för avelsdjur och deras nära släktingar. Om de data som läggs in i
databasen, och som ligger till grund för statistik och indexberäkningar i Avelsdata inte
håller hög kvalitet, eller endast utgör ett selekterat urval, förlorar databasen i värde,
både som underlag för avelsbeslut och som ”innehållsförteckning” för valpköparen.
Dessutom kan vi förvänta oss en tillbakagång i det genetiska framsteg i höftledskvalitet
som många raser uppvisar och en märkbart sämre möjlighet att göra avelsframsteg
framgent.
Säkerheten i hälsoprogrammet minskar och vi tar ett rejält kliv tillbaka istället för
framåt.
CS kan hålla med motionärerna om att även svenska exporterade hundar röntgenstatus
ska kunna registreras i SKK, men att det behövs en djupare konsekvensanalys innan
detta beslut tas.

Centralstyrelsen föreslår KF mot bakgrund av ovan:
att KF avslår motionen.
att Kennelfullmäktige ger CS i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som inkluderar
motionärerna att genomföra en konsekvensanalys och med utfallet från FCI-mötet i
Köpenhamn i beaktande komma med förslag till förändrade eventuellt rutiner för
röntgenregistreringar.
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Annelie Hultman, Svenska Brukshundklubben, yrkar bifall till motionen.
Röstlängden justerades till 170 röster.
Bodo Bäckmo, Svenska Schanuzer Pinscherklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
KF beslutade att fortsätta diskussion och ta beslut i ärendet efter lunch.

§ 44

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade att ajournera sammanträdet för lunch 12.40 - 13.45.

§ 45

Ajourneringen avslutas

Ordförande avslutade ajourneringen och sammanträdet återupptogs.

§ 46

Motion från Svenska Schnauzer Pinscherklubben, Svenska
Brukshundklubben, Svenska Spaniel och Retrieverklubben samt Svenska
Stövarklubben avseende registrering av resultat för röntgenundersökning av
höft- och armbågsleder, forts.

Eva von Celsing, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
Åke Hedhammar, adjungerad i SKK/CS, lämnade önskemål om att inte föregripa det
kommande HD-seminariet i Köpenhamn i maj 2022.
KF beslutade att tillstyrka motionen.

§ 47

Motion från Specialklubben för Västgötaspets avseende åtgärder för att öka
kvaliteten på HD-screening och diagnossättning

Specialklubben för Västgötaspets yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF att SKK i linje med
 HD-utredningen anvisningar vidtar följande åtgärder för att förbättra tillförlitligheten i
HD-bedömningen



Att en oberoende expertgrupp, tillsatt i samråd med motionären, ges
uppdraget att utforma ett generellt och obligatoriskt sederingsprotokoll att
användas vid all röntgenscreening av höftled
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Att en obligatorisk grundutbildning, kombinerad med en periodisk
”uppfräschning” för att personal som utför röntgenscreening av höftled skall
tas fram.

I bakgrunden till dessa yrkanden påtalar motionären bland annat att ”SKKs HD-resultat
fortsätter att peka åt fel håll” samt att andelen C-höfter ökar. Vidare påtalas att det skiljer i
sederingsdos mellan olika kliniker vilket motionären menar kan ge en för stor spridning av
effekten raser emellan och mellan olika individer.
I motionen påtalas även att uppföljning av utbildning för röntgande personal på kliniker
behöver förbättras. I stort speglar den här motionen tankar och åtgärder som den omfattande
HD-utredningen, som initierades av Kennelfullmäktige 2017, kom fram till och som redovisades
som förslag till åtgärder 2019.
I enlighet med beslut från KF 2019 har kontakter tagits med Veterinärförbundet angående
utveckling av sederingsrutiner.
Gällande utbildning av röntgande personal på kliniker planeras utbildning för att all personal
som arbetar med HD-röntgen har kunskap om den av FCI och SKK anvisade röntgenproceduren
och de praktiska aspekter som den innebär vid röntgentillfället. Det pågående
planeringsarbetet förväntas resultera i utbildning med start våren 2022. Detta är förslag från
utredningen som KF 2019 har antagit och som SKK/CS ska arbeta med att verkställa.
CS finner att arbete pågår inom samtliga delar, de har verkställts utom där det krävs möjlighet
att åter träffas i större grupper i enlighet med KF-besluten 2019.

CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Mats Berglind, Specialklubben för Västgötaspets, yrkar att motionen tillstyrks.
Eva von Celsing, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
Helena Skarp, SKKs kansli, informerade om att en utbildning är initierad.
KF beslutade att tillstyrka CS förslag.

§ 48

Motion från Stockholms Kennelklubb avseende utvärdering av utfall av
hälsoprogram

Stockholms Kennelklubb yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att SKK/CS väljer ut
ett antal hälsoprogram som blir utvärderade ur hälsosynpunkt, så vi säkerställer att de
gett det resultat som de var ämnade att göra.
CS har till KF lagt fram förslag i bilaga 24:10 om ett förändrat förhållningssätt gällande
hälsoprogram.
SKK har idag strax över 150 pågående hälsoprogram med olika inriktningar. I de
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utvärderingar och beslut om programmen ska fortsätta, förändras eller avslutas
kommer även de aspekter som framförs i motionen att finnas med som
utvärderingsfaktorer.
CS föreslår att motionen därmed är besvarad.
Madeleine Bäckman, Stockholms Kennelklubb, yrkar att CS förslag tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka CS förslag.

§ 49

Motion från Svenska Dvärghundsklubben angående kampanj mot
kastrationer

Svenska Dvärghundsklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF,
att SKK uttalar ett tydligt avståndstagande mot slentrianmässiga kastrationer
att ett kampanjmaterial tas fram, som innefattar blänkare i sociala medier, artiklar i
Hundsport och informationsmaterial som ska finnas till hands på olika aktiviteter.
Motionen pekar på problemet med att avelsbasen i numerärt små raser minskar och
vikten av att kunna ta tillvara så många hundar som möjligt i avel. Vidare att vissa
veterinärkliniker driver kampanj för att få hundägare att kastrera främst hanar men
även unga valpar.
CS deltar motionärens oro och att ett påverkansarbete mot slentrianmässigt kastrera
hundar är något som måste bedrivas kontinuerligt då andra aktörer har en annan åsikt
i sakfrågan.
CS har gett AK i uppdrag att göra en kartläggning av de fakta för de påståenden som
finns rörande kastration. Ett informationsmaterial håller på att göras klart under 2021,
som vänder sig till olika målgrupper rörande kastration av hundar.
I samband med den senaste NOVUS-undersökningen 2020 där hundägare tillfrågades
om olika frågor kan CS notera att den kraftiga ökning som skett av kastrationer under
2000-talet har bromsats upp på jämförelse sker mot utfallet i 2017 års NOVUSundersökning.
I Sverige är 25 % av tikarna kastrerade och 40 % av hanhundarna. Hundägarnas skäl till
varför hunden är kastrerad:
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Anledning
Att hunden inte ska påverkas av
könshormoner/beteenderelaterade skäl
Medicinska skäl
Undvika oönskad parning
Krav för att få gå på hunddagis och
Andra skäl

Tik (%) Hanhund (%)
35
60
54
18
1
16

24
31
2
7

CS föreslår KF att motionens första att-sats tillstyrks.
CS föreslår KF att motionens andra att-sats är besvarad.
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, yrkar att CS förslag tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka CS förslag.

§ 50

Motion från Svenska Terrierklubben angående förändringar i rasstandarder

Svenska Terrierklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF,
att alla förändringar av rasstandarder, oavsett anledning, alltid ska ske i nära
samarbete med rasansvarig special/rasklubb i den mån det finns
meningsskiljaktigheter avseende ordval och formuleringar ska rasansvarig special/rasklubb äga tolkningsföreträde.
Klubben pekar i motionen på grunden för gällande rasstandard samt den stora
raskännedom som krävs i arbetet med översättning av rasstandard till svenska.
Klubben menar att den uppdatering som SKKs arbetsgrupp inte gett berörda klubbar
tillfälle att yttra sig innan en ändring fastställts.
CS vill ge en bakgrund till det uppdrag som Arbetsgruppen för standardfrågor, AG
Standard, fått:
AG Standard, har som främsta uppgift att översätta FCI-standarder till svenska så
språkligt och kynologiskt korrekt som möjligt. Inom FCI gäller standarden för en av FCI
erkänd ras inom hela organisationen. Det är rasens hemland som äger standardens
innehåll och som därmed kan initiera förändringar i FCIs standard. Alla FCI-standarder
är uppställda i en av FCI fastställd mall med gemensamma rubriker och vissa fasta
formuleringar om exteriör och mental sundhet. SKKs översättningar ska därmed följa
FCIs originaltext och vara uppställda i den av FCI fastställda mallen.
Syftet med AG Standards översättningar är att gällande FCI-standarder ska göras
tillgängliga på svenska inom SKK i versioner som är språkligt och kynologiskt
konsekventa och korrekta. Detta uppnås och garanteras genom en central arbetsgrupp
med språkkunskap, erfarenhet och kynologisk kompetens som i sitt arbete även tar
emot synpunkter från rasansvariga klubbar.
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AG Standard ska enligt sin delegeringsordning ”i frågor som är av väsentlig betydelse”
”i möjligaste mån ta reda på berörda klubbars synpunkter innan slutligt beslut tas”. För
eventuella remisser ska alltid en remisstid på tre månader gälla. Därför har AG
Standard som rutin att skicka översättningen på remiss när en ny FCI-standard
innehåller omfattande och viktiga ändringar. Är ändringarna få och okomplicerade
fastställs översättningen utan remiss. Rasansvariga klubbar kan alltid skriva till AG
Standard och föreslå ändringar i en översättning.
Under 2020 inledde AG Standard ett projekt med målsättningen att uppdatera hela 92
äldre standardöversättningar som inte var uppställda i den aktuella versionen av FCIs
modellstandard. Då översättningarna är 15-25 år gamla går AG Standard även igenom
hela texten för att hitta språkliga brister och avvikelser från originaltexten. Projektets
slutliga målsättning är därmed att SKKs samtliga standardöversättningar inför 2022 ska
vara aktuella, korrekta och konsekventa.
Efter publiceringen av de uppdaterade standarderna för sju terrierraser begärde SvTeK
ändringar i samtliga standardtexter. I mars 2021 beslutade AG Standard att genomföra
vissa mindre ändringar i fyra av sju standarder. SvTeK ville nästan genomgående
behålla de gamla översättningarnas skrivningar, trots att AG Standards ändringar fört
den svenska texten närmare originalet. Det gällde till exempel den i motionen nämnda
texten under rubriken Bakgrund/ändamål som SvTeK ville ha kvar trots att den inte
existerar i FCI-standarden för tre av de aktuella raserna.
Bedömning av motionens konsekvenser vid bifall
Bedömd konsekvens av att alla ändringar i en översättning, oavsett omfång eller skäl,
skulle medföra att standarden remitteras till rasansvarig klubb med en svarstid på tre
månader:
 Arbetet med översättningar skulle i många fall kraftigt försenas utan
motsvarande vinst i kvalitet.
 Bedömda konsekvenser av att special-/rasklubb inom SKK alltid skulle ha
beslutsrätt när det gäller utformning och ordval i alla SKKs
standardöversättningar:
 Över 300 standardöversättningar som idag publiceras på SKKs webbplats och
gäller inom hela SKK kommer att ägas, kontrolleras och när som helst kunna
uppdateras av ett stort antal klubbar.
 Målsättningen att alla standardöversättningar ska vara aktuella, konsekventa
och i förhållande till originalet korrekta måste överges då detta inte längre kan
garanteras eller upprätthållas över tid.
 En konsekvent och korrekt översättning av rasstandarder förutsätter att
texterna både utarbetas och fastställs centralt av SKK. Som medlem i FCI är det
SKK som måste stå som garant för att FCI-standarden följs även i Sverige.
Samarbete och inhämtande av synpunkter från rasansvariga klubbar är
värdefullt och ska ske på ett funktionellt sätt – formerna för samarbetet kan
alltid utvecklas och förbättras. Det är lämpligt att ras- och specialklubbar får
lämna synpunkter angående standardöversättningar, däremot inte att de
slutligt fastställer texten. Tolkningar och diskussioner kring standardtexter kan
utvecklas i de domarkompendier som utarbetas av rasklubbarna.
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I grunden gäller FCIs standard även i Sverige. Översättningen till svenska är
giltig under förutsättning att den följer FCIs standard. Det är hemlandet som
kan initiera ändringar i FCIs standard, men en översättning till svenska både kan
och bör uppdateras om den har brister.

CS föreslår KF att klubbens första yrkande att förändring av rasstandarder oavsett
anledning alltid ska ske i nära samarbete med rasansvarig special- eller rasklubb
tillstyrks.
CS föreslår KF att klubbens andra yrkande att om det finns meningsskiljaktigheter
avseende ordval och formuleringar ska rasansvarig special- eller rasklubb äga
tolkningsföreträde avslås.
Johan Norgren, Svenska Terrierklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
Thomas Uneholt, SKK/CS, lämnade ett tilläggsyrkande i CS förslag enligt följande:
CS föreslår KF att om det finns meningsskiljaktigheter avseende ordval och
formuleringar med rasansvarig special- eller rasklubb ska den engelska originaltexten
stå i den svenska översättningen.
KF beslutade att tillstyrka CS förslag och tilläggsyrkande.

§ 51

Motion från Västra Kennelklubben angående bättre konsekvensanalys innan
beslut fattas

Västra Kennelklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att SKK inför
obligatorisk konsekvensanalys innan beslut av kynologisk art fattas samt att man går
igenom de regler och rekommendationer som finns inom avelsverksamheten med
avseende på tänkbara konsekvenser.
Motionären redovisar ett antal negativa effekter som kan härledas till beslut fattade
utan tillräcklig konsekvensanalys. Exempel på detta är ökat antal smuggelhundar,
födsel av hundar med färg som inte är förenlig med rasens standard och oregistrerade
hundar inom olika raser.
Motionären påtalar att SKKs avelskommitté förordar låg inavelsgrad och breddning av
avelsbasen genom att använda större del av populationen i avel, vilket denne ser har
negativa följder för hundarnas homogenitet och harmonierar dåligt med tävlan om
bästa uppfödargrupp där just homogenitet premieras och därför borde dessa avskaffas
eller reglerna göras om.
Centralstyrelsen, CS, är enig med motionären om att i SKKs arbete bör
konsekvensanalys genomsyra samtliga beslut som fattas i alla led inom organisationen,
såväl kommittéernas arbete som CS beslutsfattande. I exemplet gällande begränsning
av inavel och breddning av avelsbasen pekar motionären på punkten genetisk variation
något som är en grundförutsättning för att vi i framtiden ska kunna leva upp till SKKs
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viktigaste mål för främjande av hundarnas hälsa, tillika organisationens första
målpunkt i Stadgar för SKK, nämligen att ”väcka intresse för och främja avel av mentalt
och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar”. SKKs
Avelskommitté, som berett motionssvaret, håller med motionären om att tävlan om
bästa uppfödargrupp och premiering av homogenitet mot denna bakgrund framstår
som motsägelsefullt och motverkar ett långsiktigt hållbart avelsarbete med avseende
på genetisk variation.
Beträffande beslut som fattas för olika raser gällande avelsrestriktioner, t ex i form av
hälsoprogram, är dessa i de allra flesta fall ett resultat av önskemål och propåer från
ras- och specialklubbar med rasansvar och stor kunnighet inom sin ras.
Införande/avslutande eller andra förändringar av hälsoprogram eller avelsrestriktioner
föregås av just nulägesbeskrivningar och konsekvensanalyser, där stor vikt läggs vid att
tillse positiv hälsomässig utveckling för rasen. Ibland behöver sådant som motionären
troligtvis menar vara av kynologisk art stå tillbaka i de prioriteringar som klubbarna
gör, bland annat inom ramen för de rasspecifika avelsstrategierna.
SKKs regelverk och särbestämmelser (inklusive hälsoprogram) har nyligen utvärderats
av klubbarna inom ramen för det uppdrag som gavs SKK/AK i delegeringsordningen för
perioden 2016-2018. Uppdraget var att genomföra en generell översyn av
särbestämmelserna i SKKs registreringsregler mellan 2016 och 2020. De utvärderingar
som har inkommit till Avelskommittén ger vid hand att de allra flesta klubbar är nöjda
med sina särbestämmelser och/eller hälsoprogram och önskar ha dessa kvar.
CS menar att motionärens yrkanden är rimliga och något som SKK ska fortsätta att
arbeta för men redan idag i mångt och mycket uppfyller.
CS föreslår KF att tillstyrka motionen.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka motionen.

§ 52

Motion från Svenska Newfoundlandshundklubben angående registrering av
valpar efter föräldrar med ”icke godkänd färg”

Svenska Newfoundlandshundklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att SKK
river upp sitt beslut att valpar som registreras med ” – ej standardenlig färg”, ska ha ett
tillägg om vilken färg det gäller.
Motionären önskar att SKK återinför registreringsförbud för valpar efter föräldrar som
har ”icke standardenligt färg”.
Klubben menar att registrering av hundar med ej standardenlig färg kan leda till att
avelsbasen skulle minska då korrekt färgade hundar efter dessa föräldradjur inte skulle
vara attraktiva för avel.
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SKKs Avelskommitté, som berett motionssvaret, kan se att det har registrerats fyra
hundar med färgbeteckning X, ej standardenlig färg, under de senaste fem åren av
totalt 318 registrerade newfoundlandshundar mellan 2017 till april 2021. För de fyra
hundarna med färgbeteckningen X finns även färg angivet i SKK Avelsdata.
SKKs avelspolicy är att verka för att minska antalet avelsrestriktioner som inte är
relaterade till hundrasernas sundhet men begränsar möjligheterna till ett effektivt
utnyttjande av befintliga hundmaterial; vid behov ta bort avelshinder mellan
rasvarianter/raser, vilka bygger på olikheter i enskilda genpar till exempel färg, hårlag
och storlek. SKK/AK kan inte se att det finns anledning att gå emot policyn för att
stoppa förändringar avseende önskvärda färger hos raser som uppstår över tid.
Eftersom färg är något som uppfödaren anger vid registrering finns ett antal felkällor
att ta hänsyn till så som att det kan vara svårt att se vilken färg unga valpar har eller att
en utländsk uppfödare kan ha angivit fel färg vid export av en valp.
Inom många raser ändras standarden över tid och nya färger kan tillkomma eller bli
otillåtna vilket kan skapa förvirring över tid gällande hundar som plötsligt är tillåtna
eller otillåtna i avel.
SKK/CS vill igen påminna om att SKKs generella inställning är, precis som anges i SKKs
avelspolicy, att undvika avelsrestriktioner som inte är relaterade till hundrasernas
sundhet. Det innebär till exempel att man är tveksam till det fokus som läggs på färg
och ”felfärgade” hundar inom vissa raser.
CS vill vidare understryka att det inte är lämpligt att fatta dylika beslut gällande
registreringsregler för enskilda raser på ett Kennelfullmäktige utan det bör vara en
fråga för SKK och berörd specialklubb.
CS föreslår KF att avslå motionen.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
Efter sluten omröstning i VoteIT beslutade KF tillstyrka motionen med 96 röster mot 68.

§ 53

Justering av röstlängden

Röstlängden justerades till 168 röster.

§ 54

Motion från Svenska Dvärghundsklubben, SDHK, angående registrering av
hundar med icke godkänd färg

SDHK yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att felfärgad hund liksom avkomma till
felfärgad hund beläggs med avelsförbud om berörd specialklubb så begär.
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Motionären anför att hundar med annan färg än de som anges i rasstandarden, samt
avkommor till dessa hundar, ska beläggas med avelsförbud. Det skulle vara upp till
specialklubben att avgöra om det i en ras ska vara tillåtet att avla på hundar med ej
standardenlig färg.
SKKs generella inställning är, precis som anges i SKKs avelspolicy, att undvika
avelsrestriktioner som inte är relaterade till hundrasernas sundhet. Det innebär till
exempel att man är tveksam till det fokus som läggs på färg och ”felfärgade” hundar
inom vissa raser.
CS anser att det vore olyckligt att addera ytterligare en regel till övriga
registreringsregler och avelsspärra hundar på grund av färg. Eftersom färg är något
som uppfödaren anger vid registrering finns ett antal felkällor att ta hänsyn till så som
att det kan vara svårt att se vilken färg unga valpar har eller uppfödaren i utlandet kan
ha angivit fel färg vid export av en valp.
SKKs princip vid registrering av hundar är att registrera den färg som hundägaren,
d.v.s. den person som skriver under registreringsansökan både vid valpregistrering och
vid registrering av importerad hund, anger. I de flesta fall överensstämmer färgen
(efter översättning) på importstamtavlan med de svenska färgbeteckningarna, men
hunden registreras efter den färg som ägaren anger i sin ansökan. Hela systemet med
registrering av färg på hundar bygger på uppgiftslämnarens kännedom om färger för
den aktuella rasen och avsikt att registrera hunden med korrekt färgbeteckning. Ingen
kontroll av dessa uppgifter är möjliga att genomföra. Därför är det heller inte rimligt
att en hunds registrerade färg utgör underlag för avelsförbud.
Inom många raser ändras standarden över tid och nya färger kan tillkomma eller bli
otillåtna vilket kan skapa förvirring över tid gällande hundar som plötsligt är tillåtna
eller otillåtna i avel.
CS föreslår KF att avslå motionen.
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
Fredrik Nilsson, Svenska Pudelklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka motionen.

§ 55

Motion från Svenska Dvärghundsklubben, SDHK, angående operationer i
syfte att dölja eller avlägsna exteriöra fel och/eller osundheter

SDHK yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, där man har lämnat en motion till
Kennelfullmäktigt där man har följande yrkanden kopplade till den befintliga
blanketten för rapportering av operativa ingrepp på hundar av brakycefal ras.
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Att blanketten omarbetas i enlighet med motionärens förslag att en dialog förs
med veterinärerna om vikten av att rapportera in sådana ingrepp
Att ras- och specialklubbar sprider kunskapen om blanketten bland sina
uppfödare
Att det på sikt ska bli obligatoriskt att rapportera in sådana ingrepp, på samma
sätt som vi idag med självklarhet rapporterar in resultat av tex ögonlysning och
HD-röntgen

SDHK önskar att SKK tar hjälp av veterinärkåren för att registerföra operativa ingrepp
som utförs i syfte att åtgärda defekter hos hundar. Vidare menar motionären att
blanketten för ingrepp på brakycefala raser bör omarbetas för att vara användbar för
alla raser vid rapportering av alla kirurgiska ingrepp som görs i syfte att dölja eller
avlägsna exteriöra fel, osundheter och överdrifter.
CS tycker att intentionen med motionen är god. Tyvärr finns alltför många svårigheter
med det praktiska genomförandet av motionen. CS ser svårigheter med att avkräva
obligatorisk rapportering från hela veterinärkåren till SKK och det är inte genomförbart
med gällande lagstiftning.
Gällande höftledsröntgen som motionären tar upp som en jämförelse är detta ett
screeningprogram där hundägaren i förväg godkänner att resultatet skickas till SKK. Ett
medgivande från hundägaren är en förutsättning för att veterinären ska kunna sända
bilderna till SKK för avläsning. Undersökningar/ingrepp som inte kan göras rutinmässigt
i screeningsyfte kan inte göras obligatoriska för hundägaren att rapportera, med
mindre än att lagstiftningen skrivs om och så kallad rapporteringsplikt införs. En sådan
ändring av lagstiftningen har tidigare vid flera tillfällen föreslagits av så väl SKK
(inklusive berörd specialklubb) som veterinärer men har inte genomförts.
En risk som CS har tagit i beaktande vid införande av rapportering av tex eyetacking av
shar pei och rapportering av operativa ingrepp hos brakycefala raser, är risken att
hundägare i högre grad avstår veterinärbesök med operation som följd för att inte dess
hunds brister ska registerföras. Detta är såklart en viktig djurskyddsaspekt att ta i
beaktande.
CS är positiv till intentionen men ser inte att åtgärderna är genomförbara.
Så sent som våren 2021 har SKK deltagit i ett möte med näringsdepartementet och
informerat om det som nämns i motionen. Även önskemålet om en lagstadgad
obligatorisk anmälningsplikt för vissa operativa ingrepp nämndes. SKK får inget gehör
för det senare önskemålet.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Moa Persson, Svenska Dvärghundsklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
Ann-Christine Johansson, Västra Kennelklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka CS förslag.
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§ 56

Justering av röstlängd

Röstlängden justerads till 166 röster.

§ 57

Motion från Svenska Dvärghundsklubben angående kennelkonsulenter

Svenska Dvärghundsklubben, SDHK, yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att
 Kennelkonsulenternas verksamhet ytterligare förtydligas, så att den rådgivande
och stödjande delen lyfts fram
 En aktiv rekrytering sker, målet måste vara att det finns minst två konsulenter i
varje länsklubbsområde
 Namn och kontaktuppgifter till närmaste kennelkonsulent finns på varje
länsklubbs webbsida
 Länsklubbarna uppmanas att årligen anordna träffar där uppfödarna kan träffa
kennelkonsulenterna och få höra om deras verksamhet samt ställa frågor
 Vi arbetar för ett smidigare samarbete med länsstyrelserna
 Det tas fram ett utvärderingssystem för att förbättra och kvalitetssäkra
verksamheten
SDHK lyfter fram att kennelkonsulenterna har en viktig och ofta mycket uppskattad roll
i Svenska Kennelklubbens verksamhet, att det finns ett stort behov av fler
kennelkonsulenter i flera områden, att en kontinuerlig uppföljning och utvärdering
sker av konsulenternas verksamhet. Vidare pekar SDHK samverkan med
länsstyrelserna.
SKK arbetar fortlöpande med att lyfta fram och informera om att
kennelkonsulentverksamheten har en rådgivande roll i organisationen.
Kennelkonsulenterna är en resurs för SKKs uppfödare och efter detta motto pågår
ständigt arbetet. Information om konsulenternas roll finns att läsa på SKKs webbplats
samt i framtagna broschyrer och i artiklar publicerade i SKKs olika tidskrifter. Nya
uppfödare får även, när deras kennelnamn godkänts, skriftlig information om
kennelkonsulentverksamheten. Denna kategori av uppfödare prioriteras, även av
konsulenterna när besök planeras, allt i syfte att redan från början informera om SKK
och dess verksamhet så att nya uppfödare får en så bra start som möjligt på sin
uppfödargärning.
SKKs kommitté för uppfödarsamverkan, som nyligen tillsatts av CS, kunde i sin enkät till
landets uppfödare konstatera att det finns ett stort stöd från uppfödarhåll för
konsulenternas verksamhet.
Rekrytering av nya elever sker varje år, dock med undantag när behov/resurser saknas
eller när till exempel pandemier försvårar. SKKs mål är att under 2022-2023 utföra
minst 3 000 besök runt om i landet. Som tidigare nämnts ligger prioritering på nya
uppfödare samt även de som föder upp i större skala. Varje år ses också behoven över
i alla länsklubbsområden. Där SKK ser att behov finns söker vi då efter fler konsulenter.
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Nya elever handplockas till utbildningen då det är ytterst viktigt att inte bara
erforderlig erfarenhet från uppfödning och SKK-organisationen finns utan också en
positiv och stark social förmåga. Centralstyrelsen, CS, konstaterar vidare att behovet
av minst två konsulenter i varje länsklubbsområde är större än så, men att kvalitet går
alltid före kvantitet.
Idag publiceras kontaktuppgifter till konsulenterna på SKKs webbplats. Det är möjligt
för länsklubbarna att själva publicera kontaktuppgifter till de konsulenter som bor i
klubbens område. Det är dock inte alltid så att kennelkonsulentverksamheten styrs av
länsgränser. CS ser även mycket positivt på att Länsklubbarna bjuder in
kennelkonsulenterna för att föreläsa och informera om kennelkonsulentverksamheten.
CS har vidare avsatt budgetmedel för att under 2022-2023 kunna lägga mer resurser
på möten och samtal med landets länsstyrelser, vilket även skett under tidigare
verksamhetsperioder.
Digitalisering av besöksprotokollen är under framtagning. Förutom att detta kommer
att underlätta och kvalitetssäkra verksamheten kommer det också ge SKK möjlighet att
på ett enkelt sätt kunna utvärdera verksamheten och samla på sig värdefull statistik.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka CS förslag.

§ 58

Justering av röstlängd

Röstlängden justerades till 165 röster.

§ 59

Motion från Västra Kennelklubben om obligatorium för modertik vid
valpbesiktning

Västra Kennelklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att SKK utövar
påtryckningar på såväl veterinärkliniker som Jordbruksverket och regeringen att det
införs krav på att modertik ska vara med vid valpbesiktning.
Centralstyrelsen, CS, har diskuterat frågan och anser att grundtanken är bra- att
förhindra samt försvåra hundsmuggling. CS anser att SKK ska arbeta brett för att
verksamheten gällande illegal införsel av hundar upphör. CS ser dock att kravet i
motionen dock endast kan gälla valpar som besiktigas upp till åtta veckors ålder. Att
ställa krav att t.ex. en fodertik måste finnas kvar hos en uppfödare fram till dess alla
valpar i kullen är sålda, vilket inte alltid sker vid åtta veckors ålder, inte är realistiskt.
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CS menar, eftersom förslaget i grunden är tilltalande, att det dock kan bearbetas
ytterligare och kommer ge det uppdraget till berörd kommitté.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Ann-Christine Johansson, Västra Kennelklubben, lämnade ett tilläggsyrkande:
Att SKK utövar påtryckningar på såväl Jordbruksverket, veterinärklinker som regering
för att göra detta till ett krav för att motverka smuggelvalpar. Yrkandet gäller valpar
upp till åtta veckor.
KF beslutade att tillstyrka CS förslag med tilläggsyrkandet.

§ 60

Justering av röstlängd

Röstlängden justerades till 162 röster.

§ 61

Motion från Svenska Dvärghundsklubben angående parningsavtalet

Svenska Dvärghundsklubben, SDHK, yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att
 Texten i parningsavtalet förtydligas i enlighet med brödtexten
 SKKs jurister formulerar texten
 Det tydligt påtalas att i alltid ska använda parningsavtalet
SDHK pekar i motionen på att uppfödare står inför en delvis ny verklighet där
blandrasavel och försäljning av icke registrerade ”renrasiga” hundar blir allt vanligare.
SDHK menar att medlemmar i SKK alltid ska använda SKKs parningsavtal samt att
texten i avtalet ska skärpas.
Centralstyrelsen, CS, finner efter diskussion att motiven till motionen är lovvärda och
att flera delar av motionen kan beaktas och genomföras. CS finner dock att KF inte är
rätt instans för att besluta om detaljer i SKKs avtal. Det skulle kraftigt försämra
möjligheterna för CS att snabbt agera och ändra avtalet vid behov, mellan
kennelfullmäktigen. CS finner vidare att enbart princip- och riktningsbeslut bör fattas
av KF och att innehåll och detaljreglering bör överlämnas till CS att hantera.
SKKs chefsjurist har, på uppdrag av SKK/UKK, att ständigt hålla samtliga av kommitténs
avtal uppdaterade och aktuella. Hänsyn till uppdateringar tas av olika skäl,
adressändring, lagändring, grundregeländring osv.
Avseende parningsavtalet finns ett behov av uppdatering. CS kommer därför ta SDHKs
förslag i beaktande. Chefsjuristen blir ytterst ansvarig för formuleringarna tillsammans
med övriga jurister såväl som kommitténs ledamöter.
Vad gäller att göra det till ett krav för SKKs uppfödare att använda parningsavtalet så
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finner inte CS att kravbördan på uppfödare inom SKK behöver öka. Det är CS
uppfattning att SKKs parningsavtal används i stor utsträckning och rekommenderar att
så görs, men att det inte att det ska vara en tvingande grundregel.
CS tar i beaktande de åsikter som lyfts fram vid nästa uppdatering av avtalet samt
fortsätter att arbeta för att förenkla och underlätta såväl som att hjälpa SKKs
uppfödare.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
Daniel Grankvist, Örebro Läns Kennelklubb, yrkar att motionen tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka CS förslag.

§ 62

Motion från Västra Kennelklubben om obligatorisk uppfödarutbildning

Västra Kennelklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att man som uppfödare
måste ha genomfört SKKs uppfödarutbildning för att få registrera kennelnamn.
Centralstyrelsen, CS, har diskuterat frågan och anser att SKK ska vara en inkluderande
och inte en exkluderande organisation. SKK ska arbeta för att göra det lättare att föda
upp hundar inom organisationen och inte svårare, detta genom att bland annat
erbjuda frivilliga utbildningar till våra uppfödare. Vid KF 1983 beslutades det att den då
obligatoriska utbildningen för kennelnamn skulle tas bort då man vid det tillfället inte
var nöjd med bestämmelsen. CS konstaterar vidare att det via Djurskyddslagens
föreskrifter (SJVFS 2019:27 Statens jordbruksverks föreskrifter om tillståndsplikt för viss
djurhållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur;) i dag redan finns lagstadgat krav på
adekvat utbildning om man som uppfödare föder upp mer än tre kullar/år eller
bedriver yrkesmässig uppfödning.
CS menar även att det också kan finnas en ekonomisk faktor som är nog så viktig i
sammanhanget. Att som nystartad kennel, förutom de faktiska uppstartskostnaderna,
som införskaffandet av avelsmaterial, utrymmen, kostnad för kennelnamn o.s.v. också
ska behöva bekosta en utbildning kan innebära att någon väljer att avstå att föda upp
inom SKK.
CS vet att det i dag finns en reell och växande marknad av uppfödare som yrkesmässigt
föder upp hundar utanför SKK-organisationen. Dessa uppfödare har inga andra krav än
att de ska uppfylla lagtextens föreskrifter. Att lägga på ytterligare krav på våra blivande
uppfödare än de redan existerande, som diverse hälsoundersökningar samt
mentaltester för att få föda upp inom SKK anser CS därför inte är rätt väg att gå.
CS vill genom stimulans, information och uppmuntran stödja att nya blivande
uppfödare genomför SKKs uppfödarutbildning. CS har i sitt budgetförslag för
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kommande verksamhetsperiod lagt in en ekonomisk kompensation till den som
genomför SKKs uppfödarutbildning. Person som inom två år efter genomförd
utbildning ansöker om ett kennelnamn hos SKK får t.ex. en rabattcheck i
storleksordningen 1 000 kr i SKKs webbshop, för köp av tjänster eller produkter.
CS anser att det är av stort kynologiskt värde att en så stor andel som möjligt av den
raspopulations som finns i Sverige är registrerad i SKK. Det ska även vara enkelt att
härleda en hund till vilka linjer den har i sin härstamning genom att ett kennelnamn
finns registrerat. Idag har drygt 95 % av registrerade hundar ett kennelnamn.
CS föreslår KF att avslå motionen.
Ann-Christine Johansson, Västra Kennelklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
Röstlängden justerades till 156 röster.
Efter sluten omröstning med VoteIT beslutade KF med 84 röster mot 69 att avslå
motionen.

§ 63

Motion från Svenska Terrierklubben, SvTeK, angående
exteriörbedömning efterpandemin

Svenska Terrierklubben yrkar att exteriörbedömning som
avelsutvärderingsform permanentas.
Exteriörbedömningar infördes under hösten 2020 som en följd av att möjligheten
attgenomföra ”vanliga” officiella utställningar var mycket begränsad utifrån
restriktionerna för att minska smittspridning i samhället. Syftet var att kunna
erbjudamedlemmarna någon form av exteriör avelsutvärdering samt möjlighet till
exteriör meritering genom att erhålla ett kvalitetspris även under rådande
pandemi.
Efterfrågan på exteriörbedömningstillfällen har varit stor över hela landet.
Exteriörbedömningarna har reglerats genom anvisningar som SKKs
Utställningskommitté utfärdat, vilka har baserats på tillämpliga delar av
SKKsUtställningsregler.
I det stora hela har verksamheten fungerat bra även om förutsättningarna har
varieratberoende på vilka restriktioner som myndigheterna utfärdat vid olika
tidpunkter.
Att införa exteriörbedömning som en ordinarie möjlighet att få ett kvalitetspris på
sinhund i syfte att fler hundar ska bli exteriört utvärderade skulle vara en positiv
utveckling. Det skulle även kunna fungera som en inkörsport för hundägare att bli
intresserade av den vanliga utställningsverksamheten.
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CS föreslår KF att CS får i uppdrag att ta fram ett anpassat regelverk för
exteriörbedömningar, att de införs under en treårig provperiod med start under
2022samt att verksamheten utvärderas av CS under provperioden och om den
faller väl ut,blir permanent.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Ann-Christine Johansson, Västra Kennelklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka CS förslag.

§ 64

Motion från Västra Kennelklubben angående Coronanpassad ny typ av
utställning, grupputställning

Motionären drog tillbaka motionen.

§ 65

Motion från Svenska Brukshundklubben angående förändrade
utställningskritiker

Svenska Brukshundklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att Svenska
Kennelklubben ska arbeta för att utställningskritikerna omarbetas i syfte att kunna
digitaliseras och bättre syfta till att vara ett verktyg för avelsutvärdering.
Motionären anser utställningarna behöver ses över, moderniseras och digitaliseras.
Motionären anser vidare att dagens utformning av utställningskritiker behöver
omarbetas av två orsaker, dels för att kunna digitaliseras på ett enkelt sätt, dels för att
kunna användas av rasklubbar för att göra en mer strukturerad avelsutvärdering.
Motionären har dessutom bifogat några olika exempel på hur utställningskritikerna
skulle kunna se ut.
CS ser positivt på att digitalisera utställningsadministrationen kring våra
hundutställningar där ett syfte bland flera är att lättare kunna tillgängliggöra kritiker
från hundutställningar som ett verktyg för avelsutvärdering.
CS har gett VD i uppdrag att ta fram olika alternativ och tekniska lösningar på hur vi
kan digitalisera utställningsadministrationen. I den kravspecifikation som ligger till
grund för uppdraget så finns digitalisering och sökbarhet av domarens utlåtande ,
kritik, och prissättning med som ett urvalskriterium. Innan CS fattat beslut om vilket
eller vilka system som ska införskaffas så vore det oklokt att redan nu fastställa hur
kritiken ska utformas, det kommer i ett senare skede.
Något av det viktigaste för domare är att hitta och premiera rastypiska hundar. Det
hittar man inte genom att föra protokoll och gradera enligt motionärens exempel.
Motionärens förslag gör att det blir mer som en besiktning än en bedömning.
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Poänggraderingen som föreslås skapar också problem då det skulle kräva mycket
utbildning av såväl ringsekreterare som domare. Inte minst skulle det vara ett stort
problem att hantera för våra inbjudna utländska domare då denna typ av
poängsättning inte förekommer på övriga FCI-länders hundutställningar. Vidare ser CS
en stor risk i att börja poängsätta detaljer som, i förlängningen, skulle utmynna i ett
fastslaget pris. Det är inte poäng och detaljer som är viktigast vid en
exteriörbedömning utan typ och helhet.
CS ser det som viktigt att domarna kan utforma sina kritiker med löpande text för att
på ett mer fritt sätt kunna bedöma och lägga ut texten för de rastypiska detaljerna.
Dessa varierar för olika raser och det gör det svårt att utforma en ”mall” som fungerar
för alla raser. CS tror också att en kritik med löpande text är betydligt trevligare att få
för utställaren än ett formulär som motionären föreslår.
CS föreslår KF att avslå motionen.
Gunilla Andersson, Svenska Brukshundklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
KF beslutade att avslå motionen.

§ 66

Motion från Svenska Brukshundklubben, SBK, angående differentierade
sanktionsnivåer i händelse av inställda arrangemang

Svenska Brukshundklubben, SBK, yrkar på att Svenska Kennelklubben tydligt ska
strukturera olika sanktionsnivåer för de fall klubbar behöver ställa in arrangemang.
I vissa fall har SKKs Utställningskommitté genom åren dragit in en klubbs planerade
utställningar de följande åren då klubben i sent skede ansökt om att ställa in en
tidigare beviljad utställning. Detta berodde som regel på att klubbar bytt styrelser, ny
styrelse hade inte tillräckligt med erfarenhet till att arrangera en utställning och andra
liknande orsaker.
Det har uteslutande varit ras- och specialklubbar som av skäl enligt ovan önskat ställa
in beviljade utställningar.
Sedan 2020 har flera utställningar ställts in eller flyttats till följd av den pandemi som
har påverkat och omöjliggjort i stort sett alla utställningar, prov och tävlingar. Detta
har inte i något fall påverkat klubbens möjligheter till att genomföra utställningar
kommande år.
För att få en större tydlighet kring vilka konsekvenser en sent inställd utställning kan få
är det positivt att i enlighet med motionens anda göra en översyn av denna hantering.
CS föreslår KF att tillstyrka motionen.
Piia Nora, Svenska Brukshundklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka motionen.
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§ 67

Motion från Svenska Spaniel och Retrieverklubben angående att arbeta för
ändrade skatteregler för domare inom SKKs organisation

Svenska Spaniel och Retrieverklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att KF
ger Centralstyrelsen i uppdrag att arbeta för att åtminstone domare inom viltspår,
jaktprov och bruksprov ska inkomstbeskattas på samma sätt som domare inom idrott,
samt att uppdraget ska redovisas skriftligen på KF samt på Specialklubbskonferensen
de år det inte är KF. Uppdraget ska fortgå tills att domare inom viltspår, jaktprov och
bruksprov inkomstbeskattas på samma sätt som domare inom idrott.
CS delar motionärens åsikt om att den skillnaden mellan Riksidrottsförbundets, RF, anslutna förbund och andra föreningar som inte är anslutna till RF, är orättfärdig.
Skillnaden beror på att RF och de förbund som är anslutna till RF har ett undantag i
skattelagstiftningen.
SKK bistod Småland-Ölands Kennelklubb i ett skattemål rörande kravet på att betala
sociala avgifter på utbetalda domararvoden. SKK förlorade rättsfallet i högre
rättsinstans. CS har därefter valt att samarbete med Svenskt Friluftsliv i dessa frågor.
Skälet till detta är att CS tror att det finns större möjlighet att genom samarbetet få till
en förändring av gällande skattelagstiftning.
CS anser inte att det bör vara den begränsning som föreslås i motionen. Ett nytt
regelverk vad gäller skatteregler för utbetalda arvoden bör gälla alla typer av domare
och andra funktionärer som behövs för att arrangera en utställning, prov, tävling eller
beskrivning.
CS föreslår KF att motionen bifalls med det tillägget att nya skatteregler för utbetalda
arvoden ska gälla alla kategorier av domare och funktionärer. Inriktningen är fortsatt
att arbetet sker inom ramen för SKKs medlemskap i Svenskt Friluftsliv.
Torbjörn Håkansson, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, yrkar att motionen
tillstyrks med tillägget att sista meningen i CS förslag stryks.
CS anslöt sig till Svenska Spaniel och Retrieverklubbens förslag.
KF beslutade att tillstyrka CS justerade förslag.

§ 68

Motion från Svenska Brukshundklubben angående tydlig skillnad i
stambokföringsavgifter

Svenska Brukshundklubben, SBK, yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att KF
beslutar att Svenska Kennelklubben verkar för en tydligare skillnad i
stambokföringsavgifterna för arrangörer som använder elektronisk överföring av
resultat.
SBK framför att ett antal special- och verksamhetskubbar har utvecklat egna
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tävlingssystem som är anpassade för deras specifika verksamhet och i dessa finns
oftast inlagt automatiska överföring av resultat till kennelklubbens register. Dessa
system har förbättrat redovisningen och minimerat arbetet för Svenska
Kennelklubben. Detta borde också rendera en tydlig lägre kostnad för arrangörerna
som använder dessa system.
Utöver prisskillnad mellan hur resultaten rapporteras in till SKK så finns även en
avgiftsskillnad för om den specifika verksamheten ska täcka särskilda
verksamhetskostnader som SKK har. T.ex. är avgiften för BPH 200 kr/resultat på grund
av att SKK har specifika kostnader för kvalitetssäkring av BPH på drygt 500 000 kr/år.
Idag rapporteras ca 95 % av alla resultat digitalt för utställning, prov, tävling och
beskrivning. Dessa har redan en lägre avgift än de resultat som rapporteras in
manuellt. I enstaka fall har SKK valt att även rabattera resultat som registrerats
manuellt och där särskilda skäl funnits.
CS menar att stambokföringsavgiftens storlek och skillnad mellan de olika
verksamheterna ska baseras på hur resultatet rapporteras till SKK. Hänsyn ska även tas
till nivån på de kostnader SKK har för verksamheten. Sammantaget ska
stambokföringsintäkterna vara i nivå med de kostnader SKK centralt har för utställning,
prov, tävling- och beskrivningsverksamheten.
CS delar motionärens uppfattning om att det ska vara en tydlig skillnad på nivån för
stambokföringsavgifterna om den rapporteras digitalt eller manuellt till SKK. Detta ska
klart framgå i de avgifter som debiteras.
CS föreslår KF att tillstyrka motionen.
Lars Carlborg, Svenska Brukshundklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka motionen.

§ 69

Motion från Spaniel och Retrieverklubben angående uppdaterat datasystem
för stambok, utställningar m.m.

Svenska Spaniel och Retrieverklubben. SSRK, yrkar att Kennelfullmäktige beslutar om
att avsätta fem (5) miljoner kronor av upplupen vinst till att externt upphandla
utveckling av ett nytt system för hantering av stamböcker, avelsdata, köpahund.se
m.m.
Att ge Centralstyrelsen i uppdrag att genomföra en upphandling avseende nytt system
för stambok, avelsdata, köpahund och utställningsadministration senast 31 mars 2022
med krav på slutleverans och driftsättning senast 30 juni 2023.
Att vid behov täcka utvecklingskostnaden genom ett lån, samt att förklara punkten
omedelbart justerad.
SSRK pekar i sin motion på problem som nuvarande IT-system har för
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Att hantera olika krav som finns rörande olika raser
Att SKKs IT-avdelning inte har tillräckliga resurser eller kompetens
Att tillräcklig prioritet inte ges åt IT-utveckling
Att ekonomiska medel ska avsättas för att externt upphandla ett nytt system.
CS kan dela frustrationen av att inte alla önskemål och olika nyutvecklingar av IT-stöd
kan realiseras i den takt som de ställs.
Det är KFs och CS ansvar att säkerställa att SKKs ekonomiska verksamhet har en
stabilitet så att också stora förändringar i omvärlden eller lagstiftningen kan hanteras.
CS menar att skapa en stor lånefinansiering av SKK IT-utveckling skulle riskera den
ekonomiska stabilitet som idag finns i SKKs ekonomi.
IT-utveckling är kostsam och de belopp som SSRK anför kommer inte på långa vägar att
räcka till. Våra kollegor i Finska Kennelklubben utvecklade sitt IT-stöd för
utställningsadministration för ca 10 år sedan. Kostnaden blev ca 20 mnkr för denna
enskilda programutveckling.
Effekten av om SKK inte har en sund ekonomisk stabilitet finns i ett färskt exempel hos
Norsk Kennel Klub, som hotades av ekonomisk konkurs då klubben fick stora
svårigheter 2020 i samband med de begräsningar som pandemin medförde. Två viktiga
orsaker var obalans i Norsk Kennel Klubs ekonomin och önskemål/beslut om nya
kraftiga IT-investeringar.
SKKs grundsystem för hantering av resultat från utställning, prov, tävling och
beskrivning samt olika hälsodata och inte minst de olika specifika regler som finns för
de över 300 olika hundraser som är så pass unika att de har fått utvecklats specifikt för
SKKs behov. För många andra behov som finns har SKK i allt större utsträckning
övergått till mera standardiserade IT-system för att lösa specifika behov.
Vid all utveckling så är det ett samspel mellan IT-utvecklarna och den personal på
kansliet som behöver IT-stödet som måste resursanpassas. SKKs regelverk idag
gällande de över 300 olika hundraser är väldigt skiftande och innebär att ITutvecklingen blir kostsam och tidsödande. Ett dagsaktuellt exempel är den utveckling
som skett under senare år av valpregistrering online där många av de rasspecifika krav
som finns innebär en stor utmaning.
SKKs nuvarande årliga kostnad för IT är ca 12 mnkr exklusive inköpta externa konsulter
som från tid till annan engageras för specifika projekt. Denna senare kostnad aktiveras
inom ramen för SKKs balansräkning och kostnadsförs under fem-tio år. Per 31
december 2020 uppgår dessa investeringar till 8,3 mnkr. Det avser externa
utvecklingskostnader under de tre senaste åren, 2018-2020. Det är i huvudsak
utveckling av valpregistrering online och nytt IT-stöd för hantering av röntgenbilder.
CS menar att det vore mycket olyckligt att i pengar och tid precisera när olika system
ska vara klara, då det inte låter sig göras så enkelt som SSRK föreslår.
CS är väl medveten om den kritik som finns med att olika behov av IT-stöd inte kunnat
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levereras i den takt som önskats. CS avser att säkerställa att ekonomiska resurser
avsätts, utan att det riskerar SKKs övergripande ekonomiska stabilitet. Detta för att ITutvecklingen bättre ska tillgodose kraven och önskemålen från både kansliet som stöd
till klubbar och medlemmar.
CS föreslår KF att avslå motionen.
KF beslutade att avslå motionen.

§ 70

Motion från Svenska Molosser och Herdehundsklubben, Svenska Spets- och
Urhundklubben, Svenska Brukshundklubben, samt Svenska
Dvärghundsklubben samt liknande motion från Svenska Dvärghundsklubben
angående att byta ut dagens registreringsbevis

Klubbarna yrkar i motionerna till Kennelfullmäktige, KF, att KF ger Centralstyrelsen, CS,
i uppdrag att arbeta med att ta fram ett pass enligt intentionerna i brödtexten. att KF
ger CS i uppdrag att undersöka möjligheten till att intyga hundens vaccinationer digital
före utställning/prov.
Motionerna framför att dagens registreringsbevis med stamtavla och
”vaccinationsbevis” idag till stor del har spelat ut sin roll. Förslag framförs att ta fram
ett pass istället där vaccinationer, avmaskningar etc. ska fyllas i. Inspiration har
hämtats från ridsportens hästpass. Vidare skulle en digitalisering av vaccineringar
kunna innebära att vaccinationskontroller vid utställning, prov och tävling kan ske
smidigare.
CS konstaterar att gällande lagstiftning för utfärdande av djurpass skiljer sig åt. För
häst har EU-förordningen gett möjlighet för Jordbruksverket att delegera rätten att
utfärda hästpass till hästorganisationer. Denna lagstiftning är för närvarande under
revidering av EU och nya regler beräknas klara att presentera 2022.
För hundpass är EU-förordningen, som därmed är svensk lag, mer strikt och ger ingen
rätt till Jordbruksverket att delegera rätten att ta fram pass till en förening som SKK.
För ett antal år sedan ansökte SKK att få denna möjlighet att utfärda hundpass men
fick avslag på grund av gällande lagstiftning.
CS ser därför en stor risk att ett eget SKK-pass skulle av hundägare missförstås och tro
att det även var en giltig handling för att resa ut/till Sverige.
CS tillstyrker å andra sidan att få ett uppdrag att utreda om det är lämpligt att
komplettera nuvarande registreringsbevis för hundar med även en digital kopia samt
att se på fortsättningen att utveckla ett digitalt vaccinationspass som skulle kunna
användas inom SKK-organisationen och även på sikt i andra FCI-länder. Förebild skulle
kunna vara det vaccinationspass som är under framtagande av EU rörande covid-19
vaccinationer.
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CS föreslår KF att avslå motionerna men tillstyrkan till förslaget att CS får ett uppdrag
linje med motionens intentioner.
KF beslutade att tillstyrka CS förslag.

§ 71

Motion från Stockholms Kennelklubb angående att organisationen behöver
en kommunikatör

Stockholms Kennelklubb, STOKK, yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att Svenska
Kennelklubben avsätter medel för att anställa en kommunikatör som verkar både
internt och externt.
STOKK anser att SKK behöver vara mer modern och kommunikativ, både inåt och utåt,
och att vår dialog måste skötas mer professionellt.
En kommunikatör skulle också kunna förbättra uppfödarnas, klubbarnas och SKKs
relationer kring regler och andra diskussioner genom sin specialkompetens i att
undvika bråk och skapa sätt att komma framåt mer än att fastna i ändlösa diskussioner
och osämja.
CS delar motionärens syn på vikten av att SKK har bra kanaler att kunna kommunicera
sina ställningstaganden, regler etc. både till medlemmar, klubbar som vår omvärld.
SKKs vd och presstalesperson står inför pensionering och båda har i sina roller haft
uppdrag att kommunicera SKKs ståndpunkter i olika frågor i samverkan med styrelse,
kommittéer och andra delar av SKKs kansli. SKK har sedan 1 augusti en ny VD anställd
och en av hans viktigare uppgifter är att organisera kansliets arbete. Det finns starka
skäl att göra en översyn och prövning om hur denna funktion på SKKs kansli ska
organiseras framöver. Det kan ske både genom anställd personal som anlitande av
extern kompetens. CS menar vidare att det vore felaktigt att KF beslutar om vilken typ
av tjänster som ska tillsättas på SKKs kansli.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Madeleine Bäckman, Stockholms Kennelklubb, yrkar på ett tillägg i CS svar: att öka
kommunikationen inte bara externt utan även internt.
CS anslöt sig till förslaget.
KF beslutade att tillstyrka CS justerade förslag.

§ 72

Motion från Svenska Dreverklubben angående ekonomisk
ersättning vid rovdjursskada eller dödsfall till följd av rovdjursangrepp
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Svenska Dreverklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att SKK ska få till stånd
en förändring på detta problem så att staten tar kostnaderna för ersättning vid
rovdjursskada eller dödsfall till följd av rovdjursangrepp och inte försäkringsbolagen
vid de för detta ändamål lämpliga instanser t.ex. riksdagen, Naturvårdsverket,
länsstyrelsen m.m.
Centralstyrelsen, CS, främst SKKs Jakthundskommitté, JhK, arbetar ständigt med att
påverka myndigheter via remissvar i denna typ av frågor. I det exempel som anges i
motionen har SKK haft ett nära samarbete med Svenska Jägareförbundet.
CS/JhK kommer kommande verksamhetsperiod att jobba med den typen av frågor, och
motionärens yrkande ryms inom föreslagen verksamhetsplan.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Charlotte Jonsson, Svenska Dreverklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
KF beslutade att tillstyrka CS förslag.

§ 73

Motion från Sveriges Hundungdom angående att Sveriges Hundungdom
undantas från tidigare KF-beslut och beviljas publicera oregistrerade hundar
i reportage på sina egna medlemssidor i tidningen Hundsport

Utifrån tidigare KF-beslut anser Sveriges Hundungdom, SHU, att inte alla deras
medlemmar får samma möjlighet att uppmärksammas eftersom de enbart måste välja
ut deltagare med rashundar. Allt detta utifrån ett val som oftast inte är barnets eller
ungdomens eget. Att få komma med på bild i ett reportage i Hundsport eller för att
deras engagemang uppmärksammas kan ge incitament för att fortsätta sitt nyfunna
intresse inom hundvärlden och sporra nästa generation ideella hundägare inom
verksamheten.
CS delar SHUs grundsyn att SKK och inte minst Sveriges Hundungdom ska ha en
inkluderande roll och det är viktigt som inkörsport för ungdomar till hundsporten.
CS avser dock att hundar utan stamtavla benämns som blandras.
CS föreslår KF att tillstyrka motionen.
Johanna W-Berglund, Sveriges Hundungdom, yrkar att motionen tillstyrkas.
KF beslutade att tillstyrka motionen.
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§ 74

Motion från Svenska Dvärghundsklubben angående tidningen
Hundsport

Svenska Dvärghundsklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att det mycket
tydligt påtalas för Hundsports redaktion att innehållet måste motsvara SKKs mål.
CS konstaterar att ett misstag skett i och med att en fråga i ett publicerat korsord
innehöll en fråga som skulle besvaras med namn på en icke erkänd ras.
Redaktionen har beklagat misstaget och att det inte upptäcktes innan publicering.
Tidningens redaktion är väl medveten om att publicering som rör blandraser inte ska
förekomma.
CS föreslår att motionen därmed är besvarad.
Lars-Olof Carlén, tillstyrker CS förslag.
KF beslutade att tillstyrka CS förslag.

§ 75

Motion från Svenska Dvärghundsklubben angående vikten av att
använda adekvat terminologi

Svenska Dvärghundsklubben yrkar i motion till Kennelfullmäktige, KF, att SKK slutar att
använda begreppet ”trubbnosar” och istället använder ordet ”brakycefala”.
CS instämmer i att ordet ”brakycefala” i huvudsak ska användas och när det är lämpligt
även kan kompletteras med ordet ”kortnosig”.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Sara Nordin, Svenska Dvärghundsklubben, yrkar att motionen tillstyrks.
CS anslöt sig till Svenska Dvärghundsklubbens förslag.
KF beslutade att tillstyrka motionen.

§ 76

Sammanträdet avslutas

Svenska Kennelklubbens nyvalde ordförande, Thomas Uneholt, avslutade med att säga
att det här Kennelfullmäktige kommer att gå till historien och kommas ihåg lång tid
framöver. Jag hoppas dock att det inte ska kommas ihåg som ett stridigt och
splittrande KF utan att var starten till att bygga ett transparent, modernt och ledande
SKK för våra hundar i samhället.
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För att kunna utveckla och anpassa SKK till en modern organisation så behöver man ett
modernt ledarskap som är drivande, engagerat och har framtidsvisioner. SKK måste bli
en mer proaktiv organisation och bygga broar externt och internt. En viktig sak är att
SKK måste bli mer transparent och modern som organisation inom t.ex. IT, vilket tar
fart med stormsteg nu, till hur vi ska få dagens ungdomar att engagera sig i
föreningsarbetet. Organisationen behöver på alla plan blir mer välkomnande och
inbjudande.
Nya och gamla valpköpare ska se det som självklart att välja att köpa en rashund från
en uppfödare inom SKK-organisationen och aktivera sig i SKKs alla verksamheter.
Jag kommer att sätta hälsan och sund avel högst på min åtgärdslista. Här handlar det
om att bygga tillit och samarbete mellan moderorganisationen och våra ras- och
specialklubbar. Jag kommer att höga krav, visa på ett starkt ledarskap och det kommer
att bli tufft för några av er, smärtsamt på vissa håll och kanter, det är absolut
nödvändigt. Om det är någonstans SKK ska vara proaktiv så är det på detta område,
annars blir det myndigheterna som kommer att bestämma om hur vi ska bedriva avel
med våra hundar.
Jag kommer att lägga fokus på våra uppfödare, utan våra uppfödare finns inget SKK.
Det är för mig viktigt och centralt att du som uppfödare får stöd, uppskattning, känner
tillit från din moderorganisation, för ditt gedigna avelsarbete. Jag vill fortsätta den
inslagna vägen att lyfta kunskap och utbildning av såväl hundägare, uppfödare och
funktionärer. För mig är det viktigt att hålla hög kvalitet i det vi gör, det gör oss
attraktiva, vi skapar glädje och gemenskap inom organisationen.
Jag vill också öka SKKs engagemang och röst i samhället för att stoppa hundsmuggling
och oseriös massimport av hundar i allmänhet men framför allt av rashundar. Vi
kommer inte att få ordning på en sund avel av rashundar om det inte stoppas eller
minimeras.
Jag vill också verka för att SKK ska få en klar och tydlig vision, där Centralstyrelsen blir
mer strategisk än operativ. Med dessa ord vill jag tacka presidiet, tacka SKKs
deltagande kanslipersonal och övriga delegater och övriga som bidragit till ett mycket
trevligt Kennelfullmäktige.
Ordförande, Thomas Uneholt, förklarade Kennelfullmäktige 2021 för avslutat.
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