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SKK/KUS nr 5-2021
2021-10-12
§ 47 - 56

Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för
uppfödarsamverkan 12 oktober 2021.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Bo Skalin, ordf., Monica Stavenborn, Patrik Cederlöf (§ 47 – 55)

Adjungerade:
Helena Nyberg, Åsa Lindholm (journalistisk bevakning)
Anmält förhinder:
Eva Eriksson, Jeanett Lemmeke, Thommy Sundell

Protokoll:
Anna Ackenäs

§ 47

Sammanträdet öppnas

Bo Skalin öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 48

Val av justerare

Monica Stavenborn utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
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§ 49

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 50

Föregående protokoll

Protokoll 4-2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ 51

Övriga protokoll och protokollsutdrag

Protokollsutdrag från UK nr 4 § 92 2021
KUS har fått en fråga från UK, att diskutera nya mer kostnadseffektiva sätt att
producera program till SKK Play.
Johan Sandström från UK och Patrik Cederlöf har haft ett förberedande möte där de
har diskuterat olika alternativa kommunikationsvägar.
Frågan kommer att diskuteras vidare på nästa kommittémöte som då delvis kommer
att vara tillsammans med UK.
KUS tackade för informationen

§ 52

Bordlagda ärenden

a) § 12 -2020 Framtidsarbete för KUS
KUS har gett i uppdrag åt Ulf Uddman att undersöka möjligheten att förlänga
besiktningsprotokollets giltighetstid från 7 till 10 dagar.
Kommittén beslutade att punkten ska vara fortsatt bordlagd. Konsumentköplagen
håller på att ses över vad det gäller lagstiftning för försäljning av levande djur. Där kan
detta komma att påverkas.

§ 53

Information från sekreteraren

a) Sekreteraren informerade om att reseräkningarna kommer att bli digitala från
och med 1 januari 2022. Efter mötet kommer ledamöterna att få en
presentation om reseräkningarna och inloggningsuppgifter skickade till sig.

SKK/KUS nr 5-2021
2021-10-12
Sida 3/4

b) Ett nytt digitalt uppfödarmöte är planerat till november 2021. Mikael Nilsson
kommer att föreläsa om hur det är att vara utställningsdomare. Föreläsningen
heter ”I huvudet på en domare”.
c) Enkäten till de uppfödare som endast tagit en eller två kullar och sedan slutat
att föda upp kommer att gå ut under vecka 41. Enkäten kommer att skickas ut
till de som tagit max 2 kullar under tiden 2011-01-01 – 2016-09-28.
KUS tackade för informationen.

§ 54

Information från ledamöterna

Helena Nyberg
Uppfödarrådgivningen
Under november kommer SKK tillsammans med Agria starta en stödlinje för
uppfödare. Den kommer att finnas som en tjänst i Agria vårdguide. KUS har utsett
några uppfödare som ska bemanna stödlinjen. I mitten på november kommer de
utsedda uppfödarna genomgå två utbildningsdagar. KUS fick ta del av
utbildningsplanen.
KUS tackade för informationen.

§ 55

Nästa sammanträde

Kommitténs nästa sammanträde är den 7 december 2021 på SKKs kansli.

§ 56

Sammanträdets avslutas

Kommitténs ordförande, Bo Skalin, tackar kommittén och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:

Anna Ackenäs
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Justeras:

Bo Skalin

Justeras:

Monica Stavenborn

Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.

