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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 10 
februari 2022. 
 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Thomas Uneholt, Magnus Jensen, Maritha Östlund-Holmsten, Bengt Pettersson, Bo 
Skalin, Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Ove Johansson, Jörgen Oinonen 
 

Suppleanter: 

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

Adjungerade: 

Kees de Jong, Kjell Svensson, Lotta Bengtsson, personalrepresentant, Petra Waleij, 
Helena Skarp § 28 
 

Anmält förhinder:  

 

Protokoll: 

Annika Klang 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

 
Thomas Uneholt öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna och ett 
särskilt välkomnande till Petra Waleij som representant för SKKs ledningsgrupp. 
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§ 2 Val av justerare 
 
Eva Lejdbrandt och Agneta Ståhle valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
 
§ 3 Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 4 Föregående protokoll 
 
a) § 153 a) Överklagan av avauktoriserad domare 
CS har tagit del av överklagan från avauktoriserad domare.  
 
CS diskuterade ärendet och beslutade att stå fast vid tidigare beslut och avslå 
överklagan. 
 
b) § 173, § 132 Miniature american shepherd, MAS 
CS har tagit del av protokollsutdrag där AK står fast i sin tidigare uppfattning. Efter en 
kort diskussion beslutade CS att AK avvaktar med slutligt förslag till CS efter det att 
frågan åter diskuterats i NKU. 
 
c) § 176 Uppföljning av tidigare beslut,. b) Samverkansgruppen för hundvälfärd 
VD har varit i kontakt med Jordbruksverket angående deras deltagande i 
Samverkansgruppen. Jordbruksverket meddelade att deras intentioner är att delta 
men p.g.a. hög arbetsbelastning har det tills nu inte alltid varit möjligt. 
 
CS noterade informationen. 
 
d) § 187 c) Avstängning domare 
CS har tagit del av anhållan om att tiden för avstängning ska kortas med en månad. CS 
beslut togs den 8-9 december och nådde domaren i början av januari 2022. 
 
Efter en kortare diskussion beslutade CS att stå fast vid tidigare beslut och avslå 
anhållan. 
 
Ove Johansson anmälde jäv och lämnade sammanträdet. 
 
e) § 188 b) Överklagan av CS-beslut från den 8-9 december 
Samarrangemanget med Blekinge, Nordskånska och Sydskånska kennelklubbarna 
överklagar CS beslut från december 2021 om att få ändra status på en utställningarna 
vid tredagarsarrangement 2024. 
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Klubbarna anser att det är av största vikt för arrangemanget att de kan arrangera två 
internationella utställningar. Det kommer att gynna både svenska och utländska 
utställare och öka intresset för hela evenemanget. 
 
CS har förståelse för klubbarnas argumentation men också för Utställningskommitténs 
tolkning av KF-beslutet som stipulerar att fördelningen på utställningar ska vara 1/3 av 
vardera kategorin nationell, internationell och nordisk. 
 
Då CS efter en lång diskussion var oeniga om hur beslutet skulle formuleras gjordes en 
omröstning som utföll med 6 röster mot 3 för att ändra status så att fördelningen för 
2024 blir: 24 maj Internationell, 25 maj Nordic och 26 maj Internationell utställning. 
 
CS har i sitt beslut beaktat KF-beslutet från 2019. CS beslut är också ett undantag för 
detta specifika tredagarsarrangemang. 
 
CS har initierat en diskussion om att till KF 2023 lämna en proposition om en 
förändring av KF-beslut 2019, § 63. 
 
Bengt Pettersson, Eva Lejdbrandt och Agneta Ståhle reserverade sig mot beslutet. 
 
Birgitta Bernhed lämnade avvikande mening. 
 
Då Ove Johansson inte deltog under denna punkt var Anna Fors Ward ordinarie 
ledamot. 
 
Ove Johansson återkom till sammanträdet. 
 
f) § 192 SKK/AK, b) Protokollsutdrag från AK nr 5-2021 – Inavelsgrad på 
 köpahund.se 
VD informerade om att ett arbete initierats på kansliet för att se över köpahund.se och 
vad som kan göra webbplatsen ännu mer attraktiv för blivande valpköpare och 
uppfödare. 
 
Birgitta Bernhed informerade om att Kommittén för marknadsföring också arbetar 
med detta. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 5 Information från SKKs ordförande 
 
a) Fördelning av kommittéer 2022-2023 
 
Ordförande i CS kommittéer och arbetsgrupper 2022-03-01- 2023-12-31 samt för 
övriga 1 januari 2022 
 
Thomas Uneholt informerade om formerna för hur arbetet ska hanteras via respektive 
kommitté och vikten av att alla ledamöter inom styrelsen är lojala och inte sprider 
information innan styrelsen har fattat beslut om offentliggörande eller ens behandlat 
ett ärende. 
 
Kommittéförändringar 
Kommittén för uppfödarsamverkan läggs ner. Vissa delar flyttas över till UKK. 
Kommittén för samsyn och exteriör sundhet läggs ner. Vissa delar förs över till 
Kommittén för rashundars sundhet, KRS. 
 
Ny arbetsgrupp 
AG Vision 2030 – Eva Lejdbrandt. 
 
Arbetsgrupper som blir kommittéer 
Kommittén för marknadsföring av rashundar – Birgitta Bernhed, Sara Nordin 
Standardkommittén, Sara Nordin 
 
Ny kommitté 
Kommittén för rashundars sundhet, KRS – Maritha Östlund-Holmsten 
 
Övrigt 
AG Domare till Stockholm Hundmässa rapporterar endast förslag till BIS-domare 
 
Ansvarsfördelning inom CS 
 
Kommittéer 
Avelskommittén   Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle 
Domarkommittén Bo Skalin, Eva Liljekvist Borg 
Föreningskommittén   Ove Johansson 
Jakthundskommittén   Magnus Jensen 
Kommittén för hundars mentalitet  Anna Fors Ward 
Kommittén marknadsföring av rashundar Birgitta Bernhed, Sara Nordin 
 
Kommittén för rashundars sundhet  Maritha Östlund-Holmsten 
Nationella Dopingkommissionen  Bengt Pettersson 
Prov- och Tävlingskommittén  Bengt Pettersson 
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Standardkommittén   Sara Nordin 
Uppfödare- och Kennelkonsulentkommittén Jörgen Oinonen 
Utställningskommittén   Birgitta Bernhed (fr. 2022-01-13) 
Utbildningskommittén   Märta Brandts 
 
AG Domare till Sthlm Hundmässa  Thomas Uneholt 
 
Andra organ 
Gäller från 1 mars 2022 
 
Svenska Kynologiska Akademin Thomas Uneholt 

Åke Hedhammar 
Renée Willes 
Karin Hedberg 
Staffan Thorman 
Karl Erik Johansson 
Nils Erik Åhmansson 
Elisabeth Rhodin 
Dan Ericsson 
Ulf Uddman 
Kees de Jong, adjungerad 
Lotta Bengtsson, adjungerad 

 
SKK/Agria forskningsråd,   Valda till 2022: 
utses i samråd med Agria Ann-Sofi Lagerstedt, ordförande 
 Astrid Indrebøe 
 Staffan Thorman 
 Lotta Möller (Agria) 
 Anders Forslid 
 Lars-Åke Levin 
 Björn Forkman 
 Jonna Bornemark 
 Karin Dirke 
 
Styrgrupp för SKK/Agria- SKKs repr. Pekka Olson, Kees de Jong, Ulf  
Forskningsfond  Uddman 
 
 Endast anmälan: 
Stiftelsen SKKs Donatorers Fond Thomas Uneholt, Kees de Jong 
Stiftelsen SKKs Forskningsfond Thomas Uneholt, Kees de Jong 
Stiftelsen Ulla Segerström och Bertil Thomas Uneholt, Kees de Jong,  
Sted-Grens Fond  
Stiftelsen Djursjukvård i Stor-Stockholm  Nils Erik Åhmansson (förordnad 
    tills vidare) 
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Samverkan med svenska organisationer 
Avrapportering sker på lämpligt sätt när så är aktuellt till CS eller berörd kommitté för 
samtliga representanter från SKK. 
 
Agrias Styrelse   Ulf Uddman 
Agrias Skadeprövningsnämnd Agneta Lönn 
Agrias valberedning Kees de Jong, Carina Jägrén 
Djurbranschens Yrkesnämnd Ulf Uddman, Therese Strate 
 (SBK)   
Nationella Dopingkommissionen Anders Eriksson, ordf., Bengt 

 Pettersson, Jonas Bergdahl, Åke 
 Hedhammar 

Samverkande organisationer, SVO Kees de Jong 
Folkspel – Bingolotto Carina Jägrén 
Svenskt Friluftsliv Kees de Jong 
Studiefrämjandet Märta Brandts, Kjell Svensson, 
 Nina Berggren 
 
Fremia (arbetsgivarförbund) Ted Gabrielson 
Svenska Jägareförbundet Thomas Uneholt, Magnus 
 Jensen, Björn Eek 
Nationella Viltolycksrådet Utses av 
 SKK/Jakthundskommitté 
Rovdjurscentret De 5 Stora Utses av 
 SKK/Jakthundskommitté 
Samverkansgruppen för hundvälfärd Helena Skarp + kompletteras 
 efter behov,  (SKK/JV/ 
 SVF/SVS/SLU)  
Sveriges Hundungdoms ungdomsråd Utses av SKKs 
 Föreningskommitté 
 
Årets bragdhund Kees de Jong, Annika Klang, Hans 
 Rosenberg, Agria 
Årets narkotikasökhund Kees de Jong, GD Tullverket, 
 representant Inner Wheel, Lions 
Årets polishund Brith Andersson, repr. från 
 Rikspolisstyrelsen och Polisens 
 Hundförarförening 
Årets sociala tjänstehund Kees de Jong, Annika Klang, Hans 
 Rosenberg 
 
Nordiskt samråd 
NKU/AU Thomas Uneholt, Magnus 
 Jensen, Kees de Jong 
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NKU/Agility Dag Brück 
NKU/BSI Maritha Östlund-Holmsten 
NKU/DNA-grupp Sofia Malm Persson, Tomas 
 Bergström, Helena Skarp, vid 
 behov 
NKU/Freestyle Rolf Gustavsson  
NKU/Index Sofia Malm Persson 
NKU/Lydnadskommitté Emelie Hörman 
NKU/Rallylydnad Beatrice Palm 
NKU/Röntgenpanel Kerstin Hansson, Jessica Ingman, 
 Veronica Näslund 
NKU/Youth Märtha Hammarlund 
NKU/Show Group  Birgitta Bernhed, Kjell Svensson 
NKU/Vetenskapliga kommitté Åke Hedhammar, Helena Skarp, 
 Sofia Malm Persson, Tomas 
 Bergström, SLU 
 
Internationellt samråd  
Gäller från 1 mars 2022 
 
FCIs generalförsamling Thomas Uneholt, Magnus 
 Jensen, Kees de Jong 
FCIs europaförsamling Thomas Uneholt, Magnus 
 Jensen, Kees de Jong 
FCIs agilitykommitté Dag Brück 
FCIs avelskommitté Eva Lejdbrandt 
FCIs kommitté för brittiska stående fågelhundar Britt-Marie Dornell 
FCIs kommitté för brukshundar Brith Andersson 
FCIs mondioring Emma Svensson 
FCIs domarkommitté Thomas Uneholt, Maritha 
 Östlund-Holmsten vid behov 
FCIs kommitté för drivande hundar Freddy Kjellström 
 
FCIs grythundskommitté Johan Sonesson 
FCIs kommitté för kontinentala fågelhundar Marie Nylander 
FCIs lydnadskommitté Emelie Hörman 
FCIs retrieverkommitté Sören Swärdh 
FCIs kommitté för räddningshundar Leif Sundberg 
 
FCIs utställningskommitté Maritha Östlund-Holmsten, Bo 
 Skalin vid behov 
FCIs vallhundskommitté Ann Awes 
FCIs vinthundskommitté Jonny Hedberg 
FCIs spanielkommitté Rolf Näslund 
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FCIs freestylekommitté Kerstin Eklund 
FCIs draghundskommitté Eveline Koch 
FCIs Rallylydnadskommitté Beatrice Palm 
FCIs kommitté för canicross Eveline Koch 
FCIs Utbildnings- och kommunikationskommitté Märta Brandts, Birgitta Bernhed 
FCIs Ungdomskommitté Roksana Wickman 
 
International Partnership for Dogs Pekka Olson, ordf. i styrelsen, 
(Avtalsreglerad till 2022) Ulf Udman, utsedd ekonomi-
 ansvarig 
International Dog Health Workshop Beslutas efter behov inför varje 
 möte 
Utredning om en hållbar och långsiktigt Pekka Olson (regeringsbeslut 
fungerande hälso- och sjukvård för djur efter förslag från SKK) 
 
Europeiska ögonpanelen Beslutas inför varje möte 
Internationella HD/ED-panelen Beslutas inför varje möte 
Europeiska ID-registret, EPN Helena Wiström, SKKs reg. avd. 
Samråd med kennelklubbar i Europa Beslutas inför varje möte 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
b) Ordförandeskapet i Utställningskommittén 
Ordförande informerade om att Maritha Östlund-Holmsten lämnat sitt uppdrag i 
Utställningskommittén den 13 januari för att ha fullt fokus på sin nya arbetsuppgift, 
Kommittén för rashundars sundhet. Birgitta Bernhed har därmed tagit över som 
ordförande i Utställningskommittén. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) BIS-domare till Stockholm Hundmässa 
Ordförande informerade om bakgrunden till de förslag på BIS-domare som presenteras 
för 2022-2024. 
 
2022 Moa Persson, Sverige 
2023 Ann Ingram, Irland 
2024 Arne Foss, Norge 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 6 Information från SKKs vd 
 
a) Arbetsordning för Centralstyrelsen 2022-2023 
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VD informerade om att några justeringar är gjorda för att bättre motsvara hur arbetet i 
kommittéerna bedrivs. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Veterinär expertis 
Se vidare § 28. 
 
c) Skrivelse angående border collie 
I en skrivelse gällande border collie önskar brevskrivaren att CS åter belyser 
möjligheten för hela populationen att kunna registreras hos SKK samt ser över 
specialklubbens stadgar. 
 
CS beslutade att skrivelsen lämnas över till Föreningskommittén och Avelskommittén 
för vidare handläggning. Kommittéerna uppmanas att i sitt arbete inkludera 
specialklubben, uppfödare och andra som kan tillföra kunskaper och erfarenheter. 
 
d) Vetprice 
En dialog förs med företaget Vetprice som arbetar med en webbplats som jämför 
priser på olika veterinärbehandlingarna. Ett samarbete skulle ligga i linje med det KF-
beslut som togs 2021. 
 
e) Nätmobbning 
Den 11 februari kommer ett möte att hållas mellan Agria, Fredrik Steen och SKK för en 
diskussion om ett gemensamt arbete mot nätmobbning. 
 
f) Konsumentköplagen 
Ett uppföljningsmöte kommer att hållas mellan LRF och SKK gällande den nya 
konsumentköplagen. 
 
CS noterade informationerna. 
 
 
§ 7 Kansli- och personalinformation 
 
Allmänt 
1 mars är det datum som kansliet kommer att vara tillbaka på arbetet i normal 
omfattning. Personalen kommer vara på kansliet minst tre dagar per vecka. 
Externa besök är välkomna från och med 1 mars. 
 
Marknad 
En ny projektledare är anställd och har börjat på kansliet. 
En ny kommunikatör är anställd och kommer i början av maj.  
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Ekonomi 
En ny ekonomichef är anställd och börjar första veckan i mars. 
 
Personalmöte 
Den 9-10 maj kommer en personalkonferens att genomföras. 
 
CS noterade informationerna. 
 
 
8. Covid-19 frågor 
 
a) Borttagna restriktioner 
Information om Folkhälsomyndighetens borttagna restriktioner finns på skk.se. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 9 Brakycefala frågor 
 
a) Möte den 12 februari 
Möte kommer att hållas med Svenska Dvärghundsklubben, MopsOrden, Fransk 
Bulldogg Klubb, Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg och Specialklubben för Cavalier 
King Charles Spaniel för att diskutera och hitta en väg framåt i arbetet med de berörda 
raserna. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 11 Skrivelser som rör myndigheter 
 
a) Jordbruksverket – förslag till ny djurskyddsvägledning för 
 kontrollmyndigheter m.fl.  
Ett förslag till svar kommer att beredas av kansliet.  
 
CS noterade informationen. 
 
b) Naturvårdsverket – ärende nr.  NV-07785-21 
För information fanns remissvar i ovanstående ärende. 
 
CS noterade informationen. 
 
  



  

SKK/CS nr 1-202 
2022-02-10 
Sida 11/20 

 
 

 
 
§ 12 SKK/DK 
 
a) Information från ordförande 
 
Förberedande kurser inför kommande preparandkurs 
47 personer har sökt till de förberedande kurserna i anatomi samt regler och 
bedömning som ska genomföras i april och maj. Flera av de som deltog vid den 
särskilda kursen för yngre personer är bland de sökande. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 13 SKK/UtstK 
 
a) Skrivelse Västra Kennelklubben – bedömning antal brakycefala hundar 
Länsklubben önskar att begränsningen till 60 hundar på utställning när fler än 25 st. 
engelsk bulldogg, fransk bulldogg, mops eller bostonterrier är anmälda ska tas bort. 
 
CS har inhämtat synpunkter från Utställningskommittén och Kommittén för samsyn 
och exteriör sundhet. Båda kommittéerna uttrycker att de önskar att regeln ska vara 
kvar. Några av kommittéernas synpunkter är att regeln knappt kunnat användas under 
pandemin och därför inte kunnat utvärderas, det är viktigt att SKK arbetar med hälsa 
och visar omvärlden att problematiken tas på allvar, ras- och specialklubbar frågar 
efter utförligare kritiker och SRD-rapporter etc. 
 
CS beslutade att avslå önskemålet och att regeln inte ändras. 
 
CS beslutade vidare att en första utvärdering ska göras efter den 31 december 2022 
och nästa utvärdering efter den 31 december 2023. 
 
 
§ 14 SKK/PtK 
 
a) Information från ordförande 
 
Regelrevideringar 
De flesta regelrevideringar är klara. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 15 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr 5-2021 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 16 
november 2021. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 16 SKK/UK 
 
a) Information från ordförande 
 
Hundcollege 
Till hösten 2022 kommer två gymnasier att ha en utbildning för blivande hundfrisörer. 
 
CS noterade informationen med glädje. 
 
 
§ 17 SKK/AK 
 
a) Avelsrätt till fryst sperma 
En diskussion fördes om hur formuleringen ska lyda när det gäller artificiell 
insemination med frusen sperma. 
 
Efter en kortare diskussion beslutade CS att ärendet ska beredas av Avelskommittén 
och Uppfödare- och Kennelkonsulentkommittén. Kommittéerna adjungerar vid behov 
ytterligare expertis. 
 
 
§ 18 SKK/KSS 
 
a) Protokoll nr 5-2021 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för samsyn och 
exteriör sundhet den 1 december 2021. 
 
b) Protokollsutdrag § 86 a) Rapport från arbetsgrupper och pågående ärenden 
CS beslutade att kommitténs uppdrag om information till köpahund.se om de 
brakycefala raserna ska lämnas till Kommittén för marknadsföring av rashundar. 
 
c) Protokollsutdrag § 86 d) KSS delegeringsordning 
För information fanns kommitténs synpunkter på gällande delegeringsordning. 
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CS noterade informationen. 
 
d) Protokollsutdrag § 88 b) Inkomna SRD-rapporter från utställningar och 
 exteriörbedömningar, c) Revidering av SRD/BSI 
Protokollsutdragen rör hanteringen av SRD-rapporter och det pågående 
revideringsarbetet om SRD/BSI. 
 
CS beslutade att SRD-arbetet förs över till Kommitténs för rashundars sundhet. 
 
e) Protokollsutdrag § 89 Samsyn 
Kommittén har lämnat synpunkter om att samsynsfrågor är mycket viktigt och behöver 
lyftas av CS. 
 
CS noterade informationen. 
 
f) Protokollsutdrag § 90 d) Brakycefali, uppföljning av brakycefalkonferensen 
 2016 och de fem fokusraserna 
CS beslutade att ovanstående frågor förs över till Kommitténs för rashundars sundhet. 
 
g) Protokollsutdrag § 92 Fransk bulldogg, korsningsprojekt 
För information fanns redogörelse för att det i Finland förs diskussioner om att 
eventuellt starta korsningsprojekt för fransk bulldogg och cavalier king charles spaniel. 
 
CS noterade informationen och kommer också att föra frågan vidare till NKU. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 19 SKK/KHM 
 
a) Träningsmetoder för hund 
På förekommen anledning önskar KHMs ordförande, Anna Fors Ward, att ta upp 
frågan om att det fortfarande förekommer otillåtna och hårda metoder för att träna 
hund. 
 
CS ser det som viktigt att SKKs policy relationen människa-hund efterlevs. 
 
CS beslutade att KHM tillsammans med PtK och JhK lämnar förslag på hur policyn kan 
uppmärksammas. 
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§ 20 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 5-2021 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och 
Kennelkonsulentkommitté den 23 november 2021. 
 
b) Omprövning UKK R26-2021 
CS beslutade att ärendet återremitteras till UKK för ställningstagande. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 21 SKK/KUS 
 
a) Protokoll nr 6-2021 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för 
uppfödarsamverkan den 7 december 2021. 
 
b) Protokollsutdrag § 66 m.fl. 
Kommittén har lämnat en redogörelse för de frågor kommittén arbetat med samt en 
lista för de utestående frågor som eventuellt kan fördelas till andra kommittéer. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 22 SKK/FK 
 
a) Introduktion för SKKs Centralstyrelse och kommittéledamöter 
Ove Johansson presenterade ett programförslag till den gemensamma dagen för CS 
och kommittéledamöter den 31 mars. 
 
Efter en smärre justering godkände CS programmet. Journalistisk bevakning kommer 
att finnas för en artikel i Hundsport. 
 
b) Typstadgar 
FK har vid flera tillfällen uppfattat att förslaget till nya typstadgar, som är utskickade på 
remiss, har blivit missuppfattade. 
 
För att klargöra vissa frågor rörande typstadgarna har möten hållits med de klubbar 
som så önskat. 
 



  

SKK/CS nr 1-202 
2022-02-10 
Sida 15/20 

 
 

 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 23 Mötesspecifika frågor 
 
KF-2021- workshops 
 
a) Mentalitet 
För information fanns minnesanteckningar från workshopen Mentalitet. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Mentalindex 
För information fanns minnesanteckningar från workshopen Mentalindex. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Information om kommittédelegationer 
Kees de Jong inledde denna punkt med att informera om den omstrukturering som 
gjorts av delegeringsordningarna. 
 
CS noterade informationen. 
 
d) Allmänna anvisningar för samtliga kommittéer och arbetsgrupper 
Anvisningarna gicks igenom och godkändes av CS. 
 
e) Delegationsordningar 
Respektive delegationsordning gicks igenom noggrant. Fortfarande kan det finnas 
ändringar som behöver göras. Vid mindre redaktionella ändringar krävs inte CS 
godkännande, däremot vid större, mer omfattande justeringar kommer de att 
hanteras vid CS nästa möte i april. 
 
 
§ 24 SKK/DN 
 
a) Beslut 67-72 
För information fanns DNs beslut nr 67-72. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Beslut 73, 77-78 
För information fanns DNs beslut nr 73 och 77-78. 
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CS diskuterade beslut nr 73 och beslutade att föreslå DN att ha ett möte för att ta del 
av deras resonemang. 
 
c) Anmälningsförfarande bevis/vittnen 
Några kommittéer upplever att det är svårt att få in bevis och/eller vittnesuppgifter 
där fel har begåtts i olika hundsammanhang. Personer är rädda för repressalier/bli 
måltavlor för hot etc. 
 
Kees de Jong informerade om att en diskussion initierats för att kunna underlätta 
ovanstående med en form av ”visselblåsarfunktion”. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 25 Standardkommittén 
 
a) Protokoll nr 10-2021 
Protokoll för vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Standardkommitté den 
16 december 2021. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 26 Svenska Kynologiska Akademin 
 
a) Temarummet – utställning 
Den 2 mars öppnar en utställning om rasen borderterrier som fyller 100 år. Arrangör är 
Borderterriersällskapet, rasklubb inom Svenska Terrierklubben. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 27 Nordiska frågor 
 
a) Norsk Kennel Klub, NKK – dom i stämningsärende 
Kees de Jong informerade om att SKK, efter det att domen publicerats, skickat ut 
information inom och utom organisationen, via SKKs webbplats och sociala media. 
Möten har också hållits med NKK. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 28 Veterinär expertis 
 
Helena Skarp, Avd. för avel och hälsa, hälsades välkommen till sammanträdet. 
 
a) Återkoppling schäfrar – kvarvarande HD-uppdrag från KF 
Helena Skarp informerade om den återkoppling hon fått från Åke Hedhammar som 
gäller möjligheten till utvärdering av tidigare utförd HD-avläsning.  
 
Planering pågår för fullt för att äntligen kunna genomföra en HD-konferens för aktiva 
avläsare i HD-paneler, något som inte skett sedan 2006.  
I expertkommittén utsedd att planera för mötets genomförande ingår Kerstin Hansson 
(och Åke Hedhammar som senior advisor).  
 
Kommittén består av mycket erfarna avläsare från olika delar av världen. 
 
Kerstin Hansson och Åke Hedhammar har goda förhoppningar om att få gehör för att 
utnyttja de föreslagna bilderna från Sverige, som ett underlag för att först få till stånd 
en kalibrering inom expertkommittén. Det skulle då kunna ske utan betydande 
kostnader och tid framförallt om de digitalt lagrade bilderna används. 
CS hålls informerade om hur detta går att genomföra både före och eventuellt efter en 
kalibrering.  
 
Förslaget är också att inte använda de analoga bilderna, med de osäkerheter kring 
postgång och annat som kan innebära problem i hanteringen. 
 
CS tackade för informationen och beslutade i enlighet med förslaget. 
 
b) Förslag att stärka tillgången på veterinärmedicinsk expertis för SKK/CS 
Helena Skarp informerade om att sedan Åke Hedhammar trätt tillbaka saknar SKK/CS 
stöd i veterinärmedicinska expertfrågor. 
 
Veterinärmedicinen är idag mycket specialiserad. Olika experter är mycket kunniga 
inom sitt eget område och det finns inte bara en enskild person som kan bistå CS med 
alla områden. 
 
Helena Skarp föreslår att tillsätta en grupp veterinärer med expertis inom olika 
områden som kan bistå CS vid behov. Det blir svårt att täcka alla områden så fokus får 
bli på de områden där det funnits många frågor genom åren. Gruppen kan göras större 
eller mindre enligt CS önskemål. 
 
Förslaget innehåller områden, ortopedi, hudsjukdomar, reproduktion, BOAS, 
neurologi, oftalmologi. CS önskade lägga till kirurgi och kardiologi. Försäkringsfrågor 
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och historik och pågående forskning ingår också. Gruppen ska kunna träffas årligen för 
att diskutera de frågor som varit aktuella. 
 
Tanken är också att löpande ärenden hanteras av anställd veterinär på kansliet, 
avdelningen för avel och hälsa. 
 
CS beslutade uppdra till Helena Skarp att gå vidare med att fråga lämpliga personer 
inom varje expertområde om de är intresserade att delta i SKKs expertgrupp. 
 
Helena Skarp lämnade sammanträdet. 
 
 
§ 29 Internationella frågor 
 
a) FCI Mondioring Report, December 2021 
För information fanns kvartalsrapport från EUs arbete inom djurhälsa och djurvälfärd. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) FCI styrelsebeslut december 2021 
För information fanns beslut från FCIs styrelsemöte i december 2021. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Protokoll FCI Europasektion 
För information fanns protokoll från FCIs Europasektions styrelsemöte i december 
2021. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 30 Ekonomi/statistik 
 
a) Registreringssiffror 
Registrerade hundar under 2021 var 62 894 vilket är 5 338 fler än vid samma tid 
föregående år. 
 
b) Medlemssiffror 
Medlemssiffrorna i länsklubbarna var 2021 87 712 vilket är närmare 6 500 fler än 2020. 
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c) Avsättning till Utvecklingsfond 
Det ekonomiska resultatet för 2021 kommer att bli gott. 
 
VD föreslår CS att bilda en Utvecklingsfond med 3 mnkr. Pengarna ska främst fördelas 
på SKK Vision 2030, omvärldsanalys, varumärkesundersökning, samhällsutveckling 
samt omstrukturerings- och utvecklingskostnader. 
 
När det slutliga ekonomiska resultatet är klart återkommer vd med förslag på en 
disposition av årets resultat för 2021. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
d) Reviderad budget 2022 
VD presenterade en reviderad budget. Revideringen är gjord med anledning av att nya 
kommittéer bildats. 
 
CS godkände den reviderade budgeten. 
 
 
§ 31 Övriga frågor 
 
a) Arbetsbeskrivning för tillsättning av kommittéledamöter 
För att underlätta arbetet med att tillsätta nya ledamöter är det önskvärt att 
respektive kommittéordförande har en arbetsbeskrivning. 
 
CS beslutade att uppdra till FK att lämna förslag till en arbetsbeskrivning för 
ändamålet. 
 
 
§ 32 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att detta gäller för § 4 a), 4 d) och 4 e). 
 
 
§ 33 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde är planerat till den 28 april 2022. 
 
 
§ 34 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
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Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Thomas Uneholt 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Eva Lejdbrandt   Agneta Ståhle 
 


