
 
  

 

 
2018-06-19 

Sida 1/4 
 
 

 
 

 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för 
standardfrågor tisdag 2018-06-19. 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Renée Sporre-Willes, Sonja Hagelberg 

Protokoll: 

Håkan Ericson 
 
 

§ 22 Sammanträdet öppnas 

Arbetsgruppens ordförande Renée Sporre-Willes hälsade de närvarande välkomna och 
öppnade därefter mötet. 
 

§ 23 Val av justeringsperson 

Jämte mötesordföranden kommer Sonja Hagelberg att justera protokollet. 
 

§ 24 Dagordning 

Beslöt AG Standard att fastställa föreslagen dagordning. 
 

§ 25 Föregående protokoll AG Standard 1-2018 

Förelåg justerat protokoll från arbetsgruppens sammanträde 22 januari 2018 vilket 
genomgicks och därefter med godkännande lades till handlingarna. 
 

§ 26 SKK-protokoll 

Förelåg för kännedom protokoll från KF 2017, CS 1-2/2018, AK 5/2017 och 1-2/2018, 
DK 1-2/2018, AG SRD 4/2017 och AG ES 1-2/2018 vilka genomgicks och därefter lades 
till handlingarna utan särskilda kommentarer. 
 

§ 27 Övriga protokoll 

Förelåg för kännedom protokoll från FCI General Committee 28/2-1/3 2018, Main 
Decisions FCI General Committee 28/2-1/3 2018 och 22-23/5 2018 samt NKU/AU 15/2 
2018 vilka genomgicks och därefter lades till handlingarna utan särskilda 
kommentarer. 
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§ 28 Skrivelser angående standardöversättningar 

Håkan Ericson informerade om diverse frågor som besvarats på kanslinivå angående 
innehåll och formuleringar i SKKs standarder. Svaren har hänvisat till gällande principer 
för översättning av standarder samt FCI Model standard. Inga frågor eller skrivelser har 
dock under perioden lett till ärenden för AG Standard. 
 

§ 29 Remissyttranden 

Remissyttranden för följande standarder behandlades: 
Ras Klubb Beslut 
Bayersk viltspårhund SSHK publicering 
Dandie dinmont terrier SvTeK publicering 
Russkiy toy SDHK publicering 
 

§ 30 Översättningar på remiss 

Översättningar av standarden för följande raser befinner sig på remiss: 
Ras Klubb Svar senast 
Gonczy polski SSDV 2018-06-01 

Beslöt AG Standard att fastställa standarden för gonczy polski för publicering då SSDV 
inte lämnat något remissyttrande trots påminnelse. 
 

§ 31 Nya/reviderade standarder från FCI 

Canadian eskimo dog 
FCI har beslutat återinföra canadian eskimo dog som permanent erkänd ras samt 
publicerat en standard. Rasen finns inte registrerad i Sverige. 
 

§ 32 Nya raser registrerade av SKK eller erkända av NKU 

Biewer 
NKU/AU beslutade 2018-02-15 att erkänna rasen biewer som ska höra till rasgrupp 3. 
Sedan dess har den första hunden av rasen registrerats i SKKs databas. 

Uppdrogs åt Sonja Hagelberg att översätta standarden till svenska. 

Noterade AG Standard flera frågetecken kring NKU/AUs beslut: 

 NKU/AU valde att inte invänta ett utlåtande från NKUs vetenskapliga kommitté. 

 AKC erkänner rasen endast inom sin Foundation Stock Service, vilket innebär att 
hundarna inte kan registreras i AKC. 

 AKC publicerar ingen egen standard för rasen, NKU/AU har erkänt rasen med 
standarden från rasklubben Biewer Terrier Club of America som grund. 

 Stamtavlor från United Kennel Club ska godkännas trots att AKC är den 
kennelklubb i USA som FCI samarbetar med. 

 NKU/AU erkänner rasen med namnet biewer trots att den heter biewer terrier hos 
AKC, UKC och Biewer Terrier Club of America. 
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 Kommer andra ”designer dog”-raser att erkännas av NKU i framtiden på samma 
eller liknande premisser? 

 

§ 33 Förslag till översättningar 

Inga förslag till nya standardöversättningar förelåg till detta möte. 
 

§ 34 Publicerade standarder 2018 

Översättningar av standarder för följande raser har publicerats under 2018: 
Ras AG Standard-möte 
Bichon havanais 1-2018 
Hokkaido 1-2018 
Kai 1-2018 
Shiba 1-2018 
Cirneco dell’etna 1-2018 
Finsk lapphund 1-2018 
Totalt 6 standarder 
 

§ 35 Revidering och översättning till engelska av standarder för svenska 
stövarraser och älghundsraser samt drever 

Jämthund 
Förelåg ett slutligt förslag till reviderad standard från Svenska Älghundsklubben 
framtagen i samarbete med Renée Sporre-Willes samt en översättning till engelska 
gjord av Renée Sporre-Willes. 

Beslöt AG Standard att under förutsättning att SÄK även godkänner den engelska 
texten överlämna förslagen (svenska respektive engelska) till reviderad standard till 
SKK/CS för fastställande. 

Drever 
Svenska Dreverklubben har fortfarande inte svarat angående förslag till samarbete 
beträffande revidering av standarden för drever. Uppdrogs därför åt Renée Sporre 
Willes att utarbeta ett förslag till reviderad standard som kan överlämnas till SDK för 
synpunkter. 

För att följa processen i detta ärende som helhet se vidare AG Standard 6-2016, § 94, 
1-2017, § 15, 2-2017, § 33, 3-2017, § 53 samt 1-2018, § 15. 
 

§ 36 Permanent FCI-erkännande av dansk-svensk gårdshund 

Förelåg information om att de svenska och danska rasklubbarna har för avsikt att 
gemensamt ta fram material för en ansökan till FCI om permanent erkännande av 
dansk-svensk gårdshund. Enligt FCIs direktiv för ansökan om permanent erkännande så 
ingår även framtagande av en permanent standard för rasen. 
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Uppdrogs åt Håkan Ericson att tillskriva de båda rasklubbarna och fråga om en översyn 
av standarden också kommer att ingå i arbetet inför en ansökan till FCI om permanent 
erkännande. 
 

§ 37 Ny medlem i AG Standard 

Presidiet för SKKs centralstyrelse har godkänt förslaget från Renée Sporre-Willes att 
utse Fredrika Rönqvist, Karlstad, till ledamot i AG Standard. Fredrika Rönqvist hälsas 
därmed välkommen till SKKs arbetsgrupp för standardfrågor. 

Uppdrogs till Håkan Ericson att ge Fredrika Rönqvist grundläggande information om 
arbetet i SKKs kommittéer samt tillgång till AG Standards sida på Google sites. 
 

§ 38 Beslut om offentliggörande och information 

Beslöt AG Standard att det inte finns någon paragraf vars innehåll inte kan 
offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 

§ 39 Nästa sammanträde 

Beslöt AG Standard att nästa sammanträde äger rum tisdag 23 oktober 2018. 
 

§ 40 Sammanträdet avslutas 

Renée Sporre-Willes tackade de närvarande och avslutade därefter mötet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Håkan Ericson 
 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
Renée Sporre-Willes   Sonja Hagelberg 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


