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Barbro Olsson, Ann-Chaterine Edoff och Christina Bjerstedt Ohlsson (delar av § 3- 35) 
representanter från valberedningen hälsades välkomna att delta under dagens möte.  
 
 
§ 2 Val av justerare 
 
Eva Lejdbrandt och Maritha Östlund Holmsten utsågs att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 3 Föregående protokoll nr 5-2016 
 
§ 137 a) Svenska Brukshundklubben, SBK - Revidering av regler för Mentaltest, 
  MT 
SBK har till Svenska Kennelklubbens revisorer skickat önskemål om en fördjupad 
granskning rörande SKK/CS beslut i protokoll nr 3-2016, § 69 b). 
 
Revisorerna har granskat inskickat material i form av bl.a. protokoll och konstaterat att 
något regelbrott inte förekommit då CS fattat beslut i § 69 b). 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 137 f) Miniature american shepherd 
Ärendet har sitt ursprung från 2015 då Svenska Miniature American Shepherd 
Klubben, SMASK, ansökte om att få rasen erkänd och med en möjlighet att få 
stamtavlor för rasen. 
 
Sedan dess har ärendet hanterats i bl.a. SKK/AK och SBK. Ärendet har även hanterats i 
NKU vid ett tillfälle. 
 
Från SKKs sida har det varit angeläget och mest praktiskt att verka för ett beslut att 
erkänna nya inte FCI-erkända raser i NKU istället för att varje land, var för sig, ska 
erkänna en ras eller inte. 
 
Förslag till fortsatt handläggning: 

1) SKK värnar om principen att dessa nya raser ska erkännas inom NKU och inte 
varje land för sig och att detta kan innebära en mera generös acceptans för nya 
raser än den som hittills gällt 

2) Att SKK ska verka för att i varje enskilt fall pröva om nya raser ska kunna 
korsavlas mot andra erkända varianter 

3) Att en större öppenhet för att acceptera stamtavlor från organisationer som 
står utanför FCI ska gälla. Detta med anledning av att dessa raser inte är 
erkända av FCI. Se t.ex. punkt 24 vid CS möte 1-2017. 
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4) Att SKK begär att rasen miniature american shepherd blir erkänd av NKU vid 

mötet i februari samt att det ska vara möjligt att kunna korspara denna raser 
med australian shepherd, om respektive land så beslutar. 

 
CS beslutade ärendet läggs till nästa möte med NKU/AU i februari 2017 och att SBKs 
synpunkter kring korsparning/återkorsning tas i beaktande.  
 
§ 157 a)  
Ulf Uddman gav en kort information om ärendet som bl.a. rör en återauktorisation 
som IPO-domare. SKK har engagerat en advokatfirma till sin hjälp. 
 
SKK avvaktar fortsatt handläggning av ärendet. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 159 c) Finska Kennelklubbens utställningssystem 
Ulf Uddman lämnade en rapport rörande uppdraget att undersöka förutsättningarna 
för att SKK ska använda det finska eller danska utställningsadministrativa IT-systemet. 
 
CS tog del av en kort beskrivning av respektive kennelklubbs system i Danmark och 
Finland. 
 
Den lösning som DKK har passar inte in med hur SKK valt att delegera ansvar för 
utställningarna.  
 
Den finska helhetslösningen kommer för klubbarna bli dyrare än de tjänster som idag 
erbjuds. Att köpa en licensrätt för att använda det finska system kräver en mycket 
djupare analys. Vidare kommer den erforderliga anpassningen till SKKs olika system 
och därmed en anpassning av de större IT-projekt som sedan tidigare har prioriterats 
före nytt utställningssystem; valpregistrering online, jaktprovsadministrativt IT-stöd 
och SKK Infobank. 
 
Det återstår att undersöka om någon eller flera länsklubbar önska köpa en tjänst från 
FKK som innebär att man använder IT-stödet för ringsekreterarfunktion. Merkostnaden 
torde bli minst 25 kr/anmäld hund. 
 
Huvudrekommendationen är att SKK avvaktar tills SKKs utställningsadministrativa 
system blir föremål för en genomgripande revidering vilket kan ske 2018-2019 
beroende på hur de andra utvecklingsprojekten blir lösta. Under tiden bygger SKK upp 
IT-fonden för nytt utställningsadministrativt system där avsättningen årligen blir ca 1,4 
msek och skulle uppgå till ca 5 mnkr 2019 och väl täcka ett nyutvecklat SKK-ägt och 
anpassat system för svenska behov och regler. 
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CS diskuterade frågan och beslutade att bilda en arbetsgrupp som kan starta hösten 
2017. Arbetsgruppen ska bestå av representanter från länsklubb, ras- och specialklubb, 
företag som idag säljer tjänster med utställningsadministration. Arbetsgruppen ska ta 
fram en kravspecifikation för ett nytt utställningsadministrativt system inom SKK. 
 
§ 163 d) Skrivelse från Secretariaat NVBBS ang. Yulinfestivalen 
Svar har kommit från Raad van Beheer som innebär att ovanstående klubb inte 
representerar Raad van Beheer men är medlem i organisationen. I sitt svar till klubben 
har SKK informerat om att tidigare ställningstagande står kvar och att ingen ändring 
skett. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 169 a) SKK Play, brev från  
För information fanns svarsbrev från SKK till  angående program som 
sänts via SKK Play. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 4 SKK/DK 
 
a) Protokoll nr 5-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 21 
oktober 2016. 
 
b) § 93 b) – Arbetsgruppen för ”utformning av innehållet i distansutbildning för 
 exteriördomare” 
CS diskuterade arbetsgruppen förslag om att utveckla en domarportal där man samlar 
material som rör domare/domarutbildning för svenska domare. 
 
CS uttryckte att det bör finnas potential för att utveckla en ”utställningsportal” med 
olika rum, t.ex. en för ringsekreterare, CUA och liknande. Embryot till detta finns idag 
på SKKs webbplats men går att utveckla vidare. 
 
CS beslutade uppdra till VD att bilda en arbetsgrupp med SKK/DK och SKK/UtstK som 
sakägare till projektet. Samråd ska även ske med SKK/UK. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 5 AG/SRD 
 
a) Minnesanteckningar nr 4-2016 
Minnesanteckningar förda vid AG/SRDs sammanträde den 7 december 2016. 
 
b) Skrivelse angående chinese crested dog 
AG/SRD äskar i en skrivelse 50 000 kr för att genomföra en pälsmönstring för chinese 
crested dog. Anledningen är att arbetsgruppen tillsammans med rasklubben önskar 
beskriva hårlagsvariationerna inom rasen. Initiativet syftar till att klargöra den faktiska 
situationen och inte till att dra upp linjer för diskvalificeringar utan istället initiera en 
verklighetsanpassad skrivning i standarden. Detta kan göras genom att skicka 
utredningsmaterialet till The Kennel Club och FCI. 
 
CS beslutade att tillstyrka ansökan. 
 
c) Pilotmönstring av chinese crested dog 
För information fanns en redovisning av en pilotmönstring av pälsbehåring hos chinese 
crested i november 2016. 
 
CS noterade informationen. 
 
d) Sammanställning av enkät till exteriördomare 
För information fanns en sammanställning av utskickad enkät till exteriördomare om 
brakycefaler. 
 
CS noterade informationen och avvaktar också en sammanställning av de 
kommentarer som lämnats samt en slutsats av enkäten. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 6 SKK/AG Standard 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
Standardfrågor 9 augusti 2016. 
 
a) Protokoll nr 6-2016 - § 91 Nya raser registrerade av SKK eller erkända av 
 NKU 
American hairless terrier/rat terrier 
Arbetsgruppen uttalar att fördelarna med att behålla hemlandets raser, rasnamn och 
standarder, men tillåta korsningsavel av populationsgenetiska skäl, bör beaktas i 
förhållande till nackdelarna med att inom NKU slå ihop hemlandets rasnamn och 
standarder. 
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Raserna erkändes av NKU/AU den 12 oktober 2016 som två separata raser i enlighet 
med standarden i American Kennel Club. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 7 SKK/UtstK 
 
a) Protokoll nr 5-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 27 oktober 2016. 
 
b) Förslag på status för länsklubbsutställningar 2019 
Utställningskommittén presenterade ett förslag till status för länsklubbsutställningar 
2019. 
 
Nordic Dog Show  13 st. 
Internationella utställningar  7 st. 
Nationella utställningar  20 st. 
 
Nordic Dog Shows ska också samordnas inom NKU för att inte datum ska krocka. 
 
Ny plats för Stockholms Kennelklubbs utställning i december 2019 ska hittas. Frågan 
skickas tillbaka till Utställningskommittén för vidare handläggning. 
 
c) Information från vice ordförande 
 
Utbildningsmaterial 
Utbildningsmaterial för CUA och ringsekreterare är uppdaterat. 
Brush-up kurser för ringsekreterare kommer att hållas inom kort  
 
Utställnings- och championatregler 
I de allmänna bestämmelserna finns idag ingen skrivning som rör personer med 
funktionsnedsättningar som bl.a. rör tillgänglighet.  
 
Utställningskommittén har önskemål om att lägga till en sådan text varför det är 
möjligt att det under låsningsperioden kommer en begäran om ett tillägg i de allmänna 
bestämmelserna. 
 
CS noterade informationen. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 8 SKK/PTK 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och 
Tävlingskommitté den 21 september 2016. 
 
a) Information från ordförande 
 
Regelverk 
Ett stort antal regelverk är beslutade och gäller nu från den 1 januari 2017. 
 
IPO-VM 
FCIs styrelse har tagit beslut om att det inte är tillåtet att använda en s.k. soft stock. 
Inom NKU har länderna varit eniga om att inte acceptera denna form av hantering. SKK 
har lämnat svar på den utskickade remissen som rör soft stock. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 9 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr 5-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
9 november 2016. 
 
b) Svenska Dreverklubben – överklagan av JhKs beslut  
Klubben har i brev till Centralstyrelsen överklagat beslut om att inte få behålla 3 st. 
förstapris i drevprovsreglerna. Klubben motiverar sitt överklagande med att de inte 
anser att tre förstapris på något sätt skulle strida mot SKKs policy för hundanvändning 
vid jaktprov, jaktträning och jakt. Antalet möjliga drevminuter är minst lika många med 
nu gällande regelverk. 
 
Jakthundskommittén menar att jaktprov på levande vilt alltid måste bedrivas på ett 
sådant sätt att både jaktetik och djurskydd prioriteras. Det primära syftet med jaktprov 
är att dessa ska vara till ledning för avelsarbetet främst för att utvärdera 
föräldradjurens avelsvärde för fortsatt avel. JhK menar att två 1:a pris är fullt tillräckligt 
för att uppnå syftet med jaktproven. 
 
CS beslutade att avslå Svenska Dreverklubbens överklagande och fastställa 
Jakthundskommitténs beslut. 
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c) Information från ordförande 
En norsk medborgare har blivit fälld för att tränat hund i Sverige utan tillstånd. Domen 
blev 30 dagsböter och förbud att lösa jaktkort i området under fem år. Ärendet 
kommer att informeras om i Hundsport. 
 
d) Information från vice ordförande 
 
Stövar SM - Räv 
Freddy Kjellström informerade om att Djurens rätt via sociala media starkt kritiserat att 
Agria är huvudsponsor för tävlingen. Resultatet har blivit att Agria dragit sig ur 
sponsorskapet. 
 
Ulf Uddman uttryckte att SKK försvarar jakt med hund och är starkt kritiska till Djurens 
rätt i denna fråga. 
 
CS beslutade att Britt-Marie Dornell, Freddy Kjellström och VD formulerar ett 
uttalande att läggas på SKKs webbplats. 
 
Ordförande, Pekka Olson, deltog inte i beslutet. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 10 SKK/UK 
 
a) Protokoll nr 4-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 14 oktober 2016. 
 
b) Information från ordförande 
 
Handledare – disciplinär åtgärd 
En handledare har tilldelats en disciplinär åtgärd och kommittén behöver vägledning 
om hur man ska förhålla sig till detta i sitt fortsatta arbete. 
 
CS uttryckte att frågan måste prövas i varje enskilt fall. En vägledning är CS protokoll nr 
5-2013 § 124. 
 
CS beslutade att bordlägga frågan till sitt möte den 25 april. 
 
Övergångsregler för gamla och nya kursplaner - Uppfödarutbildningen 
CS diskuterade en uppkommen situation i en länsklubb rörande SKKs 
uppfödarutbildning.  
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CS beslutade att bordlägga frågan till sitt möte den 25 april. 
 
Utöka antalet handledare 
Det är en stor efterfrågan på att få plats på distansutbildningar vilket i sin tur kräver 
fler handledare. Ett upprop kommer att göras via SKKs webbplats för att hitta personer 
som kan tänkas vilja utbilda sig till handledare. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 11 SKK/AK 
 
a) Protokoll nr 5-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 24 
november 2016. 
 
b) Möjlig höjning av bidrag för avelskonferenser/uppfödarträffar 
AK har diskuterat möjligheten att höja bidraget för avelskonferenser som gäller 
specialklubbar och avtalsanslutna klubbar när de anordnar avelskonferenser.  
AK föreslår CS att det bidrag som kan betalas ut höjs från 10 000 kr till 20 000 kr. 
Fortfarande gäller dock att bidrag utgår med maximalt 75 % av klubbens kostnader. 
 
CS avslår begäran för 2017, men tar med det i budgetarbetet för 2018 och 2019.  
 
CS beslutade vidare att uppdra till AK att undersöka anledningen till det låga antalet 
ansökningar och återkomma till CS med förslag till åtgärder. 
 
c) Hur säkerställa att aveln med engelsk bulldogg sker i enlighet med SKKs 
 regelverk och svensk lagstiftning? 
Ett PM har sammanställts som beskriver situationen i rasen och klubben. 
 
PM:et visar det omfattande arbetet som har gjorts under ett antal år för att på olika 
sätt få klubben att arbeta med att minska hälsoproblemen inom rasen. 
 
Trots intensiva insatser, samtal, möten, etc. har få eller inga framsteg gjorts. Det har 
kommit till en punkt där det krävs något exceptionellt för att få läget att vända för 
rasen. 
 
SKK/AK föreslår SKK/CS att åter igen träffa klubbens styrelse och avelsfunktionärer till 
ett möte för att fastställa riktlinjer för hur det fortsatta arbetet med rasens hälsa ska 
bedrivas och också formulera mål för effekterna av detta arbeta. 
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CS diskuterade det allvarliga i situationen. Bengt Pettersson kommer att vara 
mötesordförande på klubbens årsmöte. CS gav mandat till Bengt Pettersson att 
uttrycka att CS inte kan acceptera hur verksamheten sköts utan att det måste till 
krafttag för att få in klubben på rätt väg. 
 
CS beslutade att kalla till möte med representanter för den nya styrelsen under våren. 
Från CS kommer Pekka Olson, Britt-Marie Dornell, Annika Uppström och Åke 
Hedhammar att delta. 
 
CS tackade för ett bra och innehållsrikt PM. 
 
d) Information från ordförande 
 
I november 2016 hade AK en ”visionsdag” där kommittén diskuterade avelsfrågor 
utifrån ett framtidsperspektiv. Det är inom AK som större avelsfrågor lyfts och 
kommittén arbetar för att sprida en sund syn på avel inom organisationen. AK 
beslutade att titta närmare på definition och tillämpning av rasbegreppet inom 
hästavel som en jämförelse till hundavel. Kommittén vill även titta på dagens rutiner 
för inmönstring av hund, rutiner i andra europeiska länder samt hur inmönstring kan 
användas i avelsarbetet för ökad sundhet och förbättrad hälsa hos en ras. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 
 
§ 12 SKK/KHM 
 
a) Protokoll nr 4-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars 
Mentalitet den 18 oktober 2016. 
 
b) Information från ordförande 
 
Mentalpoolisterna 
Sju personer genomgick under hösten en tvådagarsutbildning och ingår nu i 
Mentalpoolen. Mentalpoolen har även en webbplats som 
lanserats.https://www.skk.se/sv/uppfodning/funktionarsinfo/avelsfunktionar/Mentalp
oolen/  
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 13 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 5-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 28 november 2016. 
 
b) § 95 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
UKK har beslutat att avauktorisera Ulla Pettersson som kennelkonsulent p.g.a. 
inaktivitet.  
 
CS beslutade att tillstyrka UKKs begäran och tacka Ulla Pettersson för nedlagt arbete 
genom åren. 
 
c) UKK statistik 2009-2016 
För information fanns en sammanställning över UKKs ärenden under perioden 2009-
2016.  
 
En sammanfattning visar att UKKs ärendemängd i princip följer registreringssiffrorna. 
Antalet HD-ärenden har minskat stort från 2011 till 2016. 
Tjuvparning anges som den vanligaste orsaken till att alltför unga tikar blir dräktiga. 
Något vanligare att uppfödare utan kennelnamn anger tjuvparning som orsak än de 
med kennelnamn. Dock syns det att även uppfödare med kennelnamn som inte har 
kunskap om SKKs grundregler. 
 
Den största delen av uppfödarkåren har dock mycket bra kännedom om SKKs regler 
och rekommendationer. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 14 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr 5-2016 
Protokoll fört med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 15 december 
2016. 
 
b) Ny ledamot i Föreningskommittén 
Maude Sjölin önskar på egen begäran lämna kommittén. 
 
Ny representant från Svenska Brukshundklubben är Roffa Asplund, vilket presidiet 
godkänt. 
 
CS fastställde presidiets beslut. 
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c) Information från ordförande 
 
Ny folder 
Inom den närmaste månaden kommer en ny folder att färdigställas som ska vara till 
hjälp för nya styrelseledamöter. Broschyren kommer att finnas för nedladdning på 
SKKs webbplats. 
 
Konkurrerande rasklubbar 
Ras- och Avelsföreningen för Cane Corso, RACC, är en avtalsansluten rasklubb till SKK. 
Det finns nu ytterligare en rasförening som även tagit kontakt och blivit inbjudna av 
den italienska kennelklubben, ENCI, till diskussioner om rasen. SKK/FK har informerat 
ENCI om att föreningen inte är ansluten till SKK och att det inom organisationen bara 
finns en klubb per ras. RACC har SKKs stöd som avtalsansluten rasklubb.  
 
Svenska Lapphundklubben 
Det är fortsatt mycket turbulent i klubbens huvudstyrelse inför det kommande 
årsmötet. Föreningskommittén har lämnat ett förslag på typstadgar som 
fullmäktigemötet ska rösta om. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 15 Information från SKKs ordförande 
 
Möte med Svenska Brukshundklubben, SBK 
SKKs presidium har haft ett möte med SBKs verkställande utskott om samarbetet 
klubbarna emellan i aktuella frågor. 
 
Båda parter är överens om att se framåt i det fortsatta samarbetet. 
 
Jordbruksverket 
Efter påtryckningar från SKK har ett möte med Jordbruksverket har nu fastställts till 
den 27 februari. Diskussionen ska bl.a. röra SKKs brev om hur tolkning ska göras när 
det gäller avel med hundar som graderats med HD-grad C. 
 
Internationell konferens 
The Kennel Club i London har bjudit in ett antal kennelklubbar till ett möte i juni för att 
diskutera gemensamma frågor. I dagsläget är 25 st. kennelklubbar anmälda.  
 
Veterinärvårdskostnader 
Arbetsgruppen arbetar vidare med att försöka skapa någon form av en webbplats för 
att underlätta för konsumenter av veterinärvårdstjänster. 
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FirstVet 
Ett avtal är tecknat med FirstVet, som innebär att hundägare kan träffa en veterinär via 
ett videosamtal. Medlemmar som har sina hundar ägarregistrerade får det första 
samtalet gratis. 
 
Generella domarkonferensen 
De exteriördomare som deltar på konferensen kommer att bjudas in till en visning av 
SKKs nya kontorslokaler i samband med konferensen. 
 
International Partnership for Dogs, IPFD 
Amy Llewelyn, som tidigare arbetade på The Kennel Club, har återvänt till sitt hemland 
USA och leder nu ett projekt rörande harmonisering av DNA-tester för IPFD. 
 
FCI har tagit beslut om att fortsätta att vara medlem i IPFD även under 2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 16 Information från VD 
 
Landslagsfonden 
Förslag att reglerna för Landslagsfonden justeras till att bidraget endast betalas ut till 
klubb som är ansluten till SKK. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Europeiska Unionen, EU 
Djurskyddet kommer att lyftas högre upp på EUs dagordning varför SKK har föreslagit 
att FCIs Europasektion får en plats i den gruppen. 
 
Ny dataförordning för hantering av personregister 
Vad SKK erfar kan den nya förordningen innebär betydande negativa konsekvenser för 
ideella föreningar.  
 
Personal 
Karin Drotz, avd. för Avel och Hälsa kommer att sluta sin anställning den 31 maj. 
Malin Zetterberg, Tävlings- och Utbildningsavdelningen kommer att vara tjänstledig 
fr.o.m. mitten av mars. 
Annie Liman, röntgenavläsare, kommer att sluta sin anställning under året. SKK har 
startat rekrytering av en ny avläsare.  
 
Likviditet 
Likviditeten är god. 
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Medlemsutveckling 
Verksamhetsklubbarnas medlemmar ökar kraftigt. 
För de klubbar som SKK administrerar är utvecklingen ±0. 
Sveriges Hundungdom tappar stort. 
 
Verksamhet 
Utställningsverksamhetens utveckling är ±0. 
Agility har planat ut på en hög nivå. 
 
Vård i det vilda 
Rekrytering av instruktörer ska påbörjas, det behövs ca 50 st. personer.  
 
Fyrverkerier 
SKK tillsammans med bl.a. SBK lämnade in drygt 100 000 namnunderskrifter för att få 
till stånd ett förbud mot fyrverkerier. 
  
Nya kontorslokaler 
Ulf Uddman informerade om att SKK troligtvis har hittat nya kontorslokaler. SKK får 
tillgång till två hus i tre plan. Hyresgästanpassningar kommer att behöva göras, 
ommålning etc. Parkering finns både i garage och utomhus. Tillgång till 
lunchrestaurang finns i angränsande hus. Önskad hyrestid för SKK är 15 år. Beräknad 
flytt är den 31 augusti till den 4 september. 
 
CS beslutade enhälligt att ge mandat till ordförande och VD att slutföra 
förhandlingarna och teckna kontrakt. 
 
Punkten är omedelbart justerad. 
 
Utvärdering Stockholm Pride 2015 
CS har i protokoll 4/2010 i ett beslut meddelat att SKK primärt bara ska delta i andra 
arrangemang eller nationella kampanjer om det kan koppas till hund eller djur eller om 
det ur annat perspektiv gynnar SKK. 
 
2016 var kärlek temat för Stockholm Hundmässa och SKK fick en förfrågan från AGRIA 
att delta tillsammans med dem på Stockholm Pride. SKK tackade ja med tanke på årets 
tema på Hundmässan. 
 
SKKs närvaro uppmärksammandes bland annat med en helsida i Dagens Nyheter 
någon dag innan evenemanget. Några negativa reaktioner har inte kommit till SKKs 
kännedom. Kommentarerna på sociala media har varit genomgående i positiva 
riktningar. 
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Sammantaget gav deltagandet på Stockholm Pride ett bra stöd till det fortsatta temat 
på Stockholm Hundmässa. Förslaget är dock att det inte upprepas då SKK inte har 
samma koppling till årets tema på Hundmässan. 
 
Aktiviteter som kommer att ske under året i samverkan med andra organisationer och 
som sannolikt kommer innebära mediala eller andra publika utspel är primärt följande: 
 

 Bättre och kraftfullare regelverk gällande pyroteknik 
 Ökad kunskap om första hjälpen i naturen – Vård i det vilda 
 Anpassad lagstiftning för ideella föreningar gällande EUs datadirektiv 
 Eventuella aktiviteter gällande rovdjurspolitiken 
 Ökad transparens gällande veterinärvårdspriser 
 Förbättrad hälsa hos de brakycefala raserna 

 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 17 SKK/DN 
 
a) Protokoll från den 16 september 2016 
För information fanns protokoll från Disciplinnämndens möte den 16 september 2016. 
 
b) DN-beslut 
För information fanns beslut fattade av DN. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 18 SKK/KM 
 
a) Möte med DN 
Kommittén för Medlemsfrågor kommer att närvara vid Disciplinnämndens nästa möte 
för att göra diskutera KMs arbete sedan 2015. 
 
Kommittén återkommer med en utvärdering till CS möte i juni. 
 
 
§ 19 SKK/AG/RH/MR 
 
a) Information från ordförande 
 
Tävling för länsklubbarna 
Länsklubbarnas tävling har precis startat och ska pågå till den 30 juni 2017. Den 
länsklubb som värvar flest medlemmar under perioden kommer att få ett fint pris.  
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Hundras i fokus 
Hundras i fokus finns nu färdig för de klubbar som har anmält sig. Grunden till 
respektive annons är densamma för alla klubbar, foto har klubben fått välja själva. 
 
Arbetsgruppens arbete 
En sammanfattning av vad arbetsgruppen arbetat med under 2016 finns utlagt på SKKs 
webbplats. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 20 Organisationsutredningen 
 
Organisationsutredningens material finns nu utlagt på SKKs webbplats tillsammans 
med enkät. Enkäten ska besvaras senast den 31 mars 2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 21 Svenska Kynologiska Akademin 
 
Ny tavla 
Akademin har förvärvat en ny målning av Klöcker Ehrenstrahl, som för närvarande är 
hos konservator för rengöring. 
 
Ledamöter 
Staffan Drangel och Hans Jerenäs har båda lämnat Akademin av hälsoskäl. Båda 
ledamöterna är avtackade. 
 
 
§ 22 Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner 
 
a) Överklagan gällande inmönstring av plotthund 

 överklagar i brev det avslag som lämnats av SKKs Avelskommitté 
gällande inmönstring av hennes plott. Ägaren anser inte att ärendet skötts korrekt. 
Ägaren önskar att få tillgång till en regelrätt inmönstring i samband med ett 
utställningstillfälle. 
 
AK har i sitt uttalande sagt att inmönstring inte ska vara ett verktyg då en hund inte 
kan registreras av tekniska orsaker eller på grund av osämja mellan parter. Inmönstring 
ska i första hand ske då hundens härstamning inte kan härledas till andra registrerade 
hundar i rasen. 
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AK konstaterar också att på grund av olika omständigheter och regler i Kanada och USA 
har inte hunden kunnat registreras i någon av ländernas kennelklubbar.  
 
CS har förståelse för  situation men kan inte detta sammanhang inte 
se att SKKs Avelskommitté hanterat ärendet felaktigt. 
 
CS beslutade att avslå överklagan. 
 
 
§ 23 Skrivelser som rör myndigheter 
 
a) Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
SKK efterlyser i brev till myndigheten kraftiga restriktioner i föreskrifterna för att på så 
sätt få till en förändring för den enskilde att använda pyroteknik. Som bilaga till brevet 
fanns ett axplock av rapporterade skador från nyårshelgen. 
 
Myndigheten har i sitt svar informerat om att man inte kommer att agera i frågan. 
 
Se också § 16. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 24 Nordiska frågor 
 
a) Eventuella ärenden till dagordningen för NKU/AU 
Mötet kommer att hållas den 23 februari hos Dansk Kennel Klub. 
 
De ärenden SKK har anmält till mötet är: 

- Nya raser  

- Revidering av regler för agility 

- Förslag till motion till FCIs General Assembly 

- NKUs nya webbplats 

- Rapport om dagsläget för frågor kring de brakycefala raserna 
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§ 25 Internationella frågor 
 
FCI Europasektion 
 
a) Quarterly Monitoring Report 
För information fanns kvartalsrapport på vad som händer inom EU när det gäller våra 
sällskapsdjur. 
 
b) Protokoll från styrelsemöte i december 2016 
För information fanns protokoll från FCIs Europasektions styrelsemöte den 13 
december München. 
 
Protokollet nämner bland annat ett förslag till en uppdelning av Europas kennelklubbar 
i tre delar, nord/väst, central/öst och syd/medelhavsländerna. Det skulle göra länderna 
mer jämnstora i storlek och antal registreringar och det skulle stärka Europas position 
på FCI generalförsamling. Slutligt förslag från den utsedda arbetsgruppen kommer att 
presenteras vid FCIs generalförsamling i november 2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
FCI 
 
a) Korrespondens med Hong Kong Kennel Club, HKKC 
För information fanns fortsatt korrespondens från HKKC som rör en av landet domare. 
 
b) Protokoll 
För information fanns protokoll från FCIs styrelsemöte den 4-5 april 2016 i Amsterdam. 
 
 
c) FCI General Committee Paris, October 30-31 2016 
För information fanns de viktigaste besluten från FCIs styrelsemöte den 30-31 oktober 
2016 I Paris. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 26 Ekonomi 
 
a) BDO – Löpande granskning av SKK 
För information fanns dokument från BDO med rapport om löpande granskning av 
SKKs räkenskapsår 2016-01-01--2016-12-31. 
 
b) Reviderad budget 2017 
Budgeten som fastställdes av KF 2015 har uppdaterats utifrån kända förändringar. 
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Enligt tidigare beslut av CS kommer 50 000 kr att reserveras för mönstring av chinese 
crested dog. 
 
CS har tagit beslut om att SKK ska flytta. En ändamålbestämd fond kommer att 
upprättas för flyttkostnader. 
 
CS beslutade att fastställa den reviderade budgeten. 
 
§ 27 Statistik 
 
a) Registreringsstatistik för 2016 
För information fanns registreringstatistik för 2016. 
Labrador retriever, golden retriever, jämthund, tysk schäferhund och chihuahua 
långhårig är de som ligger i topp, vilket inte är någon förändring mot 2015.  
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 28 Presidiefrågor 
 
a) Överklagan kennelnamn 
Presidiet har godkänt en protest mot att kennelnamnet Svealand ska få användas. 
 
CS fastställde presidiets beslut. 
 
b) Svenska stövarraser – översättning till engelska 
Presidiet har granskat och godkänt översättning av standarder till engelska för 
hamiltonstövare, schillerstövare, smålandsstövare och gotlandsstövare. Standarderna 
kommer att skickas till FCI. 
 
De svenska standarderna kommer att användas av Svenska Stövarklubben i deras 
raskompendier till den kommande domarkonferensen. 
 
c) Begäran om förlängd utredningstid – Organisationsutredningen 
Med anledning av de kommentarer och synpunkter som framkommit under arbetets 
gång har arbetsgruppen begärt att få ytterligare ett år för att färdigställa sina slutliga 
förslag. Arbetsgruppen kommer senast till den 1 juni lämna delförslag till CS att ta 
ställning till om och hur det ska föras vidare till KF för beslut. 
 
Presidiet har beslutat att tillstyrka arbetsgruppens begäran. 
 
CS fastställde presidiets beslut. 
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d) Hundsport 
Organisationsutredningen föreslår att Hundsport ska komma bli tillgänglig som 
medlemstidning för alla klubbar inom SKK 
 
VD fick i uppdrag att ta fram konkreta exempel på hur en utveckling med bilagor inom 
t.ex. utställning och en del som rör jakthundar. Förslaget ska inledningsvis presenteras 
för länsklubbarnas ordförandegrupp.  
 
 
CS fastställde uppdragsförslaget. 
 
 
§ 29 Mötesspecifika frågor 
 
a) Rapport utredning Försvarsmaktens hundar 
För information fanns Försvarsmaktens utredning om registrering av hundar. 
Med utredningen som underlag har SKK och FM kommit överens om att ha ett 
inledande samverkansmöte den 8 februari. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 30 Mötesspecifika frågor 
 
a) Utvärdering av samarrangemang SKK/STOKK 
Den 23 januari 2017 hade SKK ett gemensamt avstämningsmöte med Stockholms 
Kennelklubb, STOKK. Båda parter är överens om att projektet inte gav de fördelar som 
hade förväntats.  
 
Stockholms Kennelklubb har inkommit med en uppsägning av avtalet, vilken SKK 
accepterat. 
 
SKK kommer att annullera kontrakten för de domare som är inbjudna att döma på 
fredagen i december 2017. FCI kommer att informeras om förändringen för 2017 och 
2018. 
 
b) Tema för Stockholm Hundmässa 2017 
 

- Temat kommer att vara vikingatiden, fornnordisk historia 

- Maskot blir någon av de svenska nationalraserna 

CS noterade informationen. 
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§ 31 Mötesspecifika frågor 
 
a) Utveckling rörande Grundregel 1:2 
Frågan bordläggs till mötet den 25 april. 
 
 
§ 32 Mötesspecifika frågor 
 
Kennelfullmäktige 2017 
 
a) Nomineringar Hamiltonplaketten 
Till den 31 december2016 hade drygt femtiotalet nomineringar inkommit. 
 
b) Nomineringar Förtjänsttecken 
Till den 31 december 2016 hade drygt tjugotalet nomineringar inkommit. 
 
c) Förslag till hedersledamot 
CS kan föreslå KF att utse personer till hedersledamot. 
 
d) Patriotiska Sällskapets utmärkelse 
Några personer på SKKs kansli kommer att vara föremål för att motta utmärkelsen vid 
KF 2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 33 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att ingen sådan punkt fanns i detta protokoll. 
 
 
§ 34 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls den 25 april på SKKs kansli. 
 
 
§ 35 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
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Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Eva Lejdbrandt   Maritha Östlund Holmsten 
 




