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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelsen den 19 
februari 2020. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt, Maritha Östlund-Holmsten, Bengt Pettersson, Bo 
Skalin, Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Magnus Jensen, Ove Johansson 

Suppleanter: 

Anna Fors Ward, Kurt Nilsson, Jörgen Oinonen 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist, Ionie Oskarson (§ 8) 
 

Anmält förhinder:  

Birgitta Bernhed 
 

Protokoll 

Annika Klang 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

 
Pekka Olson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat. 
 
 
§ 2 Val av justerare 
 
Agneta Ståhle och Eva Lejdbrandt utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 
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§ 3 Föregående protokoll 
 
CS nr 6-2019 

a) § 123 a) – Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK – retroaktiv 
registrering av labrador retriever 

Britt-Marie Dornell har i mejl informerat om att en slutrapport i ärendet är lämnad till 
SSRK. 
 
Klubben har haft styrelsemöte nyligen och ett svar på rapporten kommer att komma 
till CS. 
 
CS noterade informationen. 
 
Efter CS möte har SSRK kommit in med brev där man beskriver att styrelsen är nöjd 
med sluthanteringen av ärendet och att det nu kan läggas till handlingarna. (sekr. 
anm.) 
 
CS nr 7-2019 

a) § 153 Information från SKKs VD – utbildningsbidrag 
Enligt uppdrag från CS protokoll nr 7-2019 presenterades ett förslag till 
utbildningsbidrag. 
 
Förslag att gälla från 2021 
 

 Deltagaravgiften för centrala fysiska konferenser och utbildningar är 
oförändrad.  
Den kostnadsbesparing som användandet av SKKs egna konferenslokaler 
inneburit jämkas mot ökningen av konsumentprisindex från 2013 då avgiften 
senast justerades.  

 Det införs en funktionärsrabatt på 20 % på distansutbildningar för de 
funktionärskategorier som respektive ansvarig kommitté beslutar om.  

 En utvärdering av hur denna rabatt påverkar SKKs intäkter görs inför nästa KFs 
budgetarbete.  

 I de fall ansvarig kommitté vill erbjuda ”sina” funktionärer gratis 
distansutbildning så bärs den kostnaden via en interndebitering av ansvarig 
kommitté och ska rymmas inom befintlig budget alternativt finansieras via 
extra budgetäskande till CS.  

 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

b) § 154 d) Dokument som rör CS arbete till och med 2021 – policydokument 
För information fanns lista över de policydokument som CS respektive KF beslutat om. 
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CS noterade informationen. 
 

c) § 154 d) Dokument som rör CS arbete till och med 2021 – revidering av 
firmateckning 

Med anledning av att Svenska Kennelklubben anställt en ny ekonomichef ska en 
justering av firmateckning göras. 
 
Revidering av SKKs firmateckning  
CS beslutade att Svenska Kennelklubbens firma även innefattande Svenska 
Kennelklubbens tre stiftelser, Stiftelsen Donatorers fond, Stiftelsen Svenska 
Kennelklubbens Forskningsfond och Stiftelsen Ulla Segerström och Bertil Sted-Grens 
fond ska tecknas av ordförande Per Erik (Pekka) Olson, vice ordförande, Thomas 
Uneholt, samt VD, Ulf Uddman, två i förening.  
 
CS beslutade också att bemyndiga endera ordföranden, Per Erik (Pekka) Olson, VD, Ulf 
Uddman eller ekonomichef Ted Gabrielson att i förening med endera Marie Bergquist 
eller Anna Hansson teckna klubbens firma vad gäller uttag eller överföringar från bank- 
eller plusgirokonton samt fullmakter för indrivning av kundfordringar.  
 
Dessutom bemyndigades VD, Ulf Uddman eller ekonomichef Ted Gabrielson, att var 
för sig för Svenska Kennelklubbens räkning teckna avtal av administrativ karaktär 
såsom leasingavtal, hyresavtal, bankavtal, etc.  
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 

d) § 161 a) Svenska Draghundsportförbundet – tolkning av stadgar 
Ett möte har hållits med Svenska Draghundsportförbundet för att diskutera tolkning av 
respektive organisations stadgar. 
 
Resultatet av mötet blev att gällande stadgar ska respekteras och att det inte är möjligt 
för t.ex. SKKs Centralstyrelse att ändra beslut som är tagna på Kennelfullmäktige. 
 
CS noterade informationen. 
 

e) § 162 a) Smålands Stövarklubb – överklagan av handläggning av medlemskap 
samt komplettering av ärende av berörd person 

CS har tagit del av kompletterande handlingar från Svenska Stövarklubben och även 
från berörd person. 
 
Ärendet diskuterades ingående. 
 
Centralstyrelsen, CS, konstaterade att enligt gällande stadgar kan inte SKK tvinga en 
klubb att bevilja medlemskap. CS har gett FK i uppdrag att se över SKKs stadgar och 
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medlemsorganisationens stadgar i denna del. SKKs stadgar kan först ändras i samband 
med KF 2021. 
 
CS beslutade att inte ändra Svenska Stövarklubbens beslut om medlemskap för berörd 
person. 
 

f) § 168 SKK/AK b) Protokollsutdrag AK nr 4-2019, § 74 riktlinjer för nya raser 
En arbetsgrupp inom SKKs avelskommitté har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för 
erkännande av nya raser. 
 
CS diskuterade förslaget noggrant och föreslog smärre justeringar i texten. 
 
CS beslutade att återremittera förslaget till AK för justering. Slutligt beslut tas vid 
styrelsesammanträdet i april. 
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 4 Presidiefrågor 
 

a) Ärende kring nekat medlemskap 
Ärendet gäller en rasklubb inom specialklubb som nekat medlemskap för berörd 
person. 
 
Ärendet diskuterades ingående. 
Centralstyrelsen, CS, konstaterade att enligt gällande stadgar kan inte SKK tvinga en 
klubb att bevilja medlemskap. CS har gett FK i uppdrag att se över SKKs stadgar och 
medlemsorganisationens stadgar i denna del. SKKs stadgar kan först ändras i samband 
med KF 2021. 
 
CS rekommenderar likväl starkt rasklubben att godkänna medlemsansökan för berörd 
person. 
 
 
§ 5 Information från SKKs ordförande 
 

a) MyDog 2020 
Ordförande deltog vid utdelande av pris för årets utställningshund, vilket var ett 
trevligt evenemang. 
 
CS noterade informationen. 
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b) Möte med Svenska Brukshundklubben, SBK 
Ordförande och VD har haft möte med SBK, denna gång främst för att diskutera 
collieutredningens rapport. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Samarbete med PostNord 
Nya frimärken med hundmotiv ska publiceras efter sommaren. Det upprop som gjorts 
via sociala medier och pressreleaser har renderat över 30 000 bidrag, vilket är mycket 
glädjande. Av de insända bidragen ska fem hundar väljas ut att pryda frimärkena. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) The Kennel Club 
Engelska kennelklubben genomgår för närvarande en stor förändring då deras VD ska 
avgå och istället få en roll som ambassadör för kennelklubben. 
 
CS noterade informationen. 
 

e) Federata Kinologjike e Kosovës 
Kosovos kennelklubb har varit på besök på SKKs kansli för att få information om 
kansliet och besöka museet. De hade även ett möte med Sveriges Hundungdom för att 
lära sig mer om ungdomsverksamheten. 
 
CS noterade informationen. 
 

f) Inbjudan till BOAS-seminarium 
The Kennel Club har inbjudit SKK att delta på ett seminarium om BOAS i början av april. 
SKK kommer att vara representerat av en förtroendevald samt en person från kansliet, 
avdelningen för avel och hälsa. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 6 Information från SKKs VD 
 

a) Jämförelse mellan SKKs valpregistrering och Jordbruksverkets (JV) 
hundägarregister 2019  

Genom den samverkan som finns mellan SKK och JV sedan fem år tillbaka har SKK fått 
tillgång till mer detaljerad kunskap om JVs ägarregistreringar. Genom denna möjlighet 
kan SKK jämföra SKKs utveckling och siffror med det andra stora hundregistret som 
finns i Sverige. SKK har kunnat göra jämförelser 2015, 2017, 2018 och 2019. 
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Exempel ur jämförelsen: 

- Andelen uppgivna rashundar i JVs register ligger konstant kring 67 % 
- SKKs valpregistreringar har de senaste fem åren legat kring 50 200-51 500. Ca 

46 000 personer per år har registrerat sina hundar. JVs ägarregister har ökat 
med ca 16 % från 54 000 till 62 500 2019.  

- Uppgivna hundraser som är erkända av SKK, inklusive blandraser har ökat från 
ca 2 % till 5 % i JVs hundägarregister 

- JVs topp 20-lista över de mest populära raserna stämmer väl överens med SKKs 
lista, förutom att flera dvärghundsraser får en högre placering i JVs lista än i 
SKKs. Första icke SKK-erkända ”ras” hamnar på en 16:e plats. 

 
b) Beslut om datum för Kennelfullmäktige 2021 

Efter att sett över några olika möjligheter för att arrangera KF 2021 är förslaget att 
datumet blir den 24-26 september 2021. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget 
 

c) Personal – ny ekonomichef 
En ny ekonomichef har anställts fr.o.m. 1 mars. 
En ny HR-funktion ska tillsättas. 
Djur-ID flyttar från Medlemsservice till Registreringsavdelningen. 
En personalenkät är genomförd och ska följas upp under våren. 
Medarbetar- och lönesamtal ska genomföras 
Ovanstående har införts i ett  årshjul för ledningsgrupp och personal vilket innehåller 
de mest väsentliga personalaktiviteterna på kansliet under året. 
 
Åsa Blomqvist, personalrepresentant, föreslog att en punkt med information om 
kansliet och personalen ska läggas till dagordningen. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

d) Norsk Kennel Klubb, NKK 
NKK har tagit emot brev från en nationell djurvälfärdsorganisation som anser att NKK 
går emot norsk lag när de tillåter avel och registrering av engelsk bulldogg och cavalier 
king charles spaniel. Organisationen hotar med åtgärder om inte NKK följer deras krav 
på korsavel med andra raser. NKK har fått underlag från det rättsfall som förekom i 
Sverige för några år sedan som rörde myndighetsingripande i avelsrelaterade frågor. 
 
CS noterade informationen 
 

e) Möte med Sveriges Hundungdom, SHU 
Ordförande och VD har haft möte med SHU och diskuterat aktuella frågor: 
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SHU har fått en propå från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, 
MUCF, som anser att SHU inte är tillräckligt självständig organisation, vilket kan 
påverka deras möjlighet att få statsbidrag. 
 
Förslaget är därför att justera SHUs stadgar i enlighet med vad SHUs Ungdomsråd har 
föreslagit. 
 
CS beslutade att uppdra till Föreningskommittén att se över förslaget från 
Ungdomsrådet. Frågan ska hanteras skyndsamt. 
 

f) Annonsering i Brukshunden nr 1-2020 
Evidensia Djursjukvård har en annons i Brukshunden nr 1-2020 som rör kastration av 
hund.  
 
CS diskuterade annonsen och anser att den är olämpligt utformad. 
 
CS beslutade att ordförande och VD får i uppdrag att skriva till Evidensia. 
 
 
§ 7 Skrivelser som rör läns- och specialklubb 
 

a) MopsOrden --begäran om att använda Cambridgemetoden som testform 
MopsOrden har via Svenska Dvärghundsklubben lämnat en begäran om att den 
testform som idag används för avelsintyg ändras till Cambridgemetoden. 
 
CS diskuterade ärendet ingående och beslutade att uppdra till ordförande och VD att 
besvara begäran. 
 
CS beslutade vidare att kalla specialklubben till ett möte inom de närmaste veckorna. 
 

b) Svenska Dvärghundsklubben, SDHK – checklista vid kritikskrivning för 
brakycefala raser 

SDHK uttrycker i mejl en stark kritik mot den utskickade ”checklistan” som domare ska 
ha som stöd vid kritikskrivning av de brakycefala raserna. SDHK ifrågasätter varför 
checklistan inte varit ute på remiss hos exteriördomare och berörda klubbar. 
 
CS konstaterar att ingen formell remiss är utskickad till berörda klubbar. 
CS konstaterar vidare att  

- Domaranvisningar för brakycefala raser är skickad till berörda specialklubbar 
där även SDHK svarat. Checklistan är helt baserad på det som skrivs i denna 
anvisning. 

- Checklistan presenterades på domarkonferensen för brakycefala raser i 
november 2019. 
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- SKKs Domarkommitté har beslutat att checklistan ska utvärderas i slutet av 

2020. 
 
CS beslutade att frågan ska diskuteras vid möte med SDHK. 
 

c) Svenska Dvärghundsklubben, SDHK – särskilda regler för utställning samt 
regler för bedömning 

SDHK önskar få information om förslag till regelrevidering gällande de allmänna 
reglerna i utställningsreglerna har varit ute på remiss och då särskilt det avsnittet som 
rör ohälsa. 
 
CS konstaterar att tillägget i de allmänna reglerna inte varit ute på remiss. 
 
CS konstaterar vidare att Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet, AG-ES i sin 
delegeringsordning hade följande uppdrag: Utreda möjligheten att införa kodning av 
Disqualified utdelat p.g.a. exteriör överdrift i likhet med ett regelverk som finns för 
Disqualified p.g.a. mentalitet. 
 
CS gav 2018 AG-ES i uppdrag att lämna förslag om att kunna stänga av hundar från 
avel, utställning eller tävling av hälsoskäl. 
 
CS beslutade att frågan ska diskuteras vid möte med SDHK. 
 

d) Skrivelse från Fransk Bulldogg Klubb 
Centralstyrelsen har tagit del av en skrivelse från Fransk Bulldogg Klubb där de 
beskriver hur de blivit bemötta av specialklubben när det gäller arbetet med 
brakycefalproblematiken. 
 
En del av upprinnelsen till de problem som rasklubben upplever är det upprop på 
sociala media till uppfödare och ägare av brakycefala raser som gjordes under hösten 
2019, där rasklubben ansåg att det fanns faktafel. Detta gjorde att de inte kunde 
uppmana sina uppfödare och medlemmar att skriva under uppropet. Specialklubben 
var inte av samma åsikt och agerade för uppropet. 
 
CS konstaterar att rasklubben inte känner förtroende för specialklubben för det arbete 
som rasklubben gjort eller de ställningstaganden som gjorts.  
 
CS konstaterar vidare att rasklubben under arbetets gång samarbetat på bästa sätt 
med SKK och följt de rekommendationer och regler som man gemensamt kommit fram 
till. CS sätter stort värde på rasklubbens insats och finner det anmärkningsvärt på vilket 
sätt rasklubben motarbetats. 
 
CS har för avsikt att även diskutera förhållandet till Fransk Bulldogg Klubb vid sitt möte 
med SDHK.  
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e) Svenska Agilityklubben, SAgiK – begäran om förlängning för privata aktörer 
att arrangera agilitytävlingar 

SAgiK, har via e-post ställt en fråga om det går att förlänga den testperiod som sträcker 
sig till december 2021 med att kunna erbjuda andra aktörer att kunna arrangera 
officiella agilitytävlingar, förutom de nio som redan ingår i pilotprojektet. 
 
KF 2019 beviljade pilotprojektet en fortsättning även under 2021. Prov- och 
Tävlingskommittén har ett uppdrag att göra en utvärdering som ska redovisas till KF 
2021 för de nio aktörer ingår i pilotprojektet. 
 
Erfarenheter från 2019 visar att det är nödvändigt att även ta in nya aktörer. 
 
CS beslutade att SAgiK ska lämna information till CS om eventuella nya aktörer och 
skälen till varför de engagerats. 
 

f) Svenska Brukshundklubben – svar på brev från  angående 
avelsrestriktioner för collie 

CS har tagit del av korrespondens mellan SBK och medlem i Svenska Collieklubben. 
 
CS beslutade lägga skrivelsen till handlingarna. 
 

g) Svenska Brukshundklubben – utvecklingen av SBK Tävling pausad 
CS har tagit del av information från SBK angående att arbetet med att utveckla ett nytt 
bättre system för SBK Tävling är lagt på is p.g.a. av oenighet med leverantören. 
 
CS noterade informationen och skrivelsen lades till handlingarna. 
 

h) Information från länsklubbarnas ordförandemöte 
Länsklubbarnas ordförandemöte har lämnat önskemål gällande kommunikationer och 
sluttider för kommande Kennelfullmäktige, KF.  
 
CS uttryckte att konferensanläggning ännu inte är klar för kommande 
Kennelfullmäktige, KF. CS kommer att ta hänsyn till önskemålen så långt det går. 
 
När det gäller årets länsklubbskonferens är det länsklubbarna själva som sätter 
programmet. Delar av CS närvarar vid behov och vid önskemål från ordförandegruppen 
i särskilda frågor. 
 
 
§ 8 Collieutredningen 
Ionie Oskarson, ordförande i Collieutredningen, hälsades välkommen till 
sammanträdet. 
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Ionie Oskarson presenterade utredningen ingående och de förslag och 
rekommendationer som gruppen arbetat fram.  
 
En remiss är under utarbetning. Den ska skickas till Svenska Brukshundklubben och 
Svenska Collieklubben. Sista svarsdatum är den 20 maj. 
 
CS kommer att diskutera remissvaren vid sitt möte den 8-9 juni 2020. 
 
SKKs ordförande tackade Ionie Oskarson för det utomordentliga arbete som gruppen 
gjort samt för en mycket bra redogörelse och sammanfattning vid dagens 
sammanträde. 
 
 
§ 9 Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner 
 
Ove Johansson anmälde jäv och lämnade sammanträdet. 
 

a) Frågor som angående Svenska Lapphundsklubbens årsmötesprotokoll 2019 
CS har tagit del av ärende från SKKs Föreningskommitté. Ärendet rör en revision av 
klubben och genomförande av klubbens fullmäktigemöte. Den tidigare revisorn yrkar 
på att fullmäktigemötet ska ogiltigförklaras. 
 
CS fann ingen anledning att ändra beslut från fullmäktigemötet och ärendet lades till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
Ove Johansson återkom till sammanträdet. 
 

b) Skrivelse från  
CS har tagit del av ett antal skrivelser som kommit från collieägare runt om i Sverige.  
 
CS uttryckte att då den remiss som skickas ut inom de närmaste dagarna inte kommer 
att hanteras förrän CS möte juni så kommer de skrivelser som inkommit också 
hanteras vid samma tillfälle. 
 
 
§ 10 Skrivelser som rör myndigheter 
 
Regeringskansliet 

a) Utredning om nya konsumentköpregler, Dir 2019:45 
För information fanns brev från SKK skickat till regeringskansliet angående utredning 
om nya konsumentköpregler. 
 
CS noterade informationen. 
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Naturvårdsverket 

b) Remiss av preliminära förslag till jakttidsändringar samt SKKs remissvar 
För information fanns yttrande från SKK över jakttidsöversyn. 
 
CS noterade informationen. 
 
Näringsdepartementet 

c) Remissvar – märkning och registrering av katter – ett förslag och dess 
konsekvenser (Ds 2019:21) 

För information fanns SKKs remissvar till Näringsdepartementet angående märkning 
och registrering av katter. 
 
CS noterade informationen. 
 
Jordbruksverket 

d) Samråd kring eventuellt behov av att ytterligare reglera djurskyddet för 
gräsänder, fasaner, rapphöns och laxfiskar som sätts ut för jakt- och 
fiskeändamål 

För information fanns SKKs samrådssvar till djurvälfärdsenheten på 
Jordbruksverket på ovanstående uppdrag. 
 
CS noterade informationen. 

 
 
§ 11 SKK/DK 
 

a) Protokoll nr 5-2019 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 5 
november 2019. 
 

b) Protokollsutdrag § 99 -  Ledamöters uppdrag a) lista över ledamöters uppdrag 
Checklistan för kritikskrivning för brakycefala raser är klar och utskickad enligt 
uppdrag. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Överklagan angående domares hantering och bedömning 
En utställare/hundägare har i brev överklagat ett DK-beslut angående en domares 
hantering och bedömning av sin hund. 
 
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet inklusive en video av 
händelseförloppet. CS har konstaterat att ärendet inte hanterats av bestyrelsen på 
utställningsplatsen. 
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CS diskuterade ärendet och beslutade att avslå överklagandet.. 
 

d) Svenska Vorstehklubben, SVK,  – Överklagan av SKK/DK nr 4-2019, § 74 övriga 
skrivelser 

SVK överklagar domarkommitténs beslut angående färgställning på en strävhårig 
vorsteh som ställts ut under 2018. Domaren har gett hunden disqualified på grund av 
pälsfärgen, domarkommittén har gjort en annan bedömning. 
 
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet. CS diskuterade ärendet ingående.  
 
CS beslutade att fastställa domarens beslut om att hunden, Glesbygdens AK Porsi, 
SE56745/2016, inte har en godkänd färg enligt gällande standard.  
 

e) Förslag på datum till Generell Domarkonferens 2024 
DK har gjort en utvärdering av generella domarkonferensen 2018 för att bl.a. få en 
indikation på när det är lämpligt att arrangera nästa konferens. 
 
Förslaget är att nästa konferens arrangeras den 16-17 mars 2024. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget.  
CS beslutade vidare att konferensen ska erbjuda utbildning av de svenska 
nationalraserna. 
 

f) Protokollsutdrag SKK/DK nr 1-2020  § 11 Arbetsgruppen för att främja 
exteriör sundhet 

Efter en genomgång av närvarolistorna från de obligatoriska utbildningarna gällande 
de brakycefala raserna konstateras att det är en svensk domare som inte deltagit på 
någon av dem. 
 
DK föreslår CS att domaren avauktoriseras på raserna engelsk bulldogg, bostonterrier, 
fransk bulldogg och mops. 
 
CS beslutade i enlighet med DKs förslag. 
 

g) Protokoll nr 1-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 22 
januari 2020. 
 

h) § 9 Domarfrågor – b) Övrigt 
Efter att årets elev- respektive aspiranttjänstgöringar genomförts på MyDog har DK 
erfarit att det inte fungerat enligt gällande regelverk. 
 
Vid MyDog 2021 kommer DK att ha en representant närvarande för att assistera vid 
praktiska och administrativa frågor. 
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CS noterade informationen. 
 

i) § 13 Arbetsgrupper 
Arbets- och projektgrupper har reviderats med anledning av de nya uppdrag som står i 
delegeringsordningen för 2020 och 2021. 
 
CS noterade informationen. 
 

j) Ledamöters uppdrag 
 
Revidering har gjorts för vilka raser inom varje grupp en domare bör vara auktoriserad 
på och ha god erfarenhet av att döma för att kunna ansöka om 
gruppallrounderutbildningen. 
 
”För att kunna ansöka om gruppallroundutbildning ska domaren ha dömt minst i 8 år 
efter auktorisation som exteriördomare, samt med mycket goda omdömen ha 
genomfört utbildning av enstaka ras på minst 10 raser. Domaren måste i aktuell 
rasgrupp vara auktoriserad för minst de raser i gruppen som DK anger för respektive 
grupp och ha god erfarenhet av att döma dessa. Vidare ska domaren ha så 
omfattande kynologisk kunskap, nationell såväl som internationell erfarenhet av 
bedömning och sådana personliga förutsättningar att han/hon kan anförtros 
uppdraget att efter avslutat utbildningsprogram döma samtliga raser i gruppen.”  
 
Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare, punkt 2.11 s.21. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 12 SKK/UtstK 
 

a) Protokoll nr 5-2019 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 6 november 2019. 
 

b) Överklagan slutlig inmätning av tysk spets/klein spitz 
En hundägare har överklagat beslut rörande slutlig inmätning av tysk spets/klein spitz. 
Hundägaren anser bl.a. att flera formfel har begåtts vid inmätningen av hunden. 
 
CS konstaterar att rätt blankett inte använts vid ommätningen, vilket beklagas, men CS 
finner ingen anledning att tro att själva förfarandet vid ommätningen inte gjorts på ett 
korrekt sätt. 
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CS beslutade att avslå överklagandet. 
 

c) Protokollsutdrag UtstK nr 1-2020 justeringar länsklubbsutställningar 2022 
 
Följande justeringar är gjorda för länsklubbarnas utställningar 2022: 
 
e) Ansökan om ändrad status 2022  
Södra Norrbottens Kennelklubb ansöker om att ändra status på sina utställningar 2022. 
Utställningen i Piteå, Sjulnäs, 28-29 maj ansöker de om att ändra från nationell till 
internationell, och utställningen i Haparanda 16-17 juli från internationell till Nordic 
Dog Show.  
UtstK beslutade att utställningen i Piteå, Sjulnäs, har oförändrad status, nationell, och 
utställningen i Haparanda ändras till Nordic Dog Show.  
 
f) Ansökan om att växla status på två utställningar 2022  
Gotlands Kennelklubb ansöker om att växla status på sina utställningar i augusti så att 
lördagen den 27 augusti är nationell och söndagen den 28 augusti är Nordic Dog Show.  
UtstK godkände ansökan.  
 
g) Ändrad status på utställning 2022  
FCI har nekat SKKs ansökan om att utställningen i Ronneby den 13-14 augusti ska vara 
internationell. Avslaget är på grund av att Danska Kennelklubben har en internationell 
utställning i Bornholm, vilket är för nära avstånd till Ronneby.  
UtstK beslutade att Blekinge Kennelklubbs utställning i Ronneby 13-14 augusti 2022 
ska vara Nordic Dog Show. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) Information från ordförande 
 
Regelrevidering 
Maritha Östlund-Holmsten informerade om att revideringen av regelverken är ett 
pågående arbete och går enligt plan. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 13 SKK/PTK 
 

a) Protokoll nr 2-2019 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och 
Tävlingskommitté den 23 oktober 2019. 
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b) Protokollsutdrag nr 2-2019, § 34 championatregler 

Svenska Brukshundklubben ansöker om att införa titeln Nordisk rallylydnadschampion. 
PtK ser positivt på SBKs ansökan och föreslår CS att bifalla att ett nordiskt championat i 
rallylydnad införs. PtK gör CS uppmärksam på att Danmark har infört två olika 
championat. Vilket som ska vara meriterande för ett nordiskt championat behöver 
klargöras. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. CS kommer också att föra frågan till NKU/AU. 
 

c) Information från ordförande 
 
KF-uppdrag 
Agneta Ståhle har fortsatt uppdrag när det gäller de HD-frågor som beslutades om på 
KF 2019. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 14 SKK/JhK 
 

a) Protokoll nr 4-2019 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
4 november 2019. 
 

b) Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, – frågor till CS med anledning av 
beslut SKK/JhK 2019 § 21.2 

SSRK överklagar i brev JhKs beslut att SSRKs jaktprov inte enbart får baseras på 
rapphöns.  
 
CS uppdrog till ordförande i Jakthundskommittén och VD att sammanställa ett svar till 
klubben. 
 

c) Svenska Älghundklubben, SÄK – hemställan om ytterligare datautbyte mellan 
SKK och SÄK 

Specialklubben hemställer om att få tillgång till mer information från SKKs dataregister 
än de kan idag. Klubben framhåller att ett sådant datautbyte är möjligt idag via Norsk 
Kennel Klub. Klubben nämner även att frågan hur GDPR borde kunna hanteras på ett 
relativt enkelt sätt inom organisationen med t.ex. biträdesavtal. 
 
Ulf Uddman informerade att rasdata inte kommer att utvecklas vidare men att det 
kommer att finnas kvar tillsvidare. Båda frågorna kommer att tas vidare till SKKs IT-
avdelning för att se om en tillfredsställande lösning går att finna. 
 
CS noterade informationen. 



  

SKK/CS nr 1-2020 
2020-02-19 
Sida 16/23 

 
 

 
 
§ 15 SKK/UK 
 

a) Information från ordförande 
 
Utbildningar 
Nedanstående finns i kommande utbildningsprogram 
Kursplan för en pilotutbildning för hundfrisörer 
Fördjupad funktionärsutbildning 
Kommittén ska se över möjligheten för en gemensam utbildningsportal för SKK-
organisationen. 
 
CS noterade informationen. 
 
FCI Commission for Public Relations and Education 
Studieplanen för SKKs uppfödarutbildning är nu översatt till engelska och skickad till 
kommittén enligt tidigare beslut i CS. 
 
CS noterade informationen. 
 
Samarbete med Studiefrämjandet 
Det finns ännu ingen lösning på hur det framtida samarbetet med Studiefrämjandet 
kommer att kunna se ut. UK avvaktar utvecklingen. 
 
CS noterade informationen. 
 
KF-uppdrag  om veterinärvårdskostnader 
Uppdraget ska formuleras och en utvecklingsplan ska utvecklas. Förutom SKKs 
ordförande och ordförande i UK ska ytterligare personer knytas till arbetsgruppen. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 16  SKK/AK 
 

a) Överklagan av beslut enligt protokoll – SKK/AK nr 5-2019 att fortsatt avslå 
dispens för avel med cavalier king charles spaniel 

En uppfödare överklagar SKK/AKs beslut om att inte få dispens för avel med tik av 
rasen cavalier king charles spaniel. 
SKK/AK har vid två tillfällen avslagit dispensansökan med hänvisning till de regler som 
gäller för hur avel ska bedrivas inom rasen. 
 
CS diskuterade ärendet ingående men fann inga skäl till att ändra de beslut som AK 
tagit. 
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CS beslutade att fastställa AKs beslut och avslå överklagandet. 
 
 
§ 17 SKK/KSS (Kommittén för samsyn och exteriör sundhet) 
 

a) Justering i delegeringsordning 
Kommittén önskade en smärre justering i sin delegeringsordning för att förtydliga 
uppdraget. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

b) Information från ordförande 
 
Kommittén har avhållit sitt första möte och har beslutat att fördela SRD-rapporterna 
på ledamöterna för att effektivisera efterarbetet med rapporterna. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 18 SKK/KHM 
 

a) Information från ordförande 
 
Utvärdering av BPH 
Utvärdering av BPH ska göras enligt beslut från KF 2013. Björn Forkman från 
Köpenhamns universitet startar projektet den 1 mars 2020. Vidare kommer ingen 
jämförelse med MH att ingå i utvärderingen. 
 
CS noterade informationen. 
 
Mentalindex 
Projektet mentalindex kommer att fortsätta enligt plan. 
 
CS noterade informationen. 
 
BPH-konferens 
En BPH-konferens är planerad till mitten av mars månad. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 19 SKK/UKK 
 

a) Protokoll nr 5-2019 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 7 november 2019. 
 

b) Överklagan beslut 5-2019, § 108, U72/19 
Ärende där två uppfödare har hamnat i en konflikt gällande en gemensamt ägd hund. 
UKK har beslutat att den ena parten i konflikten ska anmälas till SKKs Disciplinnämnd. 
 
CS diskuterade ärendet.  
 
CS beslutade att avslå överklagan och inte ändra UKKs beslut. 
 

c) Ärendet  – köp av valp 
Ärendet har rört en långdragen konflikt mellan valpköpare och uppfödare gällande köp 
av en valp där också en överklagan till Centralstyrelsen också funnits på CS dagordning. 
 
Ulf Uddman informerade om att ärendet nu är avslutat för CS. 
 
CS noterade informationen. 
 
 

d) Information från ordförande 
 
Kennelkonsulentbesök 
Under 2019 gjordes fler besök av färre konsulenter jämfört med 2018 och även inom 
budgetramen. 
 
CS noterade informationen. 
 
Digitalisering av kennelkonsulentprotokoll 
En planering ska starta för att kunna digitalisera kennelkonsulentprotokollen framöver. 
 
CS noterade informationen. 
 
Samarbete med länsstyrelser 
Ett försök till utökat samarbete med landets länsstyrelser ska påbörjas. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 20 SKK/KUS (Kommittén för uppfödarsamverkan) 
 

a) Information från ordförande 
Ett första möte har hållits och ledamöterna har kommit överens om att sätta samman 
en enkät som ska gå ut till landets uppfödare. Dessutom ska kommittén se över 
gällande grundregler och registreringsregler. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 21 SKK/FK 
 

a) Protokoll nr 6-2019 
Protokoll fört vid sammanträde med Svensk Kennelklubbens Föreningskommitté den 
21 november 2019. 
 

b) Protokollsutdrag § 105, projekt och uppdrag, offert över ramavtal för 
styrelseportal 

FK har ställt en fråga till CS om möjligheten att underteckna ett ramavtal där 
leverantören fakturerar SKK för de klubbar som önskar ansluta sig och att SKK i sin tur 
fakturerar klubbarna. 
 
CS godkände förfarandet. 
 

c) Protokoll nr 1-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
23 januari 2020. 
 

d) Information från ordförande 
 
Kommitténs delegationsordning 
Kommitténs ska vid sitt kommande tvådagarsmöte gå igenom sin delegationsordning 
och göra en fördelning av uppgifterna. 
 
Kommittén ser eventuellt att ytterligare resurser behöver tillföras kommittén för att 
kunna genomföra tilldelade uppgifter. 
 
CS noterade informationen. 
 
Värdegrund 
Kommittén uppmanar alla ledamöter och kommittéer att bidra till implementeringen 
värdegrunden.  
 
CS uttryckte sig positivt och kommer att bidra till diskussion och idéer. 
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Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 22 SKK/DN 
 

a) DN-beslut 
För information fanns DN-beslut. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Protokollsutdrag DN § 25-30, 40 
För information fanns protokollsutdrag § 25-30 och 40. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) DN – funktionärer  
För information fanns lista med funktionärer som fått disciplinär åtgärd. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 23 Nordiska frågor 
 

a) Minutes NKU/AU 16 oktober 2019 
För information fanns protokoll från NKU/AUs möte den 16 oktober 2019 i Danmark. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Evaluation of Nordic Rally Obedience Championship 2019 
För information fanns utvärdering av nordiska mästerskapet I rallylydnad som hölls I 
Danmark I oktober 2019. Utfallet blev att Dansk Kennel Klubb fick mycket beröm för 
ett lyckat arrangemang. 
 
Vid NKU/AUs möte i slutet av mars kommer det beslutas om SKK ska arrangera 
mästerskapet 2020. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 24 Internationella frågor 
 
FCI 

a) FCI Europe Section – Minutes 
För information fanns protokoll från FCIs Europasektions styrelsemöte den 17 
december 2019. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Inbjudan till höftledseminarium I September 2020 
På uppdrag av FCI kommer Dansk Kennel Klub att arrangera ett seminarium för 
höftledsavläsare i Köpenhamn i september 2020. 
 
SKKs avläsare kommer att delta på seminariet tillsammans med professor Åke 
Hedhammar. 
 
CS noterade informationen. 
 
Rapporter 
 

c) Möte I FCIs Kommitté för Rallylydnad – oktober 2019 
För information fanns rapport från möte i FCIs Kommitté för rallylydnad i oktober 
2019. 
 
CS tackade för en utförlig rapport. 
 

d) VM för ståendefågelhundar – Serbien 2019 
För information fanns rapport från VM för stående fågelhundar i Serbien 2019. 
 
CS tackade för en intressant och initierad rapport från tävlingarna. 
 

e) Möte i FCIs Utställnings- och Domarkommitté 
För information fanns rapport från FCIs Utställnings- och Domarkommitté, februari 
2020. 
 
CS tackade för en utförlig rapport. 
 

f) Möte i FCIs Kommitté för Mondioring 
För information fanns rapport från FCIs Kommitté för Mondioring i Ungern, februari 
2020. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 25 Ekonomi 
 

a) BDO – löpande revision räkenskapsåret 2019 
För information fanns rapport från den löpande revisionen från 2019. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Likviditet 
Likviditeten är god. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 26 Statistik 
 

a) Registreringssiffror 
CS konstaterar att siffrorna för registreringarna pekar åt rätt håll, vilket är glädjande. 
 
 
§ 27 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att följande paragrafer inte får offentliggöras innan protokollet är 
justerat: § 3 e), § 4 a) och § 11 f). 
 
 
§ 28 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls den 29 april på SKKs kansli. 
 
 
§ 29 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade sammanträdet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
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Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Agneta Ståhle   Eva Lejdbrandt 




