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CS nr 2/2012 
2012-04-25 
§ 31–62 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den  
25 april 2012 på SKKs kansli, Rinkeby. 
 
 
Närvarande: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Nils Erik Åhmansson, ordf., Carl Gunnar Stafberg, Göran Bodegård, Britt-Marie Dornell, 
Mats Stenmark, Jahn Stääv, Annica Uppström, Per-Inge Johansson, Bengt Pettersson 
 
Suppleanter: 
Marie Nylander, Christoffer Schildt, Moa Källström, Henrik Barnekow 
 
Adjungerade: 
Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Yvonne Larsdotter, Kjell Svensson (SKKs Tävlings- och 
Utbildningschef, § 31–38) 
 
Anmält förhinder:  
 
 
 
Vid protokollet: Annika Klang 
 
 
§ 31 Sammanträdet öppnas 
 
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade 
sammanträdet öppnat. Ordförande hälsade Kjell Svensson välkommen till mötet. 
 
 
§ 32 Val av justeringspersoner 
 
Britt-Marie Dornell och Carl Gunnar Stafberg utsågs att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
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§ 33 Föregående protokoll nr 1/2012 
 
  § 5 Protokoll SKK/DN 6 december 
  Ulf Uddman redovisade de diskussioner som förts i DN angående CS 
  frågeställningar hur man ska förhålla sig till ärenden där det framkommer 
  att en part är allvarligt sjuk och samtidigt är föremål för prövning i DN. DN 
  har också diskuterat möjligheten för CS att bevilja dispens från beslut som 
  tagits i DN. 
 
  DN föreslår att om CS i ett enskilt ärende som rör medlem som varit 
  föremål för DN-beslut, anser att omprövning av beslutet bör övervägas, 
  kan CS begära omprövning av beslutet hos DN. CS bör då bifoga sitt 
  yttrande i ärendet. 
   
  CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
  Tillträdesförbud 
  Ulf Uddman informerade vidare om att CS ska informera om de beslut om 
  tillträdesförbud som tas. Under våren 2013 hålls ett möte mellan DN och 
  CS där man ska utvärdera hur tillträdesförbudet och CS nådeinstitut 
  fungerat. 
 
  CS noterade informationen. 
 
  § 7 Protokoll SKK/JhK nr 4/2011 
  Gemensamma jaktprovsbestämmelser 
  Ulf Uddman har i brev till Svenska Stövarklubben uttryckt CS besvikelse 
  över att klubben valt att avbryta samarbetet med att få gemensamma 
  jaktprovsbestämmelser. Stövarklubben har i sitt svar inte lämnat  
  utrymme för att ta upp arbetet igen. 
   
  Indikationer finns att flera jakthundklubbar drar sig ur olika samarbeten i 
  andra sammanhang. 
 
  Ulf Uddman informerade om att en stor summa pengar har lagts ned i en 
  förstudie till det som går under arbetsnamnet ”Jaktdata”. Då  
  Stövarklubben inte har för avsikt att fortsätta samarbetet finns det inte 
  underlag nog till att fortsätta detta arbete . Ulf Uddman föreslår  
  att projektet läggs på is till förmån för andra IT-projekt. 
 
  CS beslutade i enlighet med förslaget. 
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  § 19 SKK/SRD-K 
 
  Observationer från MyDog 
  Förslag lämnades att som en punkt på nästa specialklubbskonferens i 
  januari 2013 ta upp frågan om presentationsöverdrifter. 
 
  CS beslutade i enlighet med förslaget.  
 
  CS beslutade vidare att Göran Bodegård får i uppdrag att följa upp det 

brev som Ulf Uddman skickat till berörd specialklubb när det gäller 
presentationsöverdrifter. 

 
  § 23 Internationella frågor – d) FCI General Committee Brussels,  
   November 9–10 2011 
  Från FCI har distribuerats ”FCI Guidelines for Sled Dog Working Judges”. 
  SKK har tidigare haft synpunkter på delar av innehållet i dessa regler, 
  vilket meddelats till både FCI Sled Dog Commission samt FCIs styrelse.  
 
  Det som förut var regler har nu ändrats till riktlinjer, vilket gör att dessa 
  inte är förpliktigande på samma sätt som regler. 
 
  CS beslutade att acceptera de nya riktlinjerna. 
 
  § 165 Protokoll SKK/AK nr 4/2011 - § 108 SKKs Forsknings- och  
   Utvecklingsfond (CS nr 6/2011) 
 Arbetsgruppen föreslår CS att slå ihop SKKs tre ändamålsbestämda 
 fonder; SKKs forsknings- och Utvecklingsfond, Hunden i Samhället och 
 Hundens Hälsa.  
 
 SKKs auktoriserade revisor har inget att invända mot att CS sammanför 
 ovanstående fonder till en ny fond. Arbetsgruppen föreslår att kalla 
 fonden för ”Svenska Kennelklubbens Utvecklingsfond”. 
 
 Arbetsgruppen föreslår att fonden får statuter enligt nedan samt att i 
 stort sett använda det ansökningsformulär som idag gäller gör SKKs 
 Forsknings- och Utvecklingsfond.  
 
 Arbetsgruppen föreslår att CS har som huvudprincip att bevilja medel två 
 gånger per år, med två ansökningsdatum under året, 30 juni och 31 
 december. 
 

Arbetsgruppen föreslår att kommittéerna, vid beredningen av inkomna 
 ansökningar och i sina förslag till beslut i CS, ska lägga vikt dels vid graden 
 av angelägenhet i projektet och att projektets målsättning bedöms som 
 realistisk, dels vid graden av lidande för den enskilda hunden och om det  
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är en enskild ras, vilken numerär rasen har samt vilka egna resurser 

 aktuell special-/rasklubben har. 
 
  VD fördelar beredningsansvaret till berörda kommittéer på inkomna 
  ansökningar. Alla kommittéer har rätt att föreslå CS projekt som  
  kommittén anser så pass angeläget att den bör finansieras med stöd av 
  SKKs Utvecklingsfond även om det inte finns en extern sökande. 
 
  Förslag till statuter 
 

Svenska Kennelklubbens Utvecklingsfond 
 

Syftet med fonden är att stödja insatser som har till mål att främja avel av 
rashundar och hundens betydelse i samhället i enlighet med stadgarnas 
målparagraf. 

 
Statuter 
Fonden är ett komplement till det forskningsstöd SKK kan bidra med 
genom de två forskningsstiftelserna som förvaltas av SKK. 

 
Medel ur fonden kan sökas av medlemsorganisation inom SKK, enskilda 
medlemmar, forskningsinstitutioner eller enskilda forskare. 

 
Bidraget ur fonden kan uppgå till maximalt 75 % av den totala kostnaden 
som insatsen är kostnadsberäknad till. 

 
Medel ur fonden disponeras av SKKs Centralstyrelse. Beredning av 
ansökan sker i någon av SKKs kommittéer. 

 
Fonden har två ansökningsdatum: 30 juni respektive 31 december. 

 
Rekvisition av medel ska ske inom ett (1) år efter CS beslut och medlen 
disponeras under två (2) år. Vid dispositionstidens utgång ska ekonomisk 
redovisning och slutrapport lämnas till SKK. 

 
  CS beslutade i enlighet med förslagen. 
 
  173 a) Datum för CS möten under 2013 
  Rättelse av datum: 
  Första mötet i Centralstyrelsen 2013 hålls fredagen den 25 januari. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 34 Protokoll SKK/DK nr 1/2012 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 7 
februari 2012. 
 

a) DKs revidering av ”Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare” (CS 
nr 1/2012, § 6) 

Carl Gunnar Stafberg redovisade DKs förslag till revidering av ”Regler och riktlinjer för 
utbildning av exteriördomare”. 
 
Revideringen diskuterades och förslag till justeringar gjordes: 
 
2.4 Ansökan om utökning av rasregister – yttrande från specialklubb 
Parentesen i tredje meningen stryks. 
 
2.12 Riktlinjer för allrounddomare 
Näst sista meningen formuleras om till att lyda: 
DK anvisar efter godkännande från CS särskild utbildningsordning för aktuell domare. 
 
4.4 Domarstipendium 
Tredje stycket, första meningen: ”För att erhålla stipendiet krävs att domaren ska ha 
varit …” 
 
4.7 Avauktorisation 
Ny mening läggs till före sista stycket: CS kan också på eget initiativ ta upp frågan om 
avauktorisation. 
 
CS beslutade i enlighet med förslagna justeringar. 
 
CS uttryckte att domarna har en vidgad uppgift baserad på FCI Show Judges Code of 
Commitment to the Welfare of Purebred Dogs och den inställning från samhället som 
betänkandet om ny djurskyddslag uttrycker 
 

- ”Att utifrån vad som är observerbart vid ordinarie utställningsbedömning även 
bedöma hundens framtida värde i aveln ur sundhets- och hälsoperspektivet 
och inte endast som ett avelsresultat.”  
 
Detta medför en väsentlig förändring av hundutställningars syfte. 

 
Carl Gunnar Stafberg får i uppdrag att ovanstående mening förs in i de domaretiska 
reglerna. Ulf Uddman får i uppdrag att formulera ett brev till de svenska 
exteriördomarna med samma innebörd som ovan. 
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b) Brev från Göran Bodegård – Revision och nyorientering av svenska 

exteriördomare – Reflektioner och förslag som underlag för diskussioner och 
optimerade förändringar med anledning av utställningssportens nya villkor  
CS förde en lång diskussion kring Göran Bodegårds synpunkter. 

 
CS uttryckte att utställningar ska bevara hundrasers specifika typ, men i högre 
grad än tidigare fokusera på att bevara men också reparera hundrasers 
överlevnad, hälsa och sundhet. Det dubbla perspektivet innehåller en potentiell 
konflikt och kan inte lösas om man inte tydliggör de båda perspektiven. 
Domare har dessutom fått en vidgad uppgift i det att hundens värde - ur 
sundhets- och hälsoperspektivet – för framtida avel ska bedömas inte bara 
hundars värde som resultat av aveln. 

 
c) Överläggningsärende nr 3: Kvalitetskrav på aspirantdomare (CS nr 1/2012) 

Göran Bodegård har i brev till bl.a. CS uttryckt missnöje över de rutiner som för 
närvarande finns för att utse aspirantdomare. Göran Bodegård önskar att 
SKK/DK får i uppdrag att se över gällande rutiner. 

 
Ulf Uddman informerade om att nuvarande rutiner har ett KF-beslut i botten, 
vilket gör att ändringar inte kan göras med mer än att frågan åter tas upp till 
Kennelfullmäktige. 

 
CS beslutade att ämnet sätts upp på dagordningen till specialklubbs-
konferensen 2013. 

 
CS beslutade vidare att uppdra till DK att med det gamla KF-beslutet i botten 
föreslå eventuella förändringar med innebörden att både specialklubbar och CS 
ska ha möjlighet att påverka vilka aspirantdomare/examinatorer som utses. 
 

d) Protokoll SKK/SRD-K nr 1/2012 
§ 9 Kommitténs arbetsuppgifter: sprida kunskap om erfarenheterna från SRD 
inom och utanför Sverige till tjänstgörande domare 
FCIs styrelse har tillsatt en arbetsgrupp för SRD-frågor som leds av Kari Järvinen 
(Finland) och där bl.a. Renée Willes (ordförande i FCIs Standardkommitté) ingår. 
SRD-K föreslår CS att SKK tar initiativ till ett upprop för att kartlägga FCI-
ländernas SRD-aktiviteter. SRD-K föreslår även att SKK tar kontakt med 
arbetsgruppen och erbjuder sina tjänster. 

 
Ulf Uddman informerade om att ett möte har ägt rum i Stockholm (23 april) 
med Kari Järvinen, Åke Hedhammar, Renée Willes, Göran Bodegård, Brenda 
Bonnett, Helena Skarp i den anda som SRD-K föreslagit. Mötet diskuterade bl.a. 
hur man internationellt kan byta och dela med sig av information på en 
gemensam plattform, hur andra länder kan ta hjälp av SKKs SRD-modell och 
anpassa till sina egna förutsättningar. Nästa steg i FCI-gruppens arbete är ett 
möte i Bryssel där de träffas för första gången (Kari Järvinen, Renée Willes,  
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Gerard Jipping (Holland), Brenda Bonnett (representerar SKK). En presentation 
med förslag ska presenteras för FCIs styrelse i början av oktober 2012. 

 
 CS noterade informationen och fann förslaget mycket intressant. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

e) Protokoll SRD-K nr 2/2012 
 

§ 26 Djurskyddsutredningen, krav på exteriördomare, konsekvenser 
 
a) Angelägen diskussion kring ansvarsfördelning för utställningars betydelse 

för hundrasers sundhet och hälsa 
Med anledning av skrivningen i betänkandet om kommande djurskyddslagstiftning 
poängterar SRD-K det ansvar som utställningsarrangörer har för val av domare och att 
försäkra sig om domarens lämplighet samt att information om vilka regler som gäller 
för att kunna döma på utställningar i Sverige. Domarlistor måste presenteras i god tid 
för att en kontrollfunktion hos SKK centralt ska vara meningsfull. 
 
CS diskuterade frågan och uttryckte som förslag att för att kunna ha en kvalificerad 
kvalitetssäkring ska länsklubbarnas domarlistor redovisas centralt senast ett år innan 
utställningens genomförande. För specialklubbarna bör domarlistorna redovisas 
centralt sex månader innan utställningens genomförande. På detta sätt har SKK också 
bättre möjligheter att hjälpa klubbar som t.ex. har fått avbokning p.g.a. av sjukdom 
eller av andra orsaker måste göra domarändringar. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget som ska träda i kraft 2014-01-01. 
 
CS beslutade vidare att sätta upp ämnet på dagordningen till specialklubbs-
konferensen 2013. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 35 Protokoll SKK/FREE nr 1/2012 
 
Protokoll fort vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 
12 januari 2012. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 36 Protokoll SKK/JhK nr 1/2012 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
26 februari 2012. 
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a) SSF – Begäran om överprövning av beslut från SKKs Jakthundskommitté 

Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) begär i brev till CS om 
överprövning av beslut taget av SKKs Jakthundskommitté. Ärendet gäller 
bedömning av hunden Våtsjöbergets Isa, vid jaktprov 2011-11-02. 
 
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet och beslutade att 
återremittera ärendet till SKKs Jakthundskommitté.  

 
CS beslutade vidare uppdra till SKK/JhK att se över i vilka och hur många 
instanser ett ärende ska kunna överklagas. 

 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 37 Protokoll SKK/PTK nr 1/2012 
 
Protokoll fört vid sammanträde med SKKs Prov- och Tävlingskommitté den 22 februari 
2012. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 38 Protokoll SKK/UtstK nr 2/2012 
 
Protokoll fört vid sammanträde med SKKs Utställningskommitté den 1 februari 2012. 
 
§ XX UtstK – policyfrågor – bestämmelser (SKK/UtstK nr 3/2012 2012-03-30) 
SKKs UtstK har beslutat att införa titeln Svensk Juniorvinnare (SEJV) vid arrangemanget 
Svensk Vinnareutställning. Titeln kommer att tilldelas vinnande hane och tik i 
juniorklass med ”Excellent”. 
 
CS beslutade att fastställa SKK/UtstKs förslag. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 39 Protokoll SKK/AK nr 1/2012 
 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté 28 och 29 
januari 2012. 
 
§ 9 Förslag till vägledning vid tolkning av grundreglernas avelsparagraf 
Britt-Marie Dornell och Åke Hedhammar redovisade AKs förslag till uttolkning av 
grundreglernas avelsparagraf. 
 
CS fann förslaget mycket väl genomtänkt och väl skrivet.  
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CS beslutade att fastställa AKs förslag. 
 
CS rekommenderade vidare att ta uttolkningen i beaktande vid utformningen av 
remissvaret till djurskyddsutredningen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 17 SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond 
 

a) Ansökan från Svenska Dobermann Klubben om bidrag till rasklubbens DCM 
Fond. 

Bidrag går till hjärtscanning eller vid obduktion av hjärtan. AK föreslår CS att inte bifalla 
ansökan denna gång. Ansökan är inte tillräckligt underbyggd. 
 
CS beslutade i enlighet med AKs förslag. 
 
Övrigt 
 
Svensk lapphund 
Vid CS möte nr 1/2012 diskuterades situationen för de svenska raserna och vad som 
kan göras för att förbättra deras situation och möjlighet till fortsatt överlevnad. 
 
Svensk lapphund har under en längre period haft svårigheter med att hitta ett sätt att 
arbeta för rasens överlevnad. SKK/AK har även försökt att hjälpa klubben med råd och 
hjälp. Tyvärr har inga åtgärder gett något resultat hittills varför CS diskuterade om vilka 
fortsätta insatser som måste göras. 
 
CS beslutade att i ett brev rikta skarp kritik mot klubbens brist på agerande. 
 
CS beslutade vidare att kalla representanter för klubben till ett möte samt även 
förbereda ett möte för de klubbar som ansvarar för de svenska raserna till en 
sammankomst dagen innan specialklubbskonferensen 2013 dvs. den 25 januari. 
 
 
§ 40 Protokoll SKK/FK nr 1/2012 
 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 7 
mars 2012. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 41 Protokoll SKK/HIC nr 1/2012 
 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens kommitté Hunden i Centrum 
den 20 januari 2012. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 42 Protokoll SKK/KHM nr 1/2012 
 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars 
Mentalitet den 30 januari 2012. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 43 Protokoll SKK/SRD-K nr 1/2012 
 
Se § 34. 
 
 
§ 44 Protokoll SKK/SRD-K nr 2/2012 
 
Se § 34. 
 
 
§ 45 Protokoll SKK/StandK nr 6/2011 
 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Standardkommitté den 29 
november 2011. 
 
§ 94 Tilltalsnamn, uppdrag från CS 
StandK önskar att CS fastställer en ny princip för raser med namn som är svåra att 
uttala. 
 
Ulf Uddman har från Renée Willes fått följande förslag: 

- Ändra inte de namn som finns för de fyra FCI-språken (engelska, franska, 
spanska och tyska) 

- Många slaviska rasnamn är svåra att uttala, där kan Arbetsgruppen för 
rasstandard lämna förslag till nya rasnamn 

- En remiss skickas ut till klubbarna med förslag på nya svenska rasnamn 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 46 Protokoll SKK/UKK nr 2/2012 
 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 28 januari 2012. 
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§ 7 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
Jämtlands län har fått en ny kennelkonsulent då Tony Folin har auktoriserats. 
 
CS önskar Tony Folin välkommen till arbetet som kennelkonsulent. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 48 Protokoll SKK/UKK nr 2/2012 
 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 6 mars 2012. 
 
§ 32 SKKs valphänvisning på Internet 
Ulf Uddman informerade om att det kommer att ett antal justeringar i 
www.köpahund.se kommer att göras som innebär ytterligare förbättringar på sidan.  
 
I detta sammanhang föreslogs att till dagordningen på specialklubbskonferensen ta 
upp frågan om specialklubbarnas olika krav för valphänvisning. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 49 Svenska Kynologiska Akademin 
 

a) Protokoll 8 november 2011 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kynologiska Akademin den 8 
november 2012. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

b) Verksamhetsberättelse 2011 
För information fanns verksamhetsberättelse från 2011. 
 
CS noterade informationen. 

 
  

http://www.köpahund.se/
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§ 50 Beslut från SKKs presidium: 
 

a) STOKKs utställningar 2013 och 2014 
Centralstyrelsens presidium har beslutat godkänna att Stockholms Kennelklubb 
flyttar sin utställningsplats från Vallentuna till Kistamässan enligt följande: 
2013-03-29–31 samt 2014-04-18–20. 
 
CS beslutade fastställa presidiets beslut. 

 
b) Delegeringsordningar för KHM, UKK, DK och JhK 

Centralstyrelsen har godkänt smärre justeringar i ovanstående 
delegeringsordningar. 
 
CS beslutade fastställa presidiets beslut. 

 
 
§ 51 Skrivelser från medlemmar/privatpersoner: 
 

a) Brev från Svenska Domarföreningen 
Svenska Domarföreningens (SDF) årsmöte har uppdragit till SDFs styrelse att 
undersöka möjligheten för SDF att få officiell föreningsstatus inom SKK-
organisationen. 
 
SDFs styrelse hänvisar till Finland där domarföreningen har en stark ställning 
som specialklubb. Ulf Uddman informerade om att den finska domarföreningen 
inte har specialklubbsstatus utan har ett samarbetsavtal med Helsingfors 
Kenneldistrikt vilket inte kan anses vara samma sak som att ha 
specialklubbsstatus. 
 
CS diskuterade ingående SDFs förfrågan och påpekade att SDF är en 
intresseförening och beslutade att avslå förfrågan. 
 

b) Korrespondens Lars Browall 
Centralstyrelsens har tagit del av korrespondens mellan Lars Browall, SKK/UtstK 
samt SKKs VD. CS har inget ytterligare att tillägga till de svar som lämnats och 
beslutade att lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd. 

 
 
§ 52 Fortsatt diskussion kring principer för registrering i SKKs olika hundregister 
 
Ulf Uddman informerade om att SKK idag har ett flertal olika hundregister: 
SKKs stambok (S/SE) som är öppet för alla FCI-erkända raser exklusive border collie. För 
inregistrering i detta register gäller SKKs och FCIs regelverk. 
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Vallhundsregistret (RegV) 
Öppet för border collie och är en kvarleva från tiden före 1990 när border collie hade 
en öppen stambok. Border collie kan endast tävla på internationell utställning. 
 
X-registret 
X-registret är SKKs instrument för att under kontrollerade former använda 
rasinkorsning i avelsarbetet. 
 
Annexregistret (AS) 
Öppet för ras som inte är erkänd av FCI men av SKK fr.o.m. 2001 och fr.o.m. 2012 av 
NKU-länderna. 
 
Tävlingslicens 
Öppet för oregistrerad hund i SKK som önskar delta på prov eller tävling. Hunden ska 
vara ID-märkt och ägarregistrerad hos SKK. 
 
Hundägarregistret 
Öppet för hund som är ID-märkt. Denna registrering ger i sig ingen rätt att delta i SKKs 
verksamheter. 
 
Det finns dock nya behov som uppstår t.ex. beviljar SKK emellanåt dispens vid 
inregistrering av hund som inte uppfyller kravet på full treledshärstamning från klubb 
eller organisation inom SKK. Idag finns ingen möjlighet att tydligt visa i stamboken och 
på registreringsbeviset att hund har inregistrerats enligt ovan. 
 
Funktionslicens 
Utanför SKK-organisationen bedrivs idag avel som har en utpräglad inriktning mot en 
viss funktion utan någon hänsyn till standardenlig exteriör. SKKs vallhundsregister hade 
inriktningen fram till 1990 då kravet på avelsdjuren var att hunden hade ett godkänt 
vallhundsprov och kunde i övrigt ha helt okänd stamtavla. 
 
Mest omfattande idag är den avel av hundar som används inom slädhundssporten, 
t.ex. hundar som benämns ”alaskan husky”, ”polarhund” eller ”Scandinavian hounds” 
Men även avel som har som målsättning att få fram bra vildsvinshundar, hundar till 
rovdjursjakt, olika typer av tjänstehundar eller en avel inriktad mot olika 
tävlingssporter. 
 
I dessa sammanhang skulle en funktionslicens finnas för inregistrering av hund som 
avlats för en tydlig funktion. 
 
Frågan har också diskuterats i NKU/AU där NKU/VD-gruppen har fått i uppdrag att 
presentera ett förslag till hur de nordiska kennelklubbarnas olika hundregister kan 
fungera till NKU/AUs höstmöte i september 2012. 
 
NKU/AU tar klart avstånd från att öppna register för s.k. ”designer dogs” men kan 
tänka sig att överväga att införa en funktionslicens. 
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CS tackade för framställningen och beslutade att till Specialklubbskonferensen ta upp 
frågan om SKKs hundregister. 
 
 
§ 53 Internationella frågor: 
 

a) BBCs program Pedigree dogs exposed 
CS har tagit del av den ovan nämnda film och konstaterar att den inte fått 
särskilt stort genomslag i Sverige. 
 
Crufts 2012 
Starka reaktioner har väckts på det tillvägagångssätt som The Kennel Club valt 
med att låta 15 ”högriskraser” genomgå en veterinärkontroll innan deltagande i 
gruppfinalerna. Sex raser blev diskvalificerade bl.a. engelsk bulldog, pekingese 
och basset hound.  
 
DVD om andning 
SKKs DVD om andning är nu klar för distribution till den svenska och nordiska 
domarkåren. Undertext på engelska ska produceras för att kunna nå en större 
målgrupp. 
 
Ett pressmeddelande skickas ut i samband med distributionen samt att Ulf 
Uddman uppdrogs att skriva ett brev till domarna med bakgrund i “FCI show 
judges code of commitment to the welfare of pure bred dogs” och den nya 
djurskyddslagstiftningen.  
 
CS noterade informationen. 
 

 
b) Svenska Taxklubben – korrespondens med FCI 

Svenska Taxklubben har i brev till FCI uttryckt missnöje med att taxar 
importerats från framför allt USA och Kanada som är felfärgade vilket ger 
konsekvenser i det svenska avelsarbetet. Klubben har påpekat problemet för 
SKKs registreringsavdelning och även för SKK/AK. Man anser att fel begåtts då 
felfärgade hundar ändå registrerats. 
 
CS konstaterar att Svenska Taxklubben genom sitt agerande överskridit sina 
befogenheter då det enligt gällande regler är respektive nationell kennelklubb 
som korresponderar med FCI i olika ärenden. 
 
CS konstaterar vidare att det enligt gällande regler går att registrera valpar 
med en notering om att färgen inte är godkänd. 
 
CS beslutade att fastställa SKK/AKs beslut samt att Ulf Uddman får i uppdrag 
att skriva till Svenska Taxklubben. 
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c) Kellen Report – February 2012 
För information fanns Kellen Report från februari 2012. Rapporten informerar 
om att EU inte kommer att införa några nya lagar gällande katt och hund 
mellan 2012-2015. 
 
CS noterade informationen. 

 
 
§ 54 Nordiska frågor: 
 

a) Protokoll NKU/AU 20 mars 2012 
För information fanns protokoll från NKU/AUs möte i Köpenhamn den 20 mars 
2012. 
 
21 SKK – FKKs uppdrag att få fram laboratorium för pälsprover gemensamt 
  inom Norden 
Det är fortsatt svårt att hitta ett laboratorium som kan hantera dopingprov 
enligt NKU-ländernas önskemål och krav. Finland har uppdraget och ska efter 
sommaren försöka få till stånd ett möte med ett finskt laboratorium.  
 
CS noterade informationen. 
 
10 NKK – Bruk av diplom på Nordisk Vinnerutstilling 
Norsk Kennel Klub står som arrangör för Europautställningen 2015. Med 
anledning av detta önskar man att istället för en ”vanlig” kritiklapp använda sig 
av ett förenklat deltagardiplom. Diplomet kommer att testas vid Nordisk 
Vinnarutställning 2014. 
 
Övriga nordiska länder har inget att invända. Dock var CS inte odelat positiv till 
NKKs önskemål. 
 
5  Föregående protokoll NKU/AU 2.03.2010 
 
Diskussion om förutsättningarna för hur NKU-länderna gemensamt ska 
acceptera nya, inte FCI-erkända raser. Förslag från VD-gruppen: 
Fr.o.m. 2012 tillämpas en tvåstegsmodell för hur raser som registreras i 
annexregistret får delta i verksamhet inom NKU. 

 
Steg 1 Stamtavla 

För att en stamtavla ska kunna utfärdas krävs; 
- En ny ras ska erkännas genom majoritetsbeslut i NKU/AU. 

 
Det NKU-land som anmäler en ras för erkännande ska bifoga: 

a) Rasstandard utfärdad av den kennelklubb/land som utvecklat rasen samt 
stambok som är erkänd av något av NKU-länderna 

b) Information om rasens historia 
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c) En avelsplan som innehåller internationell numerär, hälsostatus, mentalitet och 
genetisk bredd 

 
Steg 2 Utställningsrätt 

a) En ras tilldelas utställningsrätt genom majoritetsbeslut i NKU/AU. Minst 50 st. 
hundar i minst två nordiska länder ska finnas 

b) Regler för utdelning av nationellt certifikat ska fastställas 
c) En inmönstring av rasen ska vara gjord av det land som anmäler rasen. Detta 

för att klara ut storlek, hårlag, färg etc. (minst en allround domare ska vara 
närvarande vid inmönstringen) 

 
Steg 3  
Rasen erkänns av FCI, antingen som ”provisional” eller fullt ut. 

 
Ovanstående regler ersätter alla tidigare regler som beslutats i NKU/AU.  
Stamböcker som inte är erkända av FCI ska anmälas till NKU/AU. Strävan bör vara att 
ha en gemensam syn. 

 
NKUs VD-grupp rekommenderar att samtliga NKU-länder accepterar de raser som 
listas för att hamna på ett ”nolläge” som innebär att samtliga nordiska länder 
accepterar samma raser. 

 
För SKKs vidkommande betyder att SKK/CS behöver erkänna american toy fox terrier, 
american eskimo dog och dansk spids för att hamna på ett ”nolläge”, enligt ovan. 

 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 55 SKKs årsredovisning 2011 
 
Ulf Uddman redogjorde för SKKs bokslut för 2011. 
 
CS beslutade att godkänna de framlagda bokslutet. 
 
 
§ 56 Årsredovisning för SKKs dotterbolag och förvaltade stiftelser: 
 

a) Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens fond 
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens fond, 
för 2011. 
 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 
b) Stiftelsen SKKs Forskningsfond 
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Stiftelsen SKKs Forskningsfond, för 2011. 
 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
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Stiftelsen SKKs Donatorers fond 

Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Stiftelsen SKKs Donatorers fond, för 2011. 
 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 
c) People and Animals for Life 2010 AB 
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i People and Animals for Life 2010 AB, för 2011. 
 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 
d) Fritidsrörelsernas Hus 

Ulf Uddman redogjorde för bokslut i AB Fritidsrörelsernas Hus, för 2011. 
 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 

 
e) AB Föreningsdistribution I Spånga AB 

Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Föreningsdistribution i Spånga AB, för 
2011. 

 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 

 
f) Djurbranschens Yrkesnämnd (DYN) 

Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Djurbranschens Yrkesnämnd för 2011. 
 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 

 
 
§ 57 Bidrag ur Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Minnesfond 
 
Protokoll fört vid telefonsammanträde i Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens 
Minnesfond den 12 april 2012. 
 
Nio ansökningar om bidrag hade kommit till fonden. 
 
Mötet har beslutat att fördela 10 000 kronor enligt nedan: 
4 000 kr till Lydia Gadolin, som ska åka till Italien och studera whippet.  
4 000 kr till Linda Widebeck, som ska åka till England och studera spaniel och retriever. 
2 000 kr till Pernilla Lindström som tävlar i Junior Handling och i år blev 2:a på Crufts 
och kommer att tävla på World Dog Show i Salzburg i maj. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 58 Myndigheter: 
 

a) Jordbruksverket (SJV) 
Brev från Jordbruksverket angående SKKs skrivelse om förändringar i föreskrifterna 
för tävlingsveterinär. SJV informerar om att föreskrifterna ska ses över utifrån de 
erfarenheter som har gjorts sedan föreskrifterna infördes 2010 och redan nu sett 
att det finns behov av justeringar. 
 
CS välkomnar SJVs beslut. 
 
SJV har också varit på SKK på besök där ordförande och VD fick möjlighet att visa 
upp kansliet och hur SKK driver sin dagliga verksamhet. Mötet var mycket positivt. 
 
b) Landsbygdsdepartementet 
Djurskyddsutredningens betänkande – Ny djurskyddslag (SOU 2011:75). 
SKKs kansli förbereder ett remissvar vilket CS kommer att få ta del av innan det 
slutliga svaret skickas in till departementet. 
 
Djurskyddet Sverige och Svenska Rovdjursföreningens begäran om en utredning av 
konsekvenserna av jakt med lös hund; Dnr 2 2011/3210/JSF 
För information fanns SKKs yttrande med anledning av Djurskyddet Sveriges och 
Svenska Rovdjursföreningens begäran. 
 
c) Socialdepartementet 
Förlängning av en försöksverksamhet med service- och signalhundar. 
 
Ulf Uddman informerade om att regeringen uppdragit till Hjälpmedelsinstitutet att 
i samverkan med Socialstyrelsen genomföra en förlängning försöksverksamheten 
med service- och signalhundar till december 2014. 
 
d) Miljödepartementet 
Remiss om rovdjursutredningens slutbetänkande Mål för rovdjuren SOU 2012:22. 
 
Ulf Uddman önskade CS viljeinriktning när det gäller remissvaret. 
 
CS uppdrog till Ulf Uddman att bl.a. hämta information från Svenska 
Jägareförbundet och LRF för att i någon mån kunna ha en samsyn i vissa delar i 
remissvaret.  
 
CS uppdrog vidare till SKK/JhK att gå igenom de beslut som tagits vid 
Kennelfullmäktige de senaste åren för att få en bra översikt över vad SKK gjort i 
vissa frågor. 
 
CS beslutade att frågan ska tas upp igen vid nästa möte den 12 juni. 
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§ 59 Information från 
 
a) CS ledamöter 
 
Annica Uppström 
 
Avliden kommittéledamot 
Margreta Sundqvist som varit ledamot i SKK/UKK under en lång rad av år har efter 
en längre tids sjukdom avlidit. UKK har lämnat bidrag till Cancerfonden enligt 
önskemål från den avlidna. 
 
Kurs för blivande kennelkonsulenter 
Två kurser har hållits för blivande kennelkonsulenter med totalt 27 deltagare. 
 
Nya avtal 
Tre avtal har uppdaterats; köpeavtal, köpeavtal med bibehållen avelsrätt samt 
fodervärdsavtal. 
 
Carl Gunnar Stafberg 
 
Seminarium för domar- och utbildningsansvariga i länsklubb 
Seminariet hade god anslutning och DK fick gott betyg för initiativet till denna 
utbildning. Till hösten kommer ett liknande seminarium att hållas för alla 
specialklubbar. 
 
 
Per-Inge Johansson 
 
Årsmöten 2012 
Ett 15-tal årsmöten har Per-Inge Johansson deltagit i under våren!  
Han konstaterar att i och med att vårens årsmöten nu är klara har också alla SKKs 
specialklubbar anammat SKKs typstadgar. 
 
CS noterade beskedet med glädje. 
 
Åke Hedhammar 
 
Artikel i Svensk Veterinärtidning 
En ny intressant artikelserie om hundavel kommer att starta i nästa nummer av 
Svensk Veterinärtidning. Läsning rekommenderas! 

 
b) VD 
 

 Testamente 
 SKK har från Lennart Hindefors, f.d. CS-ledamot och hedersledamot i SKK fått 
 50 000 kr i arv. Pengar ska användas för utbildning av service- och signalhundar. 
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 Avliden f.d. CS-ledamot 
 Folke Hildebrand, f.d. ledamot i CS och f.d. ordförande i Svenska 
 Brukshundklubben (SBK) har avlidit. SKK har lämnat bidrag till SBKs Minnesfond 
 enligt den avlidnes önskemål. 
 
 Motioner till SBKs kongress i maj 2012 
 Ulf Uddman informerade om två motioner som även berör SKKs verksamhet och 
 där SKK/CS behöver lämna en viljeyttring: den första (två motioner med i princip 
 samma innehåll) gäller agility där motionärerna vill att agility ska ingå i 
 Draghundsportförbundet. 
 
 SBKs förbundsstyrelse föreslår kongressen att ge ett uppdrag till SBK/FS att 
 komma med förslag till framtida lösning till kongressen 2013. 
 
 SKK/CS beslutade att från SBK begära att de ska lämna förslag till en lösning till CS 
 möte i november 2012. 
 
 FCI Europautställning 2015 
 Ulf Uddman har fått uppdraget att vara FCIs observatör då Norsk Kennel Klub är 
 arrangör för Europautställningen 2015. 
 
 Registreringssiffror 
 Per den sista mars har registreringssiffrorna stigit med 3 % jämfört med samma 
 period förra året. 
 
 Medlemssiffror 
 Medlemssiffran visar -0,8 % per den sista mars. 
 
 Likviditet 
 Likviditeten är god. 
 
 Årets länsklubbsutställningar 
 Västra Kennelklubben respektive Sydskånska Kennelklubbens anmälningssiffror 
 har varit positiva. 
 
 SKKs Veteranklass 
 SKK har bildat en pensionärsförening ”SKKs Veteranklass” som kommer att verka 
 fr.o.m. våren 2012. Ca 20 personer kommer att vara de första medlemmarna i 
 klassen.  
 
 DVD om andning 
 DVD:n är nu klar för distribution till svenska och nordiska exteriördomare. För att 
 få större spridning kommer också en engelsk undertext att produceras. DVD:n 
 kommer även att göras tillgänglig via youtube. 
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§ 60 Beslut som under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
 offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras 
 på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär 
 
CS beslutade att det inte fanns några beslut som inte kunde publiceras innan justering 
av protokollet skett. 
 
 
§ 61 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde blir den 12 juni på SKKs kansli, Rinkeby. 
 
 
§ 62 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Nils Erik Åhmansson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Britt-Marie Dornell   Carl Gunnar Stafberg 


