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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-04-
09. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Nils Erik Åhmansson, ordf., Mats Stenmark, Pekka Olson, Göran Bodegård, Britt-Marie 
Dornell, Annica Uppström, Per-Inge Johansson, Bengt Pettersson, Bo Skalin  
 

Suppleanter: 

Freddy Kjellström (§ 28-50), Maritha Östlund-Holmsten, Thomas Uneholt, Eva 
Lejdbrandt 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar (del av § 30 – del av § 54 b)), Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa 
Blomqvist 
 

Anmält förhinder:  

 

Protokoll 

Annika Klang 
 

§ 28 Sammanträdet öppnas 

 
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade 
sammanträdet för öppnat. Ulf Uddman informerade om att Åsa Blomqvist fr.o.m. 
detta möte kommer att vara personalrepresentant på Centralstyrelsens möten. Åsa 
hälsades välkommen. 
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§ 29 Val av justerare 
 
Per-Inge Johansson och Annica Uppström utsågs att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
 
 
§ 30 Föregående protokoll nr 1-2014 
 
  § 172 c) Förslag till regelöversyn 
  Ulf Uddman redogjorde för förslag till regelöversyn inom SKK. 
  Bakgrunden till förslaget är att SKKs regelverk idag är  omfattande och 
  ibland svårtillgängligt för medlemmarna. 
 

Målsättningen med översynen av regelverken bör vara att 
 Radikalt förenkla möjligheten för medlemmar att göra rätt 
 Kritiskt utvärdera nyttan och behovet av varje regel 
 Minska detaljregleringen och fokuseringen på exakta gränser 
 Stödja SKKs målsättning att minst 75 % av hundarna i Sverige är 

registrerade i SKK 
 Kvarvarande hälsokrav ska vara motiverade av rasens nuvarande 

hälsoläge och inte bara bevaka nuvarande tillstånd 
 Där så är lämpligt flytta regler till annan plats, t.ex. SKKs köpe- och 

fodervärdsavtal 
 Analysera utvecklingen av beslut i DN 
 Utvärdera om DNs exklusiva rätt att besluta kring rätten att vara 

medlem t.ex. rörande grundregel 1:3 och 1:4 
 

Avel/uppfödning och medlemsregler 
Förslag till arbetsgrupp: Mats Stenmark, Pekka Olson, Annica Uppström, 
Åke Hedhammar och Ulf Uddman som ledamöter. Arbetsgruppen kan när 
det behövs adjungera till sig personer, personal eller förtroendevalda för 
samråd. 

 
Tidplan: april – okt 2014 Beredning, arbeta fram ett förslag  

  nov 2014  
  Diskussion vid CS möte 5-6 nov 
 dec 2014 – jan 2015 Utskick för kännedom till läns- och 
  specialklubbar 
 feb 2015  Diskussion vid ordförandemöte 7 feb 

2015 
 mars-maj 2015 Remiss till läns- och specialklubbar 
 aug 2015 CS fastställer slutligt förslag 
 okt 2015 KF fastställer nytt regelverk 
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Utställningsregler 
Förslag till arbetsgrupp: Bo Skalin och Kjell Svensson. De får i uppdrag att 
utifrån NKU-förhandlingarna kring förslaget till reviderade nordiska 
utställningsregler se över gällande regelverk och även jämföra mot övriga 
länder och föreslå CS förändringar. 
 
Tidplan: mars-aug 2014 NKU:s arbetsgrupp tar fram revi- 
   deringsförslag 

  sept 2014  NKU/AU behandlar förslaget 
  nov 2014  CS behandlar förslaget 

dec 2014 – jan 2015 Utskick av förslaget till läns- och 
specialklubbar 

feb 2015 presentation vid 
ordförandemötet den 7 feb  

under 2015 CS fastställer förslag till 
utställningsregler 

 
Championatregler 
Kjell Svensson får i uppdrag att göra en översyn av gällande regelverk. 
Kjell Svensson ska fortlöpande adjungera personer från berörda 
specialklubbar. 

 
Tidplan: mars-okt 2014 Beredning och arbeta fram ett förslag 

 nov 2014 Diskussion vid CS-mötet 5-6 nov 
 dec 2014-Jan 2015 Utskick av förslaget till specialklubbar 
 feb 2015  Diskussion - specialklubbskonferensen 

7-8 feb 
 
 2015 Bearbetning inom respektive specialklubb 

tillsammans med klubbarnas förslag till nya 
provregler som ska börja gälla från 2017 

 
 2016 CS fastställer förslag till championatregler i 

samband med att nya provregler fastställs för 
perioden 2017-2021. 

 
  CS diskuterade särskilt förslaget kring översynen kring championatreg- 
  reglerna. Ulf Uddman förtydligade att uppdraget inte innebär att föregå 
  den regelrevidering som berörda klubbar gör inför nästa låsningsperiod 
  2017-2021. 
 
  Efter ytterligare diskussioner beslutade CS godkänna framlagt förslag och 
  tidsplan. 
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  § 4 b) DN-beslut 105/2013 – bordlagd fråga 
  Mats Stenmark och Göran Bodegård redogjorde för ärendet som rör en 
  exteriördomare som av DN fått registreringsförbud. CS har att ta ställning 
  till om domaren har ett fortsatt förtroende från CS sida. Samtal har 
  genomförts med domaren som har vidtagit åtgärder för att förändra sin 
  situation. 
 
  Efter en lång och ingående diskussion beslutade CS att domaren fortsatt 
  får förtroendet att vara exteriördomare.  
 
  § 5 SKK/SRD-K b) Examinatorer för brachycephala hundraser 
  Ulf Uddman informerade om att de nordiska länderna inte var  
  intresserade av att ha ett gemensamt samarbete för examinatorer av de 
  aktuella raserna. 
 
  CS noterade informationen. 
 
  § 8 c) Beslut om tillträdesförbud 
  Ulf Uddman informerade om att den person som tilldelats  
  tillträdesförbud anlitat advokat till sin hjälp i ärendet. 
 
  CS noterade informationen. 
 
  § 12 g) Överklagande R6A/13 
  CS diskuterade på nytt ärendet där en person överklagat UKKs beslut att 
  inte tillstyrka en dispensansökan för registrering av en valpkull över fem 
  månader.  
 
  Efter ytterligare en genomgång av befintliga handlingar i ärendet  
  beslutade CS att avslå överklagandet och fastställa UKKs beslut att inte 
  registrera valpkullen. 
 
  § 25 Information från  

a) CS ledamöter – Eva Lejdbrandt – ersättning till ungdomar som 

arbetar för klubben 

Den aktuella länsklubben har i ett brev till CS lämnat en förklaring till hur 

man arvoderar sina funktionärer. 

 

CS uttalar på nytt att arvoden inte bör vara åldersrelaterade utan istället 

uppdragsrelaterade. CS har inga synpunkter på storleken av ersättningen 

men lika arbete bör arvoderas lika. 
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§ 14 SKK/FK 

b) Protokollsutdrag § 48 – skrivelser angående revisionsberättelse i 
rasklubb 

Ulf Uddman informerade om ärendet. En tidigare revisor i rasklubben har 
i ett omfattande handbrev till SKKs ordförande uttryckt sitt missnöje med 
hur klubbens räkenskaper skötts. 
 
SKKs Föreningskommitté har gjort en extra granskning av klubbens 
räkenskaper för 2011 och 2012. Ingen kritik mot de ekonomiska 
underlagen fanns. Klubben har fått påpekande om att man inte skickat in 
kontrolluppgifter, vilket nu är åtgärdat. 
 
Vid årsmötet 2014 blev styrelsen omvald och nya revisorer har valts. 
 
Den f.d. revisorn har skickat klubbens räkenskaper till Skatteverket för 
genomgång. Föreningskommittén kommer att diskutera förfarandet vid 
sitt nästa möte. 
 
CS har gått igenom befintliga handlingar i ärendet och kan inte se att det 
har begåtts något fel i hanteringen av Föreningskommittén. Ärendet läggs 
till handlingarna. 
 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 31 SKK/DK 
 
a) Protokoll nr 1-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 28 
januari 2014. 
 
b) Avauktorisation domare 
Mats Stenmark och Göran Bodegård informerade styrelsen om ärendet. 

 har inkommit med en skrivelse där  önskar återkalla sin tidigare 
skrivelse avseende begäran om avauktorisation. 
 
CS förde en ingående diskussion i ärendet och beslutade att tillmötesgå  

 önskan och i detta läge inte avauktorisera  som exteriördomare. 
 
CS beslut villkoras enligt följande: 

 ska inleda en strukturerad kontakt med en mentor för stöd och 
bedömning av  hörsamhet och beredvillighet att ta till sig av den kritik rörande 

 beteende som har (har haft) negativ inverkan på arbetsklimat i organisationen 
och som kan uppfattas som bristande lojalitet med SKK. 
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En ny bedömning/uppsummering ska genomföras av CS under våren 2015. 
 

 uppmanas att omgående informera de utställningsarrangörer som 
berörs/har informerats angående beslutet att begära avauktorisation som sedan 
återkallats. 
 
Den andra frågeställningen i  skrivelse från den 5 april rörande 
underlaget för SKK Domarkommittés varning lämnades utan närmare diskussion, 
analys och bedömning. 
 
CS beslutade vidare att utse Göran Bodegård till mentor för . 
 
Punkten är omedelbart justerad. 
 
c) Brev från specialklubb angående domare 
I ett mejl har klubben uttryckt att man inte önskar att en viss domare ska bjudas in för 
att döma deras ras. 
 
CS har tagit del av mejlet och lade det till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 32  SKK/SRD-K 
 
a) Protokoll nr 1-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för Särskilda 
Domaranvisningar den 28 januari 2014. 
 
b) NKU-BSI inledning 
Göran Bodegård informerade om att materialet, både det svenska och engelska är 
klart för att godkännas av CS. 
 
Åke Hedhammar informerade om att NKU/BSI eventuellt kommer att användas av FCI. 
Ett möte kommer att hållas i Stockholm för att diskutera detta vidare. 
 
Ett material om ögon, ADNEXA, är under utarbetande. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) SRD-Svenska 
CS beslutade att fastställa det presenterade förslaget. 
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d) BSI-Engelska 
CS beslutade att fastställa det presenterade förslaget. 
 
CS beslutade vidare att via mejl distribuera materialet till de övriga nordiska länderna 
för godkännande i respektive styrelse. På detta sätt kan materialet fastställas vid nästa 
NKU/AU-möte i september utan ytterligare fördröjning.  
 
Det engelska dokumentet ska användas som bas för översättning till övriga nordiska 
språk. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 33 SKK/AG Standard 
 
a) Protokoll nr 3-2013 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
standardfrågor den 9 oktober 2013. 
 
Ulf Uddman informerade att ett tillägg kommer att göras i ca 70 rasstandarder med 
anledning av att det från den 1 januari 2014 inte är tillåtet att ta bort sporrar. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 34 SKK/UtstK 
 
a) Protokoll nr 1-2014 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 5 
februari 2014. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 35 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr 1-2014 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 6 
februari 2014. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
CS konstaterade att frågan är behandlad vid CS möte nr 1-2014. 
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§ 7 JhK delegationsordning 2014-2015 
CS konstaterade att frågan är behandlad vid CS möte nr 1-2014. 
 
b) Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare 
Britt-Marie Dornell, ordförande i Jakthundskommittén, önskar att CS fastställer dessa 
regler. 
 
Under rubriken Tillämpning gjordes en smärre justering. Stycket ska lyda: Återfall bör 
normalt ses som försvårande. Tidigare förseelser som ligger 2-5 år tillbaka i tiden bör 
inte beaktas. 
 
CS beslutade att fastställa ovanstående regler. 
 
Övrigt 
Britt-Marie Dornell informerade om att rekrytering har påbörjats för att anställa en 
sekreterare/sakkunnig till Jakthundskommittén. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 36 SKK/Doping nr 1/2013 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Dopingkommitté den 7 
oktober 2013. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 37 NatDopK nr 1-2013 
För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Nationella 
Dopingkommissionen den 7-8 oktober 2013. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 38 SKK/UK 
 
a) Protokoll nr 1-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 23 januari 2014. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 39 SKK/AK 
 
a) Protokoll nr 1-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 11 
och 12 januari 2014. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 40 SKK/KHM 
 
a) Protokoll nr 1-2014 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens kommitté för Hundars 
Mentalitet den 29 januari 2014. 
 
§ 6 BPH – j) För kännedom angående BPH 
Maritha Östlund Holmsten informerade om att kommittén är överens om att det finns 
punkter i kravspecifikationen för uppdatering av BPH i avelsdata, beskrivarnas 
applikation och hunddata som skulle göra stor skillnad om de kunde registreras så 
snart som möjligt. Detta för att inte tappa värdefull data för de hundar som kommer 
att beskrivas under våren 2014 och framåt. Detta är åtgärdat från 2014 men det 
innebär ett visst dubbelarbete under våren 2014 då all programutveckling ännu inte är 
klar. 
 
Frågorna kring hundarnas mentalitet berör flera kommittéer och för att undvika att det 
blir ett ”stuprörstänkande” behöver det finnas former för hur information kring 
mentalitet ska ske rörande RAS, SRD, rasstandard, till uppfödare och hundägare m.fl.  
 
CS beslutade uppdra till KHM att ta ledningen i ett sådant matrisarbete med övriga 
kommittéer. 
 
Övrigt 
 
Blodtypning 
Sedan en tid tillbaka finns det ett ökat problem när det gäller registrering av american 
staffordshire terrier. Ulf Uddman föreslår att en förnyad kontakt tas med Svenska 
Terrierklubben att diskutera att eventuellt återinföra blodtypning innan registrering av 
valpkull. 
 
CS beslutade att uppdra till KHM att snarast möjligt kontakta specialklubben för att 
diskutera frågan och lämna förslag till lämpliga åtgärder. 
 



  

SKK/CS nr 2-2014 
2014-04-09 
Sida 10/23 

 
 

 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 41 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 1-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 11 januari 2014. 
 
§ 33 SKK/UKK nr 2-2014 – Information från kennelkonsulentsekretariatet 
 
Nya konsulenter 
UKK har beslutat auktorisera Susanne Fagrell och Sture Enström till 
konsulentverksamheten. 
 
Vilande konsulenter 
UKK har beviljat att Wenche Jakobsen och Ann-Louise Larsson får vara vilande 
konsulenter under ett år. 
 
Avauktorisationer 
Birgitta Eriksson önskar på egen begäran bli avauktoriserad som kennelkonsulent. 
 
CS beslutade tillmötesgå önskemålet. CS riktade ett varmt tack till Birgitta för det 
arbete hon lagt ned i verksamheten. 
 
Barbro Coldenberg önskar på egen begäran bli avauktoriserad som kennelkonsulent. 
 
CS beslutade tillmötesgå önskemålet. CS riktade ett varmt tack till Barbro för det 
arbete hon lagt ned i verksamheten. 
 
Stig Coldenberg önskar på egen begäran bli avauktoriserad som kennelkonsulent. 
 
CS beslutade tillmötesgå önskemålet. CS riktade ett varmt tack till Stig för det arbete 
han lagt ned i verksamheten. 
 
UKK har beslutat avauktorisera kennelkonsulent Palle Vestergaard på grund av 
inaktivitet. 
 
CS beslutade verkställa beslutet. CS riktade ett varmt tack till Palle för det arbete han 
lagt ned i verksamheten. 
 
UKK har beslutat att avauktorisera en kennelkonsulent bl.a. med anledning av det 
arbetssätt som personen utfört sina åtaganden på.  
 



  

SKK/CS nr 2-2014 
2014-04-09 
Sida 11/23 

 
 

 
CS har tagit del av befintliga handlingar i ärendet och beslutade att verkställa UKKs 
beslut. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 42 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr 5-2013 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
12 december 2014. 
 
§ 87 h) Ärenden gällande specialklubb 
FK har tagit del av information från möte mellan SKK och SÄK. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Protokoll nr 1-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
4 februari 2014. 
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 43 SKK/DN 
 
a) Protokoll den 21 februari 2014 
För information fanns protokoll från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd den 21 
februari 2014. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) DN-beslut 
För information fanns DNs beslut. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 44 Svenska Kynologiska Akademin 
 
Inköp 
Akademin har på auktion förvärvat en tavla, dam med hund, från 1941 målad av Einar 
Jolin. 
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CS noterade informationen. 
 
 
§ 45 Ärenden rörande läns- och specialklubbar: 
 
a) Länsklubbskonferensen 
Arrangörerna av Länsklubbskonferensen kommer att arrangera två workshops på 
kvällen den 19 september i ämnena länsklubbarnas webbplatser och BPH. 
Vidare under helgen önskar de att följande kommittéer är representerade: 
utställningskommittén, domarkommittén, utbildningskommittén och 
föreningskommittén. 
 
CS beslutade att respektive kommitté beslutar om vem som ska närvara från 
kommittén. 
 
b) Svenska Taxklubben felaktiga/otillåtna färger hos tax 
Svenska Taxklubben begär i brev till CS att CS ska tillmötesgå deras begäran om att 
införa avelsförbud på den tax vars ena eller båda föräldrar enligt FCIs standard har en 
icke godkänd färg samt att registreringsbeviset ska märkas med ”X – inte godkänd 
färg” när en tax enligt FCIs standard inte har en godkänd färg samt X-märka föräldrar 
eller anfäder i stamtavlan som inte har godkänd färg.  
 
Vidare nämner Svenska Taxklubben att de själva och övriga nordiska taxklubbar 2013 
enats om att gemensamt försöka lösa problemet och försöka få respektive 
kennelorganisation att inse vidden av problemet. Konsensus rådde om att taxar med 
icke godkända färger inte gynnar avelsarbete. 
 
Ulf Uddman citerade ett stycke som publicerats i tidningen Hundsport som svar på ett 
öppet brev som gällde flerfärgade pudlar: 
SKK:s generella inställning i denna typ av frågeställningar är, precis som anges i SKKs 
avelspolicy, att undvika avelsrestriktioner som inte är relaterade till hundrasernas 
sundhet. SKK har således inte för avsikt att förhindra en enskild uppfödare att bedriva 
en avel som innebär att en större andel av tillgängliga avelsdjur kan användas, även 
om det innebär att man tillåter hundar med oönskade exteriöra detaljer i avel för att 
uppnå genetiskt framsteg i andra viktiga egenskaper. 
 
Åke Hedhammar informerade om att Svenska Taxklubbens begäran inte har något stöd 
hos FCIs Standard- eller Vetenskapliga kommitté. 
 
CS beslutade att avslå Svenska Taxklubbens begäran. 
 
c) SSRK förnyad ansökan om att arrangera Coupe d’Europe 2015 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben har lämnat en förnyad ansökan om att få 
arrangera Coupe d’Europe 2015. Då inget datum för evenemanget stått har SKK vid en 
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fråga fått information om att den 3-4 oktober är förstahandsvalet. Alternativt datum 
10-11 oktober. Då Kennelfullmäktige hålls den 3-4 oktober har Ulf Uddman yrkat på att 
SSRK väljer det alternativa datumet i första hand.  
 
De erfarenheter och kunskaper som finns från arrangemanget 2001 kommer att 
underlätta planerandet inför 2015.  
 
Arrangören önskar också att FCIs retrieverkommitté inbjuds att ha sitt årliga möte i 
Sverige 2015. 
 
CS beslutade ge sitt stöd för arrangemanget under förutsättning att det hålls den 10-
11 oktober samt att FCIs Retrieverkommitté är välkomna att ha sitt möte i Sverige 
under 2015. 
 
 
§ 46 Skrivelser från myndigheter: 
 
a) Jordbruksverket – förordnande av ledamot i Jordbruksverkets smittskyddsråd 
Jordbruksverket har beslutat att utse Ulf Uddman till ordinarie ledamot i 
Jordbruksverkets Smittskyddsråd från den 1 januari 2014 till den 31 december 2015. 
Helena Skarp är utsedd ersättare. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 47 Nordiska frågor: 
 
a) NKU/VD och AU-möte 18-19 februari 2014 
För information fanns Ulf Uddmans minnesnoteringar från möte med NKUs vd:ar och 
arbetsutskott den 18 och 19 februari. 
 
Avtal mellan SKK och NKK gällande fågelhundsklubbars träning och tävling i Sverige 
Norsk Kennel Klub har som tidigare meddelats sagt upp avtalet som rör träning och 
tävling i Sverige.  
 
Avtalet har inte hållits från norsk sida vilket kan ställa till stora problem för den 
svenska jakten.  
 
CS beslutade uppdra till Britt-Marie Dornell att kontakta de stående 
fågelhundsklubbarna i Sverige och få deras synpunkter på hur man på bästa sätt ska 
kunna gå tillväga för att hantera de norska klubbarna. Frågan tas upp igen vid CS möte 
i juni. 
 
CS beslutade vidare att ta ett principbeslut att fr.o.m. den 1 juli 2014 inte tillåta 
norskägda fågelhundar att delta på svenska jaktprov för stående fågelhundar. Träning 
och tävling som sker på olagligt sätt ska polisanmälas. 
 
b) Protokoll NKU/VD möte 18 februari 2014 
Från det officiella protokollet nämnde Ulf Uddman att VD-gruppen har fått i uppdrag 
att ta fram ett diskussionsunderlag med för- och nackdelar med medlemskapet i FCI.  
 
CS beslutade att ta upp ämnet till diskussion vid sitt nästa möte i juni. 
 
Då Åke Hedhammar var tvungen att lämna mötet tidigare flyttades nedanstående 
punkt fram. 
 
§ 48 Överklagande Högsta Domstolen av Göta Hovrätts dom 6 nov 2013 
 
För information fanns kopia av överklagande till Högsta Domstolen i ovanstående mål. 
Ulf Uddman informerade om att det kan ta upp till ett år innan SKK får information om 
prövningstillståndet godtas. 
 
(Anm. Dagen efter CS möte fick SKK information om att Högsta Domstolen inte beviljat 
prövningstillstånd i ärendet).  
Åke Hedhammar poängterade vikten av att t.ex. SKK/AK i ett tidigt skede kan vara med 
och bidra med veterinärmedicinsk kompetens i kombination med den övriga 
kompetens som finns i kommittéerna och inom organisationen. 
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Tillsammans med några andra djurorganisationer, hästnäringen, LRF, SVERAK m.fl. ska 
SKK antingen försöka få till stånd en separat lagstiftning för försäljning av djur eller att 
en särskild paragraf som rör levande djur att förs in i nuvarande konsumentköplagen. 
 
För information noterades att tjänster som rör levande djur är undantagna i 
konsumenttjänstlagen 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 49 Internationella frågor: 
 
a) Brev från FCIs ordförande, 11 februari 
För information fanns brev från FCIs ordförande där han i skarpa ordalag kommenterar 
SKKs brev som berör hanteringen kring brittiska domare. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Svarsbrev till FCIs ordförande, 27 februari 
För information fanns svarsbrev till FCIs ordförande. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Kvartalsrapport – FCI Europe Section 
För information fanns kvartalsrapport från Bryssel angående frågor som rör djur och 
djurskyddsfrågor. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 50 Ekonomi 
 
a) Förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning SKK + verksamhetssiffror 
SKKs förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för 2013 gicks igenom. 
 
Förslag till resultatdisposition: 
Avsättning till SKKs IT utvecklingsfond   2 000 000 kr 
Avsättning till generell domarkonferens 2018 1 500 000 kr 
 
CS beslutade godkänna förslag till resultatdisposition. 
 
CS beslutade vidare att godkänna den framlagda förvaltningsberättelsen, balans- och 
resultaträkningen. 
 
b) Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens fond 
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Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens 
Fond, för 2013. 

 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 
c) Stiftelsen SKKs Forskningsfond 
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i SKKs Forskningsfond, för 2013. 

 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 
d) Stiftelsen SKKs Donatorers Fond 
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Stiftelsen SKKs donatorers fond, för 2013. 

 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 
e) AB Fritidsrörelsernas Hus 
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i AB Fritidsrörelsernas Hus, för 2013. 

 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 
f) Föreningsdistribution i Spånga AB 
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Föreningsdistribution i Spånga AB, för 2013. 

 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 
 
§ 51 Presidiebeslut 
 
a) Överklagande av protest – kennelnamn Lapp o Lagoms 
Susanne Jensen har inkommit med en överklagan mot den avslagna protesten 
avseende kennelnamn Lapp o Lagoms då hon själv äger namnet Lagoms. 
 
Presidiet har enhälligt avslagit protesten med hänvisning till att risken för 
sammanblandning av namnen är liten och att det rör sig om två olika raser. 
 
CS beslutade fastställa presidiets beslut. 
 
b) Överklagande av protest – kennelnamn Famous Foxes 
Sissel Adler har inkommit med en överklagan mot den avslagna protesten avseende 
kennelnamn Famous Foxes då hon själv äger namnet Famous. 
 
Presidiet har enhälligt avslagit protesten med hänvisning till att det inte rör sig om 
renommésnyltning. 
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CS beslutade fastställa presidiets beslut. 
 
c) Dispensansökan gällande hjälp med valpkullar 
En uppfödare med registreringsförbud har ansökt om dispens om att vara sin 
handikappade dotter till hjälp vid hunduppfödning. UKK har i tidigare beslut villkorat 
en dispens vilket uppfödaren överklagat. 
 
Presidiet har enhälligt avslagit dispensansökan. 
 
CS beslutade fastställa presidiets beslut. 
 
 
§ 52 Viltskadecenter – önskemål om representation från SKK 
Viltskadecenter arbetar sedan 2002 med den skadeförebyggande åtgärden 
boskapsvaktande hundar i Sverige. Syftet med åtgärden är att minska risken för 
angrepp av stora rovdjur på tamdjur eller vid angrepp minska skadans omfattning. 
 
Viltskadecenter önskar att SKK-organisationen finns representerad i referensgruppen. 
Referensgruppen ska fungera som bollplank för Viltskadecenter och andra som berörs 
av frågor rörande boskapsvaktande hundar. Övriga grupper/organisationer som är 
inbjudna är; Brukare med boskapsvaktande hund, Länsstyrelsen, Jordbruksverket och 
Svenska Bergs- och Herdehundsklubben. 
 
CS beslutade utse Katarina Björn, som är ledamot i SKKs Prov- och tävlingskommitté, 
att vara SKKs representant. 
 
 
§ 53 Uttalande från dm-nämnden 
Ulf Uddman informerade om att SKK har fått ett uttalande från Etiska nämnden för 
direktmarknadsföring, dm nämnden. Ärendet gällde SKKs skyldighet att respektera 
begäran och tillhandahålla internt spärregister. 
 
DM-nämnden har funnit att Svenska Kennelkubben inte brutit mot god sed då SKK 
anses ha följt anmälarens begäran om att inte bli kontaktad igen i det avseende som 
begärts. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 54 Information från 
 
a) Ledamöter 
 
Britt-Marie Dornell 
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Möte med SKKs jakthundklubbar 
I början av april hölls det årliga mötet med SKKs jakthundklubbar på Öster-Malma. 
Mötet hölls i en god och trevlig anda. 
 
Ämnen som avhandlades; föredrag om föreningsteknik, jakthundskommitténs arbete 
fram till KF 2015, kommande jakthundsdataprojektet. Information från Svenska 
Jägareförbundet visar att svenska folkets acceptans för jakt är hög, 87 %, under 
förutsättning av djurkroppen tas om hand, annars är acceptansen bara 40 %.  
 
Drivande jakt 
Ett antal länder i Europa samverkar om att få jakt med drivande hund klassat som ett 
kulturarv. 
 
Svenska Jägareförbundets fullmäktige 
Britt-Marie Dornell kommer att representera SKK på detta fullmäktige. 
 
CS noterade informationen. 
 
Per-Inge Johansson 
 
Årsmöten 
Per-Inge har hittills deltagit på 14 årsmöten och har några kvar innan 
årsmötessäsongen är över för denna gång. 
 
Svenska Agilityklubben 
Svenska Agilityklubben är nu bildad. Den följdes online av ca 60 personer och ca 35 
medlemmar närvarade personligen på mötet. Det är en medlemsorienterad klubb med 
direktdemokrati. I styrelsen finns representanter från de aktiva utövarna, Sveriges 
Hundungdom, Svenska Brukshundklubben och lokal kennelklubbar. SKK har 
huvudmannaskapet fram till 1 januari 2015. 
 
Ulf Uddman informerade också om att en avtalsreglering pågår. SKK sköter klubbens 
ekonomi och medlemshantering två år framöver. Klubben får hjälp av Håkan Ericson 
på SKKs kansli under 2014.  
 
CS noterade informationen. 
 
Svenska Vallhundklubben 
Efter ett antal år är nu klubbens stadgar anpassade efter SKKs typstadgar. 
 
CS noterade informationen. 
 
Ny bok i föreningsteknik 
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Den nya boken är nu i produktion och väntas bli klar inom kort. 
 
Ny verksamhetsklubb 
Ett möte ska hållas den 26 april för att på sikt bilda en ny verksamhetsklubb, 
Kroppsvallarna.  
 
CS noterade informationen. 
 
Eva Lejdbrant 
 
SKKs Utbildningskommitté 
Kommittén har konstaterat att det behövs handledarutbildningar för digitala 
utbildningar, vilket ska åtgärdas. 
Kommittén ska se över innehållet i uppfödarutbildningen som också ska 
kvalitetssäkras. 
En kurs i hundens beteende ska tas fram och en ordförandeutbildning planeras. 
 
CS noterade informationen. 
 
Bo Skalin 
 
Gemensamma nordiska utställningsregler 
Den 29 april kommer ett möte att hållas i Danmark med arbetsgruppen för de 
gemensamma nordiska utställningsreglerna. 
 
CS noterade informationen. 
 
Thomas Uneholt 
 
KF-uppdrag – framtidens utställningsverksamhet 
Ett första möte har hållits i framtidsgruppen och en enkät kommer att skickas för att få 
ett bättre grepp om vad klubbar tycker om dagens situation och ta avstamp därifrån. 
 
CS noterade informationen. 
 
Pekka Olson 
 
Avelskonferens 
En konferens har genomförts med temat genetisk variation. 
 
Under 2015 planeras en konferens som bl.a. ska gå igenom resultaten av 
forskningsrapporter som fått stöd av SKK och Agrias forskningsfond. Berörda forskare 
ska då också vara på plats. Temat för nästa avelskonferens ska vara avel för funktion.  
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Vid planeringen av datum bad Britt-Marie Dornell AK att tänka på att inte lägga 
konferensen vid den mest intensiva jakttiden. 
 
CS noterade informationen. 
 
Bengt Pettersson 
 
Provregler 
Prov- och tävlingskommittén håller på att gå igenom provregler för intresseföreningen 
Kroppsvallarna. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) VD 
 
Djurskyddslagen 
Från de kontakter som skett med Landsbygdsdepartementet så har det framkommit 
att regeringen inte kommer att lägga fram en proposition till en ny Djurskyddslag 
under denna mandatperiod som tidigare aviserats skulle ske i maj 2014. Det innebär 
att en ny lagstiftning blir skjuten några år på framtiden. 
 
Moms på porto 
Nordea har beslutat stämma staten för att de blivit debiterade moms på porto, vilket 
strider mot den gällande EU-lagstiftningen enligt Nordea. Detta framgår i en dom från 
EU-domstolen. SKK har intresse av att följa ärendet då det även gäller föreningar som 
t.ex. SKK. 
 
Möte med EU-kommissionen 
Den 22 maj kommer Åke Hedhammar och Brenda Bonnett att träffa Andrea Gavinelli, 
ansvarig för djurskyddsfrågor i Bryssel. Syftet med mötet är att presentera och söka 
ekonomiskt stöd för projektet International Partnership for Dogs. 
 
Smittskyddsrådet 
Rådet rapporterar om att antalet rabiesfall har ökat till knappt 10 stycken inom EU 
under 2013. Främst sydöstra delen av EU är berörd. Som skäl anges från EU den ökade 
smugglingen av hundvalpar samt det dåliga ekonomiska läget i denna del av EU. 
 
CS noterade informationen. 
 
Assistanshundar 
Hjälpmedelsinstitutet kommer att läggas ned den 1 maj 2014. Information rörande 
assistanshundar kommer att läggas ut på en digital portal, 1177.se 
Sjukvårdsupplysningen/vårdguiden där intresserade kommer att kunna länka till den 
information som finns på skk.se 
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SKK kommer att göra en ansökan till Arvsfonden om bidrag till ett projekt som gäller 
personer med psykisk ohälsa. 
 
CS noterade informationen. 
 
SKKs webbplats skk.se 
Den nya uppdateringen av webbplatsen kommer att läggas ut under kvällen den 9 
april.  
 
CS noterade informationen. 
 
Projektet online registrering av valpkull 
Den första förstudien är klar men ytterligare förstudier behövs innan nästa fas i 
projektet kan fortsätta. 
 
CS noterade informationen. 
 
SKKs länsklubbar 
Ca hälften av de länsklubbar som hittills lämnat resultat för 2013 visar ett negativt 
resultat i balansräkningen. 
 
CS noterade informationen. 
 
Valpregistreringssiffror 
Utvecklingen är god med plussiffror på 11 % i jämförelse med samma period 2013. 
 
CS noterade informationen. 
 
Likviditet 
Likviditeten är god. 
 
Oro i Rinkebyområdet 
En av SKKs anställda har blivit misshandlad på väg till tunnelbanan vid en incident med 
barn och hund inblandade. Saken är polisanmäld. 
 
Apoteket som ligger i samma hus som SKK har en förhöjd säkerhet p.g.a. de varit 
utsatta för upprepade rån. 
 
Ett frukostmöte har hållits för personalen med områdets närpolis där polisen 
informerade om de åtgärder som görs i området. 
 
CS noterade informationen. 
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Utökning av rasregister 
Exteriördomare Bo Bengtsson har ansökt om att få utöka sitt rasregister. Bo Bengtsson 
är fortfarande svensk domare, trots att han sedan länge bor utomlands. Regeln om 
överflyttning till annat land senast tre år efter utflyttning fanns inte vid den tidpunkt 
då domaren flyttade från Sverige. 
 
CS beslutade att överlämna ansökan till Domarkommittén för handläggning. 
 
Försvarsmaktens önskemål om registrering av valpkullar i Tyskland 
SKK har ännu inte fått svar på sitt brev till WUSV angående Försvarsmaktens önskemål 
om att få registrera sina valpkullar i Tyskland. En påminnelse är skickad till WUSV. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 55 Överläggningsärende – Marknadsavdelningen 
 
CS beslutade bordlägga punkten till nästa möte. 
 
 
§ 56 Beslut som sammanträdet tagit och som inte får offentliggöras innan 
 protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats 
 
CS beslutade att ingen punkt inte kan offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
 
§ 57 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde är ett dubbelmöte den 11-12 juni i Stockholm. 
 
 
 
§ 58 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
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Justeras: 
 
 
 
Nils Erik Åhmansson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Annica Uppström   Per-Inge Johansson 
 




