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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse torsdag 
2015-04-16. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

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

Suppleanter: 

Maritha Östlund-Holmsten, Freddy Kjellström (§ 30- del av § 52 b), Thomas Uneholt, 
Eva Lejdbrandt  

Adjungerade: 

Åke Hedhammar (§ 37-55), Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist 
 

Anmält förhinder:  

 

Protokoll: 

Annika Klang 
 

§ 30 Sammanträdet öppnas 

 
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade 
sammanträdet för öppnat. Då valberedningen var på plats kallades de in till 
konferensrummet. Ordförande förklarade sedan att han inte kommer att ställa upp för 
omval till Centralstyrelsen inför kommande mandatperiod. Mats Stenmark 
informerade om att han inte kommer att kandidera till ordförandeposten. 
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Valberedningens ordförande, Lars O Törnqvist, informerade om att valberedningen har 
att arbeta efter de uppgifter som lämnats. De kommer under dagen att kalla in några 
ledamöter för samtal. 
 
CS noterade informationen. 
 
Valberedningen lämnade konferensrummet. 
 
 
§ 31 Val av justerare 
 
Britt-Marie Dornell och Göran Bodegård utsågs att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
 

§ 32 Föregående protokoll nr 1-2015 
 

§ 3 - § 128 – 66 b) Minnesanteckningar från Länsklubbskonferensen – 
inteckningskort 
CS diskuterade åter frågan om inteckningskort och det sätt som systemet 
används på. 
CS uppfattning har inte ändrats utan står fast, dvs. ju mer likt kontanter 
systemet blir desto mer sannolikt är det att det blir skattepliktigt. Risken 
för bedrägerier är också något som måste tas i beaktande. 
 
Efter en längre diskussion beslutade CS att skärpta regler måste införas 
samt att en fråga ställs till årets Länsklubbsfullmäktige om systemet med 
inteckningskort ska finnas kvar. VD uppdrogs att föra upp frågan på 
dagordningen till Länsklubbsfullmäktige. 
 
§ 4 b) protokoll nr 6-2014 - § 124 rapporter från ledamöter och 
adjungerade 
Brev har skickats till Svenska Stövarklubben med en fråga om deras 
intresse för att arbeta för en gemensam stövarras med varianter, men 
ännu inte fått något svar. 
 
Freddy Kjellström informerade om att ett möte med ordförande i 
respektive rasklubb inom Stövarklubben kommer att hållas i mitten av 
augusti. Därefter kommer svar att lämnas till SKK. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 6 c) Participation Ban 
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Frågan om tillträdesförbud diskuterades på FCI Judges och Show 
Commissions senaste möte. Majoriteten var överens om att något måste 
göras. Olika förslag diskuterades. Bo Skalin framförde SKKs förslag om att 
FCIs ordförande och generalsekreterare ska ha möjligheten att stänga av 
en person med omedelbar verkan. Beslutet ska sedan fastställas vid 
nästkommande styrelsemöte. Inget beslut fattades av mötet, 
diskussionerna fortsätter. 
 
Ulf Uddman informerade om att inom de nordiska länderna finns det 
redan ett utbyte av information gällande personer som blivit uteslutna 
(Finland undantaget). 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 6 g) Diskussion kring eventuell ansökan om att arrangera 
Europautställningen 2019 
Under denna punkt diskuterades vid förra mötet den svenska 
domarkårens renommé utanför Sveriges gränser. FCI-mötets diskussioner 
ledde inte heller här till något resultat varför frågan får bero tills vidare.  
 
CS konstaterar att den absoluta majoriteten inom den svenska 
domarkåren har både ett mycket gott anseende och rykte. 
 
§ 14 § 100 Stadgearbete – Verksamhetsklubbar 
Föreningskommittén kommer att utarbeta en stadgekomplettering för 
verksamhetsklubbar som tidigare informerats om. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 17 d) e) f) g) – Avtal SKK – Stockholms Kennelklubb 
Ulf Uddman informerade om att ett nytt avtal med Stockholmsmässan 
för 2015 är klart. Alla hallar kommer att användas så att konceptet med 
en aktivitetshall kommer att fortsätta och utvecklas.  
 
Stockholmsmässan och Messukeskus i Helsingfors är båda intresserade av 
att SKKs och FKKs utställningar inte krockar med varandra. SKK kommer 
att bli tilldelad andra eller tredje helgen i december framöver. 
 
Datum för 2017 måste tyvärr ändras p.g.a. att Stockholmsmässan 
kommer att ha en annan mässa i början av december. Datumet blir då 
tredje helgen i december. Berörda domare är underrättade. 
 
En oro uttrycktes över när samarrangemanget ska utvärderas enligt 
avtalet. Tidpunkten ligger sent i planeringen inför nästkommande 
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utställning. Ulf Uddman uttryckte att planering ska ske som vanligt med 
målet att samarrangemanget ska vara ett årligt återkommande inslag. 
 
CS noterade informationen. 
 
Ett möte mellan SKK och Svenska Mässan (Göteborg) har också hållits. 
Utökad marknadsföring av MyDog kommer att ske. Västra Kennelklubben 
kommer med all sannolikhet att ansöka om att utställare endast behöver 
vara medlem inom SKK-organisationen för att ställa ut på MyDog. 
Antalet hallar för utställningen minskar p.g.a. att befintliga hallar görs om 
för andra ändamål. 
 
Övrigt 
Göran Bodegård informerade om att han lämnat en skriftlig ursäkt till 
Domarkommittén för sina kommentarer i tidigare skrivelse.  

 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 33 SKK/DK 
 

a) Protokoll nr 1-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 10 
februari 2015. 
 

b) § 8 Ansökningar – d) avauktorisation 
Exteriördomare, Stefan Emanuelsson, har på egen begäran ansökt om avauktorisation. 
 
CS beslutade tillmötesgå begäran och skickade ett varmt tack till Stefan Emanuelsson 
för hans arbete inom SKK-organisationen. 
 

c) Beslut/Domarkommitténs VU 
Domarkommitténs VU föreslå SKK/CS att auktorisera Liz-Beth Carlsson Liljekvist som 
allrounddomare. 
 
CS beslutade i enlighet med DK/VUs förslag. SKK välkomnar Liz-Beth Carlsson Liljekvist 
som allrounddomare. 
 
 
 
CS har tidigare diskuterat kring de kostnader som är förknippade med en domares 
vidareutbildning. CS uppdrog till DKs ordförande att kontakta Liz-Beth Carlsson 
Liljekvist för att få en uppfattning om vilka kostnader hon haft för sin utbildning under 
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perioden fram till nu. Eventuellt kan det också vara lämpligt att utforma ett formulär 
för ändamålet. 
 

d) Förslag till förändrade rutiner vid inbjudan av exteriördomare från andra 
länder 

Nils Erik Åhmansson och Ulf Uddman föreslår i en skrivelse till CS att förändra 
rutinerna vid inbjudan av domare från andra länder. 
 
Förslaget går ut på att SKK upprättar en positiv lista över länder som läns- och 
specialklubbar fritt kan bjuda in domare ifrån. Detta då deras nuvarande 
domarutbildning håller en erforderlig kvalitetsnivå. DK bör ges uppdraget att lista 
aktuella länder.  
 
Domare från länder som inte är listade måste klubbarna första ha ett godkännande 
från SKK innan man kan bjuda in dessa domare. SKKs kontroll bör föregås av att 
domaren t.ex. presenterar ett CV eller att SKK på annat sätt kan verifiera domarens 
kompetens. Detta ansvar bör också ligga på DK. 
 
SKK/CS ska kunna stoppa enskilda domare från listade länder om det kommer till SKKs 
kännedom att personens uppträdande brustit eller att kompetensen inte är tillräcklig. 
Detta uppdrag torde i huvudsak ligga hos Utställningskommittén.  
 
Frågan bör föras till Kennelfullmäktige för slutligt beslut. 
 
CS diskuterade förslaget ingående. 
 
Göran Bodegård hänvisade till möjligheten för klubbarna med att utnyttja den sedan 
länge utarbetade questionnaire att användas vid preliminär förfrågan till inte tidigare 
kända utländska domare som underlag för en eventuell inbjudan. 
 
Mats Stenmark hävdade att vi i dagsläget inte vet om det systemet fungerar då 
klubbarna själva har ansvaret för inbjudningarna. 
 
Bengt Pettersson påpekade att klubbarna i sina respektive bestyrelseraporter har ett 
utmärkt verktyg för att skriva både positiva som negativa informationer om sina 
inbjudna domare, dock inte synpunkter angående domares faktiska kynologiska 
kunskaper.  
 
CS beslutade att godkänna förslaget och uppdra till Ulf Uddman, Kjell Svensson och DK 
att formulera ett slutligt förslag till Kennelfullmäktige. 
 

e) Överklagan DK-beslut 
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En utställare har i brev till CS överklagat Domarkommitténs beslut beträffande 
prissättning som gäller en hund som ställts ut vid Småland-Ölands utställning den 2 
november 2014. 
 
CS har tagit del av befintliga handlingar och diskuterade ärendet ingående. I enlighet 
med DKs beslut finner CS det svårt att motsätta sig den gjorda prissättningen. 
 
CS beslutade att avslå överklagan och fastställa DKs beslut. 
 
CS beslutade vidare att uppdra till DKs ordförande att kontakta berörd domare för att 
förvissa sig om att denne har tillräckliga kunskaper i gällande regelverk. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 34 SKK/SRD-K 
 

a) Protokoll nr 1-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för särskilda 
domaranvisningar den 19 februari 2015. 
 

b) § 68 Ögonmaterial ”hundars ögonhälsa” (från protokoll nr 4-2014) 
Materialet är sammanställt av Berit Wallin Håkansson för SKKs räkning. Materialet är 
översatt till engelska för att på bästa sätt göras tillgängligt för en större grupp 
intresserade människor. 
 
CS noterade informationen. 
 
Övrigt 
Göran Bodegård meddelade att möten ska hållas med rasklubbarna för chow-chow 
och basset hound.  
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 35 SKK/AG Standard 
 

a) Protokoll nr 1-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
Standard den 13 augusti 2014. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

b) Protokoll nr 2-2014 
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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
Standard den 23 oktober 2014. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 36 SKK/UtstK 
 

a) Protokoll nr 1-2015  
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 28 januari 2015. 
 

b) § 7 Information från tävlings- och utbildningschefen – domarlistor 
Enligt ett tidigare beslut i CS ska länsklubbarnas domarlistor vara klara och inlämnade 
ett (1) år i förväg. Detta fungerar inte till 100 % idag. 
 
Utställningskommittén föreslår SKK/CS att ändra tidigare beslut från ett (1) år till nio 
(9) månader. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

c) § 12 Utbildningsfrågor – c) Utbildning av handledare för utbildning av 
ringsekreterare i de fyra FCI-språken 

UtstK har i sin delegeringsordning ett uppdrag att utbilda handledare som kan hålla 
brush-up kurser i ”hundterminologi” regionalt för ringsekreterare i de fyra FCI-språken.  
 
UtstK önskar få uppdraget lyft till nästa mandatperiod då utbildningen inte kunnat 
genomföras då man inte funnit formerna för utbildningen. 
 
CS föreslog kommittén att i samarbete med SKK/UK eventuellt kunna använda/hitta 
ett digitalt verktyg för detta. 
 

d) Begränsning av antal certifikat före 24 månaders ålder 
CS har tagit del av beslutsunderlag, sammanställt av Thomas Uneholt.  
 
Förslaget innehöll tre alternativ för CS att diskutera kring. 
 
Alternativ 1: Innebär att inget ändras och nuvarande regelverk behålls. 
Alternativ 2: Innebär en begränsning av antalet cert före 24 månaders ålder.  
Alternativ 3: Innebär att införa möjligheten till juniorcert/champion.  
 
CS förde en ingående diskussion om de olika alternativen och beslutade uppdra till 
Thomas Uneholt att snarast utreda konsekvenserna av de synpunkter som CS framfört. 
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Det är brådskande att hitta ett förslag som SKKs representanter kan ha med sig till 
nästkommande möte i NKU-gruppen för gemensamma utställningsbestämmelser.  
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 37 SKK/PTK 
 

a) Protokoll nr 1-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och 
Tävlingskommitté den 17 mars 2015. 
 
§ 10 Agility Commission 
PtK har fört diskussioner gällande dräktig tik/valptiks deltagande. PtKs åsikt är att 
djurskydd och antidoping har högsta prioritet. Detta kan skilja mellan FCIs 
internationella regelverk för prov/tävling/mästerskap mot respektive lands nationella 
regelverk. PtKs uppfattning är att det strängaste regelverket ska styra oavsett typ av 
prov/tävling/mästerskap. 
 
Inom majoriteten av FCIs olika kommissioner pågår arbete med översyn av de 
internationella regelverken. PtK önskar att SKKs ledamöter i de olika kommissionerna 
för fram ovanstående ståndpunkter och att de förs in i respektive regelverk. 
 
CS fann förslaget utmärkt och uttryckte att hänvisning även ska göras till FCI Circular nr 
25-2014. 
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DOG WELFARE AND HEALTH AT FCI INTERNATIONAL DOG SHOWS.  
The exhibitors are responsible for the welfare of the dogs at a FCI international dog 
show. It is forbidden to expose a dog to a situation that can be dangerous for its health 
and welfare, such as for example leaving it in the car in excessively hot or cold weather 
and/or treating it in a cruel manner. Violation of this ruling will result in exclusion from 
the ongoing and future dog shows. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 38 SKK/JhK  
 

a) Protokoll nr 1-2015 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 29 
januari 2015. 
 
Årets möte på Öster-Malma med jakthundsklubbarna utföll mycket positivt. 
Jägarförbundet informerade om de mentaltester som gjorts inom ramen för deras 
organisation. Man har nu många resultat och har påbörjat ett projekt där man jämför 
mentaltestets resultat med test i hägn på vildsvin på relevanta raser. Ett mycket 
vällovligt projekt men JhK anser det olyckligt att man inte använder BPH som är 
utvecklat att vara lämpligt för alla raser och där resultatet registreras hos SKK vilket 
underlättar senare bearbetning. JhK önskar att berörda på Jägarförbundet och 
representanter för KHM snarast träffas och diskuterar frågan.  
 
Britt-Marie Dornell och Conny Jakobsson deltar på Svenska Älghundklubbens 
kommande årsmöte. 
 
CS diskuterade kring att DN förkortat en disciplinär åtgärd för en person inom 
jakthundskretsar.  
 
Diskussionen kretsade kring att SKK kanske behöver upprätta ytterligare en instans för 
etik- och moralfrågor. DN passar inte för alla typer ärenden. Ulf Uddman påpekade att 
det är bl.a. därför som CS ska lägga fram ett förslag för Kennelfullmäktige med ett 
utökat mandat för att utfärda tillträdesförbud. 
 
CS uppdrog till Ulf Uddman att till nästa möte lämna förslag på utformning till ett 
utökat tillträdesförbud. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 39 SKK/DopK 
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a) Protokollsutdrag från SKK/DopK nr 1-2015 - § 3 resultat från analys av 

urinprov 
DopK föreslår SKK/CS att hund som påvisat otillåtna substanser i urinen endast ska få 
sina resultat strukna och inte någon disciplinär påföljd. Detta för att ägaren inte haft 
som uppsåt att kringgå gällande bestämmelser. Provet var taget vid Stockholm 
Hundmässa i december 2014. 
 
Presidiet har behandlat ärendet och beslutat i enlighet med DopKs förslag. 
 
CS fastställde presidiets beslut. 
 
 
§ 40 SKK/UK 
 

a) Protokoll nr 1-2015 
Protokoll fört med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté den 5 februari 2015. 
 

b) § 12 Uppfödarutbildning 
UK har tillsammans med Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén diskuterat 
certifiering av handledare samt hur hanteringen av utbildningsmaterialet bör ske. 
 

- Material som är framtaget av SKK för handledarutbildning och annan 
dokumentation som hör till utbildningen ägs av SKK 

- Materialet är endast tillgängligt för funktionärer utsedda av SKK 
- Utbildade handledare (gäller Uppfödarutbildningen) föreslås certifieras på 

motsvarande sätt som handledare för andra utbildningar såsom ringsekreterare 
och utställningsansvariga. 

 
CS uppdrog till UK att se över och planera för övergångsregler mellan den traditionella 
och den digitala utbildningen. 
 
CS beslutade godkänna ovanstående förslag. 
 
 
§ 41 SKK/AK 
 

a) Protokoll nr 1-2015 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 24 och 
25 januari 2015. 
 

b) Överklagande av AK-beslut från protokoll nr 5-2014 – Marie Louise Olsson 
En fodervärd till en storpudeltik begär i skrivelse att CS häver en avelsspärr som 
uppfödaren satt på hunden. AK och UKK har vid några tillfällen handlagt ärendet vilket 
resulterat i att avelsspärren står kvar. 
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Mot bakgrund av befintliga handlingar i ärendet beslutade CS att avslå begäran och 
fastställa tidigare beslut. 
 
CS beslutade vidare uppdra till UKK att utforma ett förslag till skrivning om avelsspärr 
för SKKs fodervärdsavtal samt köpeavtal med bibehållen avelsrätt där båda parter är 
överens om att en avelsspärr sätts. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 42 SKK/KHM 
 

a) Protokoll nr 1-2015 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars 
mentalitet den 19 januari 2015. 
 
§ 13 Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer 
KHM har noterat de gällande avgiftsklasserna för att registrera valpar i SKKs stambok. 
Om valpkullens båda föräldradjur har godkänt resultat inom stambokförd verksamhet 
och MH betalas en lägre avgift för registrering av valparna. Detsamma gäller även när 
föräldrarna har genomgått BPH. 
 
§ 18 Bidrag för mentalitetskonferenser och funktionärsutbildning 
KHM har diskuterat möjligheten att betala ut ekonomiska bidrag när klubbar 
arrangerar konferenser om mentalitet eller funktionärsutbildningar inom mentalitet. 
Liknande görs idag för t.ex. avelskonferenser. KHM återkommer med ett förslag till CS 
inför budgeten 2016-2017. 
 
CS beslutade fastställa KHMs beslut. 
 
§ 21 Reviderad långsiktig plan för BPH 
KHM har reviderat den tidigare långsiktiga planen för BPH genom att avsatta medel 
omfördelats för att möjliggöra en central konferens för befintliga beskrivare under 
2015. Utöver omfördelningen äskar KHM ytterligare 20 000 kr från SKK/CS för att 
kunna genomföra konferensen. 
 
CS beslutade bevilja KHM 20 000 kr. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 43 SKK/UKK 
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a) Protokoll nr 1-2015 

Protokoll fört vid sammanträde med SKKs Uppfödare- och Kennelkonsulentkommitté 
den 24 januari 2015. 
 
Annica Uppström informerade om att UKK känner en oro inför kennelkonsulent-
verksamheten då budgeten minskats vilket innebär en minskad andel möjliga besök. 
 
Riktlinjerna för verksamheten reviderades under förra året vilket fått både positiva och 
negativa resultat. Några konsulenter har slutat på grund av de nya riktlinjerna och 
några har tillkommit. 
 
UKK anser att det är viktigt att nya uppfödare får besök så att de kan etablera en 
kontakt med en kennelkonsulent och välkomnas som uppfödare. 
 
Ingen utvärdering har gjorts på vad det ökade antalet besök egentligen har gett för 
resultat, vilket kan vara önskvärt. 
 
CS uppdrog till UKK att göra en utvärdering av verksamheten de gångna åren och 
återkomma till CS om en utökad budget i samband med kommande halvårsbokslut. 
 
§ 3 Föregående protokoll – delägarskap hane 
UKK har beslutat att uttalande i protokoll nr 1-2009, § 6, från och med den 1 mars 
2015 inte längre gäller. Anledningen är att det finns exempel på att avtalen inte 
uppfyller kraven på att det ska vara mellan två jämbördiga parter utan att de bl.a. 
används som förtäckta fodervärdsavtal med orimliga krav.  
 
CS beslutade att återremittera ärendet till UKK för ytterligare utredning och då 
speciellt med hänsyn till hundar som importeras. 
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§ 6 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
Kennelkonsulent Elisabeth Guteberg önskar på egen begäran avauktoriseras som 
kennelkonsulent. 
 
CS beslutade verkställa begäran. CS tackade Elisabeth för nedlagt arbete genom åren. 
 
§ 6 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
Kennelkonsulent Ann Charlotte Nyberg önskar på egen begäran avauktoriseras som 
kennelkonsulent. 
 
CS beslutade verkställa begäran. CS tackade Ann Charlotte för nedlagt arbete genom 
åren. 
 
§ 6 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
Kennelkonsulent Marie Lundin önskar på egen begäran avauktoriseras som 
kennelkonsulent. 
 
CS beslutade verkställa begäran. CS tackade Marie för nedlagt arbete genom åren. 
 
Överklagan av UKK-beslut protokoll 1-2014 – U6/14 
Berörd uppfödare motsätter sig mot att en hund som sålts enligt Köpeavtal med 
bibehållen avelsrätt köpts ut av köparen. Uppfödaren menar dels att hunden misskötts 
dels att köparen har fått juridisk rådgivning trots att denne inte är medlem. 
 
CS konstaterar att 

- Det avtal som ingåtts av parterna inte längre är i bruk men att det givetvis både 
är lagligt och ska gälla så länge parterna inte kommer överens om något annat  

- Att köparen ifråga är medlem i organisationen sedan 2012 och alltså har rätt till 
juridisk rådgivning 

 
Mot bakgrund av tillgängliga handlingar i ärendet beslutade CS att avslå överklagandet 
och fastställa UKKs tidigare beslut. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 44 SKK/FK 
 

a) Protokoll nr 1-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
17 februari 2015. 
 
Per-Inge Johansson informerade om att Svenska Agilityklubben haft årsmöte och valt 
en ny ordförande. Per-Inge står kvar som ledamot ett år till allt enligt det avtal som SKK 
och agilityklubben har. 
 
Svenska Nose Work Klubben hälsas välkommen som ny avtalsansluten verksamhets-
klubb inom SKK-organisationen. Bo Edoff är nyvald ordförande. 
 

b) Cane Corso 
Rasklubben har ett flertal årsmötesbeslut på att klubben ska byta specialklubb. 
Nuvarande specialklubb vill inte släppa sin rasklubb och den andra specialklubben är 
inte intresserad av att få en ny klubb. 
 
FK föreslår CS som ett alternativ att Rasklubben för Cane Corso kan återgå till att vara 
en avtalsansluten klubb under en period tills att en lösning kan hittas. 
 
CS uppdrog till FK att diskutera alternativet med klubben. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 45 SKK/DN  
 

a) Protokoll 23 januari 2015 
För information fanns protokoll fört med Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd den 
23 januari 2015. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 46 Skrivelser från läns- och specialklubbar 
 

a) Sammandrag av slutrapport för projekt Införande av länsklubbarnas 
webbplatser 

För information fanns sammandrag av slutrapport för projektet som gjort att 
länsklubbarna fått nya webbplatser. 
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b) Sammandrag av utvärderingen av Utveckling och införande av nya 

webbplatser till alla länsklubbar. 
För information fanns sammandrag av utvärderingen från projektet som gjort att alla 
länsklubbarna fått nya webbplatser. 
 
CS konstaterar att det är övervägande positiva reaktioner för hur projektet 
genomförts.  
 
Ulf Uddman informerade om att kansliet hjälpt Sveriges Hundungdom att få samma 
struktur på sin webbplats som länsklubbarna. 
 

c) Sydskånska Kennelklubben – tillgänglighet på SKKs kansli efter Stockholm 
Hundmässa och under semesterperioden 

Jan Erikson har på uppdrag av länsklubbarnas ordförandemöte den 21 mars 2015 
skrivit till CS med en uppmaning att CS ska se till att bemanningen på kansliet 
upprätthåller en nivå så att nödvändig service kan upprätthållas. Främst gäller det 
tillgängligheten tiden efter Stockholm Hundmässa och under semesterperioden. 
 
CS uppdrog till Ulf Uddman att besvara skrivelsen. 
 
 
§ 47 Skrivelser från myndigheter 
 
Justitiedepartementet 

a) Remittering av SOU2015:3 med fokus på kärnuppgifterna – en angelägen 
anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet 

SKK har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslagen/materialet i betänkandet.  
 
Svar ska lämnas senast den 15 juni. 
 
CS noterade informationen. 
 
Socialdepartementet 
 

b) Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för 
delaktighet 

SKK har ansökt om bidrag för att säkerställa bra och oberoende kvalitetskontroll av 
assistanshundar samt utbildning av hund, förare och instruktörer. 
 
Regeringen har avslagit ansökan men Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag 
att upphandla en stödfunktion för brukare, beställare, finansiärer och utbildare av 
assistanshundar. 
 
SKK kommer att lämna en offert för uppdraget. 
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CS noterar informationen. 
 
Jordbruksverket 
 

c) Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll av 
husdjur 

För information fanns remiss om nya föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll 
av husdjur. 
 

d) Remissvar angående förslag på ny föreskrift om frivillig organiserad 
hälsokontroll av husdjur 

SKK har lämnat svar på ovanstående remiss. Svaret finns att läsa på SKKs webbplats. 
 
 
§ 48 Nordiska frågor: 
 

a) Protokoll 
För information fanns protokoll från möte med NKU-länderna den 18 februari 2015 i 
Helsingfors. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 49 Ekonomi 
 
För information fanns SKKs årsredovisning för 2014. 
 
CS diskuterade redovisningen och framförde önskemål om att budgetera för 
valberedningens kostnader. 
 
Ulf Uddman noterade önskemålet och kommer att åtgärda detsamma. 
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§ 50 Presidiefrågor 
 

a) Överklagan av protest - kennelnamn 
Presidiet har godkänt en överklagan som gäller kennelnamn där renommésnyltning 
kan hävdas. 
 
CS fastställde presidiets beslut. 
 

b) Dispensansökan för registrering av valpkull 
Presidiet har avslagit en begäran om förkortning av tilldelad disciplinär åtgärd, då 
presidiet inte har behörighet att ändra beslut som Disciplinnämnden har tagit. 
 
CS fastställde presidiets beslut. 
 
 
§ 51 Mötesspecifika frågor: 
 

a) Avtal SKK – Manimalis 
Manimalis har under några år gått på sparlåga. SKK med flera andra företag och 
organisationer är nu villiga att aktivera organisation igen. 10 organisationer betalar 
25 000 kr var för att stödja verksamheten. Ulla Björnehammar är ordförande och SKKs 
VD är en av ledamöterna. Manimalis syfte är att öka kännedomen om sällskapsdjurens 
positiva effekter på människans hälsa och välbefinnande och på samhället i stort. 
 
CS noterade informationen. 
 
Kennelfullmäktige 2015 
 

b) Motioner 
Till årets Kennelfullmäktige har det kommit in 32 motioner varav 30 är godkända. En 
motion har kommit in för sent och en motion har skickats in av en lokal kennelklubb 
som inte har rätt att motionera. 
 
Motionerna är fördelade till respektive kommittéer för vidare handläggning. 
 

c) Verksamhetsberättelse för 2013-2014 
Ulf Uddman gjorde en kort redovisning av verksamhetsberättelsen för den gångna 
verksamhetsperioden. CS har haft dokumentet för genomläsning och kommentarer. 
 
CS uttryckte sin tillfredsställelse med det omfattande dokumentet som visar att SKK är 
en mycket aktiv och framåtsyftande organisationen. 
 
CS beslutade att godkänna den framlagda verksamhetsberättelsen. 
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Årsredovisning stiftelser och bolag 
 

d) Stiftelsen SKKs Donatorers fond 
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Stiftelsen SKKs donatorers fond, för 2014. 
 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 

e) Stiftelsen SKKs Forskningsfond 
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i SKKs Forskningsfond, för 2014. 
 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 

f) Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Fond 
Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens 
Fond, för 2014. 
 
CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 

 
g) Föreningsdistribution i Spånga AB 

Ulf Uddman redogjorde för bokslut i Föreningsdistribution i Spånga AB, för 2014. 
 

CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 
h) AB Fritidsrörelsernas Hus 

Ulf Uddman redogjorde för bokslut i AB Fritidsrörelsernas Hus, för 2014. 
 

CS beslutade att godkänna det framlagda bokslutet. 
 
Ulf Uddman informerade att med anledning av EU-kommissionens beslut rörande 
momsregler för ideella föreningar, se § 52 b). så kommer SKKs helägda dotterbolag att 
börja avvecklas då det inte längre fyller någon funktion för SKK. 
 

i) DNs verksamhetsberättelse 
För information fanns DNs verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 52 Information från: 

 
a) CS ledamöter 
 

Annica Uppström 
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Kennelkonsulentkurs 
Utbildning för blivande kennelkonsulenter del 2 har hållits, där även länsstyrelser har 
deltagit. 
 
Den nya boken Hunduppfödning i teori och praktik är mycket uppskattad. Boken är 
distribuerad till alla länsstyrelser i Sverige. 
 
CS uttryckte också sin uppskattning över den nya boken. 
 
Mats Stenmark 
 
Raskompendier 
Raskompendierna börjar nu att läggas ut på webben i enlighet med KF-uppdraget från 
2013. 
 
BIS-domare 2017 
Domargruppen föreslår att Benny Blid von Schedwin får uppdraget att döma BIS på 
Stockholm Hundmässa 2017. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Pekka Olson 
 
2nd Dog Health Workshop 
Konferensen hölls denna gång i Dortmund med ca 130 deltagare från 18 nationer. 
Webbplatsen DogWellNet.com lanserades officiellt. 
Konferensen fick generellt ett mycket gott mottagande. 
 
Avelskonferens 
Den 21-23 mars hölls en temakonferens under namnet utvärdering av RAS och 
hälsoprogram. Konferensen fick fint betyg på utvärderingen, vilket är mycket 
glädjande. 
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Shar pei 
AK har gjort ett uttalande avseende SKKs syn på avelsarbetet inom rasen ska bedrivas 
för att minska risken för ögonskador eller andra hälsoproblem relaterade till rasens 
förtjockade hud. 
 
Uttalandet finns även att läsa i Veterinärtidningen. 
 
RAS-arbete – Cavalier king charles spaniel 
Ett RAS-arbete är påbörjat som rör cavalierer. 
 
Pekka Olson informerade också om att det nu finns en mycket positiv forskningsstudie 
rörande hjärtmedicin för cavalierer och dess effekter som innebär ett minskat lidande 
för drabbade hundar. 
 

b) VD 
 
Regeringskansliet Europeiska kommissionen lägger ned överträdelseärendet om moms 
och ideella föreningar 
För information fanns EU-kommissions beslut om att de lägger ner 
överträdelseärendet om ideella föreningar. 
 
Inbjudan till referensgrupp till Svensk Djursjukvårds etikråd 
CS föreslår att VD och SKKs veterinär, Linda Andersson, deltar på mötet för att sedan ta 
ett beslut om det är lämpligt att delta i rådet med en representant. 
 
Begäran till SKK om flytt av medlem till annan länsklubb 
Frågan remitteras till CS möte den 3-4 juni. Ulf Uddman får i uppdrag att förbereda den 
principiella frågeställningen ytterligare. De aktuelle medlemmarna har meddelat SKK 
att de önskar flytta sitt medlemskap till den länsklubb där de har sin bostad. 
 
Normgruppens rekommendationer angående kastration av hund 
Den 26 januari 2015 fastställde Smådjurssektionens Normgrupp nya rekommenda-
tioner angående kastration av hund. 
 
CS har tagit del av dokumentet. 
 
Hedersledamot avliden 
SKKs äldste hedersledamot, Anders Cederström, har avlidit och begravs den 17 april. 
Ordförande och VD kommer att delta vid begravningen. Anders Cederström blev 93 år 
gammal. 
 
Likviditet 
Likviditeten är god. 
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Konsumentköplagen 
SKK har återupptagit kontakten med hästsporten för att fortsätta arbetet med att få en 
bättre lag anpassad för levande djur. 
 
Nya avtal 
SKK har tecknat avtal med Stockholmsmässan 
Tilläggsavtal har skrivits med företaget Ping Pong för licenser för digitala utbildningar 
Tilläggsavtal har också tecknats med Agria Djurförsäkring 
 
Siffror 
Registreringssiffrorna står och stampar medan verksamhetssiffrorna pekar uppåt. 
 
 
§ 53 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat  
 
CS beslutade att § 30 inte får offentliggöras innan informationen lagts ut på SKKs 
webbplats. 
 
 
§ 54 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde blir den 3-4 juni – OBS! tvådagarsmöte. 
 
 
§ 55  Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
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Justeras: 
 
 
 
Nils Erik Åhmansson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Britt-Marie Dornell   Göran Bodegård 
 


