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Protokoll fört vid extra telefonsammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Centralstyrelse den 11 mars 2020. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt (§ 30 – delar av § 31), Maritha Östlund-Holmsten, 
Bengt Pettersson, Bo Skalin, Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Magnus Jensen, Ove 
Johansson 

 

Suppleanter: 

Birgitta Bernhed, Jörgen Oinonen  
 

Adjungerade: 

Ulf Uddman, Åke Hedhammar, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist, personalrepresentant 
 

Anmält förhinder:  

Kurt Nilsson, Anna Fors Ward 
 

Protokoll 

Annika Klang 
 

§ 30 Sammanträdet öppnas 

 
Pekka Olson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat. 
 
 
§ 31 Val av justerare 
 
Agneta Ståhle och Eva Lejdbrandt utsågs att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 
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§ 32 Dagsläge gällande Corona-viruset 
 
Pekka Olson, inledde det extra telefonsammanträdet med att hänvisa till 
Folkhälsomyndighetens information om Corona-viruset. Myndigheten kommer att 
begära att regeringen beslutar om att evenemang som samlar 500 personer eller fler 
ska förbjudas. Det beslutet väntas under kvällen. 
 
Ulf Uddman informerade om att det kommer in en mängd frågor från olika kanaler för 
närvarande, så det är viktigt att SKK kommer ut med information snarast. 
 
CS diskuterade ingående vad situationen får för följder för organisationens olika 
verksamheter med hänvisning till vad myndigheterna beslutar om. 
 
 
§ 33 SKKs olika verksamheter 
 
Utställning, tävling, prov, beskrivning 
Malmöutställningen 21-22 mars ligger närmast i tiden. Vad CS erfar kommer 
utställningen inte att kunna genomföras med hänvisning till myndighetsbeslut. 
 
CS beslutade att uppdra till vd att kontakta ordförande i Sydskånska Kennelklubben 
och meddela beslutet. 
 
SKK/CS har beslutat att utställning, prov eller tävling där det förväntas komma 500 
personer eller färre kan ställas in med hänvisning till force majeure, enligt gällande 
stadgar. Beslut tas av respektive arrangör. 
 
Ovanstående beslut gäller fr.o.m. dags dato till annat beslut är fattat. Beslutet ska inte 
gälla längre än nödvändigt. 
 
Årsmöten 
CS beslutade att det är möjligt att frångå gällande stadgar och beviljar en generell 
dispens för att hålla årsmöten senast den 31 maj 2020. Beslut får tas lokalt av 
respektive klubb. Klubbar som bokat lokal kan drabbas av eventuella avbokningsregler 
vid inbokad lokal. Om datum flyttas fram och inte avbokas kanske situationen går att 
lösa. Ovanstående beslut gäller fr.o.m. dags dato till annat beslut är fattat. Beslutet ska 
inte gälla längre än nödvändigt. 
 
Kurser och utbildningar 
BPH-utbildning 
CS beslutade att utbildningen som skulle hållas den 14-15 mars avbokas och flyttas till 
annat datum. Ingen klubb kommer att debiteras kursavgift. 
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Avelskonferens 
CS beslutade att avelskonferensen den 21-22 mars avbokas och flyttas till annat 
datum. Ingen klubb kommer att debiteras kursavgift. 
 
Kommittémöten  
CS beslutade att centralt arrangerade möten med extern närvaro är inställda till annat 
beslut kommer. CS rekommenderar att möten hålls via telefon eller på annat sätt. 
 
Detta betyder också att mötet med SKKs jakthundklubbar på Öster-Malma i början av 
april får skjutas fram till annat datum. 
 
Domarkonferenser 
CS beslutade uppdra till SKK/DK att ha en löpande diskussion med Svenska 
Brukshundklubben om deras domarkonferens den 18-19 april ska genomföras eller 
inte.  
 
Inbjudna domare 
CS beslutade att sanktionera om en klubb avbokar en utländsk domare för sin 
utställning i det rådande läget. 
 
Restriktioner för SKKs kansli 
CS beslutade lämna mandat till vd att besluta om hur kansliets konferenslokaler kan 
utnyttjas under rådande omständigheter. Mandatet gäller även personal, för 
eventuella tjänsteresor, semesterresor etc. 
 
Övrigt/internationellt 
Åke Hedhammar påpekade vikten att SKK under rådande omständigheter måste hitta 
former för hur man ska kunna optimera det internationella utbytet. 
 
Ulf Uddman informerade om att minst en av SKKs konferenslokaler kommer att 
uppdateras ytterligare med ny teknik för att kunna genomföra möten på distans. 
 
Ulf Uddman informerade om att NKU-mötet i slutet av mars är framskjutet på 
obestämd tid. 
 
FCI har också meddelat att ett flertal av de internationella kommissionerna har ställt in 
sina möten. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 34 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS fann att ingen sådan paragraf finns vid detta möte. 
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§ 35 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls den 29 april 
 
 
§ 36 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade sammanträdet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Agneta Ståhle   Eva Lejdbrandt 
 


