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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-06-
11-12 på Krägga Herrgård, Bålsta 
 
 

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: 

Maritha Östlund-Holmsten, Freddy Kjellström, Thomas Uneholt, Eva Lejdbrandt 
 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar (§ 59 – delar av 85 c), Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist, 
Lotta Skoog (delar av § 86) 
 

Anmält förhinder:  

 

Protokoll 

Annika Klang 
 
§ 59 Sammanträdet öppnas 
 
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade 
sammanträdet för öppnat.  
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§ 60 Val av justerare 
 
Göran Bodegård och Bengt Pettersson utsågs att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 
 
§ 61 Föregående protokoll nr 2-2014 
 
  § 30 – 4b) DN-beslut 105/2013 – bordlagd fråga 
  Göran Bodegård föreslår att sista ordet i beslutsmeningen byts ut dvs. 
  exteriördomare byts mot allrounddomare. 
 
  CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
  § 31 b) SKK/DK 
  Göran Bodegård, i sin egenskap av mentor, framförde att en förnyad 
  granskning och bedömning av underlaget för den varning som utdelats 
  skulle vara av stort värde för berörd exteriördomare. 
 
  CS diskuterade frågan och beslutade att inte tillmötesgå önskemålet. 
 
  § 45 c) SSRK - förnyad ansökan om att arrangera Coupe d’Europe 2015 
  SSRK har meddelat att det nya datum som beslutats för att arrangera 
  cupen är den 26 och 27 september 2015. SSRK önskar också att FCI 
  Commission for Retrievers får hålla sitt årliga möte på SKK den 25  
  september 2015. 
 
  CS beslutade i enlighet med förslaget, önskade SSRK lycka till med  
  evenemanget och välkomnade FCI Commission for Retrievers till Sverige. 
 
  § 47 Nordiska frågor – a) NKU/VD och AU-möte 18-19 februari 2014 
  Britt-Marie Dornell informerade om att en delegation från Sverige ska åka 
  till Norge för att träffa stående fågelhundsklubbar och diskutera den 
  uppkomna situationen med det uppsagda avtalet. I avvaktan på 
  resultatet av mötet önskar JhK att CS presidium får mandat att ta det 
  slutliga beslutet om norskägda fågelhundar ska få delta på svenska 
  jaktprov för stående fågelhundar efter den 1 juli 2014. 
 
  CS beslutade i enlighet med önskemålet. 
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  § 54 b) Information från VD Försvarsmaktens önskemål om registrering 
  av valpkullar i Tyskland 
  Ulf Uddman informerade om den senaste utvecklingen i det som rör 
  Försvarsmakten och registrering av valpkullar i Tyskland. 

 
För att göra det möjligt att registrera Försvarsmaktens (FM) hundar i 
Svenska Kennelklubbens (SKK) register trots avsaknad av utförd MH test 
för föräldradjuren, har en arbetsgrupp, på uppdrag av SKK och FM, 
utarbetat ett förslag till kompletteringar av den L-test som idag 
genomförs på FM hundar. Den befintliga skrivningen i förslaget avisas av 
både Svenska Brukshundklubben (SBK) och Svenska Schäferhundklubben. 
 
CS uttrycker att det är angeläget att FM hundar även i fortsättningen ska 
kunna registreras i SKKs register. CS finner dock att acceptans av det 
utarbetade förslaget i nuvarande skrivning skulle skapa en förtroende-
klyfta mellan SKK och dess största specialklubb och stora delar av 
uppfödarna av en av de numerärt största raserna. 
 
CS beslutade uppdra till Ulf Uddman och Maritha Östlund-Holmsten att 
initiera fortsatta överläggningar i en beredningsgrupp med 
representanter för FM, SKK, SBK och Svenska Schäferhundklubben i syfte 
att komplettera förslaget så att det bättre uppfyller framförda krav på 
likvärdighet. 
 
I detta arbete föreslås att ett utarbetat PM av Åke Hedhammar som rör 
pågående forskning i Sverige om hundars beteendeegenskaper som 
underlag för avelsurval används som bas för en jämförelse mellan 
reaktionsbeskrivningarna i L-testet och MH. 
 

 CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 62 SKK/DK 
 
a) Protokoll nr 2-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 16 
april 2014. 
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b)  BIS-domare Stockholm Hundmässa 2016 
Domargruppen föreslår att allrounddomare Luis Pinto Teixeira, Portugal, bjuds in att 
döma Best in Show på Stockholm Hundmässa 2016. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
§ 31  Domarutbildning – c) Allrounddomare 
Göran Bodegård har i en kommentar uttryckt att han inte anser att den planering som 
är gjord för de kandidater som utsetts att vidareutbilda sig för allrounddomarskap är 
adekvat. Han föreslår att frågan återremitteras till DK för förnyad handläggning. 
 
Mats Stenmark informerade om att ärendet missuppfattats något avseende den 
preliminära planering som delgetts kandidaterna. Riktlinjerna för utbildningsplanen 
har vid DKs senaste möte till del reviderats och förslag kommer att föreslås samt 
beslutas av DK/VU inom kort. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 32  Ansökningar beträffande gruppallroundutbildning 
Göran Bodegård vänder sig emot att en person som inte är domare och inte har 
omfattande erfarenhet i sakfrågan ska utses till handledare för 
gruppallroundutbildning. 
 
Mats Stenmark informerade om att domaren tidigare haft samma handledare och att 
det fungerat bra. 
 
CS diskuterade frågan och beslutade att frågan återremitteras till DK för 
principdiskussion. 
 
 
§ 40  Ledamöternas uppdrag - § 12 b kontakta föreslagna lärare till  
  Preparandkursen 2016 
Göran Bodegård önskar bl.a. få information om DK planerar någon form av uppföljning 
av resultaten av senaste årens preparandkurser. 
 
Mats Stenmark informerade om att de senaste årens preparander har fått mentorer till 
sin hjälp vilket slagit väl ut. Mentorerna har också haft egna möten både inför sitt 
mentorskap och även senare. De nya domarna är efterfrågade och många kommer 
snabbt ut och kan börja döma hos olika klubbar. 
 
CS noterade informationen. 
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SKK/DK nr 3-2014 - § xx Allrounddomarutbildning 
DK har mottagit en skrivelse från en länsklubb om en domares uppträdande vid deras 
utställning. 
 
DK beslutade att aktuell domares pågående allrounddomarutbildning läggs vilande 
under utredning och att begära in yttrande från domaren, ringsekreterare samt berörd 
specialklubb. DK beslutade vidare att informera CS om ärendet vid CS styrelsemöte 
den 11-12 juni 2014. 
 
CS har tagit del av yttranden från berörda parter i ärendet. 
 
CS beslutade att uppdra till Ulf Uddman och Pekka Olson att ha ett möte med berörd 
domare och understryka vikten av att avtal med arrangerande klubb har företräde 
framför utbildning. Om avsteg från underskrivet avtal ska göras måste det finnas en 
tydlig acceptans från arrangerande klubb om detta. 
 
CS beslutade vidare uppdra till Ulf Uddman och Pekka Olson att vid mötet med 
domaren avgöra om domaren ska fortsätta sin utbildning. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 63  SKK/SRD-K 
 
SRD-BSI 
De nya uppdaterade versionerna på svenska och engelska är nu tryckta och 
distribuerade. De nordiska kennelklubbarna har också tagit del av materialet enligt 
tidigare överenskommelse. En uppföljning kommer att göras om två år. 
 
CS noterade med tillfredsställelse det uppdaterade materialet. 
 
Chinese Crested Dog – solarium 
Ett arbete med att undersöka frågan är påbörjad och kan troligtvis redovisas vid CS 
möte i augusti. 
 
CS noterade informationen. 
 
FCI circular 14-2014 – FCI Basic Statement for Show Judges 
Cirkuläret som gäller från den 1 juni 2014 innehåller bl.a. en mening om hur en hund 
får/ska visas i utställningsringen: ”A dog should be shown on a loose leash in a natural 
way with a correct and breed specific movement. Pulling the dog up at the neck and/or 
tail is prohibited”. 
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Kansliet har fått propåer om detta från några klubbar som är oroliga över detta ska 
hanteras inom organisationen. Kansliet har svarat på de frågor som ställts och 
informerat om att andemeningen i FCIs cirkulär i princip redan är inskrivet i de gällande 
Utställningsbestämmelser, i de allmänna föreskrifterna. 
 
CS fann inte detta tillräckligt utan uppdrog till SRD-K att formulera en tolkning av FCIs 
cirkulär. 
 
a) Skrivelse till Pekingese-Logen 
För information fanns brev adresserat till Pekingese-Logen och SDHK rörande SRD/BSI-
konceptet. Kommittén och rasklubben har under några år haft en intensiv ordväxling 
som lett till att SKKs vd nu bett rasklubben om att byta kontaktperson. Kommittén 
kommer också att fr.o.m. dagens datum gå den formellt korrekta vägen via SDHK vid 
fortsatt kommunikation med rasklubben. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Skrivelse från Pekingese-Logen 
För information fanns skrivelse från Pekingese-Logen där de bl.a. informerar om att de 
inte motsätter sig SRD-arbetet som sådant men klubben har inte längre förtroende för 
kommittén. De uttrycker också att de har fullt förtroende för den person de utsett att 
vara kontaktperson. 
 
Efter att ha tagit del av tillgängliga dokument beslutade CS att ärendet avskrivs och 
läggs till handlingarna. 
 
 
§ 64 SKK/UtstK 
 
a) Protokollsutdrag § 32, bordlagda ärenden 
Utställningskommittén har lämnat förslag till policy gällande att vissa specialklubbar 
vill kunna ställa ut sin hund på två utställningar samma dag: 
 
Förslag till policy 
Grundinställningen är att situationen där en hund ställs ut två gånger samma dag ska 
så långt det är möjligt undvikas. Detta med hänvisning främst till kvalitetstanken med 
utställningsverksamheten men även, främst när det gäller numerärt stora raser, av 
djurskyddsskäl. Ansvaret för att undvika att en hund ställs ut två gånger samma dag 
ligger inte på den enskilda hundägaren utan på specialklubbar och UtstK vid planering 
och godkännande av utställningsprogrammet. 
 
En specialklubb, där en minoritet av raserna går i en annan rasgrupp än majoriteten av 
klubbens raser, kan i undantagsfall vid ansökan om utställning begära dispens för 
dessa raser att få ha två utställningar samma dag. Detta för att undvika orimliga 
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konsekvenser för den berörda specialklubben. Dock ska alltid en sådan dispensansökan 
ha föregåtts av försök att lösa situationen på andra sätt. Till exempel genom att i 
dialog med berörd länsklubb påverka dem att lägga grupperna så att kollision inte 
uppstår eller att dela sin egen utställning över två dagar, med ena gruppens raser den 
ena dagen och den andra gruppens raser den andra dagen. 
 
Efter diskussion och några föreslagna justeringar beslutade CS att godkänna förslaget 
att gälla fr.o.m. 2015. 
 
b) Protokollsutdrag § 56 b), bordlagda ärenden – nytt namn på tävlingen ”Årets 
 Uppfödare” 
UtsK föreslår att det nya namnet ska vara Årets uppfödare/Utställning. 
 
CS diskuterade förslaget och föreslog som alternativ Vinnare av SKKs 
uppfödargrupp/årtal. 
 
CS beslutade att godkänna det senare alternativet. 
 
c) Länsklubbarnas utställningsprogram 2017 
Utställningskommittén har lämnat förslag till utställningsprogram för länsklubbarna för 
2017.  
 
Östergötlands Kennelklubb har överklagat att de fått avslag på sin ansökan om att få 
arrangera en internationell utställning den 19-20 augusti 2017. Detta med anledning av 
att de beviljats en tredagars internationell utställning 3-5 juni samma år. 
 
Länsklubben har gjort en jämförelse med andra klubbar som beviljats 
flerdagarsevenemang där klubbarna inte behövt stå tillbaka med sina övriga 
utställningar samma år. 
 
Östergötlands Kennelklubb ansöker på nytt om att få arrangera en nationell utställning 
den 19-20 augusti i samarbete med Södermanlands Kennelklubb. 
 
CS beslutade följande: 
 Östergötlands Kennelklubb tilldelas nationell utställning den 19-20 augusti 2017 
 Västra Kennelklubben kommer eventuellt att behöva byta datum på sin 

utställning 19-20 augusti 2017 

Utställningsprogrammet fastställdes i övrigt med en reservation för att 
gruppfördelningen behöver justeras för några länsklubbar för att inte krocka med 
varandra. 
 
Framtidsgruppens arbete 
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Thomas Uneholt informerade om att arbetet hittills bestått av att identifiera uppgiften 
och att skapa en arbetsgrupp. Ett första möte har hållits och enkät med frågor om 
utställningsverksamheten ska skickas ut till ett stort antal personer inom de närmaste 
veckorna. 
 
CS kommer att få ta del av frågorna innan frågeformuläret slutligt distribueras. 
 
CS noterade informationen och ser med intresse fram emot resultatet. 
 
 
§ 65 SKK/PTK 
 
a) Protokoll nr 1-2014 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Prov- och Tävlingskommitté 
den 5 mars 2014. 
 
§ 17 Regelverk – Svenska Brukshundklubben - tjänstehundscertifikat 
Svenska Brukshundklubben har i protokollsutdrag lämnat förnyad begäran om 
undantag från låsningsperiod för regler för Tjänstehundscertifikat Räddningshund. 
 
PTK har tidigare beslutat att avslå en sådan begäran och står fast vid sitt beslut. 
 
CS konstaterar att SBK trots PTKs beslut kommer att genomföra ändringar under 
låsningsperioden. SBKs beslut är en klar obstruktion mot PTKs beslut vilket kräver en 
dialog med SBK. 
 
CS uppdrog till PTK att föra en dialog med SBK i frågan. 
 
§ 22 b) World Agility Open Championship 2014 
En svensk domare har åtagit sig att döma vid World Agility Open Championship 2014 
mot SKKs rekommendation. Evenemanget är organiserat av privatpersoner och inte av 
någon organisation som är erkänd av FCI. 
 
Ulf Uddman har ställt en fråga direkt till FCIs kansli men ännu inte fått något svar. 
 
CS beslutade att bordlägga frågan och uppdra till Ulf Uddman att ställa frågan direkt 
till FCIs styrelse för att få ett slutligt ställningstagande. 
 
 
§ 26 Beteckning - a) Assistanshund 
Assistanshundsrådet har beslutat att examinerade/godkända assistanshundar ska 
kunna registreras i SKKs Hunddata med särskild beteckning i likhet med hanteringen 
för bl.a. polishund och väktarhund. Detta ska även gälla hundar som inte är registrerad 
i SKKs stambok. 
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PTK ser positivt på att en beteckning införs för Assistanshund för att synliggöra den 
samhällsnytta som hunden gör. PTK anser dock att det enbart ska gälla hundar som är 
registrerade i SKKs stambok.  
 
CS förde en lång diskussion i frågan och olika förslag till beteckningar för att 
tillmötesgå Assistansrådets intentioner las fram.  
 
CS beslutade att beteckningen Assistanshund (OREG) ska registreras i SKKs Hunddata. 
 
Freestyle 
CS har tagit del av skrivelse från Svenska Freestylehundklubben med en bifogad 
protestlista. Listan innehåller drygt 500 namn på aktiva utövare inom sporten. SKK/PTK 
tagit ett beslut om att en freestyledomare inte kan döma och tävla på samma dag. 
Enligt klubben har den begränsningen skapat betydande svårigheter att rekrytera 
domare till tävlingar. Då sporten är förhållandevis ny önskar klubben ha en fortsatt 
dispens så att domare både kan döma och tävla samma dag. 
 
CS uppdrog till Kjell Svensson att undersöka situationen för sporten hittills under 2014. 
I avvaktan på detta bordläggs ärendet till nästa möte. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 66 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr 2-2014 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 3 
april 2014. 
 
b) Protokollsutdrag § 26 + 42 
JhK har utsett Hans Andersson med Tomas Larsson som ersättare att ingå i 
uttagningsgruppen till Hamiltonplaketten inför KF 2015. 
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Europa-pokalen 
JhK har lyft frågan om ersättning för resor och logi till deltagande svenska domare vid 
Europa-pokalen. Ulf Uddman informerade om att det är kutym att arrangerande klubb 
står för dessa kostnader. 
 
CS diskuterade frågan och uttryckte att ersättning kan betalas ut vid speciella skäl. 
Aktuell domare får göra en skriftlig ansökan till SKK. 
 
c) Resumé över avtal mellan Sverige och Norge angående fågelhundsträning 
Britt-Marie Dornell har som information sammanställt en resumé över 
händelseutvecklingen avseende fågelhundsträning organiserad av klubbar anslutna till 
SKK/NKK i respektive grannland. 
 
CS tackade för resumén. 
 
c) Bidrag till jaktprovsdomarkonferenser 
Jakthundskommittén har önskemål om att bidragen till jaktprovsdomarkonferenser får 
vara mer ojämnt fördelade med tanke på att jaktprovsreglerna låses i femårsperioder.  
 
Ulf Uddman föreslog att den avsatta budgeten ses över en femårsperiod med en 
oförändrad summa som fördelas under perioden enligt JhKs beslut. 
 
CS beslutade enligt förslaget. 
 
d) Nationella viltolycksrådet – kampanj 
Freddy Kjellström informerade om att Nationella viltolycksrådet kommer att ha en 
insatsvecka mot viltolyckor under hösten (v 39). Det finns en framtagen 
kommunikationsplan för detta. Rådet önskar SKKs hjälp att sprida informationen. 
 
SKK kommer bl.a. att informera via www.skk.se och länsklubbarnas webbplatser. 
 
CS noterade informationen. 
 
e) Svenska Beagleklubben 
f) Förtydligande av JhK beslut Svenska Beagleklubben 
CS uttrycker sin förvåning över den tradition som över tid utvecklats inom SBIK 
avseende tolkningen av drevprovsreglernas text "specialklubben äger rätt att, efter 
medlems överklagan enligt 3.11 eller på eget initiativ, ändra tilldelat pris eller poäng, 
om det klart kan konstateras att uppenbar felaktighet i drevprovsprotokoll eller 
uppenbar felaktig tillämpning av reglerna, medfört att hund tilldelats fel pris eller 
poäng. Innan ändring skall utredning göras." 
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CS menar att regelmässigt ändra av domare föreslagna och av kollegiet fastställda 
priser och egenskapspoäng i den omfattning som anges i överklagan inte kan anses 
vara godtagbart. Den möjligheten får endast utnyttjas i absoluta undantagsfall och 
företrädesvis vid tolkningsfel av regelverket från domarkollegiets sida. 
 
Upplever klubben felaktigheter i den omfattning man uppger, är det i första hand 
ökade utbildnings- och informationsinsatser som behövs och som huvudstyrelsen har 
det yttersta ansvaret för. 
 
CS beslutade att avslå Svenska Beagleklubbens överklagan av JhK beslut i protokoll  
nr 2-2014 § 34. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 67 SKK/UK 
 
a) Protokoll nr 1-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 24 mars 2014. 
 
Eva Lejdbrandt informerade om att den första utbildningen Hundens beteende snart är 
klar. Handledare kommer att utbildas i slutet av september och den första kursen 
kommer att hållas i slutet av oktober. 
 
Några framtida föreläsningsserier kan komma att sändas live (streaming video). Då kan 
man tillsammans i grupp ta del av föreläsningar. Man ska då även kunna chatta med 
föreläsaren. Under 2015 kommer troligtvis DNA-tester vara ett av de ämnen som ska 
tas upp. 
 
Ordförandeutbildningen med lite mer självstudier kommer att vara klar efter 
sommaren. 
 
När den nya uppfödarhandboken är klar kommer en handledning att utarbetas även 
för denna. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 68 SKK/AK 
 
a) Shar pei 
Pekka Olson informerade om att fr.o.m. 2014-05-14 är det inte tillåtet av avla på tikar 
av rasen shar pei som genomgått eye tacking. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Avelskonferens i november 2015 
Den 21-22 november 2015 kommer en gemensam forskar- och avelskonferens att 
hållas. Forskarkonferenser kommer att spänna över de senaste 10 årens 
forskarresultat. Ämnet för avelskonferensen kommer att vara avel för funktion. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 69 SKK/KHM 
 
a) Protokoll nr 2-2014 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens kommitté för Hundars 
Mentalitet den 27-28 februari 2014. 
 
Maritha Holmsten-Östlund informerade om möte med Svenska Terrierklubben, 
Svenska Amstaffklubben och Svenska Staffordshire Bullterrierklubben. Bakgrunden till 
mötet var att SKK/CS har beslutat att hitta en mötesform för att diskutera de 
hundtyper/hundraser som står i samhällets och massmedias fokus vad gäller negativa 
kamphundsrubriker. För närvarande verkar det vara så att amstaff är den ras som är 
mest i fokus, rashund eller inte. Missbruket av rasnamnet och förväxling med 
blandrashundar försvårar klubbens arbete rent allmänt. Byte av tilltalsnamn på rasen 
alternativt att uttala hela rasnamnet diskuterades. 
 
Gruppen har diskuterat olika förslag på åtgärder för uppfödare och hundägare som 
t.ex. rasspecifik uppfödarutbildning, BPH, positiv information, informera allmänheten 
om att de s.k. amstaffar som hamnar på Hundstallet inte är rashundar utan i de flesta 
fall blandraser m.m. 
 
I diskussionen framhölls att dokumentation inte finns rörande olikheter i mentalitet 
mellan registrerade american staffordshire terrier och blandrashundar som liknar 
american staffordshire terrier.  
 
Arbetsgrupper har bildats för att fortsätta arbetet: 
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Information, mediestrategi och terminologi 
Bostadsprojekt 
Information om grupper som står utanför 
Uppfödarutbildning (rasspecifik), mentalbeskrivning, BPH och RAS 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 70 SKK/UKK 
 
a) CS nr 2-2014, § 41, § 33, SKK/UKK nr 2-2014, avauktorisation 
b) Svarsskrivelse i ärende rörande avauktorisation 
Ärendet gäller en kennelkonsulent som blivit avauktoriserad p.g.a. sitt handlande som 
konsulent. En omfattande korrespondens finns i ärendet som CS har tagit del av. Den 
f.d. konsulenten har begärt att få ta del av underlagshandlingar i ärendet. 
 
CS uttryckte att UKK inte är skyldig att lämna ut underlagshandlingar. CS fastställde 
UKKs beslut om avauktorisation och lade ärendet till handlingarna. 
 
c) UKK nr 1-2014, § 12 Uppfödarärende U8/14 
En hundägare har i e-postbrev begärt att få hjälp med att få till stånd en blodtypning 
av en kull valpar där det enligt brevskrivaren är osäkert vem av två hanhundar som är 
far till valpkullen.  
 
CS konstaterar att UKK i sitt beslut inte funnit skäl att SKK ska begära blodtypning. 
 
CS uttrycker att hundägaren och uppfödaren på eget initiativ kan göra en blodtypning, 
på egen bekostnad. CS uppmanar inblandade parter att visa vilja att lösa situationen på 
bästa sätt. 
 
d) UKK nr 2-2014, § 42, Registreringsärende R21/14 
En uppfödare överklagar avslag på registreringsansökan av en valpkull. UKK har 
bedömt att personen i fråga uppträtt som bulvan, vilket inte är i enlighet med SKKs 
Grundregler. Enligt § 12 i SKKs Allmänna registreringsregler äger SKK rätt att avslå en 
ansökan bl.a. om registreringsansökan på annat sätt kan uppfattas som oetisk. 
 
CS beslutade avslå överklagan och fastställa UKKs beslut. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 71 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr 2-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
15 april 2014. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 72 SKK/DN 
 
a) Protokoll den 25 april 2014 
För information fanns protokoll från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd den 25 
april 2014. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Protokoll den 16 maj 2014 
 
För information fanns protokoll från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd den 16  
maj 2014. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) DN-beslut 
För information fanns DNs beslut. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 73 Svenska Kynologiska Akademin 
 
a) Protokoll nr 1-2014 
 
Protokoll fört vid Svenska Kynologiska Akademin den 27 mars 2014. 
 
CS noterade informationen. 
 
Ny ledamot 
Akademin har beslutat att föreslå en ny ledamot, Karin Hedberg. Karin har tidigare 
suttit i SKKs f.d. standardkommitté. Är aktiv i vinthundskretsar. 
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CS beslutade i enlighet med förslaget och hälsade Karin Hedberg välkommen till 
Akademin. 
 
 
§ 74 Skrivelser från myndigheter: 
 
a) Naturvårdsverket – remiss av förslag om ändrade föreskrifter för 
 länsstyrelsens beslut om licensjakt på björn 
För information fanns SKK svar på remiss enligt ovan. SKK har ingen avvikande mening i 
förslaget till ändrade föreskrifter. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Jordbruksverket – korsningsprogram för stövare? 
Jordbruksverkets referensgrupp säger att ett eventuellt korsningsprogram bör föregås 
av en genetisk studie av inblandade raser för att kartlägga den genetiska variationen 
inom och mellan raserna. Jordbruksverket vill att en sådan studie även omfattar de 
finska och norska stövarraserna. 
 
Freddy Kjellström informerade om att frågan diskuterades vid stövarfullmäktige och 
att ett korsningsprogram mottagits negativt. I dagsläget är inavelsprocenten låg för 
några raser. Fullmäktigemötet önskar vidga frågan om korsningsavel i ett större 
perspektiv. Fullmäktige tog ett inriktningsbeslut om att lagra sperma för framtiden. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 75 Nordiska frågor: 
 
a) Draft – Minutes NKU meeting regarding show regulations April 29 2014 
 
Bo Skalin informerade om att två punkter i minnesanteckningarna kräver närmare 
handläggning: 
 

1) Fråga om justering av nationella certregler. 
2) Särskilda regler för jakthundar/brukshundar. I Finland behöver ingen ras 

bruksprovsmerit för att kunna ta ett certifikat. Det är däremot ett krav vid 
registrering av championattiteln. De Nordiska länderna var av åsikten att det 
skulle vara bra att prova den finska modellen.  
 

CS beslutade att bordlägga punkten tillsvidare för att inhämta ytterligare 
beslutsunderlag vad gäller brukshundar, dock inte jakthundar där berörda 
specialklubbar tidigare mycket tydligt gjort klart sin ståndpunkt och CS finner därför 
inget skäl idag att i denna del ändra regelverket för jakthundsraserna. 
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§ 76 Internationella frågor: 
 
a) Minutes FCI General Committee Meeting 29-30 October 2013 
För information fanns protokoll från FCIs styrelses möte den 29-30 oktober 2013. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Brev från RKF – Position of SKK on the current Ukranian events 
SKK har tidigare under våren mottagit brev från ryska kennelklubben där de önskar få 
information om SKKs officiella ståndpunkt när det gäller domaruppdrag som sägs upp 
med hänvisning till den rådande situationen i Ukraina. 
 
På förekommen anledning vill CS uttala att det är viktigt att domarkåren följer FCIs 
reglemente när det gäller att eventuellt bryta ett undertecknat avtal. Att tacka nej till 
ett uppdrag p.g.a. oro för den personliga säkerheten är något som SKK/CS stöder 
oavsett var i världen det är. 
 
 
§ 77 Ekonomi 
 
a) Revisionsberättelse från BDO för SKK - 2013 
För information fanns revisionsberättelse från BDO för 2013. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Rapport över bokslutsgranskning från BDO för SKK - 2013 
För information fanns rapport över bokslutsgranskning från BDO för 2013. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 78 Presidiebeslut 
 
a) Överklagan beslut angående dispens för parning av tik över 7 år 
En person har överklagat UKKs beslut om att inte få dispens för att para en tik över sju 
år för första gången. 
 
Presidiet har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet och beslutat avslå överklagan. 
 
CS beslutade fastställa presidiets beslut. 
 
b) Överklagan av namnändring av hundnamn 
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Ägare till en hund har önskemål om att ändra hundens namn då det kan väcka anstöt. 
Uppfödaren har föreslagit ett annat namn som avslagits av ägaren. Då berörda parter 
inte kunnat komma överens om ett nytt namn har presidiet beslutat avslå överklagan. 
 
Ägaren har nu i brev till CS informerat om att uppfödaren accepterat ett nytt namn för 
hunden. 
 
CS beslutade att under förutsättning att uppfödaren bekräftar att ett nytt namn är 
överenskommet så kommer namnet på hunden att registreras om. 
 
 
§ 79 Protokoll Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Minnesfond 
 
För information fanns protokoll från Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens 
Minnesfond från den 15 april 2014. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 80 Idea - Försäkringsservice 
 
För CS kännedom fanns information om att SKK är medlem i IDEA, som är ett 
arbetsgivarförbund för ideella organisationer. Som medlem omfattas SKK av den 
styrelseförsäkring som IDEA tecknat för samtliga sina medlemmar. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 81 Kommande femårslåsning av jakt- och bruksprovsregler 
 
CS önskar göra följande principuttalande inför kommande regelrevidering: 
Respektive regelverk bör i huvudsak omfatta hur provet genomförs, vad som bedöms 
och hur de rapporteras. Detta för att ge de tävlande, domare/funktionärer och klubbar 
stabila förutsättningar under låsningsperioden. 
 
Frågor som är av administrativ karaktär t.ex. anmälningsförfarande, fastställande av 
tävlingsprogram och motsvarande bör läggas i anvisningar eller andra dokument som 
inte omfattas av femårslåsningen. Detta för att bl.a. möta snabba förändringar som 
sker i annan teknik typ Internet, GPS etc. 
 
Förutom ovan så fastställer SKK de generella reglerna i frågor som rör lagstiftning, 
smittskyddsfrågor, internationella aspekter m.m. 
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§ 82 Rasdata – ny prissättningsmodell 
Ulf Uddman informerade om förslag till ny prismodell för rasdata. 
 
Årlig avgift per registrerad användare av ”tanka-själv-data-tjänsten”. Med användare 
avses specialklubb, rasklubb, privatperson eller kommersiellt företag. 
 
Användare har rätt att tanka data hur ofta man vill. Årsavgiften för åtkomst till tjänsten 
är 5 000 kr plus en rörlig, volymbaserad avgift, 10 öre per hund, per nyregistrerad 
uppgift (hund, tävlingsresultat eller hälsoresultat) under valt datumintervall. 
 
Vid nyregistrering av användare måste man bocka i/godkänna formalia angående 
kopiering för vidare spridning, publicering på nätet, försäljning, PUL etc. 
 
Betalning kan endast göras online, via kontokort eller internetbank. 
 
Förslag att en spärr om att man max kan tanka data för 40 raser läggs in i systemet. 
 
CS fann förslaget utmärkt och beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 83 Ajournering av sammanträdet 
 
Ordförande ajournerade sammanträdet till den 12 juni kl. 09.00 
 
 
§ 84 Sammanträdet återupptas 
 
Ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptogs. 
 
 
§ 85 Information från 
 
a) Ordförande 
 
FCI och DogWellNet.com – International Partnershop for Dogs  
Nils Erik Åhmansson informerade om möte med FCIs presidium och SKK rörande 
DogWellNet.com för att klargöra vissa frågor och funderingar som rör projektet. FCI 
kommer inte att ta något slutligt beslut förrän tidigast i november månad när FCIs 
styrelse har sitt nästa möte. De länder som hittills visar stort intresse för projektet är 
förutom Sverige, Finland, Norge, Frankrike, Tyskland, OFA i USA och till viss del FCI. 
Länder som också är intresserade men som avvaktar FCIs slutliga ståndpunkt är bl.a. 
Spanien och Italien. 
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Projektet går vidare och under sommaren kommer den ideella föreningen 
International Partnership for Dogs att registreras i Sverige. Avtal kommer också att 
skrivas med länderna enligt ovan.  
 
I sammanhanget nämndes också att Åke Hedhammar och Brenda Bonnett träffat EU 
kommissionären Andrea Gavinelli, som bl.a. hanterar djurskyddsfrågor. En 
presentation av IPFD gjordes vilken fick mycket positivt gensvar. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Ledamöter 
 
Freddy Kjellström 
 
Viltolycksrådet 
En bra kontakt har etablerats med Christer Pettersson som är medlem i rådet och 
kommer från Naturvårdsverket. 
 
CS noterade informationen. 
 
Sunne Jaktmässa 
Arbetet med jaktmässa flyter på och arrangörerna har lyckats med att locka flera 
kända namn till evenemanget. 
 
CS noterade informationen. 
 
Britt-Marie Dornell 
 
Svenska Älghundklubben 
Britt-Marie Dornell närvarade vid årsmötet som avlöpte väl. 
 
En av frågorna som diskuterades var bilanvändning vid jakt, ett förslag kommer att 
presenteras inför nästa regelrevidering. 
 
CS noterade informationen. 
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Annica Uppström 
 
Kennelkonsulenter 
Under våren har en Steg 1 utbildning för blivande kennelkonsulenter hållits. 
 
FCI Breeding Commission 
Kommittén har hållit sitt årliga möte i Riga, Lettland. Lettiska kennelklubben och dess 
ordförande, Vija Klucniece, visade stor gästfrihet under vistelsen, vilket uppskattades 
mycket av deltagarna. 
 
Kommitténs ordförande, Astrid Indrebø, gjorde en mycket bra redovisning av BSI. 
Deltagarna var mycket positiva till BSI och flera länder kommer att följa efter Sveriges 
exempel. 
 
CS noterade informationen. 
 
Göran Bodegård 
 
Framtidens domarkonferenser 
Arbetet har påbörjats och två möten har hittills hållits. 
 
CS noterade informationen. 
 
Bengt Pettersson 
 
Nationella Dopingkommissionen  
Nationella Dopingkommissionen har haft möte med Jordbruksverket för att samråda 
kring revidering av dopingparagrafen i Jordbruksverket föreskrift om träning och 
tävling med hund. Mötet var enigt om hur föreskriften bör revideras och en remiss i 
ärendet kommer inom kort. 
 
CS noterade informationen. 
 
Åke Hedhammar 
 
Samråd 
Samråd har hållits med mellan SKK, Jordbruksverket och Helena Kättström, från 
jordbruksverkets djurskyddsgrupp i dagsaktuella frågor. 
 
Ett eget möte där man ska diskutera kastration kommer att hållas under hösten. 
 
CS noterade informationen. 
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Pekka Olson  
 
Eurasier 
Eurasierklubbarna i Sverige, Norge tillsammans med SSUK har haft ett möte som rör en 
internationell eurasierorganisation. Organisationen uppfattas som en konkurrent och 
har egna regler som inte går i linje med de riktlinjer som finns i de etablerade 
rasklubbarna i Sverige och Norge.  
 
CS noterade informationen. 
 
Eva Lejdbrandt 
 
Konferens 
SKK/UK har fått en inbjudan från Svenska Brukshundklubben, SBK, att delta i ett möte 
med SBK och naturbruksgymnasier i slutet av oktober. 
 
Mats Stenmark 
 
Svenska Lapphundklubben 
Vid riksstämman diskuterade lapphundklubben rasens framtid. Klubben kommer bl.a. 
att ha en kampanj på Stockholms Kennelklubbs utställning på Solvalla i år. 
 
Svenska Dreverklubben 70 år 
Mats Stenmark har inbjudits att vara ordförande vid det kommande årsmötet och 
delta vid klubbens 70 års jubileum. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) vd 
 
Europeiska Unionen 
Under sommaren planeras, om möjligt, ett möte med EU-parlamentsledamöterna 
Cecilia Wikström och Marit Paulsen (Fp), som fått ett speciellt ansvar i EU parlamentet 
för konsumentlagstiftnings- och djurskyddsfrågor. 
 
Norsk Kennel Klub (NKK) 
NKK har haft en extra kongress med anledning av en ansträngd ekonomi. Bl.a. kommer 
medlemstidningen Hundesport att minska sin utgivning till fyra nummer per år. 
 
Statens Jordbruksverk 
Ett möte ska hållas i augusti för att diskutera samverkan kring ägarregister. 
 
Möte med hästnäringen och SVERAK 
Ett möte ska hållas för att diskutera lagstiftning för levande djur. 
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Statlig utredning 
En utredning har tillsatts av regeringen som bland annat ska undersöka om polisen 
fortsättningsvis ska arbete med omhändertagande av djur. Utredningen ska redovisas i 
januari 2015. 
 
Svenska Jägareförbundet 
SKK har haft ett möte med Jägareförbundet om samverkan bl.a. kring etikfrågor. 
 
Hedersledamöter 
Som traditionen bjuder har SKKs ordförande haft en vårmiddag för SKKs 
hedersledamöter. 
 
Nya böcker 
Boken Hunduppfödaren har nu texten klar, arbetet med foton och teckningar pågår. 
Tryckning av boken kommer att påbörjas inom den närmaste framtiden. 
 
Föreningsboken är på tryck och förväntas vara klar inom kort. 
 
IPO-VM 
Arbetet med att organisera tävlingen pågår. Viss oro kring arrangemanget har gjort att 
SKKs vd har hjälpt till med vissa delar av arbetet. 
 
Verksamhetssiffror 

o Antalet anmälningar till länsklubbarnas utställningar pekar svagt uppåt 
o Antalet valpregistreringar något nedgående trend 
o Antal medlemmar något nedåtgående jämfört med 2013 
o Likviditeten har förbättrats något 

 
Länsklubbarnas årsredovisningar 2013 
14 länsklubbar visar en förlust för 2013 
10 länsklubbar visar vinst för 2013 
 
IT-frågor 
BPH-projektet 2014 beräknas vara klart i augusti och är nu inne i en testfas.  
 
“Arrangera Utställning”-projektet som när det är klart ska hantera specialklubbarnas 
utställningsansökningar har påbörjats och beräknas också vara klart i augusti. 
 
Två förstudier ska genomföras, om hur SKK tar emot samt levererar information 
digitalt som behöver klarläggas innan prognosutvecklingen av valpregistrering online 
kan påbörjas. 
 



  
SKK/CS nr 3-2014 

2014-06-11-12 
Sida 23/28 

 
 

 
Under 2016 kommer tid behöva avsättas för uppdatering av SKKs IT-system för att 
kunna hantera kommande regelrevideringar. 
 
Personal 
Ulla-Britt Karlmann, som arbetat på SKK sedan många år tillbaka går i pension vid 
månadsskiftet juni/juli. 
 
Avdelningen Avel och hälsa kommer under hösten att rekrytera en veterinärmedicinskt 
sakkunnig till avdelningen. 
 
Tävlings- och utbildningsavdelningen håller på med rekrytering av en ny medarbetare 
som närmast ska arbete med jakthundsfrågor.  
 
Rensning av kennelnamn 
På KF 2003 beslutades att kennelnamn som inte varit i bruk under de senaste 25 åren 
skulle avregistreras efter det att namnen publicerats i Hundsport med en protesttid på 
sex månader. En rensning av drygt 2000 kennelnamn gjordes 2004. Kennelnamn som 
fått Hamiltonplaketten är skyddade för all framtid. 
 
Vid en förnyad körning i maj 2014 då utgångspunkten har varit namn som inte använts 
under 1970-1988 är det totalt ca 2 000 namn som är aktuella. Huvuddelen är namn 
som godkänts under 60-, 70- och 80-talet. Förslaget är att dessa namn publiceras för 
avregistrering, dvs. de namn som inte varit i bruk de senaste 25 åren. 
 
Innan namnen publiceras behöver nedanstående justeringar göras: 

1) Säkerställa att inget av de drygt 100 namn som det lämnades protester på 2004 
finns med. 

2) En grupp utses att granska de ca 2 000 kvarvarande namnen och ser om några 
ska undantas för att de haft stor kynologisk betydelse utan att för den skull ha 
fått Hamiltonplaketten. 

3) Kvarvarande lista publiceras i Hundsport i enlighet med beslutet på KF 2003 för 
att därefter om drygt 1 år begära att FCI släpper dessa namn fria. 

 
CS beslutade i enlighet med den föreslagna arbetsordningen. 
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§ 86 Överläggningsärenden: 
 
Överläggningsärenden är sådana frågor som CS anser kräver mer tid för att genomlysas 
på olika sätt. Diskussionerna behöver inte leda till beslut men kan t.ex. ligga till grund 
för fortsatt arbete i kommittéerna. 
 
a) Information från SKKs marknadsavdelning 
Lotta Skoog, chef för SKKs marknadsavdelning, hälsades välkommen till mötet. 
 
Lotta Skoog inledde med att visa hur marknadsavdelningen är organiserad och vilka 
funktioner som finns inom avdelningen (11 medarbetare): marknadschef, skribenter, 
grafisk formgivare/originalare, webbmaster, webb- och tidningsredaktörer, projekt- 
och produktionsledning, marknadsassistent och fotografer. 
 
Marknadsavdelningen har avdelningsmål och verksamhetsmål att arbeta efter, vilka är 
fastställda av KF 2013. Nedan finns några exempel: 

• Medverka i att utveckla SKK:s webbplats med en samlad kunskapsbas för olika 
typer av tjänster som en hundägare behöver, ”Hundkartan/Dogmap”.  

• Samordna SKK:s nyhetsbrev till olika målgrupper  
• Bistå medlemsavdelningen i aktiv medlemsvärvning åt länsklubbarna. En tjänst 

som ska hjälpa potentiella medlemmar att välja rätt klubb 
• Föra över samtliga länsklubbars webbplatser till att bli en del av skk.se samt 

medverka i utbildning av länsklubbarnas webbansvariga  
• Etablera ett nätverk för webbansvariga i länsklubbarna med en kontinuerlig 

dialog  
• Medverka i att SKKs tidningar digitaliseras med huvudansvar för Hundsport 

Special  
• Starta marknadsföring för uppfödare och rashundar inom SKK samt att fortsätta 

marknadsinsatserna för köpahund.se. En förstudie har påbörjats   
• Utvärdera SKKs skolprogram och föreslå om och hur en fortsatt aktivitet riktad 

mot barn och ungdomar ska ske 2014 och 2015  
 
För att nå SKKs målgrupper arbetar avdelningen i många olika kanaler t.ex.  
skk.se – nya sidor, nyheter/notis  
Trycksaker – broschyrer, blanketter, foldrar, poster  
Pressmeddelanden 
Facebook, appar 
Köpahund.se 
Samarbetspartners 
Etc. etc. 
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Informationen och presentationen diskuterades intensivt och ingående ur olika 
perspektiv: 
 CS resonerade kring förhållandet mellan länsklubb och specialklubb på webben.  
 Diskussionen rörde också hur köpahund.se presenteras och är upplagt. CS var 

av den åsikten att vissa delar kan förbättras både när det gäller argumentering 
och i vilken ordning texterna presenteras 

 I det arbete som ska göras för att marknadsföra rashundar önskade CS att 
marknadsavdelningen undersöker om Agria kan vara till hjälp på något sätt 

 CS var mycket intresserade av den delen som rörde medlemsvärvning och var 
angelägen om att specialklubbarna inkluderas i detta arbete 

 CS lämnade önskemål om att vid ett kommande CS-möte få en presentation 
och information från medlemsavdelningen 

 Eventuellt kan det vara bra om någon från marknadsavdelningen deltar i 
någon/några av CS kommittéer i samband med speciella projekt eller 
kampanjer 

 CS önskade att ta del av de nyhetsbrev som skickas från kansliet. Sekreteraren 
uppdrogs att via kansliet ordna detta 

 
CS tackade Lotta Skoog för den detaljerade informationen och presentationen. 
 
b) Policyfrågor 
Göran Bodegård har ställt tre frågor, initierade från diskussioner i SRD-K, till CS att 
diskutera: 
 

1. Hur ska SKK-organisationen inbjuda till kontakt med det formella och 
professionella hundsverige till valpköpare och ägare som inte är intresserade 
eller har kunskap om vad SKK är och vad ras- och specialklubbar gör? 

 
CS uttryckte att det arbete som initierats till och utförs av SKKs marknadsavdelning är 
en stor och viktig del i den frågan. 
 

2. Hur ställer sig CS till att en del personer sitter och finns i flera enheter som 
 egentligen inte ska ha så täta band. Valda personer sitter i kommittéer och är 
 samtidigt anställda av SKK som sekreterare etc. etc. 

 
Ulf Uddman informerade om att han har i uppdrag av CS att se till att det finns 
sekreterartjänster till alla kommittéer och det är ett arbete som pågår kontinuerligt. I 
första hand används de resurser som finns på kansliet i andra hand används extern 
rekrytering. 
 
I SKK stadgar § 3 moment 6 står det att: ”Person som är anställd inom någon del av 
SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté 
eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.” 
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Ulf Uddman framhöll att det inte har lett till några problem på kansliet. Att ha 
anställda som är aktiva hundägare ska ses som något positivt. 
 

3. Förslag till ny benämning av SKK; Svenska Kennelklubben Hundägarnas och 
 Uppfödarnas Riksförening. Diskussion kring SKKs stöd till uppfödare och den 
 formella, juridiska och ekonomiska bördan det faktiskt är att vara 
 hunduppfödare i Sverige idag 

 
Ulf Uddman informerade om att det namn som finns idag kom till på 1980-talet för att 
inkludera alla, både uppfödare och hundägare. 
 
 CS diskuterade kring riktad information till olika målgrupper inom 

organisationen och att alla målgrupper ska inkluderas 
 Det är viktigt att jobba med ”morötter” 
 Vända på regelkulturen som finns inom organisationen. Det är också ett arbete 

som ska påbörjas 
 En uppdatering av uppfödarutbildningen har påbörjats, vilket är positivt 
 En eventuell enkät riktad till uppfödare kan kanske vara ett steg i rätt riktning 
 UKK har en pågående diskussion om hur man på bästa sätt ska få information 

om hur uppfödare uppfattar/upplever SKK 
 
c) Hur motivera köp av rashundar? 
Som underlag för diskussionen användes den information som presenterades vid en av 
de workshops som hölls inför KF 2013, nu med lite uppdaterat siffermaterial. 
 
De senaste 20 årens statistik på registrerade rashundar visar att fem av FCIs rasgrupper 
ökat sin registrering medan fem grupper minskat densamma. Inom de olika 
rasgrupperna är variationen stor, vissa raser har ökat och andra minskat dramatiskt. 
Totalt sett har registreringarna minskat med drygt 8 %. 
 
Ett av SKKs mål är att 75 % av landets hundar ska registreras i SKK, varför nås inte det 
målet? Tar den medvetna blandrasaveln en större andel? Finns till lättillgängliga 
smuggelhundar? Är vi för fixerade vid rashundars sjukdomar att det har en negativ 
påverkan på blivande valpköpare? 
 
 Kan vi/ska vi kvalitetsmärka de uppfödare som genomgått 

uppfödareutbildning? 
 Ska de uppfödarna få en särskild markering på köpahund.se? 
 Varför auktoriserar vi domare, ringsekreterare, CUA m.fl. men inte uppfödare? 
 Varför väljer samhället blandrashund framför rashund? 
 Idag vet vi att blandrashundar i större utsträckning finns i storstädernas 

utkanter, varför? 
 SKK bör informera mer om funktion och egenskaper hos våra raser än vad som 

görs idag 
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d) Amstaff – Information om dagsläget (KHM) 
Maritha Holmsten-Östlund informerade om att man vid sitt möte med berörda klubbar 
diskuterade om att ta fram en riktad utbildning för Svenska Amstaffklubbens 
uppfödare. Svenska Terrierklubben är intresserad av att delta i ett sådant projekt. 
 
e) Pilotprojekt uppfödarutbildning AmStaff (UK) 
UK har diskuterat detta och anser att kursen Hundens Beteende kan vara en bra 
utgångspunkt. Ska UK tillhandahålla en specialanpassning för klubben krävs också 
utbildning av handledare för detta. 
 
CS uppdrog till UK och KHM att föra vidare diskussioner med Svenska Terrierklubben 
och Svenska Amstaffklubben och lämna ett förslag till CS. 
 
f) Kvalitetssäkring av inbjudna exteriördomare – länsklubbar 
CS hann endast med en kort diskussion då tiden inte räckte till för en mer djuplodande 
genomlysning. 
 
CS konstaterade att det är viktigt att ett närmare samarbete mellan länsklubbarna och 
mellan länsklubbarna och SKK är nödvändigt för att få en bättre bild av de 
utomeuropeiska domare som bjuds in att döma i Sverige.  
 
CS beslutade att diskutera frågan vidare vid nästa möte. 
 
 
§ 87 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. 
 
 
§ 88 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde är den 20 augusti 2014. 
 
 
§ 89 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 
  



  
SKK/CS nr 3-2014 

2014-06-11-12 
Sida 28/28 

 
 

 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Nils Erik Åhmansson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Göran Bodegård   Bengt Pettersson 
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