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Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 
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Annika Klang 

§ 56 Sammanträdet öppnas

Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade 
sammanträdet för öppnat.  
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Ordförande föreslog att punkterna 26 och 27 på dagordningen som bl.a. rör årets 
Kennelfullmäktige flyttas fram att behandlas direkt efter föregående protokoll.  
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 57 Val av justerare 
 
Annica Uppström och Per-Inge Johansson utsågs att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
 
 
§ 58 Föregående protokoll nr 2-2015 
 

§ 33 SKK/DK – c) Uppdrag till DKs ordförande  
Mats Stenmark har samlat information om utlägg som gjorts av några av 
de domare som fått erbjudandet om att vidareutbilda sig till 
allrounddomare. Kostnaden varierar mycket beroende på var i 
utbildningscykeln man befinner sig och på vilket sätt man valt att utföra 
vidareutbildningen.  
 
Sverige/SKK är unikt genom att domarna får viss ersättning under sin 
utbildning. Det är inte många andra kennelklubbar som har ett sådant 
system. Ulf Uddman informerade om att SKKs kostnad för 
domarutbildningar per år uppgår till ca 1,5 miljoner kronor. Pengarna tas 
från stambokföringsavgifterna. 
 
CS konstaterar att det finns olika sätt för domare att hantera sin 
fortbildning men att det kostar pengar. DK får i uppgift att diskutera 
detta med de personer som kommer att utbilda sig till allrounddomare. 
 
§ 38 SKK/JhK – Protokoll nr 1-2015 – Förslag till utökat tillträdesförbud 
Ulf Uddman redovisade för förslaget till utökade rättigheter för 
Centralstyrelsen rörande disciplinära åtgärder. 
 
Förslaget innebär i korthet att tillträdesförbud som utfärdas inte behöver 
tidsbegränsas till ett år utan kan gälla tillsvidare. CS ges också sätt att 
besluta om tävlingsförbud enligt stadgarnas § 14 moment 1 för enskild 
medlem upp till ett år. Detta om personen genom sitt agerande skadat 
eller motverkat SKK eller dess medlemsorganisationer. 
 
CS diskuterade förslaget ingående.  
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Efter några smärre redaktionella justeringar beslutade CS att förslaget 
ska presenteras för Kennelfullmäktige. 
 
§ 40 b) Uppfödarutbildning – CS nr 2-2015 
Thomas Uneholt har i brev till CS framfört synpunkter och frågor som 
diskuterats i länsklubbarna efter de tankar och förslag som UK 
presenterat kring den nya uppfödarutbildningen. 
 
UK har lämnat ett PM som är ett klarläggande kring de synpunkter och 
frågor som kommit från länsklubbarna.  
 
CS fann UKs PM mycket informativt och uppdrog till UK att distribuera 
detsamma till länsklubbarna. 
 
§ 41 b) Överklagande av AK-beslut från protokoll nr 5-2014 –  

har i skarpa ordalag kommenterat CS beslut i 
protokoll nr 2-2015.  
 
CS förde en lång diskussion i ärendet. 
 
I protokoll nr 2-2015 fick UKK i uppdrag att titta på frågan om att utforma 
ett förslag till skrivning om avelsspärr för SKKs fodervärdsavtal. Annica 
Uppström informerade om att UKK tittat på frågan och UKK anser inte att 
en ny regel är nödvändig. En tillbakablick under de senaste tio åren visar 
att det förekommit två liknande fall. 
 
I detta specifika fall konstaterar CS åter att veterinären ifråga fått en 
erinran för att hon inte har gjort ett formellt riktigt intyg. Domen berör 
inte diagnosen i sig. 
 
CS konstaterar vidare att hunden fortfarande var i uppfödarens ägo när 
avelsspärren satts och inte i fodervärdens. Uppfödaren avstod därför 
själv möjligheten att ta ytterligare en kull innan innehållet i fodervärds-
avtalet uppfyllts. 
 
CS beslutade att tidigare beslut står kvar. 
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§ 43 a) Utvärdering kennelkonsulentverksamheten 
En redovisning av antalet kennelkonsulentbesök under 2014 redovisades.  
 
2 550 besök gjordes av 94 kennelkonsulenter. Flest besök gjordes i Skåne 
samt Stockholm, Jönköping, Västra Götaland, Västmanland och 
Västerbottens län. Antalet "bombesök"  har minskat kraftigt. Tack vare de 
nya Riktlinjerna möter kennelkonsulenterna uppfödare som är hemma i 
betydligt högre utsträckning än tidigare vilket CS ser mycket positivt på ur 
flera avseenden. 
 
CS uppfattar att samhället under årens lopp fått en positiv inställning till 
att organisationen har ett verktyg för att informera, hjälpa och råda sina 
uppfödare på ett bra och konkret sätt. Västra Götalandsprojektet gav 
länsstyrelsen en insikt om att organisationen har ett bra och fungerande 
verktyg för sina uppfödare. 
 
CS förde en diskussion kring digitala verktyg för att eventuellt få 
möjlighet till ytterligare kvalitetssäkring av konsulenternas arbete.  
 
CS tackade för redovisningen. 
 
§ 46 c) Skrivelser från läns- och specialklubbar  
Ulf Uddman redovisade sitt uppdrag från protokoll nr 2-2015. CS har tagit 
del av svaret. 
 
Ärendet lades till handlingarna utan vidare åtgärd. 

 
§ 52 b) Begäran om flytt av medlem till annan länsklubb 
Ulf Uddman har i PM redovisat vad som sägs i länsklubbarnas stadgar och 
hur processen rent praktiskt hanteras för att en medlem ska kunna flytta 
från en länsklubb till en annan. 
 
Ulf Uddman föreslår CS att hänskjuta frågeställningen till den kommande 
organisationsöversynen och den genomgång av olika regler som SKK har i 
nuvarande stadgar. Regler och praxis bör granskas och bedömas mot den 
verklighet som vi har och lever i. Som exempel kan nämnas att många av 
länsklubbarnas regler är från 1976 då länsklubbsorganisationen bildades. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget.  

 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 59 Mötesspecifika frågor 
 
Kennelfullmäktige (KF): 
 
a) Förslag till föredragningslista och mötesformalia KF 
Ulf Uddman redovisade förslag till föredragningslista och mötesformalia. 
 
Efter smärre justeringar godkändes den av CS. 
 
b) Förslag till föredragslista och mötesformalia Länsklubbsfullmäktige 
Thomas Uneholt och Ulf Uddman uppdrogs att till CS nästa möte i augusti presentera 
ett förslag avseende punkterna 8-14 i föredragningslistan. 
 
CS godkände förslagen. 
 
c) Motioner 
Berörda kommittéer har lämnat svar på inkomna motioner. CS tar tagit del av alla 
inkomna motioner. Efter genomgång och diskussion beslutade CS att några motioner 
återremitteras för justeringar och kommer att behandlas vid styrelsemötet den 13 
augusti. Övriga motioner godkändes att läggas fram till KF. 
 
d) Ämnen till workshop 2 oktober 
Ulf Uddman redovisade förslag enligt nedan: 

1) SKKs stambok, Vikten av att indata kvalitetssäkras 
2) Kvalitetssäkring av svenska exteriördomare 
3) Diskussion kring översyn av SKK-organisationen 
4) Specialklubbarnas roll i RAS-arbetet/specialklubbarna en viktig länk mellan 

rasklubbar och SKK i avelsarbetet 
5) Hur får vi jägarna att välja rashundar? 
6) Den framtida utställningsverksamheten 

 
Ansvaret för att genomföra respektive workshop ligger på en eller flera CS-ledamöter, 
även kanslipersonal kommer att vara behjälplig. 
 
CS beslutade enligt förslaget. 
 
e) Förslag till mottagare av Hamiltonplaketten 
Mats Stenmark informerade om gruppens arbete och förslag. 
 
CS diskuterade förslagen och beslutade i enlighet med arbetsgruppen att utse 
nedanstående mottagare av Hamiltonplaketten: 
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Eva Granlund Sjöström, Kungsäter 
Igro’c, welsh corgi pembroke 
 
Anja Ejerstad, Arbrå 
Steadwyn, collie 
 
Inger Mogren, Rottneros 
Trientalis, borderterrier 
 
Carina Olsson, Segmon 
Skogsråa’s, tax 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson, Hagedal 
Swedsam’s, samojedhund 
 
Helena Strömbert, Mjölby 
Faraoland, basenji 
 
Åke och Solvej Andersson, Storvreta 
Tuthammarens, drever 
 
Ingemar o Britt-Marie Olofsson,  
Kärråsens, petit basset griffon vendéen 
 
Berith Eliasson, Enköping 
Cachas, mellanpudel 
 
Annica Gustavsson, Väse 
Furlongs, irländsk varghund 
 
Michael Vikström, Töreboda 
Twyborn, whippet 
 
f) Förslag till mottagare av SKKs Förtjänsttecken 
Ulf Uddman informerade om arbetsgruppens förslag. 
 
CS diskuterade förslagen och beslutade i enlighet med arbetsgruppens förslag att utse 
nedanstående mottagare av SKKs förtjänsttecken. 
 
Per-Inge Johansson och Göran Bodegård deltog inte i beslutet. 
 
Titti Wickström Falun 
Jan-Ingvar Andersson Färlöv 
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Seija Wahlström Sjuntorp 
Bibbi Lundberg Vara 
Bengt Pettersson Kolsva 
Viktoria Engström Mjölby 
Pia Molin  Linghem 
Carina Nilsson Aneby 
Eva Andersson Frändefors 
Fredrik Nilsson Sjöbo 
Jonas Öhrn  Höör 
Lars O Törnkvist Strömsund 
Elisabeth Turtle Vänersborg 
Barbro Börjesson Långsele 
Ulla Barvefjord Väddö 
Kerstin Eklund Hägersten 
Göran Hallberger Svenljunga 
Willy Gustafsson Sollebrunn 
Göran Johansson Rejmyre 
Maija-Leena Eloranta Vänge 
Cilla Hamfelt  Almunge 
Ken Lundahl  Båstad 
Katarina Björn Ljugarn 
 
Guldmedalj 
Anders Eriksson Umeå 
Göran Bodegård  Stockholm 
Per-Inge Johansson Sköldinge 
Carl Gunnar Stafberg Björklinge 
Ulla-Britt Schwang Stockholm 
 
Hedersledamot 
CS föreslår KF att utnämna Nils Erik Åhmansson till hedersledamot i SKK. 
 
Patriotiska Sällskapets utmärkelse 
Ulf Uddman informerade om att sju personer på SKKs kansli kommer att tilldelas 
Patriotiska Sällskapets hedersgåva för lång och uppskattad arbetsinsats: Susanne 
Karlström, Annie Forsberg, Marie Bergquist, Carina Jägrén, Inger Wigsell, Petra Waleij 
och Monika Jansson 
 
CS noterade informationen. 
 
g) Valberedningens förslag 
Punkten bordläggs till den 4 juni då valberedningens ordförande deltar. 
 
CS noterade informationen. 
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h) Utredningsuppdrag rörande översyn av SKKs organisation 
 
CS beslutade uppdra till Ulf Uddman att skriva ett PM om utredningsuppdraget. 
 
 
§ 60 Ajournering av sammanträdet 
 
Ordförande ajournerade sammanträdet till den 4 juni kl. 09.00. 
 
 
§ 61 Sammanträdet återupptas 
 
Ordförande avslutade ajourneringen och sammanträdet återupptogs. 
 
 
§ 62 Mötesspecifika frågor forts. 
 
Kennelfullmäktige (KF) 
 
i) Anmälan av delegater till KF 
CS beslutade att den 4 juni var sista dag att anmäla delegater till KF.  
 
j) Framtidens exteriördomarkonferenser 
Mats Stenmark redovisade den rapport och det förslag som arbetsgruppen tagit fram.  
 
Arbetsgruppen har förstått uppdraget som att exteriördomarkonferenserna behöver 
en kvalitetshöjning, effektivisering och en optimering av ekonomiska resurser. 
Arbetsgruppen har lagt ner ett stort arbete på att gå igenom dagens situation och 
genom enkäter och frågor till exteriördomare och klubbar fått fram ett underlag för 
vidare diskussioner och förslag.  
 
I rapporten finns tio olika varianter av konferenser: generell domarkonferens, 
traditionell domarkonferens, fokusorienterade domarkonferenser, 
kusinrasseminarium, minikonferens i samband med större hundevenemang, 
turnerande seminarium allmänna domarfrågor, rasseminiarium – rasklubb, 
rasseminarium – Svenska Domarföreningen, undervisningsseminarium – ”mentoring” 
och digital distansutbildning. 
 
Alla varianter har inte/kommer inte att kunna prövas innan årets kennelfullmäktige 
men ger ändå en bild av att det finns många möjligheter till vidareutbildning av 
domarkåren. 
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Arbetsgruppen konstaterar att de ”traditionella” domarkonferenserna uppskattas mer 
i domarkåren än vad ryktet gjort gällande och att de är värdefulla för domarkåren 
vilket tyder på att de ska fortsätta. Förslaget är att den årliga budgeten på 500 000 kr 
som finns ligger kvar med 400 000 kr till traditionella konferenser och övriga 100 000 
kr reserveras för alternativa utbildningsinsatser enligt ovan.  
 
Arbetsgruppen föreslår vidare 

- att en resursgrupp skapas som får i uppgift att kontinuerligt stödja 
genomförandet av de traditionella domarkonferenserna som arrangeras av 
specialklubbar 

- att resursgruppen ska innehålla minst en representant från DK 
- att DK utformar en uppdragsbeskrivning för gruppen 
- att det eventuellt behövs avsättas en del av budgeten för resursgruppen 
- att DK även bör skapa en arbetsgrupp för att utforma innehållet i digitala 

distansutbildningar för exteriördomare 
 
CS tackade för en utförlig och intressant rapport. 
 
CS föreslår DK/arbetsgruppen att också lägga till en information om vad man som 
deltagare på en konferens kan förvänta sig i form av information, kost, logi och annat 
som tillhör en domarkonferens. 
 
CS beslutade att rapporten redovisas till KF och arbetas in i verksamhetsplanen för 
2016-2017. 
 
k) Framtidens utställningsverksamhet 
Thomas Uneholt redovisade en omfattande slutrapport från arbetsgruppen.  
 
Uppdraget har i första hand handlat om att analysera hur SKKs hundutställnings-
verksamhet fungerar och därifrån föreslå eventuella åtgärder inför framtiden. 
Arbetsgruppen konstaterar att utställningsverksamheten generellt sett håller en 
mycket hög klass. 
 
Sammanfattningen omfattar tio olika rekommendationer inför ett eventuellt fortsatt 
arbete. T.ex. ”Arbetsgruppen finner att grunden för utställningsverksamheten, vad den 
är till för och hur den genomförs, inte behöver förändras inför den kommande 
regelrevideringen för perioden 2017-2021.” 
”Arbetsgruppen rekommenderar SKK att se över antalet utställningar per år. När det 
gäller ras- och specialklubbsutställningar kan antalet utställningar i proportion till 
rasens numerär ifrågasättas. SKK bör även stimulera till att ras- och 
specialklubbsutställningar samarrangeras.” 
 
Ulf Uddman påpekade att rapporten i det här skedet inte omfattar några ekonomiska 
aspekter vilket ska beaktas. 
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CS beslutade uppdra till Thomas Uneholt att till CS nästa möte i augusti omformulera 
den rekommendation i dokumentet som avser mer enhetliga utställnings- och 
championatregler. 
 
En framtida digitalisering av utställningar innefattar två områden dels de tekniska dels 
de administrativa med anmälan till utställning och därtill hörande rutiner, inklusive en 
nyutveckling av IT-stöd för ringsekreterarnas arbete samt en utveckling av hur 
utställningsresultaten bättre kan användas i avelsarbetet. 
 
Detta är också en mycket kostsam process som inte får glömmas bort. T.ex. har det 
finska utställningsadministrativa programmet kostat drygt 2 miljoner euro eller drygt 
20 miljoner kronor att utveckla. 
 
CS beslutade att rapporten ska redovisas till KF, dels vid en workshop den 2 oktober 
och även som en punkt på föredragningslistan. CS avsikt är att arbetet ska fortsätta 
även under 2016 och 2017. 
 
CS beslutade vidareuppdra till Thomas Uneholt, Kjell Svensson och Ulf Uddman att 
formulera en proposition till årets Kennelfullmäktige. 
 
CS ska senare ta ställning till att göra en översättning av rapporten till engelska för att 
få en vidare spridning av det unika materialet.  
 
 
§ 63 Mötesspecifika frågor 
 
a) Marknadsföring av rashundar, SKKs uppfödare och SKK 
Ulf Uddman redovisade förstudien i Projekt Rashund. 
 
Bakom målet att minst 75 % av alla hundar som föds i Sverige ska registreras i SKK 
finns visionen att ha en hög andel rashundar. Att de flesta hundägare är eller har varit 
medlemmar i SKK ska bidra till att vi får en bra hundhållning och att respektera 
hunden.  
 
En rad marknadsföringsåtgärder föreslås genomföras under 2015 fram till 2017 för att 
stärka rashundens ställning och dess uppfödare. 
 
CS har tagit del av förstudien och uppdrog till VD att arbeta in förslagen i 
verksamhetsplanen för den kommande mandatperioden.  
 
b) Remissvar - förslag till nya grundregler 
Resultatet av remissen redovisades och CS konstaterade att det var långt ifrån alla 
klubbar som använt möjligheten att säga sin mening och svarat på remissen. 
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Med utgångspunkt från remissvaren uppdrog CS till Annica Uppström och Ulf Uddman 
att utforma det förslag som ska presenteras för Kennelfullmäktige till CS nästa möte i 
augusti. 
 
CS beslutade att i förslaget namnge de klubbar som inte svarat på remissen. 
 
c) DK/VU – förslag att auktorisera Hans Almgren som allrounddomare 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 7 
maj 2015. 
 
CS beslutade i enlighet med DK/VUs förslag. SKK välkomnar Hans Almgren som 
allrounddomare. 
 
Beslutet är omedelbart justerat. 
 
d) CS-uppdrag – framtidens allrounddomare 
Mats Stenmark redovisade arbetsgruppens rapport. 
 
Uppdraget har inneburit att föreslå möjligheter att på ett tidigare stadium än idag hitta 
och utbilda blivande allrounddomare.  
 
Arbetsgruppen konstaterar att Sverige har ett omfattande utbildningssystem som gör 
att de svenska domarna är välutbildade och välrenommerade. Det finns heller ingen 
anledning att tumma på den kvalitetssäkring av domare och domarutbildning som görs 
idag. Det betyder också att det tar förhållandevis lång tid att kunna komma ifråga för 
att kunna auktoriseras som allrounder.  
 
Arbetsgruppen har tittat vilka kriterier som kan underlätta att på ett tidigare stadium 
hitta personer som är intresserade och lämpliga att vidareutbildas till allrounder. 
 
Redan vid inledande grundkurser ska interna avstämningar och noteringar göras för att 
uppmärksamma personer som visat särskilt gott handlag och läggning för 
domarvärvet. Tanken är att DK ska kunna följa dessa personer och att uppföljningar 
görs efter ett antal år. Håller personen måttet ska en bred och omfattande utbildning 
kunna erbjudas som leder fram till allrounderskap. 
 
Arbetsgruppen är av uppfattningen att utbildningstiden på detta sätt ska kunna 
halveras jämfört med idag dock utan att kompromissa med kvaliteten. 
 
Ovan beskrivna utbildningsgång avser nya domare. I den svenska domarkåren är det 
naturligtvis flera domare som på eget bevåg enligt gammalt manér utbildar sig. Dessa 
ska inte förbises utan flera av dem kan erbjudas en mer styrd utbildning som kan 
resultera i en auktorisation som allrounder. 
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CS tackade för rapporten och beslutade att godkänna densamma för implementering. 
DK uppdrogs att informera Svenska Domarföreningen t.ex. genom att rapporten kan 
publiceras i deras medlemstidning.  
 
 
§ 64 SKK/SRD 
 
a) Protokoll nr 2-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Särskilda 
Domaranvisningar den 8 april 2015. 
 
Göran Bodegård aktualiserade domares brister när det gäller efterlevnaden av SRD. 
SRD bygger på rekommendationer och inte bindande regler. Att SRD utformats med 
rekommendationer ligger bakom den positiva reaktionen inför SRD/BSI.  
 
Domarens fria skön respekteras men tydliga avvikelser från målsättningen kommer av 
och till fram när domarens val av vinnare har uppenbara exteriöra överdrifter. När 
detta också noteras och påtalas av besökare på utställningar som leder till frågor om 
att SRD inte längre gäller finns det särskild anledning att påtala och diskutera 
avvikelserna med berörda domare. Det är viktigt att trovärdigheten av SRD/BSI inte 
äventyras speciellt i de raser som tidigt dragit på sig uppmärksamhet för överdrifter 
och osundhet vilket de facto initierade det konkreta arbetet med SRD från första 
början.  
 
CS ger sitt stöd till Göran Bodegård i att handlägga händelser av detta slag genom att 
ta direktkontakt med berörd domare. 
 
CS uttryckte också att inom NKUs arbetsgrupp för BSI diskutera policyn för när 
avvikelser enligt ovan förekommer. 
 
Chow chow 
Ett möte har hållits med klubben angående rasens nuvarande status. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 65 SKK/UtstK 
 
a) Norra Norrbottens Kennelklubb – ändring av utställningsdatum för 2017 
Utställningskommittén har tillstyrkt klubbens ansökan om att byta datum till den 30 
juni och 1 juli 2017 (fredag-lördag).  
 
CS fastställde kommitténs beslut. 
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b) Protokoll nr 2-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 29 april 2015. 
 
c) § 40 b) – irländsk varghund, Art Cuinns Trombone Dixie SE22675/2012 
Bo Skalin aktualiserade ärendet för berörd hund som trots amputerad svans deltagit på 
utställningar och nu fått sina utställningsresultat strukna. Gällande utställningsregler 
tillåter inte att hund kuperad eller amputerad får delta på utställning oavsett 
anledning.  
 
CS diskuterade frågan ingående och har förståelse för den situation ägaren hamnat i 
men har inte för avsikt att ändra gällande regler.  
 
CS beslutade att inför den kommande regelrevideringen förtydliga regeltexten som 
gäller kupering/amputering. 
 
 
§ 66 SKK/PTK 
 
a) Ansökan om återauktorisation som internationell agilitydomare 
En ansökan om återauktorisation som internationell agilitydomare har kommit från 

 
PTK har behandlat ärendet och föreslår CS att eventuellt omvandla avauktorisationen 
till en tidsbestämd avstängning. Kommittén är dock inte fullt enig i detta beslut. 
 
CS har tagit del av befintliga handlingar och noga tänkt över PTKs förslag. 
 
CS ser allvarligt på händelserna och på det faktum att  visat på bristande 
omdöme i sin kommunikation med SKK. 
 
CS beslutade att omvandla avauktorisation till avstängning i tolv (12) 
månader från 2014-10-09. 
 
 
§ 67 SKKs Valberedning – bordlagd punkt § 59 g) 
 
Valberedningens ordförande, Lars O Törnqvist, hälsades välkommen till mötet. 
Lars O Törnqvist inledde med att informera CS om valberedningens arbete och 
bemötte den kritik som de till viss del upplevt förekommit mot arbetssättet. 
 
Ulf Uddman informerade om att CS i kommande budget kommer att föreslå en budget 
för valberedningen, vilket inte funnits tidigare. 
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Valberedningens förslag ser ut som följer: 
 
Valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande på Kennelfullmäktige 
 
Karin Sejnell 
Christer Eriksson 
 
Valberedningens förslag till SKKs Centralstyrelse perioden 2015-2017 
 
Ordförande 
Pekka Olson Nyval 2 år 
 
2:a vice ordförande 
Britt-Marie Dornell Nyval 4 år 
 
Ordinarie ledamöter 
Bengt Pettersson Omval 4 år 
Maritha Östlund-Holmsten Nyval 4 år 
Freddy Kjellström Nyval 4 år 
Thomas Uneholt Fyllnadsval 2 år 
 
Suppleanter 
Eva Lejdbrandt Omval 2 år 
Arvid Göransson Nyval 2 år 
Agneta Ståhle Nyval 2 år 
Birgitta Bernhed Nyval 2 år 
 
Suppleanterna tjänstgör i den ordning som de är uppställda ovan. 
 
Ledamöter med mandatperiod till 2017 
 
1:e vice ordförande 
Mats Stenmark 
 
Ordinarie ledamöter 
Annica Uppström 
Bo Skalin 
 
 
Valberedningens förslag till ledamöter i Disciplinnämnden 
 
Ordförande 
Kerstin Widmark Omval 2 år 
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Ordinarie ledamöter 
Bengt-Olov Horn Omval 2 år 
Robert Dalman Nyval 2 år 
Lina Abrahamsson Nyval 2 år 
Berndt Klingeborn Nyval 2 år 
 
Suppleanter 
Anders Ekholm Omval 2 år 
Eva Liljekvist-Borg Omval 2 år 
Ulla Björnehammar Nyval 2 år 
 
Val av ordinarie revisorer 
BDO AB  Omval 2 år 
Susanne Thell, lekmannarevisor Omval 2 år 
 
Val av revisorssuppleanter 
BDO AB Omval 2 år 
Eva Bergzén, lekmannarevisor Omval 2 år 
 
CS noterade informationen. 
 
Valberedningens ordförande lämnade mötet. 
 
 
§ 68 SKK/AK 
 
a) Protokoll nr 2-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 25 
mars 2015. 
 
§ 35 Bevarande av stövare genom frysning av sperma 
Göran Bodegård önskar ett förtydligande från AK gällande Svenska Stövarklubbens 
önskemål om stöd för stövarrasernas överlevnad genom frysning av sperma för 
framtida användning. 
 
Pekka Olson informerade om han ska delta på mötet med Stövarklubbens ordförande 
för att diskutera stövare. Efter mötet ska frågan i sin helhet åter ses över och där kan 
nedfrysning och bevarande av sperma ingå som en del. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 48 a) Konferensbidrag 
AK har beslutat att anta en revidering av de anvisningar som gäller för klubbar som 
ansöker om bidrag för avelskonferenser och uppfödarmöten. 
 
Revideringen innebär att klubbar som beviljats bidrag ska redovisa sin konferens samt 
rekvirera medel senast sex månader efter genomförd konferens. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 49 b) Svensk lapphund ”Ryssprojektet” 
Projekttiden för redovisning av projektet är förlängd till 2016-02-28. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 69 SKK/KHM 
 
a) Protokoll nr 2-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars 
Mentalitet den 10 och 11 mars 2015. 
 
§ 37 Bordlagda ärenden – KHM 2014 § 41 j) 
Kommittén har utan resultat försökt att nå en hundägare som enligt uppgift deltagit på 
BPH med en dräktig tik. Sekreteraren har uppdragits att via brev informera 
hundägaren om gällande regelverk. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 49 Bidrag till ras- och specialklubbar för mentalitetskonferenser 
Kommittén föreslår CS att bidrag för mentalitetskonferenser införs från 2016 med 
motsvarande regler som gäller för AK (se § 68) samt att det endast ska vara möjligt att 
söka bidrag från en av SKKs kommittéer för en och samma konferens. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 70 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 2-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 25 mars 2015. 
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§ 28 Information från ordföranden – FCI Breeding Commission 
Vid det senaste mötet i FCI Breeding Commission aktualiserades frågan om att hundar 
bör behålla sitt ursprungliga registreringsnummer livet igenom. Dels för att kunna 
säkerställa HD-index och inavelsberäkning men även för att kunna kontrollera att en 
avelstik inte får fler än fem kullar. 
 
Inom NKU har Norge redan infört detta system. UKK önskar att CS tar ställning till om 
det är möjligt för SKK att införa denna rutin. 
 
CS diskuterade frågan och uppdrog till vd att genomföra en förstudie på ämnet. 
 
§ 29 Information från chefsjuristen - bilagor 
UKK önskar CS synpunkter på de bilagor till SKKs köpeavtal som arbetats fram. De är 
framtagna som en extra hjälp till uppfödare. 
 
CS diskuterade bilagorna och beslutade att bordlägga dem tillsvidare. 
 
§ 30 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
UKK har auktoriserat Mia Holmbäck, Annika Hörfors Rotestam, Johan Holmqvist och 
Sari Söderström som nya kennelkonsulenter.  
 
CS noterar informationen och välkomnar dem in i kennelkonsulentverksamheten. 
 
§ 33 Uppfödarärenden U19-15 
En hanhundsägare har i brev överklagat UKKs beslut att inte registrera en valpkull efter 
en tik vars ägare hade registreringsförbud vid parningstillfället. Hanhundsägaren 
önskar få dispens från CS för att registrera kullen. 
 
CS har tagit del av tillgängliga handlingar och diskuterat ärendet ingående. CS finner att 
UKK i sin hantering följt gällande regler och riktlinjer.  
 
CS beslutade att avslå överklagan. 
 
§ 33 Uppfödarärenden U20-15 
Ärendet rör en uppfödare som av fodervärd anmäls för avtalsbrott samt att 
fodervärdshunden inte är återlämnad till fodervärden. 
 
Uppfödaren har via ombud lämnat en kommentar till händelsen. 
 
CS har tagit del av handlingarna och kan inte finna annat än att parternas tvist ska 
lösas i allmän domstol enligt gällande regler. 
 
Ärendet lades till handlingarna utan vidare åtgärd. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 71 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr 1-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
14 april 2015. 
 
b) Tillägg till SKKs stadgar 
Föreningskommittén har utarbetat förslag till reviderade stadgar för Svenska 
Kennelklubben. 
 
Förslaget är i enlighet med det förslag som regelförenklingsgruppen har arbetat fram. 
CS har för avsikt att begära mandat från KF att göra de redaktionella ändringar som 
krävs i stadgetexten med anledning av införandet av verksamhetsklubb. 
 
c) Tillägg till Länsklubbsstadgan 
Föreningskommittén har utarbetat förslag till reviderade stadgar för länsklubb och  
Lokal kennelklubb. CS har för avsikt att begära mandat från KF att göra de 
redaktionella ändringar som krävs i stadgetexten med anledning av införandet av 
verksamhetsklubb. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 72 SKK/DN 
 
a) Protokoll från den 27 mars 
För information fanns protokoll från SKKs Disciplinnämnd från den 27 mars 2015. 
 
b) DN-beslut 
För information fanns DN-beslut från den 27 mars 2015. 
 
c) Funktionärer som tilldelats disciplinär åtgärd 
CS tog del av beslut där funktionär inom organisationen tilldelats disciplinär åtgärd. 
 
CS beslutade att person som berörs av beslut 15/2015 ska avregistreras som 
certifierad utställningsarrangör med omedelbar verkan. 
 
Denna del av paragrafen är omedelbart justerad. 
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§ 73 Svenska Kynologiska Akademin 
 
a) Protokoll nr 1 -2015 
För information fanns protokoll fört vid Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 
2015. 
 
Ordförande informerade om att Akademin har en del nyförvärv i samlingen. Akademin 
har också låtit renovera några tavlor samt även lämnat någon tavla till försäljning för 
att lämna plats för eventuella nya inköp. 
 
CS ska vid nästa möte i augusti försöka få tid att göra ett besök i museet. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 74 Skrivelser från läns- och specialklubb 
 
a) Skrivelse från Gotlands Kennelklubb 
Klubben har i brev till bl.a. CS påpekat de effekter som det beslut som togs på 
Länsklubbsfullmäktige 2013. D.v.s. att länsklubbarnas fasta ersättning villkoras med att 
klubben måste delta på ¾ av de centrala möten som arrangeras av länsklubbarna. 
 
CS önskar i sammanhanget påpeka att förslaget att villkora utbetalning av den fasta 
ersättningen skedde på uppmaning av en majoritet av länsklubbarna. Vidare var det 
ett förslag från Sydskånska Kennelklubben som fastställdes vid Länsklubbsfullmäktige 
som 2013 rörde storleken av den rörliga respektive fasta ersättningen. (Se § 11 i 
protokoll från Länsklubbsfullmäktige 2013). 
 
CS beslutade uppdra till Thomas Uneholt och vd att handlägga frågan. 
 
b) Skrivelse från Stockholms Kennelklubb 
Stockholms Kennelklubb har vid möte med sina lokalklubbar stött på problem när det 
gäller att utbilda instruktörer för att kunna bedriva verksamhet enligt stadgan. 
 
Den instruktörsutbildning som sker i Svenska Brukshundklubbens regi har de lokala 
kennelklubbana mycket svårt att få tillgång till. 
 
CS diskuterade frågan och beslutade föra den till Kennelfullmäktige i de motionssvar 
CS gett till KF 2015. 
 
c) Skrivelse från Småland-Ölands Kennelklubb 
Klubben ansöker om att fr.o.m. 2015 få frångå kravet på medlemskap i länsklubb på 
sina utställningar i Växjö och på Öland. 
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CS beslutade att avslå ansökan. 
 
 
§ 75 Skrivelse från medlemmar och privatpersoner 
 
a) Bruksuppfödarpris 

 redogör i brev för de svårigheter som finns när en ras är delad i två 
typer, utställning och jakt och att kunna uppnå ett bruksuppfödarpris när man föder 
upp utställningstypen. Hennes uppfödning är mycket meriterad på många sätt men 
kommer aldrig att kunna generera henne som uppfödare ett pris.  
 

 framför två förslag, antingen kan man göra om kriterierna för 
nuvarande bruksuppfödarpris eller införa ett nytt pris som visar att man jobbar aktivt 
med mentalitet, funktion och en rastypisk exteriör. 
 
CS har tagit del av de tankar och förslag som framförts. 
 
CS beslutade att ingen ändring av gällande bruksuppfödarpris är aktuell varför 
förslaget avslås. 
 
 
§ 76 Myndigheter 
 
a) Brev till regeringskansliet angående Konsumentköplagen och försäljning av 
 levande djur 
För information fanns brev till regeringskansliet med en beskrivning av hur SKK som 
organisation uppfattar att gällande konsumentköplag passar illa vid försäljning av 
hundar och andra sällskapsdjur. 
 
SKK menar att det saknas en rimlig balans mellan säljare och köpare i fördelningen av 
ansvaret vid försäljning av hund. SKK föreslår därför att: 

- Skadeståndsbeloppet ska begränsas till priset för valpen 
- Felbegreppet avseende hundvalp omdefinieras och beaktar att djuret (varan) är 

under ständig utveckling 
- Ansvarstiden för säljaren bör begränsas då hundvalpen (varan) är under ständig 

utveckling 
 
UKK kommer i sitt nyhetsbrev att informera om det arbete som pågår för att få till 
stånd en ändring/undantag från Konsumentköplagen. 
 
Landsbygdsministern har uppdragit till tjänstemännen på Näringslivsdepartementet att 
bereda förslagen på lagändringen som SKK och Hästsportens organisation har skickat 
till regeringen. 
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CS noterade informationen. 
 
 
§ 77 Internationella frågor 
 
a) FCI Monitoring Report 
För information fanns kvartalsrapport från FCIs Europasektions räkning. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Protokoll FCI General Committee 
För information fanns protokoll från FCIs styrelses sammanträde den 3-4 november 
2014. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Dagordning FCI General Assembly 
För information fanns dagordning till FCIs kommande generalförsamlingsmöte den 8-9 
juni 2015. 
 
CS noterade informationen. 
  
d) Protokoll FCI Europasektion 
För information fanns protokoll från möte med FCIs Europasektions styrelse den 22 
april 2015. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 78 Ekonomi 
 
a) BDO – rapport över utförd bokslutsgranskning för räkenskapsåret 2014 
Ulf Uddman informerade om revisionsrapport över 2014 års verksamhet som visar att 
SKK har väl fungerande rutiner. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Likviditet 
Likviditeten är god. 
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§ 79 Statistik 
 

Valpregistreringarna visar på minus 7 % sedan årets början. 
SKKs ägarregistreringar har ökat med 5 % i jämförelse med att Jordbruksverket siffror 
visas minus 7 %. 
Länsklubbarnas medlemmar har minskat med 1 % sedan årsskiftet. 
Deltagandet på utställning har ökat med 8 %. 

 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 80 Presidiefrågor 
 
a) Dispensansökan från regeln att inte kunna begära utträde ur kennelnamn 
 under disciplinär åtgärd 
SKK/CS presidium har beslutat att tillstyrka en dispensansökan att utträda ur ett 
kennelnamn under disciplinär åtgärd. Bakgrunden är två delägare som bor på olika 
orter och där den ena delägaren uteslutits (i realiteten en påföljd som inte är 
tidsbegränsad) och den andra fått en lindrigare påföljd. Resultatet av detta är att 
delägaren med den mildare påföljden inte kan ansöka om nytt kennelnamn. 
 
CS har förståelse för den uppkomna situationen och fastställde presidiets beslut. 
 
 
§ 81 Information från 
 
a) CS ledamöter 
 
Göran Bodegård 
 
Uppdrag 
Göran Bodegård redogjorde för det uppdrag han haft tillsammans med Mats 
Stenmark. Uppdraget har innefattat kontakt med två domare som tilldelats disciplinär 
åtgärd under 2014. 
 
CS noterade informationen och ärendet lades till handlingarna. 
 
Mats Stenmark 
 
Dalarnas Kennelklubb 
Det har uppdagats att klubben inte har auktoriserade revisorer, vilket stadgarna 
kräver. 
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Olika lösningar har diskuterats men Mats Stenmark föreslår CS att SKKs revisorer får 
uppdraget att göra om revideringen för 2014 samt att de senare även gör revideringen 
för 2015. 
 
CS diskuterade frågan och fann att det fanns extra ordinära skäl och beslutade i 
enlighet med förslaget. 
 
Eva Lejdbrandt 
 
Årsstämma Studiefrämjandet 
Eva Lejdbrandt har deltagit på Studiefrämjandets årsstämma där Tommy Winberg 
omvaldes som ordförande. 
 
Organisationen har påbörjat ett demokratiarbete inom sig. Omfattande 
stadgeförändringar ligger i pipeline. Dessa kommer att leda till att ett extra årsstämma 
kommer att utlysas. 
 
CS noterade informationen. 
 
Maritha Holmsten-Östlund 
Svenska Brukshundsklubbens (SBK) kongress 
Maritha Holmsten-Östlund informerade om att hon deltagit på kongressen som avlöpt 
väl. 
 
ATIBOX 
Maritha Holmsten-Östlund informerade om att hon närvarat på den internationella 
rasspecialen för boxer som domare och att hon även fått tillfälle att informera om 
Breed Specific Instructions (BSI). 
 
CS noterade informationen. 
 
Britt-Marie Dornell 
 
Svenska Älghundklubbens årsstämma 
Britt-Marie Dornell och Conny Jakobsson deltog på årsstämman som fick en ny 
ordförande i Magnus Jensen. 
 
CS noterade informationen. 
 
Per-Inge Johansson 
 
Svenska Spaniel och Retrieverklubbens (SSRK) fullmäktige 
Per Inge Johansson deltog på fullmäktigemötet som fick en nygammal ordförande i 
Lars Ramberg.  
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Klubben har under ett antal år diskuterat en eventuell delning i en spaniel- respektive 
retrieverklubb. Den diskussionen ska inbegripas i en organisationsutredning som ska 
presentera ett förslag till 2017 års fullmäktige.  
 
CS noterade informationen. 
 
b) VD 
 
The Kennel Club (England) 
Klubben har fått en ny ordförande i Mr. Simon Luxmoore och vice ordförande i Mr. 
Steve Croxford. 
 
CS noterade informationen. 
 
Svensk Djursjukvård 
Ulf Uddman och Linda Andersson har deltagit vid ett möte och är av uppfattningen att 
det är bra att delta och ha en fortsatt dialog. 
 
CS noterade informationen. 
 
SKKs Placeringspolicy 
Policyn kommer att ses över och ett förslag till ny policy kommer att presenteras till CS 
möte i augusti. 
 
Virusangrepp 
SKKs datorer har under den senaste tiden utsatts för 35 större intrångsförsök noterats. 
SKKs IT-avdelning har vidtagit åtgärder för att skydda åtkomsten till kansliets datorer. 
 
Avslut på samarbete 
Fr.o.m. 2016 avslutas samarbetet med Mars/Pedigree. 
Diskussioner förs med eventuellt nya samarbetspartners. 
 
Löneförhandlingar 
Årets löneförhandlingar är klara och resulterade i + 2,5 %. 
 
Jakthundsdata 
Ett möte med jakthundsklubbarna ska hållas angående jakthundsdata. Berörda klubbar 
kommer till att börja med få underteckna en avsiktsförklaring och senare ett femårigt 
avtal. Olika system för jakthundsdata kommer att granskas. I dagsläget beräknas 
kostnaden per hund att ligga mellan 23-28 kr för att kunna använda IT-stödet. 
 
Online registrering av valpkull 
Programutvecklingen kommer att skjutas fram till i höst. 
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Personal 
En stor del av SKKs personal kommer till hösten delta i en utbildning som leder fram till 
jägarexamen. 
 
Svenska Brukshundsklubbens (SBK) kongress 
Ulf Uddman deltog på kongressen och nämnde bl.a. i sitt tal IPO-VM som genomfördes 
väl, men inte blev så lyckat ur ekonomisk synpunkt.  
 
Ulf Uddman tryckte också på att det inte ska råda någon konkurrens mellan BPH och 
MH. 
 
En rekrytering av ny generalsekreterare pågår inom organisationen. 
 
Under kommande mandatperiod kommer SBK ha ett stort medlemsfokus med 
målsättningen att öka medlemsantalet till 100 000 år 2018. 
 
 
§ 82 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat  
 
CS beslutade att § 59 e) och f) inte får offentliggöras innan informationen lagts ut på 
SKKs webbplats. 
 
 
§ 83 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde blir den 13 augusti med början kl. 09.30. 
 
§ 84 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
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Justeras: 
 
 
 
Nils Erik Åhmansson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Annica Uppström   Per-Inge Johansson 
 




