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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-08-
20 på SKKs kansli, Rinkeby 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

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

Suppleanter: 

Maritha Östlund-Holmsten, Freddy Kjellström (§ 90 - del av § 113), Thomas Uneholt, 
Eva Lejdbrandt 
 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar (§ 90- del av § 112), Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist 
 

Anmält förhinder:  

Bengt Pettersson 
 

Protokoll 

Annika Klang 
 
 
§ 90 Sammanträdet öppnas 
 
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade 
sammanträdet för öppnat.  
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§ 91 Val av justerare 
 
Bo Skalin och Pekka Olson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 
 
§ 92 Föregående protokoll nr 3-2014 
 
  § 61 - § 47 Nordiska frågor – a) NKU/VD och AU-möte 18-19 februari 
  2014 
  Vid CS möte den 11-12 juni fick CS presidium mandat att ta slutligt beslut 
  om norskägda fågelhundar skulle få delta på svenska jaktprov efter den 1 
  juli 2014 med anledning av det uppsagda samarbetsavtalet.  
  Förhandlingar mellan partnerna pågår varför Jakthundskommittén önskar 
  få utsträckt tid till den 31 december 2014 innan ett beslut tas. 
 
  CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
  § 61 - § 54 b) Försvarsmakten 

Vid CS möte nr 3-2014 fick Ulf Uddman och Maritha Östlund-Holmsten i 
uppdrag 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. 

 
  Tyvärr har de fortsatta överläggningarna inte gett något resultat varför 
  det inte finns förutsättningar för att hitta en lösning som berörda parter 
  kan enas om. 
 
  CS beslutade att tidigare beslut från juni 2013 står kvar, vilket innebär att 
  Försvarsmakten inte kan registrera sina valpkullar i SKKs stambok direkt 
  eller indirekt. 
 
  § 62 - SKK/DK nr 3-2014 §XX Allrounddomarutbildning 
  Enligt uppdrag från CS nr 3-2014 har Pekka Olson och Ulf Uddman haft 
  ett allvarligt samtal med berörd domare om vikten av att följa de regler 
  som gäller och att avtal med arrangerande klubb går före utbildning. 
  Domaren har tagit till sig innebörden i samtalet varför både Pekka Olson 
  och Ulf Uddman anser att domaren kan återuppta sin vidareutbildning. 
 
  CS noterade informationen. 
 
  § 63 – Tolkning av FCI cirkulär 14-2014 
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  För information fanns uttolkningen av FCI cirkulär nr 14-2014. Göran 
  Bodegård uttryckte att han fått intrycket av att spridningen av  
  informationen inte når ut till utställarna på det sätt det skulle behövas. 
  Informationen finns på SKKs webbplats som har ett stort genomslag. 
 
  CS önskar lägga till en hänvisning på sidan två i första stycket, efter sista 
  meningen ”Dock avses inte ett professionellt och hävdvunnet sätt att 
  hantera hunden och dess päls så att önskad frisyr erhålles”. Se  
  utställnings- och championatreglerna punkt 14.  
   
  CS beslutade vidare att tolkningen ska tas med i Utställningskommitténs 
  nyhetsbrev i september samt att informera NKU-länderna vid nästa möte. 
 
  § 65 – Svenska Hundfreestyleklubben, tävla och döma samma dag 
  CS har tagit del av kompletterande handlingar i ärendet från SHFK och 
  SKK/PTK där Svenska Hundfreestyleklubben har som ett stort önskemål 
  att en domare ska få tävla och döma samma dag bl.a. för att inte tappa 
  utövare. 
 
  CS diskuterade frågan mot bakgrund av de handlingar som presenterats. 
 
  CS beslutade att tillmötesgå klubbens önskemål och ge dispens för 
  domare att tävla och döma samma dag fram till nästa regelrevidering 
  ska börja gälla (2017-01-01). 
 
  § 65 - § 26 – Beteckning – a) Assistanshund 
  CS önskar göra ett förtydligande när det gäller beteckningarna på  
  assistanshundar i SKKs hunddata för att undvika missförstånd. Två  
  beteckningar kommer att användas enligt nedan. 
  Assistanshund 
  Assistanshund (OREG) 
 
  CS noterade informationen. 
 
  § 85 Information från 
 
  b) ledamöter - Britt-Marie Dornell 
  Britt-Marie Dornell önskade göra ett förtydligande att hon inte deltog vid 
  SÄKs årsmöte personligen utan fick rapport från mötet. 
 
  



  
SKK/CS nr 4-2014 

2014-08-20 
Sida 4/18 

 
 

 
 
  § 70 –  – skrivelse angående tjänstefel 
   framför i mejl att CS inte tagit upp frågan om tjänstefel i 
   ärende vid möte den 11-12 juni 2014. 
 
  CS konstaterar att termen tjänstefel förekommer inom stat och kommun 
  men inte i ideella organisationer. 
 
  SKK/CS har förtroende för de personer som är tillsatta att utföra sina 
  arbetsuppgifter på kansliet. 
 
  Ärendet lades till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 93 SKK/DK 
 
a) Protokoll nr 3-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 4 
juni 2014. 
 
b) Protokollsutdrag § 55 – domarfrågor 
DK har beslutat att avauktorisera en domare som inte haft domaruppdrag sedan 1992 i 
Sverige. Domaren har inte svarat på brev trots ett flertal kontaktförsök. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Förslag till BIS-domare 2017 
Domargruppen har lämnat förslag till BIS-domare för 2017. 
 
Efter diskussion beslutade CS att inte tillstyrka lämnat förslag. Domargruppen får i 
uppdrag att lämna ett nytt förslag. 
 
d) SDF – ersättning närvarointyg jaktprov/arbetsprov 
Svenska Domarföreningen har i ett brev lämnat önskemål om att reseersättning ska 
utgå från Svenska Kennelklubben för närvaro på jaktprov/arbetsprov på samma sätt 
som när domaren gör elev-/aspiranttjänstgöring eller examination vid utställning, då 
detta är ett krav från ras- och specialklubbarna. 
 
CS beslutade att inte tillstyrka önskemålet men uppdrog till SKK/DK att undersöka 
frågan och inkomma till CS med en ekonomisk kalkyl inför budgetarbetet 2017-2018. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 94 SKK/UtstK 
 
a) Protokoll SKK/UtstK nr 2-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 16 april 2014. 
 
b) Protokoll SKK/UtstK nr 3-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 20 maj 2014. 
 
c) Justering utställningsprogram 2017 
Utställningskommitténs verkställande utskott har 2014-06-23 beviljat Dalarnas 
Kennelklubb att ändra datum från 17-18 juni 2017 till 10-11 juni 2017 gällande 
nationell utställning i Avesta. Grupperna är lagda motsatt dag mot Norra Älvsborgs 
Kennelklubbs nationella utställning i Vänersborg samma helg. 
 
CS noterade informationen. 
 
d) Tillträdesförbud  
SKKs VD har beslutat att tilldela en person tillträdesförbud från och med den 29 juli 
och tillsvidare. 
 
Mot bakgrund av tillgängliga handlingar i ärendet förde CS en lång diskussion om 
händelsen som resulterat i tillträdesförbudet. 
 
I den situation som uppstod på platsen har personen utsatt andra människor för 
livsfara genom sitt uppträdande. 
 
CS beslutade utfärda ett tillträdesförbud för  från och med 2014-08-20 
till 2015-08-20.  får inte vistas på utställning, prov eller tävling eller annat 
klubbarrangemang inom SKK-organisationen. 
 
e) Begäran annullering av tillträdesförbud 

 begär i brev, adresserat till SKKs VD, att  
tillträdesförbud ska annulleras. 
 
CS har tagit del av brevet men beslutade avslå begäran. Se också beslut i punkten d) 
ovan.   
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f) Lägesrapport Framtidsgruppen 
 
Thomas Uneholt informerade om att arbetsgruppen haft ett möte och att nästa möte 
kommer att hållas i september. Enkäten finns på www.skk.se och hittills har ca 4 500 
svar kommit in. Frågeformulär är också skickade till länsklubbarna och Sveriges 
Hundungdom. Frågor ska också formuleras till specialklubbarna. Thomas Uneholt har 
också studerat det system som finska kennelklubben utvecklat och som användes fullt 
ut vid världsutställningen i Helsingfors. 
 
Thomas Uneholt gav ett exempel på hur svaren hittills fördelat sig: 
50 % av dem som svarat är uppfödare, 20 % av dem som svarat har 
funktionärsutbildning (80 st. är exteriördomare). 49 % av uppfödarna har genomgått 
uppfödarutbildning. 
 
Kommentarer som lämnats är t.ex. att anmälningsavgifterna är för dyra, ta bort 
differentierade anmälningsavgifter, bra med flerhundsrabatt etc. etc. 
 
CS noterade informationen och ser med stort intresse fram mot fortsättningen av 
arbetet. 
 
 Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 95 NatDopK 
 
a) Protokoll nr 2-2014 
För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Nationella 
Dopingkommissionen den 25-26 maj 2014. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 96 SKK/UK 
 
a) Protokoll nr 2-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 21-22 maj 2014. 
 
Eva Lejdbrandt informerade om att handledarutbildningen för kursen Hundens 
beteende har blivit framskjuten till senare i höst. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

http://www.skk.se/
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§ 97 SKK/AK 
 
a) Protokoll nr 3-2014 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 14 maj 
2014. 
 
§ 60 Skrivelse gällande ändring av registreringsreglerna för border collie 
Bo Skalin framförde en synpunkt på att SKK/AK beslutat om ytterligare regler för 
registrering av border collie, med tanke på det arbete som påbörjats med att se över 
SKKs regelverk. 
 
CS förde en lång diskussion kring frågan. Ulf Uddman informerade om att det inte 
gjorts någon utvärdering av registreringsreglerna för border collie sedan de infördes. 
Ulf Uddman föreslog att AK initierar ett samarbete med Svenska Vallhundklubben för 
att diskutera och utvärdera nu gällande registreringsregler.  
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
b) Protokoll nr 4-2014 
Protokoll fört per capsulam i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 27 juni 2014. 
 
§ 75 Text i regelverk avseende mentalitet för mastino napoletano 
Bo Skalin framförde en synpunkt på att SKK/AK beslutat om ytterligare regler för 
registrering av mastino napoletano. 
 
Åke Hedhammar förklarade att AK ser åtgärden som nödvändig för att ge rasen 
möjlighet till en fortsatt till överlevnad i Sverige. 
 
CS beslutade slå fast AKs beslut. 
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 98 SKK/KHM 
 
a) Protokoll nr 3-2014 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens kommitté för Hundars 
Mentalitet den 27 maj 2014. 
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Övrigt 
 
Minnesanteckningar möte SvTek 2014-06-16 
För information fanns minnesanteckningar från möte med Svenska Terrierklubben och 
några av dess rasklubbar den 16 juni 2014. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 99 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 3-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 21 maj 2014. 
 
b) Protokollsutdrag § 56 kennelkonsulentsekretariatet – nya konsulenter 
På rekommendation av Gun Samuelsson har Kerstin Paulsen, Smålands län, 
auktoriserats till kennelkonsulent. 
 
CS noterar informationen och hälsar Kerstin Paulsen välkommen till verksamheten. 
 
c) Protokollsutdrag § 56 kennelkonsulentsekretariatet – nya konsulenter 
På rekommendation av Siw Persson har Pekka Nykopp, Stockholms län, auktoriserats 
till kennelkonsulent. 
 
CS noterar informationen och hälsar Pekka Nykopp välkommen till verksamheten. 
 
d) Protokollsutdrag § 56 kennelkonsulentsekretariatet - avauktorisation 
Birgitta Yngvesson önskar på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent. 
 
CS beslutade att tillstyrka Birgittas önskemål och skickade ett varmt tack till henne för 
nedlagt arbete genom åren. 
 
e) UKK 5-2013, § 103, U39/13 
Cocker Spanielklubben önskar ytterligare information i ovanstående ärende som rör en 
tjuvparning. Klubben är inte nöjd med det beslut som UKK tagit.  
 
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet. Uppfödaren har på eget initiativ 
genomfört ett DNA-test för att säkerställa faderskapet, som visade sig stämma. CS 
finner ingen anledning att ändra UKKs beslut.  
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f) § 67 Dispenser - Magnus Hallberg – hävande av avelsspärr 
Magnus Hallberg ansöker om att få en avelsspärr hävd på sin tik Raya (norsk älghund 
grå). 
 
CS diskuterade från ett principiellt perspektiv och fann att det kan finnas skäl till att 
göra en mer ingående genomgång av frågan. 
 
CS beslutade att avelsspärr hävs för Raya, reg.nummer S52589/2009 och att berörd 
kull kan registreras under förutsättning att en registreringsansökan skickas in. 
 
CS uppdrog vidare till Ulf Uddman att ta fram underlag för att få en överblick över hur 
många fler hundar som kan befinna sig i samma situation som Raya. Med det 
materialet som underlag kan SKK/AK och SKK/UKK vid sitt gemensamma möte i början 
av 2015 diskutera och föreslå CS förutsättningar som ska gälla för att kunna häva en 
avelsspärr. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 99 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr 3-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
27 maj 2014. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 100 Ärenden rörande läns- och specialklubbar: 
 
a) Svenska Taxklubben – felaktiga/otillåtna pälsfärger 
Svenska Taxklubben överklagar i brev beslut i protokoll nr 2-2014 § 45 punkt b). 
Dokumentationen i överklagandet är omfattande och rikligt illustrerat med 
färgfotografier.  
 
Efter en ingående diskussion beslutade CS att uppdra till SKK/AK och SKKs 
registreringsavdelning att gemensamt gå igenom dokumentationen och formulera svar 
på de synpunkter som Svenska Taxklubben framför. 
 
b) Svenska Brukshundklubben – ansökan om bidrag IPO-VM 
Svenska Brukshundklubben (SBK) står som arrangör för årets FCI-IPO World 
Championship 2014. 
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SKK/CS har tagit del av SBKs beskrivning av arrangemanget. Budgeten visar på ett 
underskott, för vilket klubben söker bidrag för att täcka. 
 
Efter genomgång av budgeten konstaterar CS att t.ex. den tänkta storleken på 
entréavgiften är alldeles för lågt räknad. CS uppmanar starkt att denna höjs för att till 
viss del kunna minska underskottet. 
 
CS beslutade att vid detta möte inte ta något beslut om bidrag utan vänta tills 
evenemanget är klart och en ekonomisk redovisning finns. Vid mötet i november 
kommer CS ta under övervägande om bidrag ska betalas ut eller inte. 
 
 
§ 101 Ärende rörande medlemmar och privatpersoner: 
 
a) Svenska Leonbergerklubben – vattenprovschampionat 
Birgitta Strömberg önskar att CS ger sitt godkännande till att vattenprovschampionat 
införs för leonberger under innevarande låsningsperiod. SKKs Prov- och 
tävlingskommitté har uppmanat klubben att invänta kommande regelrevidering. 
 
CS har förståelse för de synpunkter som lämnas men finner ingen anledning att ändra 
PtKs beslut. 
 
b)  – begäran omprövning av tillträdesförbud 

 har i brev begärt omprövning av tillträdesförbud som trädde 
ikraft 2013-12-05. 
 
CS beslutade att avvakta ett DN-beslut innan vidare handläggning. CS uppdrog till 
presidiet att då ta beslut om eventuellt fortsatt agerande i ärendet. 
 
Britt-Marie Dornell deltog inte beslutet. 
 
c)  – begäran om upphävning av avauktorisation 
Via ombud har  begärt om att få sin avauktorisation som kennelkonsulent 
upphävd. 
 
Presidiet har avslagit begäran. 
 
CS beslutade fastställa presidiets beslut. 
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§ 102 Skrivelser från myndigheter: 
 
a) Naturvårdsverket – remissvar 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) Justitiedepartementet - konsumentköplagstiftningen 
SKK har begärt företräde hos Justitiedepartementet för att diskutera hur nuvarande 
konsumentköplagstiftning fungerar vid försäljning av levande djur. Departementet är 
positivt till ett möte senare under hösten. Ett möte med EU-parlamentariker i Bryssel 
är också under planering under september.  
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 103 Nordiska frågor: 
 
a) Kallelse NKU/VD möte 24 september 
För information fanns kallelse till möte med de nordiska kennelklubbarnas VD:ar den 
24 september. 
 
b) Kallelse NKU/AU möte den 25 september 
För information fanns kallelse till möte med de nordiska kennelklubbarnas 
arbetsutskott den 25 september. 
 
Svenska Kennelklubben kommer att stödja att Eeva Anttinen (FKK) väljs in i FCIs 
Europasektion. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 104 Internationella frågor: 
 
a) Minutes FCI Europe Section GC 23 april 2014 
För information fanns protokoll från FCIs Europasektions styrelsemöte den 23 april. 
 
b) Kallelse FCI Europé Section General Assembly 27 otkober 2014 
För information fanns kallelse till FCIs Europasektions årsmöte den 27 oktober. SKK 
kommer att få möjlighet att presentera International Partnership for Dogs och 
DogWellNet.com. Brenda Bonnett och Pekka Olson kommer att vara föredragande. 
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CS noterade informationen. 
 
c) FCI GC Main Decisions from meeting 9-10 April 2014 
För information fanns de viktigaste besluten från FCIs styrelsemöte den 9-10 april. 
 
CS noterade informationen. 
 
d) Canadian Kennel Club – Congratulations 125 year 
Den kanadensiska kennelklubben har i vänligt brev gratulerat till SKKs 125 års 
jubileum. 
 
CS noterade informationen. 
 
e) DKK – följderna av årets Black Sea-utställning 
Starka reaktioner har väckts mot att evenemang som Black Sea fortsätter. Information 
från Dansk Kennel Klubb visar att ett antal domare har avbokat sina uppdrag på 
utställningen.  
 
CS ser positivt på de avbokade uppdragen och anser inte att evenemang som Black Sea 
följer den anda som FCIs stadgar är skrivna i. 
 
 
§ 105 Ekonomi 
 
a) Delårsbokslut 2014-06-30 
Ulf Uddman presenterade delårsbokslut för SKK för årets sex första månader. 
Prognosen följs väl både på intäkts- och kostnadssidan för hela 2014. 
 
Ulf Uddman föreslår CS att inte använda det budgeterade uttaget ur IT-fonden utan 
vänta med detta till kommande år. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. CS beslutade vidare att godkänna 
delårsbokslutet. 
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§ 106 Statistik 
 
a) Valpregistreringssiffror 
Siffrorna för valpregistrering ligger i stort sett på samma nivåer som föregående år. 
 
b) Utställningar 
Det är inga dramatiska förändringar som syns på antalet utställda hundar på 
länsklubbarnas utställningar. Stockholms Kennelklubb är en av klubbarna som haft en 
ökning och Halland och Jämtland/Härjedalen har haft ett minskat deltagarantal. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 107 Förslag på ämnen till specialklubbskonferensen 2015 
 
Följande ämnen föreslås finnas med på dagordningen för konferensen 
 

• Förslag till förenkling av SKKs regelverk 
• Gemensamt arbete inför nästa låsningsperiod av utställnings-, prov- och 

tävlingsregler fram till 2017 
• Information från Framtidsgruppen om framtidens utställningsverksamhet 
• Information om SKKs digitala utbildningar 

 
• Information om SKKs planerade IT-utveckling under 2015-2017 
• Information om SKKs möjlighet till medlemshantering 
• Information från Föreningskommittén om bl.a. verksamhetsklubbar 
• Allmän information om bl.a. Kennelfullmäktige 2015 

 
Länsklubbarnas ordförande bjuds in att delta på de delar som är av gemensamt 
intresse för både läns- och specialklubbar. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 108 Överlämnande av gåva till SKK 
 
Konstnären Folke Bagger hälsades välkommen till mötet. 
 
Med anledning av SKKs 125 års jubileum önskade konstnären Folke Bagger överlämna 
en akvarell som han målat särskilt för jubileet. Tavlan föreställer Adolf Patrik Hamilton 
och de svenska raserna. 
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Gåvan överlämnades till ordförande, Nils Erik Åhmansson, som tackade för det fina 
tillskottet till museets samlingar. 
 
Folke Bagger lämnade mötet. 
 
 
§ 109 Principfrågor kring utveckling av valpregistrering online 
 
Punkten bordläggs till nästa möte. 
 
 
§ 110 Brev länsklubbarna – Göran Bodegård 
 
Göran Bodegård har i brev till länsklubbarna lämnat förslag till förbättringar i 
länsklubbarnas rutiner för information i ringfördelnings-PM och resultatredovisning. 
 
CS beslutade att överlämna skrivelsen till SKK/UtstK för information. 
 
§ 111 Förslag till konstruktiv markering mot FCIs bristande kynologiska 
 kvalitetstänkande – Göran Bodegård 
 
Göran Bodegård har i en skrivelse till CS, UtstK och DK lämnat förslag till förändringar 
för att öka kynologiskt kvalitetstänkande och en omdirigering av anmälningar från 
vinnarutställningar utan kvalitetsgaranti till mer meningsfulla evenemang. 
 
CS beslutade att Framtidsgruppen i samråd med DK, där det behövs, kan diskutera de 
förslag som lämnas i skrivelsen. 
 
 
§ 112 Kvalitetssäkring av inbjudna domare – länsklubbar 
 
Göran Bodegård har i en skrivelse till UtstK och DK har igen tagit upp frågan om 
länsklubbarnas val av domare. 
 
Mats Stenmark informerade om att DK tagit fram en blankett (inquiry to judge) som 
ger information om en domare till klubben. Klubben kan därefter besluta om man 
önskar skicka en inbjudan eller inte. Det är upp till klubbarna att använda denna 
möjlighet. Blanketten finns på www.skk.se. Informationen tas till kursen för 
domaransvariga som hålls i oktober. 
 
Bestyrelserapporten som klubbarna skickar in efter avslutat evenemang är också en 
källa till information som ska utnyttjas vid kommande domarinbjudningar. 
Länsklubbarna behöver utöka sitt samarbete med domarinbjudningar för att undvika 
misstag. 
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CS noterade informationen. 
 
 
§ 113 Information från 
 
a) Ledamöter 
 
Britt-Marie Dornell 
 
Sunne jaktmässa 
Mässan hade ca 11 000 besökare med många familjer. SKKs deltagande kändes positivt 
och fick ett positivt gensvar. 
 
Jakthundskommittén har nu också påbörjat att skriva artiklar om jakt varav två stycken 
har publicerats. En av artiklarna har avhandlat etik. 
 
CS noterade informationen. 
 
Per-Inge Johansson 
 
Ny bok 
Den uppdaterade boken om Föreningsteknik är nu tryckt och klar. Distribution av 
boken pågår. 
 
Svenska Agilityklubben 
Klubben har fått en positiv start och också en 10 % ökning av antalet starter. 
Deltagande i Agility European Open gav bra placeringar och ännu bättre blev det vid 
NM i agility där ett antal medaljer av ädla valörer togs av Sverige. 
 
De beräknade antalet medlemmar för 2014 har redan uppnåtts, vilket är mycket 
positivt. Två domarutbildningar har hållits i år. 
 
CS noterade informationen med stort intresse. 
 
Göran Bodegård 
 
Världsutställningen Helsingfors 
Då SKK inte hade någon egen monter så fanns material om BSI och DVD om andning i 
Agrias monter.  
 
Solbehandling av chinese crested dog 
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En mönstring av hundar som är preparerade genom solbehandling och de som inte är 
det kommer att genomföras. Resultatet från mönstring kommer att redovisas vid en 
senare tidpunkt. 
 
CS noterade informationen. 
 
Freddy Kjellström 
 
Rovdjursfrågan – Sunne jaktmässa 
Freddy Kjellström fick tillfälle till ett samtal med finansminister Anders Borg 
jaktmässan angående rovdjurspolitiken. Anders Borg var väl införstådd med 
problematiken kring rovdjursfrågan. 
 
Pekka Olson 
 
International Partnership for Dogs 
Det första konstituerande styrelsemötet kommer att hållas den 28 augusti i London. 
Avtal och stadgar är klara, åtta kontraktsbundna partners finns hittills och 
finansieringen för satsningen är klar till 2016.  
 
CS noterade informationen. 
 
Mats Stenmark 
 
Domare på jakthundsraser 
DK ser med oro på antalet domare som dömer jakthundsraser, återväxten är tämligen 
klen. Specialklubbarna har ett ansvar att hjälpa till med att få en bra rekrytering av 
domare för jakthundsraserna. I dagsläget diskuterar DK om att ordna en riktad 
utbildning för en grupp domare under 2017 eller att de kan delta på preparandkursen 
2016. 
 
CS noterade informationen. 
 
Utbildning allrounddomare 
De fyra personer som blivit uttagna att för utbildning till allrounder har under 
sommaren arbetat intensivt. DK har lagt upp ett allsidigt program för att de ska bli så 
välutbildade som möjligt. Teori och praktik blandas med heldagsutbildningar i olika 
rasgrupper. De svenska nationalraserna ingår också i programmet. 
 
En kännbar del i utbildningen är ekonomin. Det är kostsamt att resa runt till olika 
utställningar och prov. DK ställer frågan om det går att få bidrag från CS? Ska DK vädja 
till länsklubbarna om att de kan bidrag med en lunch- eller middagsbiljett eller 
eventuellt boende?  
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CS uppdrog till SKK/DK att lämna förslag till att underlätta den ekonomiska delen för 
de som blir uttagna att utbilda sig till allrounddomare. 
 
c) Vd 
 
World Dog Show – Helsingfors 
Ulf Uddman hade uppdraget att vara FCIs observatör på WDS i Helsingfors. Det var en 
mycket välordnad utställning med över 21 000 tusen hundar varav 11 000 finska. 60-
talet länder var representerade. Det var första gången som ringsekreterarna använde 
läsplattor för att registrera resultat på ett så stort evenemang, vilket gjorde att 
resultatredovisning kunde följas direkt för varje hund. Överlag bra svenska framgångar 
vilket SKK gratulerar till! 
 
Jordbruksverket 
Jordbrukverkets ansvariga för hundägarregistret har varit på besök på SKKs kansli för 
diskussioner kring ägarregistren. Mötet har som långsiktigt mål att en dag ha ett 
gemensamt register istället för två. Ett delmål är att få tillgång till varandras register. 
 
Personal 
Som vanligt är det några som är barnlediga, tjänstlediga för studier etc. etc. Tjänsten 
som jakthundssekreterare är nu tillsatt. Björn Eek kommer att börja i slutet av oktober. 
Rekrytering av en veterinär pågår till Avel och Hälsa. 
 
Ekonomi 
Likviditeten är stabil. 
 
Övrigt 
SKK har nåtts av informationen att Ann-Marie Hammarlund har gått bort. Ann-Marie 
var bland mycket annat ledamot i SKKs Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté 
under ett antal år. Våra tankar går till hennes familj. 
 
 
§ 114 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. 
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§ 115 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde är ett tvådagarsmöte den 5-6 november 2014. 
 
 
§ 116 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Nils Erik Åhmansson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Bo Skalin    Pekka Olsson 
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