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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelsen 2016-
09-08 på SKKs kansli, Rinkeby 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf, Mats Stenmark, Britt-Marie Dornell, Annica Uppström, Bengt 
Pettersson, Bo Skalin, Thomas Uneholt, Maritha Östlund-Holmsten, Eva Lejdbrandt 

Suppleanter: 

Freddy Kjellström, Agneta Ståhle, Birgitta Bernhed 

Adjungerade: 

Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åke Hedhammar, (§ 102-124), Åsa Blomqvist, Per-Inge 
Johansson (§ 109) 
 

Anmält förhinder:  

Patrik Cederlöf 

Protokoll 

Annika Klang 
 

§ 102 Sammanträdet öppnas 

 
Pekka Olson hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat. 
Några omkastningar kommer att göras i dagordningen under dagen. 
 
 
§ 103 Val av justerare 
 
Eva Lejdbrandt och Maritha Östlund-Holmsten utsågs att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 104 Föregående protokoll nr 3-2016 
 
§ 69 d) - § 41 d) Svenska Älghundklubben – överklagan av CS beslut 16-17 juni  
Mikael Olsson och Ulf Nordlander överklagar i brev CS behandling av deras 
besvärsskrivelse vid mötet den 16-17 juni 2016. 
 
CS har tagit del av inskickade handlingar som inkluderar korrespondens med en av 
SKKs förtroendevalda revisorer.  
 
CS beslutade att lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
§ 71 b) – Krav på provmerit för att få utställningscertifikat 
Svenska Boxerklubben har i brev till SKK/CS begärt att få ett tilläggsyrkande i 
championatreglerna för boxer. 
 
Efter en kortare diskussion beslutade CS att avslå Svenska Boxerklubbens begäran. 
 
§ 77 c) – Äskande av medel för utbildning för brakycefala raser 
Ulf Uddman informerade Centralstyrelsen att 50 000 kr är avsatta i prognosen för 
helåret - utbildning för brakycefala raser. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 81 b) – SKK/KHM, fråga om ny kategori för BPH-arrangör 
Centralstyrelsen önskar att göra ett förtydligande till sitt beslut i protokoll nr 2-2016: 
Genom den delegation CS har lämnat till KHM har kommittén mandat att besluta om 
vilka nya BPH-arrangörer som ska godkännas. 
 
§ 83 e) - Svenska Lapphundklubben  
Föreningskommitténs ordförande, Thomas Uneholt redovisade bakgrunden till 
ärendet.  Svenska Lapphundklubben, SLK, har under de senaste åren befunnit sig i en 
situation med många inre motsättningar som främst beror på en organisationsform 
som är illa lämpad för att hantera det delegerade rasansvaret för klubbens tre raser.  
 
Vid ett möte på SKKs kansli den 4 juli 2016 uttryckte SKK/CS och SKK/FK den oro som 
finns för situationen i SLK och klubbens styrelse uppmanades att omedelbart börja 
arbetet med en ny organisationsmodell för klubben, mer lämpad att ta hand om det 
delegerade rasansvaret. SLK har efter mötet lämnat förslag till en ny 
organisationsform. 
 
SKK/CS konstaterar, efter att ha tagit del av bakgrunden i ärendet, att det finns skäl att 
anta att SLK inte kommer att kunna lösa den uppkomna situationen av egen kraft.  
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CS beslutade, främst med hänsyn till SLKs medlemmar, att omorganisationen av 
klubben ska fortsätta enligt den plan som togs fram vid mötet den 4 juli. Dock med två 
förbehåll: 
 

1. Arbetet ska ledas av en extern person med mandat från SKK/CS  
2. SLK/CS får inte fatta några beslut som påverkar SLKs ekonomi utan 

godkännande från SKKs VD Ulf Uddman och ordförande i SKKs 
Föreningskommitté, Thomas Uneholt 

  
Beslutet innebär vidare att SLKs befintliga distrikt kan fortsätta med sin verksamhet 
som vanligt. Dock med förbehållet att beslut som ligger utanför distriktens 
verksamhetsplaner och/eller budgetar beslutade på ordinarie årsmöten inte får fattas 
utan godkännande av SLK/CS. 
 
SKK/FK kommer vid sitt kommande sammanträde att besluta om en mer detaljerad 
plan för hur arbetet med omorganisationen av SLK ska bedrivas. 
 
CS nr 2-2016, § 63 Ansökan om att bli antagen som verksamhetsklubb (RSV2000 
Sverige) 
Klubben ansöker på nytt att få bli antagen som verksamhetsklubb inom Svenska 
Kennelklubben. 
 
SKK/CS kan inte se att förutsättningarna för att ge klubben medlemskap inom 
organisationen har ändrats. 
 
CS beslutade att avslå ansökan. 
 
§ 69 b) - § 35 b) SBK – Revidering av regler för Mentaltest, MT 
CS beslutade vid sitt möte den 16-17 juni att ta fram ytterligare beslutsunderlag för att 
kunna ta ett slutligt beslut angående de föreslagna reglerna för Mentaltest, MT. 
 
Uppdraget har utförts av SKKs ordförande, Pekka Olson och SKKs VD, Ulf Uddman. 
 
Följande åtgärder har vidtagits: 

 Kallat till möte 15 augusti med SBK FS, rasklubbarna för hovawart, boxer och 
dobermann samt SLU 

 Skickat en enkät till samtliga MT-domare 

 Gått igenom RAS för SBKs raser 

 Tagit del av hur revideringen inför 2007 av nuvarande regler genomförts samt 
haft en diskussion i presidiet med förslag till beslut 
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Presidiet har vid en sammanvägning av ovan kommit fram till att rekommendera CS 
följande beslut: 
 
SKKs stadgar (§ 2 moment 3 punkt 1) anger att det är SKKs Centralstyrelse som har det 
slutliga ansvaret att säkerställa att föreslagna och på specialklubbsnivå beslutade 
regler stödjer målparagrafen om att regelverket ska väcka intresse för och främja avel 
av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktmässigt och exteriört fullgoda 
rashundar. 
 
Med anledning av inkomna synpunkter kallade CS till ett möte med SBKs 
Förbundsstyrelse, några rasklubbar och SLU den 15 augusti. Syftet med mötet var att 
få konkreta underlag för att säga ja eller nej till SBKs begäran om att få nya regler för 
MT godkända från och med 2017. CS beklagar att SBKs Förbundsstyrelse valde att inte 
närvara vid detta möte.  
 
CS saknar underlag från SBK som kvantifierar de problem och fel hos hundar som SBK 
menar att nuvarande MT premierar. Vidare saknas en redovisning av vilken typ av 
hund som ska premieras och att detta är förankrat hos respektive rasklubb. 
 
CS har vid en sammanvägning av de synpunkter som kommit fram vid beredningen av 
SBKs begäran att få nytt regelverk för Mentaltest, MT, beslutat att nuvarande 
regelverk ska gälla under kommande låsningsperiod 2017-2021. 
 
Det är CS uppfattning att detta gör minst skada då starka meningsskiljaktigheter 
fortfarande finns hos rasklubbar och domare kring förslaget till nytt regelverk. 
 
CS begär att få en delrapport senast 2019 kring utvecklingen av MT och dess förmåga 
att identifiera hundar som är lämpliga för bruks- och tjänstehundsarbete. En lämplig 
form kan vara enligt den modell som SBK använde 2006 när Hans Temrin och Lindas 
Mases från Stockholms Universitet bistod SBK med en vetenskaplig utvärdering. CS 
konstaterar vidare att den vetenskapliga utvärdering som Per Arvelius, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, gjort inte har beaktats av SBK. CS avser ge KHM i uppdrag att 
bistå SBK i denna utvärdering. 
 
CS beslutade enhälligt att fastställa presidiets beslut. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 105 SKK/DK 
 
a) Protokoll nr 3-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 31 
maj 2016. 
 
b) Protokollsutdrag § 50 – domarens fria skön 
Domarkommittén, DK, har på SKK/CS uppdrag diskuterat ramarna kring domarens ”fria 
skön”. 
 
CS diskuterade DKs uttalande och önskade göra en smärre justering av texten enligt 
följande: DK konstaterar att man inte kan sortera in hälsa under domarens ”fria skön”. 
DK konstaterar att domarens ”fria skön” enbart gäller för tolkning av rasstandarder 
och kan därmed aldrig kopplas ihop med hälsa. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
c) Protokoll per capsulam 
DKs ordförande, Mats Stenmark, informerade om bakgrunden till ärendet.  
DK har tagit del av handlingar som visar att en exteriördomare varit dubbelbokad på 
uppdrag hos två olika arrangörer under samma veckoslut. 
 
Med anledning av ovanstående är berörd domare avstängd från att döma sedan den 
30 juli 2016. 
 
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet och konstaterar att det finns ett 
antal händelser under en längre tidsperiod där personen i fråga varit föremål för 
tillrättavisningar. CS beslutade att fr.o.m. dagens datum avauktorisera berörd person 
som allrounddomare. 
 
Mats Stenmark och Ulf Uddman får i uppdrag av CS att ha ett personligt samtal med 
berörd person. 
 
Denna del av paragrafen är omedelbart justerad. 
 
d) Ansökan om vilande domarauktorisation 
CS har fått en ansökan från berörd person om att få ha sin domarauktorisation vilande 
tills vidare. 
 
Mot bakgrund av det beslut som tagits i § 105 c) beslutade CS att avslå ansökan. 
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e) Ansökan om återauktorisation 
DKs ordförande, Mats Stenmark, informerade om bakgrunden till ärendet. 
 
Berörd person ansökte för ca 1 år sedan om att få bli avauktoriserad som 
exteriördomare, vilket CS tillstyrkte. Ett missnöje med Domarkommitténs 
befogenheter och arbetsgång framfördes som ett av skälen till begäran om 
avauktorisation. 
 
En ansökan om att få bli återauktoriserad har nu ställts till CS.  
 
CS konstaterar att berörd person innan avauktorisationen fick flera möjligheter och 
uppmaningar att begära sin auktorisation vilande vilket bestämt avvisades. 
 
CS har tagit del av de skäl som anförs för begäran om återauktorisation och 
konstaterar att de inte står i korrelation till de skäl som angavs vid begäran om 
avauktorisation. 
 
CS beslutade att avslå begäran. 
 
f) Ny praxis för domarinbjudningar 
Mats Stenmark informerade om att förslaget ännu inte är klart utan önskar att ärendet 
bordläggs till CS möte i november. 
 
CS beslutade att bordlägga ärendet. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 
 
§ 106 SKK/AG Standard 
 
a) Protokoll nr 4-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
Standardfrågor den 22 juni 2016. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 107 SKK/UtstK 
 
a) Protokoll nr 3-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 24 maj 2016. 
 



  

SKK/CS nr 4-2016 
Centralstyrelsen 2016-09-08 

Sida 7/25 
 
 

 
 
b) Protokollsutdrag SKK/UtstK § 59 – inkomna skrivelser 
UtstK har tagit del av skrivelser rörande en händelse på utställningen i Lidköping den 8 
maj 2016 där bestyrelsen handlat på hörsägen mot en person. 
 
UtstKs uttalar att det är viktigt att en bestyrelse ska försöka verifiera inkomna 
uppgifter innan man går vidare i ett ärende. Det är också viktigt att informera om det 
eventuella fortsatta handläggandet av ett ärende för de som är berörda. 
 
CS finner uttalandet mycket klokt. 
 
Vid nästa CUA-utbildning kommer UtstK att informera om ovanstående samt markera 
att en person som inte är medlem har rätt att visa hund. 
 
CS beslutade lägga ärendet till handlingarna. 
 
c) Status länsklubbsutställningar 2018 
CS beslutade vid sitt möte den 16-17 juni att uppdra till Utställningskommittén att 
föreslå fördelningen av internationella, nationella och nordiska länsklubbsutställningar 
att i första hand gälla enbart för 2018.  
 
Ett förslag har skickats ut till samtliga länsklubbar för kännedom också med en 
möjlighet att lämna eventuella synpunkter. I förslaget framgick att UtstK har tagit 
hänsyn till en geografiskt lämplig spridning av de internationella och nordiska 
utställningarna samt till vilka förutsättningar som arrangerande klubbar har.  
 
CS har tagit del av förslaget som fördelas enligt följande: 
14 nordiska utställningar (ny utställningsform) 
  7 internationella utställningar  
18 nationella utställningar 
 
Med någon smärre justering gällande datum beslutade CS i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 108 SKK/PTK 
 
a) Protokoll nr 2-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och 
Tävlingskommitté den 2 juni 2016. 
 
b) § 56 SBK – Regelrevidering Rallylydnad 
De nya föreslagna reglerna som ska gälla fr.o.m. 2017-01-01 innebär bl.a. att det införs 
certifikat och championat. Det är enbart hundar med stambok som kan tilldelas 
championat.  
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CS har mottagit reaktioner mot några av de förändringar som kommer att ske, bl.a. de 
poäng som måste uppnås för att få certifikat respektive kvalificeringsresultat för 
rallylydnadsdiplom samt att t.ex. diplom inte ska kunna tilldelas registrerade hundar i 
Mästarklass. 
 
PTK uttalar att i och med att Rallylydnadschampionatet införs är Rallylydnadsdiplom 
Mästarklass förbehållet hund som inte har stambok och inte kan få championat. 
Avsikten är inte att en stambokförd hund ska tilldelas både championat och 
Rallylydnadsdiplom. PTK är frågande till SBKs ansökan om att ha olika poängnivå för 
certifikat respektive kvalificeringsresultat för rallylydnadsdiplomet. 
 
CS diskuterade ärendet och beslutade att godkänna det föreslagna regelverket men att 
överlämna till presidiet att besluta om poängsättningen efter överläggning med 
Svenska Brukshundklubben. CS anser att det är viktigt att se på de allmänna 
hundsporterna i ett gemensamt sammanhang. 
 
c) Information från ordförande 
 
Domare - Mondioring 
Bengt Pettersson informerade om att SKK fr.o.m. 1 juli 2016 har en domare i 
Mondioring, Emma Svensson. 
 
PTKs uppdrag från KF 2015 
Bengt Pettersson informerade om möte som hållits med representanter från SBK 
gällande att säkerställa att de klubbar som fått delegerat huvudmannaskap för SKKs 
olika allmänna hundsporter inte missgynnar funktionärer, klubbar eller medlemmar 
från andra medlemsorganisationer inom SKK-organisationen. 
 
PTK har nu fått information om att, mötet till trots, det inte fungerar i praktiken. 
Exemplet gäller en utbildning i norra Sverige för rallylydnadsinstruktörer. Den person 
som var medlem i SBK efter genomförd utbildning blev certifierad instruktör medan 
den som inte var medlem endast blev instruktör. 
 
CS finner detta oacceptabelt. Det tillstyrkta KF-beslutet slår fast att en person med 
medlemskap inom SKK-organisationen men utanför huvudmannen ska ges likvärdiga 
möjligheter att kunna utbilda sig och få nödvändig auktorisation eller motsvarande.  
 
Med hänvisning § 44 i KF-protokollet från 2015 utgår CS ifrån att exemplet ovan är ett 
misstag som med omedelbar verkan rättas till. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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Per-Inge Johansson välkomnades till mötet. 
 
§ 109 Organisationsutredningen 
 
a) Ekonomisk sammanställning läns- och specialklubbar 2015 
Ulf Uddman redovisade den ekonomiska sammanställning som gjorts för läns-och 
specialklubbar 2015.  
 
Siffrorna visar att klubbarna hade en omsättning på ca 237 mnkr och likvida tillgångar 
på ca 140 mnkr. 
 
Utvecklingen för länsklubbarna har sammantaget varit väldigt likartad under hela 
2000-talet. Klubbarna omsätter ca 50 mnkr varav ca 90 % avser 
utställningsverksamheten. Överskottet har generellt sett legat kring drygt 1 mnkr i 
överskott per år totalt sett, men det är stora skillnader mellan klubbarna. Det finns en 
stor skillnad mellan länsklubbarna avseende respektive klubbs ekonomi. Huvuddelen 
av klubbarna har mer än 400 kr per medlem, några klubbar mer än 1 000 kr per 
medlem i eget kapital. 
 
Till skillnad mot länsklubbarna visar specialklubbarna upp större likheter än mellan 
länsklubbarna. Likheten är större mellan specialklubbarna vad gäller eget kapital per 
medlem där nivån i snitt ligger på ca 300 kr per medlem eller ungefär 1 års 
medlemsavgift. 
 
”SKK-koncernen” torde omsätta totalt sett i storleksordningen 300 mnkr årligen. Ca 
100 mnkr i medlemsavgifter, ca 90 mnkr i anmälningsavgifter, ca 15 mnkr i utbildning 
samt de drygt 100 mnkr som omsätts centralt för valpregistrering, sponsor- och 
reklamintäkter, förlagsverksamhet m.m. 
 
SKK-organisationen är överlag väl konsoliderad ekonomiskt, även om det finns enskilda 
undantag. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Dagsläge och förslag till åtgärder 
Ordförande i Organisationsutredningen, Per-Inge Johansson, informerade om hur 
arbetet handlagts till dags dato. 
 
Uppdraget från KF gällde att göra en förutsättningslös översyn av SKK-organisationen. 
Detta för att på bästa sätt kunna tillmötesgår de krav som medlemmarna/klubbarna 
uttryckt i motioner till KF 2015. 
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I arbetet skulle både klubbar och enskilda medlemmars synpunkter och önskemål 
inhämtas och beaktas. 
 
CS ska till KF 2017 presentera översynen och föreslå eventuella förändringar av SKKs 
organisation, regelverk eller praxis. 
 
De viktigaste principiella förslagen kan summeras enligt nedan: 

- Alla ska känna sig välkomna 
- Inför sex regional klubbar 
- Förändrad valprocedur och representation på Kennelfullmäktige och 

Centralstyrelsen 
- Ett grundmedlemskap 
- Öka möjligheten till delaktighet och påverkan 
- Företag kan anslutas till SKK 
- Etablera ett Hundcollege 
- Förslag till värdegrund 
- Tid- och handlingsplan 

 
CS diskuterade kring förslaget och fann det mycket intressant och är positiva till en 
förändring. 
 
Per-Inge Johansson kommer att till nästa CS-möte presentera Organisations-
utredningens förslag och som kommer att remissbehandlas första kvartalet 2017. 
 
c) Frågeställningar från Organisationsutredningen 
Per-Inge Johansson har ett önskemål från utredningen om att till samtliga klubbars 
årsmöten skicka ut nedanstående frågor: 
 
1 a) Klubbens principiella ställningstagande till utredningens föreslagna 
organisationsmodell, ett medlemskap samt att ansluta företag till SKK-organisationen 
 
1 b) Att under 2017 göra en test med att företag får arrangera agilitytävlingar. 
Det finns idag förslag på tilltänkta hallar runt om i Sverige men inga beslut är ännu 
tagna. 
 
CS beslutade att tillstyrka önskemålet. 
 
Per-Inge Johansson lämnade mötet. 
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§ 110 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr 3-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
23 maj 2016. 
 
b) Protokollsutdrag SKK/JhK nr 4-2016, § 48 Information om JhKs externa 
 aktiviteter 
Jakthundskommittén har mottagit en inbjudan till fackeltåg mot dagens 
rovdjurspolitik. JhK har tagit frågan till CS för handläggning. 
 
CS beslutade att tacka nej till inbjudan. 
 
c) Information från ordföranden 
 
Ny broschyr 
Kommittén har tagit fram en ny broschyr, ”Jakthundar, vilken ras ska jag välja”, med 
information till jägare om fördelen med att köpa rashund. 
 
CS noterade informationen. 
 
Specialklubbskonferens 2017 
Kommittén önskar att på kommande specialklubbskonferens informera om ”Vård i det 
vilda”. Ämnet kan ingå som en del under blocket med Arbetsgruppen för Rashundar 
och Medlemsrekrytering. 
 
CS beslutade i enlighet med önskemålet. 
 
Uppdraget SSRK och Jaktspaniel- respektive Jaktretrieverklubben 
Britt-Marie Dornell informerade om att ett möte hållits i augusti och att ett nytt ska 
hållas i oktober. Samtalstonen är god men det är ännu för tidigt för att kunna lämna 
några regelrätta förslag till lösning. 
 
CS noterade informationen. 
 
Hundsport nr 7-8/2016 
Britt-Marie Dornell framförde en synpunkt som kommit från ordförande i Svenska 
Irländska Setterklubben. Det vore en fördel om det fanns ett samarbete mellan 
Hundsport och de klubbar som får sina raser presenterade i tidningen. I det nummer 
som presenterade irländsk setter ser man bara den typ som finns på utställning och 
inte den som jagar. Önskemålet hade varit att visa båda typerna.  
 
CS noterade informationen. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 111 SKK/UK 
 
a) Protokoll nr 3-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 15 juni 2016. 
 
b) Information från ordförande 
 
Uppfödarutbildning på distans 
En första grupp handledare för uppfödarutbildning på distans har utbildats. 
 
SKK Play 
Den 21 september hålls ett föredrag med titeln Uppfödaren och lagen. 
 
Föreningsteknik på distans 
Kursen har omarbetats att gälla föreningsarbetet i stort och inte inriktat på vissa 
funktioner. 
 
Uppfödarutbildning på distans 
Stort tryck på anmälningarna vilket gör att flera kurser kommer att erbjudas så snart 
det går. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 112 SKK/AK 
 
a) Protokoll nr 3-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 19 
maj 2016. 
 
b) Genetiska tester/studier shar pei, engelsk bulldogg 
 
a) Åke Hedhammar informerade om den genetiska test för Shar Pei, Auto 
Inflammatory Disease (SPAID), som utvecklats av en internationell forskargrupp med 
betydande svensk medverkan och med hjälp av bl.a. svenska uppfödare av rasen. 
Testen som utförs av det Husdjursgenetiska laboratoriet på SLU avser risken för en 
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testad hund att utveckla sjukdomen och även att nedärva denna risk till eventuell 
avkomma. 
 
http://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/om-institutionen/hgenlabtest/hund/  
 
SKK/AK har beslutat om central registrering av DNA-testet. SKKs genetiskt sakkunniga, 
Sofia Malm, har utarbetat ett förslag till information och avelsrekommendationer 
avseende SPAID som antagits av SKK/AK.  
 
http://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/olika-tester/ 
 
b) Åke Hedhammar informerade vidare om den artikel avseende genetisk 
variation hos Engelsk bulldogg som väckt stor internationell uppmärksamhet i framför 
allt England och USA. I artikeln framförs farhågor för att det i rasen inte finns tillräcklig 
genetisk variation för att kunna selektera för en förbättrad andningsförmåga. 
 
CS noterade informationen och uppdrog åt SKK/ AK att med stöd av kansliet, 
avdelningen för avel och hälsa, följa utvecklingen och bereda förslag till eventuella 
åtgärder. 
 
c) Överprövning av SKK/AK-beslut gällande cane corso MH/BPH 
Rasklubben för Cane Corso har i brev till CS begärt en överprövning av AKs beslut att 
inte tillåta möjligheten att använda både BPH och MH som likvärdiga 
beskrivningsalternativ i sitt hälsoprogram. 
 
CS har tagit del av rasklubbens argument samt det material som lett fram till det beslut 
som fattats av SKKs Avelskommitté. 
 
CS är positiv till klubbens grundsyn om att införa ett hälsoprogram och uppmanar 
klubben att se de fördelar som BPH ger i ett framtida perspektiv. 
 
CS beslutade att avslå klubbens begäran om överprövning. 
 
d) Golden Retriever Klubben – ang. DNA-tester för GR_PRA 
 
CS beslutade remittera ärendet till SKK/AK. 
 
e) Avel med hundar diagnosticerade med HD-grad C 
En serie händelser har på senare tid inträffat där uppfödare av rasen staffordshire 
bullterrier anmälts till Länsstyrelsen för användandet av individer i avel med HD grad C. 
 
Med anledning av dessa aktuella ärenden och de frågor som rör avel med hundar 
diagnosticerade med HD-grad C som relativt frekvent kommer till Svenska 
Kennelklubben, har SKKs avdelning för avel och hälsa och SKKs Avelskommitté 

http://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/om-institutionen/hgenlabtest/hund/
http://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/olika-tester/
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sammanställt en text för att klargöra SKKs syn på HD-screening samt avel med hundar 
graderade med C, lindrig höftledsdysplasi. 
 
För att dokumentet ska få avsedd effekt önskar SKK/AK att texten ska skickas till 
Jordbruksverket samtidigt med en begäran om ett möte med verkets generaldirektör. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
CS beslutade vidare att Pekka Olson, Åke Hedhammar och Annica Uppström 
formulerar en kortare sammanfattning som kan användas i Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommittén. 
 
f) Hur uppnås en samsyn i organisationens olika delar? 
 
CS beslutade bordlägga frågan till nästa möte. 
 
g) Information från ordförande 
 
Utbildning för avelskonsulenter 
Den 19-20 november hålls en utbildning med titeln ”Hjälp! vår ras har drabbats av …. 
Vad ska vi göra? Navigeringshjälp för avelsfunktionärer”. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 113 SKK/KHM 
 
a) Protokoll nr 2-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars 
Mentalitet den 24 maj 2016. 
 
b) § 39 Mentalpoolen 
Utbildning för mentalpoolisterna kommer att ske i början av oktober. 
 
c) Information från ordförande 
Generella domarkonferensen 2018 
Mentalitet kommer att vara ett av de ämnen som finns på dagordningen för 
konferensen. KHM kommer att arbeta fram programpunkter tillsammans med den 
utsedda arbetsgruppen fram till konferensen och även delta på konferensen. 
 
CS noterade informationen. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 114 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 3-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommittéden 2 juni 2016. 
 
b) Information från ordförande 
 
Regionträffar 
Under hösten kommer fyra regionträffar att hållas i Stockholm. 
 
CS noterade informationen. 
 
Avsaknad av kennelkonsulenter 
UKK söker för tillfället bra och intresserade personer som kan utbildas till 
kennelkonsulenter i Dalarna. 
 
CS noterade informationen. 
 
Kalenderkrockar 
Önskemål finns om att ha ett överskådligt kalendarium för att slippa att olika centrala 
evenemang hamnar på samma datum. 
 
CS sekreterare noterar detta och kommer att ta upp frågan vid nästa möte med 
kansliets kommittésekreterare. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 115 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr 3-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
9 juni 2016. 
 
b) Information från ordförande 
 
Oro i klubbar 
Thomas Uneholt rapporterade om att är oroligt i klubbar både på läns- och 
specialklubbsnivå. 
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CS noterade informationen. 
 
Utbildning 
I mitten av september kommer en utbildning i föreningsteknik att hållas i Hässleholm. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 116 Information från SKKs ordförande 
 
Jordbruksverket 
Pekka Olson informerade om att Jordbruksverket för närvarande har en allmänt stökig 
situation som gör att personal slutar och att ingen riktigt vet vad som kommer att 
hända framöver. För SKKs del har det t.ex. inneburit att planerade möten blivit sent 
inställda utan egentlig förklaring. 
 
CS noterade informationen. 
 
International Partnership for Dogs, IPFD 
En redogörelse för IPFDs arbete har hållits för The Kennel Clubs styrelse. Mötet hölls 
som ett beslutsunderlag för The Kennel Clubs eventuella fortsatta medverkan i IPFD.  
 
The Kennel Club har meddelat att de kommer att fortsätta sin medverkan de närmaste 
tre åren framåt vilket är mycket positivt för organisationens fortsatta arbete. 
 
CS noterade informationen. 
 
FCI Europasektions möte 
Se rapport under § 126 b). 
 
Webbplats för Nordisk Kennel Union, NKU 
Ett arbete med att skapa en webbplats för NKU är påbörjat och ett förslag ska vara 
klart att presentera för NKU/AU i mitten av oktober. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 117 Information från SKKs VD 
 
Likviditet 
Likviditeten är god. 
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CS noterade informationen. 
 
Avlidna personer 
Bengt Nilsson, som under en lång tid var förtroendevald revisor i SKK avled den 13 
augusti. Bengt var också en mycket välkänd person i terrierkretsar. SKK har kondolerat.  
 
Lars O Törnkvist, avled den 8 augusti. Lars hade senast uppdrag inom SKK som 
ordförande i valberedningen samt ingick i arbetsgruppen för organisationsöversynen. 
Stövarklubben var Lars hemvist. SKK har kondolerat. 
 
CS noterade informationen. 
 
Samarbete Evidensia och AniCura 
Ordförande och VD har fortsatt sina samtal med de båda företagen. Beslut har tagits 
om att företagen ska lämna ut information om kostnader för vissa diagnoser. Med 
informationen kan SKK gå vidare till Svensk Djursjukvård med målet att skapa en 
webbplats med information om vad en konsument kan förvänta sig att olika ingrepp 
kostar. 
 
CS noterade informationen. 
 
Nyanställd personal 
Jonas Bingestam och Olga Björklund har anställts på IT-avdelningen. 
En person har fått sluta då provanställningen avslutades. 
 
CS noterade informationen. 
 
Sveriges Hundungdom, SHU 
En av SHUs lokalklubbar har drabbats av förskingring, polisanmälan är gjord. 
 
CS noterade informationen med beklagan. 
 
§ 118 SKK/DN 
 
a) Protokoll 20-21 maj 2016 
För information protokoll från SKKs Disciplinnämnds möte den 21 maj 2016. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) DN-beslut 
För information fanns Disciplinnämndens beslut. 
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c) Funktionär som tilldelats disciplinär åtgärd 
För information fanns en lista över personer som har en funktionspost inom 
organisationen och som tilldelats disciplinär åtgärd. 
 
 
§ 119 SKK/KM 
 
a) Information från ordförande 
Ulf Uddman har fått i uppdrag att informera om kommitténs arbete då Patrik Cederlöf 
inte har möjlighet att närvara vid dagens möte. 
 
Kommittén börjar nu hitta formen för sitt arbete. De anmälningar som kommer berör 
ofta en eller flera kommittéer. KM har beslutat enligt följande 

- Att endast titta på personernas uppförande i ärendet 
- Sakfrågan kommer att lämnas till respektive berörd kommitté 
- Det är viktigt att höja rättssäkerheten för den enskilde medlemmen 
- Det är inte rätt att en medlem ska utestängas från en klubbs forum. Sådana 

ärenden ska underställas KM för beslut. KM kommer att eventuellt att lämna 
förslag till en ändring i SKKs stadgar eller till annat regelverk 

 
Ordförande kommer att delta på länsklubbskonferensen och informera om 
kommitténs arbete. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 120 SKK/AG/RH/MR 
 
a) Minnesanteckningar nr 3-2016 
Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Arbetsgrupp för Rashundar och Medlemsrekrytering den 8 juni 2016. 
 
b) Information från ordförande 
Den tävling som initierats av arbetsgruppen har ännu inte fått något större genomslag. 
Det har framförts kritik mot att anmälningsförfarandet är lite för krångligt. 
Arbetsgruppen håller på att se över problemet för att försöka göra en förenkling. 
 
Annonser om tävlingen kommer i Hundsport och Hundsport Special. 
Arbetsgruppen kommer att vara representerad på länsklubbskonferensen. 
Arbetsgruppen är i gång med att ta fram material för de 10 raser som utsetts när det 
gäller att sprida kampanjen ”5 goda skäl till att köpa en rashund”.  
Ett nyhetsbrev har fått ut till länsklubbarna att de ska använda nyhetsbrev med 
information till sina medlemmar. 
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Möjligheten till att göra förändringar/uppdateringar av köpahund.se är begränsade på 
grund av den kölista som finns för SKKs planerade IT-projekt. Visioner finns för en 
förändring, de kommer att presenteras framöver. Ulf Uddman påpekade att ändringar 
inte kan göras med mindre än en tillstyrkan från Centralstyrelsen. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 121 Svenska Kynologiska Akademin 
 
a) Stadgeändring 
Ordförande Pekka Olsson informerade om att Akademins stadgar, som vid olika 
tillfällen varit föremål för informella samtal, reviderades i november 2009. 
 
Efter diskussion om § 2 i stadgarna enades Akademin om att en revidering när det 
gäller textens formulering när det gäller återval bör ske. 
 
Akademin beslutade föreslå CS att fjärde satsen i § 2 ändras enligt följande: 
 
Ledamot som utträtt kan återväljas efter beslut av SKKs Centralstyrelse. 
 
CS beslutade fastställa Akademins förslag. 
 
b) Nya ledamöter 
Eventuellt kommer Akademin att föreslå några nya ledamöter. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 122 Skrivelser som rör läns- och specialklubb 
 
a) Sydskånska Kennelklubben – inteckningskort 
Ulf Uddman informerade om att det svar som lämnats från den skattejurist som svarat 
Sydskånska Kennelklubben har svarat från ett idrottsperspektiv. Då SKK inte är likställd 
med en idrottsförening kan svaret inte appliceras på SKK. 
 
Ulf Uddman kommer att lämna information om detta till länsklubbarna på den 
kommande länsklubbskonferensen. 
 
b) Dalarnas Kennelklubb – bestridande av faktura 
Klubben bestrider en faktura från SKK, som gäller en granskning av klubbens ekonomi.  
 
CS diskuterade ärendet och beslutade att avslå klubbens bestridande.  
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c) Gotlandsstövarföreningen – ansökan om projektstöd 
Föreningen söker ekonomiskt bidrag för att öka antalet kullar av Gotlandstövare som 
föds och ge förutsättningar för långsiktigt bevarande av rasen. Detta genom att öka 
antalet jaktprovsmeriterade hundar så att fler hundar kan användas i avelsarbetet. 
Svenska Stövarklubben stöder föreningens ansökan. 
 
CS är positiv till föreningens initiativ men stöder inte att en stor del av bidraget ska 
utbetalas som ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 
 
CS beslutade att avslå ansökan. 
 
 
§ 123 Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner 
 
a) Brev från  och ,  –  
  
Två separata skrivelser har skickats in som båda gäller ,  

.  
 
CS konstaterar att ärendet hanteras av SKKs Disciplinnämnd. 
 
CS beslutade lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
b) Brev från Göran Bodegård - tävling om bästa valp, ändrade rutiner 
CS har för kännedom fått en skrivelse från Göran Bodegård som föreslår ändrade 
rutiner för bedömning av bästa valp vid finaltävlingar. 
 
CS har tagit del av skrivelsen som handläggs vidare av Utställnings- respektive 
Domarkommittén. 
 
c) Brev från Göran Bodegård – veterinärvårdskostnader 
Göran Bodegård har i brev till CS tagit upp frågan om de ökade kostnaderna för 
veterinärvård. Göran Bodegård önskar att SKK stöder djur och djurägare i den anda 
som slås fast i veterinärernas etiska regler. Dessutom bör SKK intensifiera och 
tydliggöra sitt arbete för att komma tillrätta med de ökade kostnaderna för 
veterinärvård. 
 
CS är mycket medveten om att kostnaderna för veterinärvård har ökat kraftigt under 
de senaste åren. 
 
CS beslutade att utse Bo Skalin, Åke Hedhammar, Pekka Olson och Ulf Uddman att 
utarbeta en information om vad SKK gör i denna fråga. Texten läggs ut på SKKs 
webbplats. 
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§ 125 Myndigheter 
 
Näringsdepartementet 
Departementet har meddelat att beslutet om en ny djurskyddslag skjuts upp till 2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
Statlig utredning 
Just nu pågår en statlig utredning som ska bedöma om verksamhetstillsyn ska införas i 
djurens hälso- och sjukvård.  
En hearing kommer också att hållas senare i höst där SKKs ordförande kommer att 
delta. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 126 Internationella frågor 
 
a) Inbjudan till internationell konferens i juni 2017 – The Kennel Club 
SKK har fått en inbjudan från The Kennel Club att delta i en internationell konferens 
som kommer att ha olika diskussionsforum som rör hundägande, hur kunskap förs 
över till nästa generation hundägare, domarutbildning, viktiga sätt att kommunicera 
och dela erfarenheter mellan våra organisationer med respekt för nationella olikheter.  
 
CS noterade informationen. 
 
b) Snabbrapport från FCIs Europasektionsmöte i Bryssel 2016-08-29 
Ulf Uddman, Pekka Olson och Mats Stenmark lämnade en redovisning från mötet 
enligt nedan: 

- Eeva Anttinen (Finland) och Sean Delmar(Irland) valdes till Europasektionens 

styrelse 

- Arrangör för europautställningen2020 blev Slovenien. Danmark drog tillbaka sin 

kandidatur p.g.a. datumkrock med WDS (Madrid).  

- Uppdrogs åt Jörgen Hindse att ta upp frågan i FCIs styrelse kring möjligheten för 

domare att kunna överklaga disciplinnämndsbeslut som en nationell 

kennelklubb fattar rörande domarskap. Tydlig åsiktsskillnad finns kring om 

denna möjlighet ska finnas 

- SKKs motion om att FCIs Europasektion ska jobba aktivt med revisionen av EUs 

konsumentdirektiv antogs enhälligt. Länderna uppmanades starkt att kontakta 

och påverka sina nationella ledamöter i EU-parlamentet 

- Eva Anttinen redovisade resultat av enkät besvarad 24 länder rörande nationell 

lagstiftning m.m. Många östländer hade inte besvarat enkäten 
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- European Pet Net (EPN) redovisade sitt arbete och sina planer. SKK är medlem i 

EPN som startade 2000. Idag finns 27 medlemsländer och ca 50 databaser. 

Totalt finns idag uppgifter på ca 75 miljoner chippade djur. 

- RKF tog upp problemet med domare som stängs av nationellt och direkt därpå 

byter kennelklubb. Visade exempel med en domare som RKF avauktoriserat 

och som strax efter meddelar att vederbörande numera finns i Montenegros 

domarlista. Den berörda domaren dömde på årets EDS i Bryssel. Liknande 

frågeställningar behandlas för närvarande inom FCI Judges Committee 

- Jörgen Hindse informerade kortfattat om arbetet i FCIs arbetsgrupp för 
översynen av FCI organisationen. Förslaget om att större länder skulle få mer 
än en röst har avförts från dagordningen. Ett flertal mindre textjusteringar i 
stadgarna kommer att göras. Finns förslag att dela Europasektionen i tre delar. 
Dock presenterades det inte då det fortfarande finns åsiktsskillnader i vilken del 
enskilda länder ska tillhöra. Tidsplanen är att ett sista möte i arbetsgruppen 
kommer att hållas i september. Förslaget överlämnas sedan till FCIs styrelse 
med en uppmaning att det remissbehandlas för ett slutligt ställningstagande 
vid FCI General Assembly 2017. 

- I samband med EDS 2017 i Kiev kommer en internationell domarkonferens att 
arrangeras av FCIs Judges Committee. Konferensen kommer att live streamas 
och resultatet spridas internationellt. Arbetsnamnet är: It’s all about ”balance”, 
only together we can make a difference, not telling what to do but talking 
about and asking to consider. Seminariet hålls den 23 augusti.  

 
 
§ 127 Ekonomi 
 
a) Delårsbokslut per den 30 juni 2016 
Ulf Uddman informerade om delårsbokslutet där prognosen för helåret 2016 med 
utgångspunkt från utfallet per 30 juni var väsentligt bättre för både SKK som 
Länsklubbsuppdraget i förhållande till budget. 
 
Prognosen för SKK 2016 landar på ett plusresultat på ca 3 mnkr i förhållande till budget 
plus ca 0,8 mnkr.  
SKKs finansiella placeringar har gett något högre räntor än budgeterat men fortfarande 
är de på en mycket låg nivå. 
 
Det ekonomiska utfallet för Länsklubbsuppdraget som 2015 blev ett underskott på 1,0 
mnkr kommer vändas till ett överskott på ca 1,0 mnkr. Länsklubbarna hade i sina 
årsbokslut 2015 ett samlat överskott på ca 1,0 mnkr. 
Den stora besparingen har som beslutats skett på Hundsport. Den plan som 
fastställdes på CS-mötet nr 7 2015 följs väl.  
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CS noterade informationen. 
 
 
§ 128 Statistik 
 
a) Valpregistreringssiffror 
Siffrorna för augusti visar på en uppgång med 2,7 % jämfört med samma period 2015. 
 
CS noterade uppgången med glädje. 
 
 
§ 129 Presidiefrågor 
 
a) Beslut om reviderade lydnadsregler som ska gälla från den 1 januari 2017 
SKK/CS presidium har tagit ett beslut om att godkänna nya lydnadsregler som ska gälla 
från 1 januari 2017. 
 
CS har tagit del av resultatet från arbetet med lydnadsremissen samt resultatet av 
remissbearbetningen. 
 
CS beslutade att fastställa presidiets beslut. 
 
 
§ 130 Mötesspecifika frågor 
 
a) Utvärdering av Hundsport 
En första utvärdering av Hundsport 2016 är gjord med anledning av beslutet på 
Länsklubbsfullmäktige 2015 att det ekonomiska resultatet för SKKs Länsklubbsuppdrag 
måste vända från ett underskott 2015 på 1 007 000 kr till överskott. 
 
Prognosen som gjorts 2016-06-30, visar att de beslutade besparingarna har fått 
genomslag och prognosen för uppdraget för helåret 2016 pekar på ett överskott på 
drygt 1 mnkr, vilket är drygt 0.9 mnkr bättre än budget. Uppdraget omsätter 2016 ca 
38 mnkr. 
 
 
§ 131 Mötesspecifika frågor 
 
a) SBKs Förbundsstyrelses agerande mot medlemmar i organisationen 
CS har vid flera tillfällen under 2016 kunnat ta del av skrivelser från Svenska 
Brukshundklubbens förbundsstyrelse, SBK/FS. Förbundsstyrelsen har riktat stark kritik 
mot enskilda ledamöter valda av Kennelfullmäktige eller av personer utsedda till CS 
kommittéer. Tonläget inom SBK har hårdnat och CS önskar markera sitt ogillande mot 
den utveckling som skett. 
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För kännedom fanns t.ex. en skrivelse från Yvonne Brink till SBK/FS där hon i detalj 
redovisar hur SKKs ledamot i Utställningskommittén, Bo Wiberg, under 2015 på ett 
korrekt sätt framfört de uppdrag han fått fram olika organ inom SBK. I  
skrivelse från SBK 2016-04-22 som låg som ett av underlagen till CS beslut 3-2016 § 71, 
riktas allvarliga anklagelser mot Bo Wiberg att han agerat utan att ha mandat från SBK. 
SKK/CS konstaterar ifrån den redovisning som Yvonne Brink gjort av protokollsutdrag 
att detta är totalt felaktigt och anklagelserna mot Bo Wiberg är helt grundlösa. 
 
I andra skrivelser rörande ärendet till nya regler för Mentaltest riktas även här 
allvarliga anklagelser mot Maritha Östlund-Holmsten, Stefan Björkman och Curt Blixt 
vilka SKK/CS finner helt grundlösa och kränkande. 
 
CS diskuterade ingående kring agerandet och hur detta påverkar tilltron till uppgifter 
som SKK får från olika organ inom SBK.  
 
CS uttalande sitt fulla förtroende för ovan nämnda personer samt uppdrog till 
ordförande och VD att fortsatta samtalen med SBKs ledning för att finna en bättre 
umgängeston. 
 
Maritha Östlund-Holmsten deltog inte i beslutet. 
 
 
§ 132 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att detta gäller följande paragrafer: 104 (§ 83 e), 105 c), 105 d), 109 och 
131 a).  
 
 
§ 133 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde kommer att hållas den 2-3 november i Göteborgsområdet. 
 
 
§ 134 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade sammanträdet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
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Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
Ordf. 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Maritha Östlund-Holmsten  Eva Lejdbrandt 
 




