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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2017-08-
10. 
 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

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

Suppleanter: 

Freddy Kjellström, Agneta Ståhle, Patrik Cederlöf, Birgitta Bernhed 

Adjungerade: 

Ulf Uddman, Kjell Svensson, Yvonne Larsdotter 
 

Anmält förhinder:  

Åke Hedhammar, Eva Lejdbrandt, Åsa Blomqvist 

 

Protokoll 

Annika Klang 
 
 
 

§ 104 Sammanträdet öppnas 

 
Pekka Olson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat. Vid lunch 
kommer en rundvandring på SKKs nya kontor att göras.  
 
 
§ 105 Val av justerare 
Annica Uppström och Bengt Pettersson utsågs att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
 

SKK/CS nr 4-2017 
2017-08-10 
§ 104 - 131 

 



  

SKK/CS nr 4-2017 
2017-08-10 

Sida 2/13 
 
 

 
 
 
§ 106 Föregående protokoll 
 
§ 48 SKK/KHM, f) information från ordförande 
Punkten kommer att tas upp vid kommande Kennelfullmäktige varför CS beslutade att 
frågan inte behöver diskuteras ytterligare. 
 
§ 74 - § 65 Gunilla Fristedts Minnesfond 
CS beslutade bordlägga punkten till kommande novembermöte. 
 
§ 74 § 67 Uppfödning av försökshundar 
CS beslutade bordlägga punkten till kommande novembermöte. 
 
§ 81 Valpbesiktningsintyg 
CS önskar göra ett förtydligande av texten från protokoll nr 3-2017 § 81. Texten i 
protokollet lyder: 
För att öka dokumentation kring alla valpars hälsostatus har SKK från och med maj 
2017 infört ett nytt valpbesiktningsintyg, som ska användas på alla raser och är ett 
krav enligt SKKs grundregler för hunduppfödare. 
 
Valpbesiktningen är obligatorisk och att CS rekommenderar att det framtagna 
valpbesiktningsintyget ska användas. 
 
CS diskuterade även kring frågan att valpbesiktningsintyget är spärrat och bara kan 
användas av berörda personer. 
 
CS föreslår att intyget ska vara tillgängligt att läsa för alla men bara berörda ska kunna 
skriva ut det. 
 
CS beslutade att uppdra till UKK att samla in synpunkter på intyget för eventuella 
justeringar och tillägg. 
 
§ 83 § 33 Revidering och översättning till engelska av standarder 
Arbetsgruppen för Rasstandarder har till CS överlämnat översättningar till engelska för 
hälleforshund och svensk vit älghund. 
 
CS beslutade att godkänna de översatta standarderna. 
 
§ 84 c) Information från ordförande – motion till FCI General Assembly 
Ordförande föreslår CS att istället för att motionera till FCIs generalförsamling skriva 
ett brev med önskemål om att FCIs styrelse ska införa sex månaders framförhållning 
innan nya regelverk träder ikraft. 
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CS beslutade enligt förslaget. Ordförande och VD får i uppdrag att formulera brevet till 
FCIs styrelse. 
 
§ 84 c) Funktionärsstipendium 
Förtydligande av beslut i CS protokoll nr 3-2017. 
 
PTK har beslutat föreslå CS att stipendium för funktionärer inom PTKs ansvarsområde 
utgår från och med 2018. 
 
CS beslutade i enlighet med PTKs förslag.  
 
§ 85 a) Information från Bengt Pettersson, ledamot i NatDopK, arbetsgrupp för 
sportmedicin 
Bengt Pettersson redogjorde för den information som lämnats av Kjerstin Pettersson, 
som är legitimerad fysioterapeut vid Universitetssjukhuset i Ultuna, Uppsala. Kjerstin 
Pettersson informerade Nationella Dopingkommissionens ledamöter om skador, 
rehabilitering etc. för tävlingshundar. 
 
Den ökade förekomsten av inomhushallar har gjort det möjligt att träna och tävla året 
om. Risk finns för att tiden för längre återhämtning för hundarna eftersätts då tävlingar 
kan erbjudas året om. Motsvarande situation finns även inom draghundssporten där 
barmarksdrag vuxit i popularitet och innebär att hundarna kan tävla året om. De 
negativa konsekvenserna för de hundar som tävlar kan bli i form av mer eller mindre 
allvarliga skador. Det ställer också högre krav på hundägarnas kunskaper vid t.ex. 
förebyggande träning för hunden. 
 
Bengt Pettersson har sökt efter information utanför Norden och hittat några 
föreningar i USA och England med lite olika inriktningar men anser att ett initiativ på 
hemmaplan är bästa sättet att hantera ämnet.   
 
Efter en ingående diskussion beslutade CS att 

- Bengt Pettersson får i uppdrag att i samråd med Nationella 
Dopingkommissionen föreslå en arbetsgrupp som kan initiera ämnet 
sportmedicin eller annan lämplig benämning av området där även SKK/PTK och 
SBK ska involveras 

- En diskussion ska initieras med Svenska Agilityklubben  
- Frågan ska aktualiseras vid nästa NKU/AU möte 

 
Ulla Segerströms dödsbo (CS nr 1-2016 § 28, CS nr 2-2016 § 51) 
Ulf Uddman informerade om att med hjälp av den schweiziske bankombudsmannen 
har banken UBS nu gett SKK tillgång till ett tidigare okänt bankkonto efter Ulla 
Segerström, som skänkte hela sin kvarlåtenskap till SKK till stöd för svensk 
hundforskning. Kontot hade dock endast i saldo ett mindre belopp. Utredningen 
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kommer att fortsätta med ytterligare undersökningar om kontots transaktioner de 
senaste 20 åren. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 107 Mötesspecifika frågor 
 
Länsklubbsfullmäktige 
 
a) Verksamhetsplan 2018-2019 
Ulf Uddman informerade om förslag till verksamhetsplan för länsklubbarna 2018-2019. 
 
Efter några smärre justeringar beslutade CS att godkänna densamma. 
 
b Budget 2018-2019 
Ulf Uddman informerade om förslag till budget för kommande verksamhetsperiod. 
 
CS beslutade att godkänna densamma. 
 
c) Föredragande Länsklubbsfullmäktige 
Ulf Uddman redovisade förslag till föredragande på Länsklubbsfullmäktige. 
 
CS beslutade godkänna förslaget. 
 
d) Nytt avtal SKK- länsklubbarna 
Förslag till nytt avtal mellan SKK och länsklubbarna redovisades. 
 
Efter några smärre justeringar beslutade CS att godkänna förslaget. 
 
 
§ 108 Mötesspecifika frågor 
 
Kennelfullmäktige 
 
a) Verksamhetsplan 2018-2019 
Ulf Uddman redogjorde för förslag till verksamhetsplan för SKK 2018-2019. 
 
Efter några smärre justeringar beslutade CS att godkänna förslaget. 
 
 
§ 109 Ajournering av sammanträdet 
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Ordförande ajournerade mötet kl. 11.40 för besök på SKKs nya kontor. 
 
§ 110 Ajourneringen avslutas 
 
Ordförande avslutade ajourneringen kl. 14.00 och mötet återupptogs. 
 
 
§ 111 Mötesspecifika frågor 
 
Kennelfullmäktige forts. 
 
b) Budget 2018-2019 
Ulf Uddman informerade om förslag till budget för kommande verksamhetsperiod. 
 
Efter några smärre justeringar beslutade CS att godkänna förslaget. 
 
c) Föredragande på fredagens workshop 
Ulf Uddman redovisade förslag till samtalsledare på fredagens workshop. 
 
Efter några smärre justeringar beslutade CS att godkänna förslaget 
 
d) Föredragande på Kennelklubbmäktige 
Alla CS-ledamöter kommer att få någon motion att redogöra för på Kennelfullmäktige, 
vilket är kutym. 
 
CS beslutade i enlighet med det framlagda förslaget. 
 
e) Eventuella kvarvarande motionssvar 
 
 Bilaga 27:1 Uppdrag om att tillsätta en HD-utredning 
 CS förde en lång diskussion kring bilagan. Texten behöver justeras ytterligare.  
 
 CS beslutade att presidiet får i uppdrag att besluta om den slutliga texten. 
 
 Bilaga 28:3 Motion angående rutiner vid inbjudan av domare från andra länder 
 Efter några smärre justeringar beslutade CS att godkänna motionssvaret. 
 
 Bilaga 28:5 Motion angående standardmall för domarkompendium 
 Efter några smärre justeringar beslutade CS att godkänna motionssvaret 
 
f) DNs verksamhetsberättelse 
För information fanns Disciplinnämndens verksamhetsberättelse. 
 
CS noterade informationen. 
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g) Sveriges Hundungdom - avgift 
För information fanns motionssvar angående specialklubbarnas andel av SHUs 
medlemsavgift. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 112 SKK/DK 
 
a) Protokollsutdrag från DKs protokoll nr 3-2017, § 49 Domarfrågor 
Mats Stenmark informerade om att SKK/DK föreslår att avauktorisera Elisabeth 
Andrews, Lars-Erik Redlund och Gunilla Åsberg-Godén som exteriördomare. 
 
CS beslutade i enlighet med DKs förslag och tackade domarna för deras gärning genom 
åren. 
 
a) Information från ordförande 
 
Domarutbildning - samarbete 
Mats Stenmark informerade om att The Kennel Club, KC, och Finska Kennelklubben, 
FKK, har slutit avtal om att FKK ska bistå KC med vissa delar av sitt utbildningsprogram 
för blivande exteriördomare. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 113 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr 2-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
27 och 28 april 2017. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 114 Nationella Dopingkommissionen 
 
a) Protokoll nr 1-2017 
För information fanns protokoll från Nationella Dopingkommissionens möte den 11 
och 12 maj 2017. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 115 SKK/AK 
 
a) Protokoll nr 3-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 14 
juni 2017. 
 
b) § 82 Önskemål om nordisk databas för dansk-svensk gårdshund 
AK föreslår CS att prioritera arbetet med en gemensam databas, t.ex. med de nordiska 
raserna som pilotprojekt. 
 
CS anser att det är ett vällovligt men komplicerat projekt och beslutade i dagsläget att 
avslå önskemålet. CS kommer dock att ta upp frågan till diskussion inom NKU. 
 
c) § 85 Diskbråck hos tax 
CS beslutade bordlägga punkten till sitt möte i november. 
 
d) Skrivelse från Svenska Schäferhundklubben gällande index 
Svenska Schäferhundklubben önskar inkomma med förtydliganden och nya fakta när 
det gäller index för rasen och önskar att CS inte fastställer AKs beslut innan klubben 
har hunnit komma in med en överklagan till CS. 
 
CS förde en lång diskussion i ärendet och beslutade att låta Svenska Brukshundklubben 
lämna sitt yttrande i ärendet. 
 
CS beslutade bordlägga ärendet till sitt möte i september. 
 
Protokollet godkändes med undantag av punkten d) och lades till handlingarna. 
 
 
§ 116 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 3-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare och 
Kennelkonsulentkommitté den 31 maj 2017. 
 
b) § 50 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
UKK har lämnat en begäran till CS om att kennelkonsulenterna Ann-Louise Larsson, 
Annelie Stridsberg Sjöberg och Carina Berglund avauktoriseras på grund av inaktivitet. 
 
CS beslutade i enlighet med begäran och tackade konsulenterna för nedlagt arbete 
genom åren. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 117 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr 3-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
1 juni 2017. 
 
Oro i klubbar 
Thomas Uneholt informerade om att det i några klubbar råder viss oro. FK försöker på 
bästa sätt att hjälpa klubbarna att lösa de problem som uppstått. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 118 Information från SKKs ordförande 
 
a) Inbjudan till seminarium om hundars hälsa 
Pekka Olson informerade om att en internationell konferens om hundars och katters 
hälsa ska hållas i Köpenhamn i slutet av september. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Internationellt seminarium om hundars hälsa i London 
Pekka Olson informerade om den konferens som hölls i slutet av juni i London. Ett 20-
tal kennelklubbar deltog tillsammans med representanter för FCIs styrelse. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 119 Information från VD 
 
a) Hundägardagen 21-22 april 2018, samarbete med Stockholmsmässan 
SKK har för avsikt att utveckla sitt samarbete med Stockholmsmässan. Det är ännu 
tidigt i planeringen. Troligtvis kommer projektet att flyttas till 2019. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Flyttinformation 
Flytten går enligt plan och SKKs kansli kommer att vara stäng den 31 augusti, 1 och 4 
september. 
 
CS noterade informationen. 
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c) Sponsoravtal 
SKK har fått erbjudanden från några företag om ett närmare samarbete.  
 
CS beslutade att VD tillsammans med presidiet får mandat att titta närmare på 
förslagen. 
 
d) Uppsägning av uppdrag FCI delegat 
Nalle Jansson som under en lång tid har varit SKKs representant i FCIs och NKUs 
agilitykommittéer har av personliga skäl avslutat sina åtaganden. 
 
CS har uppskattat Nalle Janssons stora engagemang för sin uppgift och skickar ett 
varmt och innerligt tack för det arbete han lagt ner. 
 
e) Försäkringscertifikat 
För information fanns ett försäkringsbevis för VD och styrelseansvarsförsäkring. 
 
CS noterade informationen. 
 
f) Personalförändringar 
Avdelningen för Avel och Hälsa 
Karin Drotz har slutat och ersatts av Anne Bucksch 
Lotta Olsson har fått en projektanställning på 23 månader 
 
Tävlings- och Utbildningsavdelningen 
Pia Wahlström slutar och ersätts av Johanna Anderkrans 
Malin Zetterberg slutar och tjänsten är utlyst 
 
Post/Växel 
Rolf Ekwall slutar, tjänsten är ännu inte utlyst. 
 
CS noterade informationen. 
 
g) Likviditet 
Likviditeten är god. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 120 SKK/DN 
 
a) DN-beslut 
För information fanns Disciplinnämndens beslut. 
 
CS noterade informationen. 
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b) Funktionär som tilldelats disciplinär åtgärd 
För information fanns beslut från DN om funktionärer som tilldelats disciplinär åtgärd. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 121 SKK/KM 
 
a) Information från ordförande 
En sammanställning över de ärenden som kommittén har hanterat under 
verksamhetsperioden är under bearbetning. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 122 SKK/AGRM 
 
a) Minnesanteckningar nr 3-2017 
Minnesanteckningar från möte med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
Rashundar/Medlemsrekrytering den 16 maj 2017. 
 
b) Information från ordförande 
 
Uppfödarbanner 
Arbetsgruppen har under en tid arbetat med en banner som uppfödare kan ladda ner 
på sina hemsidor. Efter några smärre justeringar kommer den att lanseras inom kort. 
 
CS noterade informationen. 
 
Länsklubbstävlingen 
Tävlingen som skulle ge möjlighet till länsklubbarna att värva fler medlemmar gav inte 
det positiva resultat som arbetsgruppen hade hoppats. Det har inte gått att utse en 
vinnare. En enkät med några frågeställningar kring tävlingen ska skickas ut till 
länsklubbarna. 
 
CS noterade informationen. 
 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 123 Svenska Kynologiska Akademin 
 
a) Protokoll nr 3-2017 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kynologiska Akademin den 9 maj 2017. 
 
b) Information från ordförande 
 
Flytt av museum och bibliotek 
Både museet och biblioteket har kommit en lång bit på väg när det gäller packning och 
flytt till det nya kansliet. 
 
Vissa föremål som kräver extra försiktighet har hanterats av ett företag med 
specialistkompetens. 
 
Invigning av SKKs kansli, museet och biblioteket kommer ske den 17 och 18 november.  
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 124 Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner 
 
a) Brev från  – klagomål över hantering av ett ögonärende 

 har i brev till CS beskrivit hur hans ärende har hanterats av SKKs 
kansli.  
 
CS uppdrog till Ulf Uddman att undersöka ärendet och besvara brevet. 
 
 
§ 125 Internationella frågor 
 
a) Förslag till FCIs generalförsamling samt bildande av nya FCI-kommittéer 
Förslag har kommit från Finska Kennelklubben om att föreslå FCIs generalförsamling 
att bilda en Rallylydnadskommitté.  
 
CS beslutade stödja förslaget. 
 
b) Motion till FCIs generalförsamling angående antal internationella 
 utställningar 
Motionen föreslår en reglering av hur många internationella utställningar respektive 
medlemsland ska kunna ansöka om. Förslaget får inte ett enhälligt stöd bland de 
nordiska kennelklubbarna. 
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Efter en kortare diskussion beslutade CS att motionen inte ska lämnas in. 
 
b) FCI Generalförsamling, Tyskland 
Pekka Olson informerade om att årets generalförsamling hålls den 6-7 november i 
Leipzig, Tyskland. 
 
FCIs styrelse kommer då bl.a. att presentera ett nytt förslag till en uppdelning av 
kennelklubbarna i Europa. Uppdelningen blir i tre delar; Sydeuropa och 
Medelhavsländerna, Norr- och Västeuropa samt Central- och Östeuropa. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) FCIs Europasektions Generalförsamling, Ukraina 
Pekka Olson informerade om att årets generalförsamling hålls den 28 augusti i Kiev, 
Ukraina. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 126 Ekonomi 
 
a) Delårsbokslut 30 juni 2017 
Ulf Uddman redogjorde för delårsbokslutet per den 30 juni 2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 127 Presidiefrågor 
 
a) Utnämning av allrounddomare 
SKKs presidium har beslutat att auktorisera Eva Nielsen som allrounddomare. 
 
CS beslutade fastställa presidiets beslut. 
 
b) Överklagan av UKK-beslut för parning av tik över 7 år 

har överklagat UKKs beslut om att inte få dispens för att para en 
tik som fyllt 7 år. 
 
Presidiet har efter att ha inhämtat information i ärendet beslutat att avslå 
överklagandet. 
 
CS beslutade fastställa presidiets beslut. 
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§ 128 Novus-rapporten 
 
CS beslutade bordlägga punkten till nästa möte. 
 
 
§ 129 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att ingen sådan punkt fanns i detta protokoll. 
 
 
§ 130 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls den 29 september. 
 
 
§ 131 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Annica Uppström   Bengt Pettersson 




