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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 29 april 
2020, via Google Meet. 
 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt, Maritha Östlund-Holmsten, Bengt Pettersson 
Bo Skalin, Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Magnus Jensen, Ove Johansson 

Suppleanter: 

Anna Fors Ward (§ 46 – delar av § 52, § 54-79), Kurt Nilsson, Birgitta Bernhed, Jörgen 
Oinonen 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson 
 

Anmält förhinder:  

Åsa Blomqvist, personalrepresentant 
 

Protokoll 

Annika Klang 
 
 

§ 46 Sammanträdet öppnas 

 
Pekka Olson, hälsade de närvarande välkomna och öppnade sammanträdet, som även 
denna gång sker på distans. 
 
 
§ 47 Val av justerare 
 
Bengt Pettersson och Bo Skalin utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 
  

SKK/CS nr 4-2020 

2020-04-29 
§ 46 - 79 
 



  

SKK/CS nr 4-2020 
2020-04-29 

Sida 2/23 
 
 

 
 
§ 48 Föregående protokoll 
 
Protokoll nr 7-2019 
 

a) § 168 b) – Protokollsutdrag AK nr 3-2019, § 74 Riktlinjer för erkännande av 
nya raser 

AK fick efter CS möte i november 2019 i uppdrag att göra några smärre justeringar i sitt 
förslag till Riktlinjer för erkännande av nya raser. Ett nytt justerat förslag 
presenterades. 
 
CS beslutade att godkänna det nya förslaget. 
 
Protokoll nr 1-2020 
 

b) § 6 f) – Annonsering i Brukshunden nr 1-2020 
CS har tagit del av svar från den koncern som annonserat om en kastrationskampanj i 
Brukshunden. 
 
CS beslutade att lägga svaret till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 

c) § 11 f) protokollsutdrag SKK/DK nr 1-2020, § 11 Arbetsgruppen för att främja 
exteriör sundhet 

CS har tagit del av överklagande från exteriördomare som blivit avauktoriserad på fyra 
brachycefala raser. Detta på grund av att domaren inte deltagit på två obligatoriska 
konferenser för de brachycefala raserna i februari 2018 respektive november 2019. 
 
CS beslutade att avslå överklagandet och hänvisa till DKs protokoll nr 2-2020 § 27 a) 
där DK beslutat om vad som krävs av domaren för att återfå auktorisation på de 
aktuella raserna. 
 
Protokoll nr 3-2020 
Coronarelaterade frågor 
 

d) Uppdatering av läget samt diskussion gällande verksamhet från den 1 juni 
2020 och framåt 

Ordförande inledde diskussionen om rådande situation. Centralstyrelsen, CS, följer det 
som händer i samhället via myndighetsinformation samt hur det påverkar SKK-
organisationens förutsättningar att bedriva någon form av verksamhet. 
 
CS förde en lång och ingående diskussion om hur man på bästa sätt ska ta ställning till 
och förmedla en tydlig information till medlemsorganisationen. Det är viktigt att ha 
framförhållning vilket verksamheten även kräver när vi har en normal situation i 
landet. 
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CS tog följande beslut: 
Nuvarande restriktioner gäller tom 31 maj 2020. 
”Ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-
organisationen. Det gäller även företag och organisationer som har avtal med SKK eller 
en SKK-ansluten klubb om att arrangera prov, tävlingar eller beskrivningar. Det gäller 
från 27 mars till 31 maj 2020, men kan förlängas vid behov. 
Enda undantaget är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig 
på samma plats och där de närvarande personerna inte har rest dit från en annan del 
av landet eller utlandet. 
Verksamheten bör företrädesvis bedrivas utomhus, men om den sker inomhus så är det 
särskilt viktigt att tänka på smittskyddsåtgärder som tex att hålla rejäla avstånd, 
handtvätt och att inga personer med någon form av sjukdomssymptom eller som tillhör 
någon riskgrupp deltar.” 
 
Gällande klubborganiserad verksamhet som planeras att genomföras från och med 1 
juni 2020: 
Större utställningar och tävlingar kräver ordentlig framförhållning. CS gör 
bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under 
sommaren. 
 

- Samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 31 augusti 2020 
Detta gäller oavsett om regeringen under denna period tar beslut om att 
upphäva beslut om begränsning av antal personer vid allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar.  

 
- Övriga utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 
- Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras. 
- I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar med fler än 50 deltagande personer. 
- Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än 

ovanstående gäller det nya regeringsbeslutet. 
 
- Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas vara på samma plats gäller 

följande för att verksamheten ska kunna genomföras: 
o Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
o Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid 

viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer 
(hundägare, förare, familjemedlemmar, funktionärer, publik m.fl.) som 
kommer att närvara. 

o Verksamheten ska företrädesvis genomföras utomhus och ha en 
regional prägel d.v.s. inga tillresande från andra delar av landet eller 
utlandet. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
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o Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas.  

Det innebär bland annat att:  

 Personer ur riskgrupper inte ska delta, gäller även 
funktionärer.  

 Avstånd ska hållas mellan deltagande personer.  

 Förutsättningar för god handhygien ska finnas. 
 
Vid verksamhet där bortlottningsregler finns kan de användas för att begränsa det 
förväntade antalet deltagande personer.  
 
För verksamhet som inte har befintliga bortlottningsregler kommer SKKs 
Centralstyrelse att utfärda en generell dispens för arrangörer att begränsa 
deltagarantalet. 
 
CS har även uttalat att nationella mästerskap (SM) i olika prov- och tävlingsgrenar inte 
bör genomföras 2020 då gällande restriktioner gör det svårt att genomföra rättvisa 
kval-/uttagningstävlingar samt att ett nationellt mästerskap medför resor från andra 
delar av landet. 
 

e) SM-tävlingar, t.ex. Svenska Stövarklubben med ett flertal uttagningstävlingar 
och final? 

Se text ovan. 
 

f) Dispensmöjligheter vid valpregistrering? 
T.o.m. den 31 maj har SKK medgett en generell dispens från krav i grund- och 
registreringsregler om att, innan parning, komma in med resultat av t.ex. ögonlysning, 
HD, ED och liknande undersökningar samt krav om känd mental status.  
 
CS har fått många olika reaktioner på detta beslut. CS mening är att endast ett fåtal 
uppfödare i slutänden kommer att utnyttja möjligheten.  
 
Efter en kortare diskussion beslutade CS följande: 
Den generella dispensen gäller endast till och med den 31 maj. CS beslutade vidare 
informera Sveriges Veterinärförbund om beslutet. 
 
Detta betyder att berörda uppfödare har ytterligare en tid till förfogande för att hitta 
en lösning för att kunna uppfylla gällande krav för registrering. 
 
Fr.o.m. den 1 juni 2020 gäller det vanliga regelverket för registrering. 
  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/rad-och-information-till-riskgrupper/
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g) Svenska Brukshundklubben ansöker om förlängd tidsfrist att inkomma med de 
prov-, tävlings- och beskrivningsregelverk som SBK är huvudman för, inför 
regelrevideringen 2022, från den 1 januari 2021 till den 1 mars 2021 

CS har tagit del av specialklubbens ansökan om förlängd tidsfrist för berörda regelverk. 
Detta p.g.a. av att SBKs regelkonferenser har skjutits upp från våren 2020 till hösten 
med anledning av corona-pandemin. 
 
CS beslutade att tillmötesgå ansökan och förlänga tidsfristen till senast den 1 mars 
2021. 
 
CS beslutade att uppdra till VD att undersöka vilka praktiska konsekvenser detta kan 
innebära för arbetet med att fastställa de olika regelverken. 
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 49 Presidiefrågor 
 

a) Svenska Brukshundklubben – ansökan om dispens för att flytta 2020 års 
kongress 

Presidiet har lämnat dispens för specialklubben att hålla sin kongress i oktober månad 
på grund av den rådande Corona-pandemin. 
 
CS beslutade fastställa presidiets beslut. 
 

b) Svenska Terrierklubben – återtagande av rasansvar för rasklubb 
Se § 55 b). 
 

c) Beslut tagna av presidiet 
För information fanns beslut som presidiet tagit den 30 mars 2020. 
 
CS beslutade att fastställa presidiets beslut inklusive smärre justeringar som gjorts. 
Besluten finns publicerade på SKKs webbplats.  
 
 
§ 50 Information från SKKs VD 
 

a) Stockholm Hundmässa 2020 
Ulf Uddman informerade om att planen är att starta upp planeringen för att 
genomföra utställningen. Detta innebär dock samtidigt att det finns en risk att 
pandemin finns kvar under hösten.  
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De största leverantörerna, Stockholmsmässan och närliggande hotell, trycker på för att 
få besked och att avtal skrivs. Med anledning av det uppkomna läget så har 
avbokningsregler och force majeure-paragrafer fått en hårdare skrivning. 
  
Ulf Uddman önskar att CS tar beslut om kansliet kan gå vidare med planeringen inför 
utställningen med tanke på den ekonomiska risk som en sent inställd utställning 
innebär. 
 
CS förde en ingående diskussion om rimligheten för att utställningen ska kunna 
genomföras. 
 
CS beslutade att planeringen av utställningen ska fortsätta och att kansliet följer 
erforderliga informationer och rekommendationer från berörda myndigheter. 
Avstämning om möjligheten att arrangera utställningen görs vid CS möte i september. 
 

b) MyDog 2021 
Ulf Uddman har fått information om att MyDog 2021 planeras att genomföras som 
vanligt. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Likviditet 
Ulf Uddman informerade om att SKKs likviditet fortfarande är god. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) Medlemskap – värvningskampanjer för fortsatta och nya medlemskap 
När länsklubbarnas utställningar nu måste ställas in betyder det att SKK kan få en 
medlemsminskning då många blir medlemmar i och med att de ska ställa ut. 
 
En värvningskampanj för att uppmuntra relativt nya medlemmar att stanna kvar i 
organisationen är under utveckling och blir klar i början av maj. 
 
En värvningskampanj för att få nya medlemmar ska också genomföras bl.a. med hjälp 
av SKKs uppfödare. 
 
CS noterade informationen. 
 

e) Ansökan om anslag från regeringen 
Svenska Brukshundklubben och SKK har i brev till Svenskt Friluftsliv uttryckt önskemål 
om att de ska initiera en dialog med berörda myndigheter för att uppnå stödpaket 
även till de ideella föreningar som utgör grunden för friluftslivet i Sverige i likhet med 
vad svensk idrottsrörelse fått. 
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CS noterade informationen. 
 

f) Norsk Kennel Klub, NKK 
Klubben har hamnat i ett kritiskt ekonomiskt läge p.g.a. corona-pandemin. Klubben har 
skrivit ett öppet brev till den norske kulturministern och kulturdepartementet för att 
uppmärksamma situationen för NKK och andra ideella organisationer i Norge som inte 
har möjlighet att ta del av de krispaket som den norska regeringen har tagit fram. 
 
De nordiska kennelklubbarna har kontinuerlig kontakt för att kunna stötta varandra 
med råd och erfarenheter i svåra tider. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 51 Kansli- och personalinformation 
 

a) Genomförd förhandling om eventuell korttidspermittering 
En förhandling med Unionen är genomförd och ett avtal om korttidspermittering finns 
klart. Ännu har inte avtalet behövt användas.  
 
Övriga åtgärder för SKKs personal och verksamheten på kansliet 

1) Uttag av semester och komptid 
2) Möjlighet för många att kunna arbeta hemifrån 
3) Omdisponering av arbetsuppgifter mellan avdelningar 
4) Uppgifter som inte tidigare hunnits med har startats upp, till låg eller mycket 

låg kostnad 
 
Personalen har uttryckt oro för sina jobb men samtidigt också visat att de känner 
förtroende för de åtgärder och den täta information som delges av VD och 
ledningsgruppen. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Extraanställd timpersonal och IT-konsulter 
All extraanställd timpersonal och IT-konsulter har sagts upp.  
Det enda projekt som fortfarande pågår är slutfasen av projektet digital röntgen. 
Utvecklingen av jaktprovsadministrativt system och utvecklingen av 
utställningsadministrativt system är stoppade. 
 
När det gäller det jaktprovsadministrativa systemet försöker kansliet nu att hitta en 
annan lösning. 
 
CS uppmanade den utsedda IT-arbetsgruppen att ha ett möte på distans. 
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CS uppdrog till ordförande och VD att kalla till möte. 
 
§ 52 Ekonomi 
 

a) Bokslut 2019 – verksamhet i sammandrag 
För information fanns ett sammandrag av SKKs verksamhet för 2019. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Reviderad budget, nr 2 
Ulf Uddman redogjorde för förslag till reviderad budget för 2020. 
 
För att möta de faktiska/förväntade minskade intäkterna, på grund av den pågående 
pandemin, har budgeten för 2020 reviderats i sin helhet. 
 
Vad gäller intäkterna är det främst SKKs centrala del av anmälningsavgifterna till 
utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar som påverkar budgeten med att antalet 
starter 2020 minskar med 150 000. Totalt minskas budgeterade intäkter med 6,2 mnkr. 
 
På kostnadssidan minskas de budgeterade kostnaderna med 12,4 mnkr. Detta för att 
möta de faktiska minskade intäkterna enligt ovan. 
 
Kort kan sammanfattas att 2020 blir ett förlorat år då huvuddelen av planerade 
utbildningar och utvecklingar har skjutits på framtiden. Vidare har 
personalkostnaderna minskats främst genom att planerade satsningar inom 
Medlemsservice och Marknad inte verkställs, att inte alla föräldraledigheter fylls upp 
med vikarier samt att det centrala löneavtalet förlängts från 1 april till senare i höst.  
 
Alla kommittéer kommer att uppdateras av respektive kommittésekreterare med en 
ny budget, och detta kommer självklart sedan få konsekvenser på alla delar i 
respektive verksamhetsplan 2020-2021 inte kommer att bli uppfyllda.  
 
Budgeten för Stockholm Hundmässa har minskats, vilket betyder att vissa funktioner 
inte kommer att finnas tillgängliga 2020. 
 
Den tänkte preparandkursen för 2021 föreslås flyttas till 2022. 
 
CS diskuterade ingående det reviderade förslaget till budget för 2020.  
 
CS beslutade att godkänna förslaget till reviderad budget och tackade för nedlagt 
arbete. 
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§ 53 Sammanträdet ajourneras 
 
Ordförande ajournerade mötet för lunch kl. 12.15. 
 
 
§ 54 Sammanträdet återupptas 
 
Ordförande avslutade ajourneringen kl. 13.00 och sammanträdet återupptogs. 
 
 
§ 55 Skrivelser som rör läns- och specialklubb 
 
Maritha Östlund-Holmsten anmälde jäv och lämnade sammanträdet. 
 

a) Svenska Boxerklubben – Angående regelrevidering av utställnings- och 
championatsregler 

CS har tagit del av rasklubben brev till Svenska Brukshundklubbens, SBK, utskott för 
avel och hälsa. Rasklubben beskriver hur de uppfattar utskottets hantering av tidigare 
regelrevideringar. Rasklubben upplever inte att specialklubben har varit tillräckligt 
öppen och transparent i sitt agerande. 
 
CS beslutade att vid ett kommande möte mellan SKKs ordförande, VD och SBKs 
ordförande och generalsekreterare höra deras synpunkter. Brevet lades därefter till 
handlingarna. 
 

b) Överklagan gällande Svenska Terrierklubbens återtagande av rasansvaret för 
Jack Russell Klubben  

Rasklubben överklagar i brev till CS beslutet om att Svenska Terrierklubben återtagit 
rasansvaret för jack russell terrier. 
 
Ove Johansson, ordförande i Föreningskommittén, FK, redogjorde för bakgrunden till 
och FKs agerande i ärendet. 
 
CS har tagit del av ett stort material som diskuterades ingående. 
 
CS fann inte några nya fakta som ändrar tidigare beslut. 
 
CS beslutade att avslå överklagandet. 
 
CS beslut får nedanstående konsekvenser: 
I princip alla klubbar inom SKK-organisationen är självständiga juridiska personer, men 
de styrs av de stadgar som ska fastställas av överordnad klubb och klubbens 
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medlemmar har att följa SKKs grundregler. Av SKKs typstadgar framgår att 
underordnad klubb har att följa anvisningar från överordnad klubb.  
 
När en specialklubb återtar rasansvaret från en rasklubb (eller när SKK återtar ansvar 
från en ras- eller specialklubb) blir det omöjligt för klubben att arbeta för att uppfylla 
stadgarnas mål- och verksamhetsparagrafer. Det normala är därför att den klubb som 
återtar ett delegerat ansvar även begär vilandeförklaring av den underordnade 
klubben i enlighet med praxis inom SKK-organisationen. Alternativen för den 
underordnade klubben är att acceptera vilandeförklaringen, eller att inte göra det.  
 
Väljer rasklubben att acceptera vilandeförklaringen ska de tillgångar (fysiska som 
ekonomiska) överföras till överordnad klubb som förvaltar dem under en initial 
tidsperiod av fem år. Om det under denna femårsperiod finns förutsättningar att starta 
upp verksamheten i rasklubben ska samtliga klubbens tillgångar återföras i samband 
med återstarten. Fortsätter femårsperioden utan att intresse eller förutsättningar för 
en återstart finns kan den överordnade klubben antingen förlänga vilandefristen eller 
lägga ned klubben. Läggs rasklubben ned ska dess tillgångar användas i syfte att 
uppfylla rasklubbens stadgars mål- och verksamhetsparagrafer – alltså – tillgångarna 
ska tillfalla den aktuella rasen.  
 
Dessutom ansvarar den överordnade klubben i en sådan situation för att 
medlemmarna i den underordnade klubben behåller ett medlemskap inom SKK-
organisationen så att inte möjligheten att delta i aktiviteter eller registrera valpar går 
förlorad för dem.  
 
Väljer klubben att inte acceptera vilandeförklaringen bör den uteslutas ur 
organisationen av överordnad klubb. Rasklubben blir i det läget en förening utanför 
SKK-sfären och tar med sig sina tillgångar ut ur organisationen. Ett sådant 
tillvägagångssätt står i strid med SKKs grundregler 1:2 och 1:3. De personer som vidtar 
en sådan åtgärd kommer att anmälas till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av 
nämnda grundregler.  
 
Formerna för en eventuell överlämning av rasklubbens tillgångar sker efter 
överenskommelse mellan ras- och specialklubb. Om parterna önskar SKKs stöd i en 
sådan process kan Föreningskommittén vara behjälplig. 
 

c) E-post från representant i Jack Russell Klubbens styrelse 
Rasklubben har i e-postbrev ställt frågor som rör framtida klubbverksamhet. 
 
CS beslutade uppdra till Föreningskommittén att besvara frågorna. 
 
Maritha Östlund-Holmsten anslöt till sammanträdet igen efter att via e-post fått 
information om att punkterna var klara. 
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§ 56 Förvaltningsberättelse för 2019 
 
Ulf Uddman redogjorde för förvaltningsberättelsen för 2019.  
 
CS beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen för 2019. 
 
 
§ 57 Frågor som rör läns- och specialklubbar, forts. 
 

a) Svenska Brukshundklubben, SBK – Riktlinjer för prov, tävlingar utställningar 
och mentalverksamhet 

CS och presidiet har tagit del av information som SBK skickat ut till sina arrangörer 
gällande vilken verksamhet som kan bedrivas inom specialklubbens område. 
Informationen är baserad på information som publicerats på SKKs webbplats. 
 
CS fann informationen omfattande och utförlig. 
 

b) Svenska Brukshundklubben, SBK – Generella dispenser under 2020 
SBK ansöker om generella dispenser enligt nedan: 
 
Kommittén för hundars mentalitet 

- Att tjänstgöringskraven som anges i regelverken för korning respektive 
mentalbeskrivning hund utgår år 2020. 

- Ålderdispens för hundar över 48 månader avseende stambokfört MT under 
2020 

- Förändrade prioriteringsregler vid mentalbeskrivningar och mentaltest med 
anledning av reserestriktioner 

 
Prov- och Tävlingskommittén 

- Att tjänstgöringskraven som anges i regelverket för Brukshundklubbens prov 
och tävlingar utgår år 2020. 

- Tävlande för hundar över 18 månader utan MH.  
 
CS beslutade att fastställa dispenser enligt ovan och uppdrog till KHM respektive PTK 
att klargöra detaljerna. 
 

c) Svenska Nose Work Klubben – Skrivelse gällande SBKs Kongsök 
 
CS beslutade bordlägga frågan till nästa möte i juni månad. 

 
d) Inbjudan till Representantskapsmöte 2020 – Sveriges Hundungdom, SHU 

CS har mottagit en inbjudan till att delta på SHUs representantskapsmöte i september 
2020. 
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CS beslutade att delta med en representant, om mötet kommer att kunna 
genomföras.  
 
CS uppdrog till vd-assistenten att informera SHU. 
 
 
§ 58 Skrivelser som rör myndigheter 
 

a) Brev till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 
Djurskyddet Sverige, World Animal Protection Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, 
Sveriges Veterinärförbund, Djurens Rätt och Svenska Kennelklubben har i en 
gemensam skrivelse till MSB begärt en ändring i föreskriften om samhällsviktig 
verksamt. 
 
Organisationerna vill uppmärksamma MSB på att djurskyddet kraftigt kan komma att 
försämras om inte Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig 
verksamhet (MSB FS 2020:3) utvidgas med fler former av djurhälsovård. I nuvarande 
föreskrift är endast djurhälsovård för tjänstevård upptagen som samhällsviktig 
verksamhet enligt § 3.  
 
Organisationerna föreslår att paragrafen ändras till: 
 
” c. djurens hälso- och sjukvård för livsmedelsproducerande djur, tjänstedjur och 
servicedjur, samt akut sjukvård för alla djur som hålls av människor” 
 
CS noterade informationen. 
 
Naturvårdsverket 
 

b) Yttrande över Jakttidsöversyn 2019/2020, NV-08122-1B 
För information fanns remissvar på ovanstående remiss. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 59 SKK/DK 
 

a) Protokoll nr 2-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 18 
mars 2020. 
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b) Ny allrounddomare 
SKK har fått slutlig information från FCI om att exteriördomare Svante Frisk nu är 
internationell allround-domare. 
 
CS noterade informationen och gratulerar! 
 

c) BIS-domare Stockholm Hundmässa 2021 
Thomas Uneholt redovisade förslag från arbetsgruppen.  
 
CS diskuterade kring förslaget och beslutade uppdra till arbetsgruppen att återkomma 
med ytterligare förslag till CS möte i juni. 
 

d) Information från ordförande 
 
Online-utställningar 
Thomas Uneholt gav en kort information om det snabbt växande fenomenet 
utställningar online. 
 
Brev har skickats till svenska exteriördomare med en uppmaning att tänka sig för innan 
man deltar i sådana evenemang.  
 
Se även § 60 c). 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 60 SKK/UtstK 
 

a) Protokoll nr 5-2019 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 12 februari 2020. 
 

b) Protokollsutdrag § 14, Utställningsprogram ansökningar/ändringar 
För information fanns utställningsprogram ansökningar/ändringar. Smärre justeringar 
har gjorts sedan tidigare beslut tagits. 
 
CS noterade informationen. 
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c) Information från ordförande 
Nedanstående förslag har sammanställts av ordförande i Domarkommittén och 
Utställningskommittén för att skickas ut till klubbar. 
 
Online-utställningar 
I dessa tider då Covid-19 hindrar oss från att träffas fysiskt i stort sett i alla 
sammanhang, är den digitala världen ett alternativ till att lära sig mer inom olika 
genrer. Aktiviteter online är populära och förekommer i flera sammanhang, även inom 
hundsporten. 
 
Det börjar nu förekomma "utställningar" online. De kan vara roliga och lärande, men 
får inte förväxlas med vare sig en officiell eller inofficiell utställning. Denna form av 
”utställning” är knappast förenlig med god kynologi och den seriösa hundsport som 
SKK står för och är förstås inte meriterande i något sammanhang. SKKs auktoriserade 
domare ombeds att förhålla sig till SKKs regler och anvisningar samt FCIs reglemente 
och inte agera ”domare” på dessa online-utställningar. Detta har meddelats samtliga 
auktoriserade domare via brev från SKKs Domarkommitté.  
 
SKK ser dock positivt på att anordna olika aktiviteter online som både kan vara roliga 
och lärande i dessa tider. 
 
Här kommer några tips på digitala aktiviteter online: 
 

 galleriutställning, liknande fotoutställningar, där Bästa Bild (Best PIC) utses. 
Bilderna kan delas in i kategorier och tävla sig fram till ett slutligt "Best PIC In 
Show", eller annan benämning. 

 galleriutställning, liknande konstutställningar, där Bästa Tavla utses. Tavlorna 
kan delas in i kategorier - olja, akvarell, litografi, konstblad etc., och tävla sig 
fram till ett slutligt "Best ART in Show", eller annan benämning.  
 

 fototävling om Bästa Bild på hund i naturen, Bästa Bild på hund från olika 
tävlingsmoment (bruks, skydd, agility, nose work, rallylydnad, freestyle, 
utställning) osv. 
Bilderna tävlar i olika grupper fram till ett slutligt "Best PIC in Competition", 
eller vad som passar bäst. 
 

 fototävling om Uppfödares bästa bilder från valplådan, tik med valpar osv.  
Bilderna tävlar i olika grupper fram till ett slutligt "Best Breeders PIC in Show", 
eller vad som passar bäst.  

 
 fototävling typ "Frimärkstävlingen" som blev så otroligt uppskattad - kanske i 

en form med olika raser, vacker huvudbild, vänligast uttryck eller vad som 
passar bäst.  
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Här kan vi ge alla duktiga amatörfotografer en chans att verkligen synas. Det 
finns en skatt av foton runt om i landet som här kan ges den uppmärksamhet 
de förtjänar. 

 
 Tips!  

Använd medier till att göra intervjuer med våra "gamla", och även nyare, 
domare och ta till vara på deras erfarenheter. De kan t.ex. presentera fina 
hundar de dömt med bilder och förklaringar till hundens fel och förtjänster.  
 
Det finns fler idéer kring detta, kanske är det nu en lämplig tidpunkt att påbörja 
ett arbete med att bevara gammal kunskap som finns hos så många. 
När äldre domare, och inte att förglömma ”gamla” uppfödare är borta, så är 
även all deras kunskap och erfarenhet också borta. Erfarenheter som det tagit 
en livstid att förvärva, finslipa och utveckla. 

 
CS fann förslagen bra och informativa. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 
 
§ 61 SKK/PTK 
 

a) Information från ordförande 
 
Möte med verksamhetsklubb 
PTK kommer att ha ett möte med Nose Work Klubben i början av maj månad. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 62 SKK/JhK 
 

a) Protokoll nr 1-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
18 februari 2020. 
 

b) Protokollsutdrag § 5 – ledamöters uppdrag 
Kommittén har beslutat att utse Henrik Barnekow till vice ordförande i 
Jakthundskommittén. 
 
CS noterade informationen. 
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c) Protokollsutdrag § 9 – inkomna skrivelser/ärenden 
Svenska Älghundklubben har till JhK ställt en förfrågan om utökat datautbyte med SKK. 
 
CS beslutade uppdra till VD att undersöka detta och återkomma. 
 

d) Specialklubben för Skällande Fågelhundar – regler för jaktprov, engelsk 
version 

Specialklubben har översatt regler för jaktprov till engelska. 
Regelverket är översänt till FCI för godkännande. 
 
CS noterade informationen. 
 

e) Svenska Älghundklubben – regler för jaktprov, engelsk version 
Specialklubben har översatt regler för jaktprov till engelska. 
Regelverket är översänt till FCI för godkännande. 
 
CS noterade informationen. 
 

f) Information från ordförande 
 
Svenska Älghundklubben - dispens 
Jakthundskommittén har beslutat bifalla ansökan från Svenska Älghundklubben om 
möjlighet för älghundar att starta på jaktprov under säsongen 2020-2021, utan krav på 
utställningsmerit. Ansökan har motiverats med att Corona-pandemin försvårat 
möjligheten att ställa ut hundar, då de flesta utställningar blivit inställda.  

 
CS noterade informationen. 
 
Möte med Svenska Jägareförbundet 
Enligt tradition kommer möte att hållas med representanter från SKK och förbundet, 
denna gång på distans. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 63 Nationella Dopingkommissionen 
 

a) Positivt dopingprov – Stockholm Hundmässa 2019 
Ärende som behandlats av Svenska Kennelklubbens ledamöter i Nationella 
Dopingkommissionen avseende dopingprov via urinprov från hund som deltagit vid 
Stockholm Hundmässa 2019. Analys har visat på förekomst av substansen 
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pseudoefedrin, som enligt Nationellt dopingreglemente för hund är en otillåten 
substans. 
 
Mot bakgrund av tillgängliga underlag konstaterar CS att brott mot punkt 7, Doping 
och andra otillbörliga förhållanden, i SKKs Allmänna regler för utställningar, prov, 
tävlingar samt beskrivningar har skett. 
 
CS beslutade att de resultat Taxette’s Alexandria, FI11979/16 erhöll vid deltagande vid 
Stockholm Hundmäss 2019-12-15 stryks. 
 
Beslutet förklarades omedelbart justerat samt att hundens nuvarande avstängning 
upphör. 
 

b) Information från ledamot 
För närvarande har kommissionen få ärenden att behandla. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 64 SKK/UK 
 

a) Protokoll nr 1-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 14 februari 2020. 
 

b) Information från ordförande 
 
Hundcollege 
Det påbörjade pilotprojektet med hundcollege är beroende av att frågan lyfts till 
berörd myndighet av SKKs VD. 
 
VD noterar informationen och kommer att agera i frågan. 
 
Digitala utbildningar 
Med anledning av rådande situation är det fler pågående distansutbildningar än 
normalt. 
 
CS noterade informationen. 
 
SKK Play 
SKK Play skjuts fram till 2021. 
 
CS noterade informationen. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 65 SKK/AK 
 

a) Protokoll nr 1-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 7 
och 8 februari 2020. 
 

b) Information från ordförande 
Vid sitt senaste möte som var digitalt användes verktyget Zoom med gott resultat. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 66 SKK/KSS 
 

a) Protokoll nr 1-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för samsyn 
och exteriör sundhet den 18 februari 2020. 
 

b) Sammanställning av material rörande BOAS 
För information fanns en sammanställning av artiklar och material rörande BOAS. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 67 SKK/KHM 
 

a) Protokoll nr 1-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars 
mentalitet den 29 januari 2020. 
 

b) Information från ordförande 
Stort antal BPH-beskrivningar har ställts in, ca 1/3 jämfört med 2019. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 68 SKK/UKK 
 

a) Protokoll nr 1-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 7 februari 2020. 
 

b) Överklagande av UKK-beslut, UKK nr 5-2019, § 112, R23/19 
Ägare till hund född i Serbien med EU-pass utfärdat i Bulgarien överklagar beslut om 
att inte få hunden registrerad i SKK. 
 
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet. CS konstaterar att valpen förts in till 
Sverige på ett sätt som strider mot införselbestämmelserna. Serbien är enligt 
Jordbruksverket ett så kallat ”Icke listat land utanför EU” och då gäller särskilda villkor 
för införsel till Sverige. 
 
CS finner ingen anledning av ändra UKKs beslut. 
 
CS beslutade avslå överklagan. 
 

c) Information från ordförande 
 
Kommittémöte 
Kommittémöte har hållits på distans med gott resultat. 
 
CS noterade informationen. 
 
UKKs delegeringsordning 
Med anledning av den rådande pandemin kommer det att i vissa fall bli svårt att uppnå 
de åtaganden som kommittén har enligt gällande delegeringsordning. 
 
CS konstaterar att detta gäller alla kommittéer och arbetsgrupper. Det kommer att 
finnas uppgifter som helt enkelt inte kommer att kunna genomföras eller hinnas med 
till nästa Kennelfullmäktige p.g.a. pandemin. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 69 SKK/KUS 
 

a) Protokoll nr 1-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för 
Uppfödarsamverkan den 18 februari 2020. 
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b) Information från ordförande 

 
Enkät till uppfödare 
Kommittén håller på att utarbeta sammanlagt tre enkäter som ska skickas ut till 
uppfödare för att på så sätt få en bättre bild av uppfödarnas behov när det gäller 
stöttning från SKK. 
 
CSF noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 70 SKK/FK 
 

a) Protokoll nr 2-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
6 mars 2020. 
 
b) § 26 b) Ärende gällande specialklubb 
Ove Johansson, ordförande i FK, redogjorde för FKs rekommendation om hur klubbar 
på bästa sätt ska göra protokoll och tagna beslut tillgängliga för sina medlemmar.  
 
Som en hjälp till klubbar finns även Föreningspaketet på skk.se att söka information 
från.  
 
CS noterade informationen. 
 

b) Information från ordförande 
 
Förenklade års- och fullmäktigemöten 
Till dags dato är 24 förenklade årsmöten och 14 förenklade fullmäktigemöten 
inbokade. Några av dessa möten är avklarade. FK kan konstatera att det varit fler 
deltagare på de digitala mötena än vid de fysiska. 
 
FK har sitt nästa möte i mitten av maj där kommittén fortsätter med att se över 
tilldelade projekt. Även detta möte hålls på distans. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 71 SKK/DN 
 

a) Protokoll 14 februari 2020 
För information fanns protokoll från den 14 februari 2020. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Protokollsutdrag § 28 och § 30 
För information fanns protokollsutdrag, § 28 och § 30. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) DN-beslut 
För information fanns DN-beslut. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) DN - funktionärer 
För information fanns lista med funktionärer som fått disciplinär åtgärd. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 72 SKK/AG Standard 
 

a) Protokoll nr 3-2019 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
standardfrågor den 4 november 2019. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

b) Protokoll nr 1-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
standardfrågor den 28 februari 2020. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 73 Svenska Kynologiska Akademin 
 

a) Information från ordförande 
 
Akademins utställningar 
Med anledning av Corona-pandemin så kommer den pågående utställningen Hundar 
för hundra år sedan pågå till efter sommaren.  
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 74 Nordiska frågor 
 

a) Nordiska Mästerskap 2020 
De nordiska kennelklubbarna har gemensamt kommit överens om att ställa in alla 
nordiska mästerskap för 2020 och skjuta fram dem till 2021. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 75 Internationella frågor 
 
FCI 

a) FCI General Committee – Decisions 
För information fanns information om beslut tagna av FCIs styrelse den 26-27 februari 
2020. 
 
CS noterade informationen. 
 
Rapporter 

b) Rapport från FCI Agility Commission 1-2 februari 2020 
För information fanns rapport från FCIs Agility Kommission den 1-2 februari 2020 i 
Tallinn. 
 
CS noterade informationen och tackade för en välskriven rapport. 
 
 
§ 76 Statistik 
 

a) Registreringsstatistik 
CS konstaterar att det är en fortsatt uppgång när det gäller antalet registrerade 
hundar i SKKs register. 
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b) Medlemsstatistik 

CS konstaterar även på medlemssidan en liten men dock ökning av antalet 
medlemmar. 
 
 
§ 77 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att § 48 d)-f) inte får offentliggöras förrän besluten delgivits klubbarna 
den 4 maj 2020. 
 
 
§ 78 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde ska hållas den 8-9 juni, med reservation för hur situationen 
utvecklar sig framöver. 
 
 
§ 79 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Bengt Pettersson   Bo Skalin 
 


