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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-11-
05-06 på Hotell Continental i Ystad 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Nils Erik Åhmansson, ordf., Mats Stenmark, Pekka Olson, Göran Bodegård, Britt-Marie 
Dornell, Annica Uppström, Per-Inge Johansson (deltog endast 5 november), Bo Skalin 
och Bengt Pettersson  
 

Suppleanter: 

Maritha Östlund-Holmsten, Freddy Kjellström, Thomas Uneholt och Eva Lejdbrandt 
 

Adjungerade: 

Ulf Uddman, Kjell Svensson och Åsa Blomqvist. Helena Nyberg deltog den 6 november 
under förmiddagens överläggningsärenden. 
 

Anmält förhinder:  

Åke Hedhammar 
 

Protokoll: 

Annika Klang 
 
 
§ 117 Sammanträdet öppnas 
 
Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens sammanträde och vände sig 
särskilt till SKKs valberedning som under CS möte kommer att ha samtal med alla 
ledamöter i styrelsen. Ordförande förklarade sammanträdet för öppnat.  
  

SKK/CS nr 5-2014 
2014-11-05-06 
§ 117 - 142 
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§ 118 Val av justerare 
 
Britt-Marie Dornell och Annica Uppström utsågs att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
 
 
§ 119 Föregående protokoll nr 4-2014 
 
  § 92 - § 65 – Svenska Hundfreestyleklubben, tävla och döma samma dag 
  Göran Bodegård önskar i en kommentar att Framtidsgruppen uttalar sig 
  om freestylesportens utveckling från en kynologisk synvinkel. CS förde en 
  diskussion om sporten och konstaterande att det är en aktivitet som 
  lockar ungdomar in i vår organisation och att den också har en stor 
  publik. Det ligger mycket arbete och träning bakom innan ett  
  freestyleprogram kan framföras. Framtidsgruppen har fortfarande  
  mycket arbete framför sig och har ännu inte några färdiga förslag för 
  enskilda detaljer i utredningen. 
 
  CS noterade informationen. 
 
  § 94 d) Tillträdesförbud  
  Nils Erik Åhmansson gav en kort bakgrund till ärendet.   
   är inte medlem i SKK varför DN inte kan ta upp ärendet och 
  besluta om disciplinär påföljd. Idag är det bara möjligt att utfärda  
  tillträdesförbud för upp till ett (1) år, vilket i vissa fall inte kan anses 
  tillräckligt. 
 
  SKK har skickat ett brev till FCI med krav på att personen ska stängas av 
  från att kunna delta på evenemang i Europa. FCI har styrelsemöte under 
  november månad varför vi får vänta på svar. 
 
  I sammanhanget diskuterade CS också tillträdesförbudet för  
   (§ 101 b)).  är medlem i SKK. DN har beslutat 
  om disciplinär åtgärd samt att en dom i tingsrätten har utdömts. CS anser 
  dock i detta fall att DN behöver göra en justering i sin skrivning. 
 
  CS beslutade uppdra till ordförande och vd att föra en diskussion med DN 
  om möjligheten till ett utökat tillträdesförbud/utökade befogenheter för 
  CS. Det blir sedan en fråga för nästa Kennelfullmäktige att besluta  
  om. 
 
  Båda personerna har överklagat respektive tillträdesförbud. CS beslutade 
  att avvisa båda framställningarna. 



  
SKK/CS nr 5-2014 

2014-11-05-06 
Sida 3/28 

 
 

 
 
  § 99 b) – SBK ansökan om bidrag till IPO-VM 
  Ulf Uddman har gjort en genomgång av det redovisade resultatet som 
  visar ett stort underskott. Enligt SBK beror det främst på minskade 
  sponsorintäkter och ökade hotellkostnader för funktionärer. 
 
  Förberedelserna för evenemanget har inte varit problemfria vilket har 
  betytt att SKKs kansli har lagt ned ett oerhört stort arbete för att  
  projektet skulle kunna genomföras på ett bra sätt. 
 
  Tävlingarna genomfördes på ett mycket bra sätt. Funktionärerna var 
  mycket hjälpsamma och gjorde ett mycket bra jobb. 
 
  CS påpekar att det ekonomiska resultatet från evenemanget samt  
  arbetet inför tävlingarna lämnar en del övrigt att önska. CS förde en 
  ingående diskussion om ytterligare medel ska betalas ut till det som 
  SKK redan sponsrat med (bl.a. två möten med FCI Utility Commission och 
  stor hjälpinsats av personal från SKKs kansli).  
 
  CS beslutade att 100 000 kr betalas ut från Landslagsfonden för att täcka 
  en del av förlusten. Tyvärr måste medlen tas direkt från kapitalet då den 
  avkastning som är menat att användas till landslagen inte räcker till. 
 
  § 99 f) -§ 67 Dispenser Magnus Hallberg – hävande av avelsspärr 
  Pekka Olson informerade om att SKK/AK uttryckt att de inte är överens 
  med CS i ovanstående beslut. I sitt nästa protokoll kommer AK att  
  kommentera CS beslut. 
 
  CS noterade informationen. 
 
  § 113 Information från a) ledamöter – Mats Stenmark 
  Göran Bodegård kommenterar i ett brev den pågående  
  allrounddomarutbildningen, bl.a. när det gäller ekonomiska aspekter och 
  utbildningsformen. 
 
  Mats Stenmark informerade om att kommittén diskuterat tidigare  
  synpunkter och gjort vissa förändringar som ska vara till fördel för de som 
  genomgår vidareutbildningen. Utbildning med hjälp av rasgrupps- 
  specialister har genomförts i flera grupper samtidigt som examinationer 
  genomförts inom utvalda raser för att domaren ska bli förtrogen med 
  raser av varierande storlek, typer, hårlag, kroppsbyggnad, funktionssätt 
  m.m. Dessutom har särskild vikt också lagts vid de svenska raserna. 
  De egna kostnaderna för domare i vidareutbildning är betungande. DK 
  har därför höjt reseersättningen något för domare i allroundutbildning. 
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  CS noterade informationen. 
 
  § 113 Information från a) ledamöter – Göran Bodegård 
  Göran Bodegård önskar en korrigering i protokollstexten som gäller 
  solbehandlingar av chinese crested dog: Vid den planerade mönstringen 
  av rasen p.g.a. otydligheter rörande hundarnas hårlag/nakenhet i relation 
  till det aktuella sättet att preparera och presentera rasen vid utställning 
  kommer också effekterna av eventuell solariebehandling undersökas. 
 
  CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 120 SKK/DK  
 
a) Protokoll nr 4-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 3 
september 2014. 
 
b) Protokollsutdrag § 32 – Ansökningar beträffande gruppallrounderutbildning 
Göran Bodegård har i en kommentar vänt sig emot att en person som inte är domare 
kan utses till handledare för gruppallrounderutbildning. 
 
DK har ingående diskuterat frågan och kommit fram till att en handledare bör vara en 
auktoriserad domare. I aktuellt ärende har en justering gjorts. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 121 SKK/SRD-K 
 
a) Protokoll nr 2-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Särskilda 
Domaranvisningar den 28 april 2014. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
b) Protokoll nr 3-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Särskilda 
Domaranvisningar den 26 augusti 2014. 
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c) § 42 Ekonomisk rapport 
Kommittén har gått igenom den ekonomiska rapporten och konstaterade att 
utgifterna ligger väl inom budgetramen. 
 
SRD-K önskar inför nästa budgetperiod avsätta medel för att arvodera domare som 
sköter BSI-presentationer vid länsklubbarnas utställningar. 
 
CS uppdrog till Ulf Uddman att göra en konsekvensanalys med anledning av förslaget. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§122 SKK/UtstK 
 
a) Protokoll SKK/UtstK nr 4-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 10 september 2014. 
 
b)  § 86 b.8) Östergötlands Kennelklubb – Norrköping 2014-05-31-06-01 inte 
  tillåtet att röka E-cigarett i utställningsringen 
Utställningskommittén har ställt sig bakom länsklubbens uttalande om att det inte är 
tillåtet att röka E-cigarett eller annan cigarett i utställningsringen. 
 
CS fastställer att det inte är i enlighet med gällande bestämmelser att röka i 
utställningsringen vare sig det gäller e-cigaretter eller annat. 
 
c) UtstK nr 4-2014 – a) Svenska Boxerklubben - ATIBOX 
Svenska Boxerklubben har skickat en förhandsansökan till SKK/UtstK om att få 
arrangera ATIBOX utställning i Sverige. 
 
UtstK har ställt sig positiv till arrangemanget med motiveringen att man ser det som 
värdefullt ur ett kynologiskt perspektiv. 
 
Utställningskommittén har uttryckt vissa reservationer enligt följande: 
Valpar under fyra månader får inte delta under några omständigheter. 
Ett särskilt resultatregistreringsprogram ska tas fram av SKK som är anpassat efter 
ATIBOX regler 
Manuell registrering av resultat registreras till den högre stambokföringsavgiften, i 
dagsläget 70 kr/hund. 
När det gäller kuperingsfrågan har utställningskommittén vidarebefordrat denna till CS 
för avgörande. 
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CS förde en lång diskussion kring frågan och uttryckte att med arrangörskapet kommer 
vissa regelverk som inte används i vanliga fall och att Sverige får möjlighet att 
konkurrera med andra länder om större internationella evenemang. 
 
Efter omröstning beslutade CS att tillåta kuperade hundar om dessa är kuperade i 
enlighet med lagen i det land hunden kommer ifrån, om tävlingen skulle komma att 
arrangeras i Sverige. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 123 SKK/PtK 
 
a) Protokoll SKK/PtK nr 2-2014 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Prov- och Tävlingskommitté 
den 1 oktober 2014. 
 
Vid det senaste mötet i FCI Herding Commission informerade Katarina Björn om 
arbetet med SKKs policy för träning av vallhundar. En summering översatt till engelska 
distribuerades och uppskattades mycket av övriga deltagare eftersom många andra 
länder står inför precis samma arbete som SKK. 
 
CS noterade informationen och ser med tillfredsställelse att Sverige än en gång kan 
vara föregångare och kan påverka och hjälpa andra länder genom goda exempel. 
 
b) § 40 FCI IPO-VM 2014 
Kommittén har lämnat en ingående rapport från evenemanget som tävlingsmässigt 
genomfördes på ett mycket bra sätt. Berörda domare var mycket nöjda med 
tävlingarna. Se även under § 119. 
 
CS noterade informationen 
 
c) § 44 Regelverk – Svenska Agilityklubben 
PtK/VU har tagit ett slutligt beslut om vilka regler som ska gälla för diplom från och 
med den 1 januari 2015. Reglerna är enligt de principer som gäller för lydnadsdiplom. 
 
CS beslutade fastställa PtK/VUs beslut. 
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d) Ärende behandlat vid SKKs Prov- och tävlingskommitté den 1 oktober 2014 
SKKs presidium har beslutat att avauktorisera  som mot gällande regler 
dömt på World Agility Open Championship 2014. Domaren har vid flera tillfällen 
informerats om att evenemanget inte är arrangerat av någon FCI-erkänd organisation.  
 
Ulf Uddman informerade om att det finns en protestlista på sociala media mot 
beslutet att avauktorisera berörd domare. 
 
CS fastställde presidiets beslut. 
 
e) SBK – brev angående avstängning under utredning,  
SKKs presidium har beslutat att  inte längre har SKKs förtroende för 
sina uppdrag inom organisationen. Bakgrunden har redovisats till  
personligen.  
 
Svenska Brukshundklubben (SBK) har stängt av  från alla officiella 
uppdrag och domarauktorisationen är vilande tills annat meddelas. 
 
CS noterade informationen. 
 
f) Möte med Djurskyddet Sverige 
Bengt Pettersson informerade om att ett bra möte hållits med Djurskyddet Sverige 
angående vallhundsträning. 
 
g) Tjänstehundscertifikat 
PtK har i enlighet med CS uppdrag inlett en diskussion med SBK angående 
Tjänstehundscertifikat Räddningshund. Det finns ingen slutlig lösning ännu. Till CS 
nästa möte ska ett förslag till kunna lämnas. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 124 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr 3-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 13 
augusti 2014. 
 
§ 52 Information – a) ordförande 
JhK har önskemål om att den kommande specialklubbskonferensen ska ge möjlighet 
för diskussion i olika grupper så att t.ex. jakthundklubbarna får sin egen aktivitet. 
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Ulf Uddman informerade om att det vid detta tillfälle blir svårt att få en bra logistik för 
all deltagare. Det finns inplanerat ett block med allmän information där IT-frågor får en 
bra exponering. 
 
CS noterade information 
 
Övrigt 
Britt-Marie Dornell informerade om att Hans Andersson avgått ur kommittén och 
ersätts av Henrik Barnekow. 
 
CS noterade informationen. 
 
Ulf Uddman önskar att kommittén inför 2015 ser över sitt deltagande på jaktmässor då 
de är ekonomiskt kostsamma.  
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 125 SKK/UK 
 
a) Protokoll nr 4-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 18 september 2014. 
 
§ 65 Distansutbildning i hundens beteende 
Handledare är utsedda och ska genomgå sin utbildning i slutet av november. 
Kursstarten för utbildningen blir sedan i mitten av januari. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 71 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse (CS) – pilotprojekt 
 uppfödarutbildning Amstaff 
Ett möte har hållits mellan SKK/UK och representanter för Svenska Terrierklubben 
kring en förutsättningslös diskussion om hur hantera eventuella problem kring hundar 
av terriertyp, genom en eventuell anpassning av uppfödarutbildningen. 
 
Gruppen har diskuterat vilken målgrupp en eventuell utbildning ska rikta sig till för att 
hitta en möjlig väg framåt. Terrierklubben tror inte att problemet ligger i 
uppfödarkretsen eller bland SKK-anslutna hundägare generellt, utan snarare bland 
hundägare till blandrashundar av terriertyp, vilka kan vara svårare att nå med en 
utbildningsinsats. 
 
SKK/UK ser ett värde i att kunna visa att utbudet av uppfödarutbildningar sker i form 
av fysiska kurser och digitala webbkurser. Tyvärr tenderar samarbetet uppfödarna 



  
SKK/CS nr 5-2014 

2014-11-05-06 
Sida 9/28 

 
 

 
emellan att minska vilket missgynnar det viktiga arbetet med erfarenhetsutbyte och 
kunskapsöverföring mellan uppfödare av olika raser.  
 
Gruppen har diskuterat olika förslag och föreslår bl.a. att förutom den generella 
uppfödarutbildningen, som UK arbetar med, kan en specialmodul för specialklubbarna 
läggas till grundutbildningen. Specialmodulens innehåll ägs och utformas av 
specialklubben i samverkan med UK för att få ungefär samma språk och utformning 
som den generella utbildningen.  
 
Terrierklubben har fått tillgång till utbildningen ”Beteende hund” för att bilda sig en 
uppfattning om innehållet och upplägget för att se hur en webbaserad utbildning är 
upplagd för att eventuellt kunna ta fram en specialmodul.  
 
Arbetet fortsätter och det finns anledning att längre fram återkomma till frågan. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 126 SKK/KHM 
 
a) Protokoll SKK/KHM nr 4-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars 
Mentalitet den 2 september 2014. 
 
§ 62 e) BPH nuläge och framtid 
Kommittén önskar genomföra en konferens för beskrivare under 2015, vilket inte 
budgeterats för. Kommittén äskar ytterligare medel för detta (ca 220 000 kr). 
 
Ulf Uddman informerade om att summan inte finns med i det förslag till reviderad 
budget som CS ska diskutera senare under dagen.  
 
Ulf Uddman föreslår att kommittén inom befintlig budget får i uppdrag att omfördela 
avsatta medel för att ge utrymme för att arrangera en konferens 2015 för beskrivare.  
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 65 Nomenklaturprojekt 
Kommittén har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta med nomenklatur och 
terminologi gällande mentalitet. Detta för att synliggöra och förtydliga den 
nomenklatur som används inom organisationen när det gäller mentalitet.  
 
CS noterade informationen. 
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§ 127 SKK/UKK 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 27 augusti 2014. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 128 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr 3-2014 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
27 augusti 2014. 
 
§ 66 b) Rasansvar för Petit Bleu de Gascogne 
SKK/FK har återtagit rasansvaret för ovanstående ras då Specialklubben för Drivande 
Vildsvinshundar inte kunnat svara på frågan om hur rasen används vid vildsvinsjakt. 
Rasen finns nu på listan över raser som inte har någon klubbtillhörighet. 
 
Jakthundskommittén påpekar att med anledning av ovanstående beslut påverkas 
rasens championatregler för SE UCh och SE JCh. De har krav på provmerit från prov för 
drivande vildsvinshundar där endast raser som tillhör SSDV får delta. Konsekvensen av 
beslutet blir nu att rasen flyttas från de reglerna. 
 
Ulf Uddman informerade om att det tyvärr finns raser som hamnar i ingenmansland 
(limbo) när en specialklubb säger nej till att ta rasansvaret. Det som bör diskuteras är 
om dessa raser ändå ska få möjlighet att delta på rasspecifika prov utan att 
specialklubben behöver ta rasansvaret för denna ras? 
 
CS beslutade att detta är en principfråga som bör tas upp som ett överläggningsärende 
vid ett kommande CS-möte. 
 
Information/diskussion om verksamhetsklubbar 
Per-Inge Johansson informerade om Svenska Kennelklubbens nya verksamhetsklubbar. 
 
Svenska Agilityklubben har haft en mycket positiv utveckling sedan starten. 
Medlemsantalet är ca 750 och vid året slut kommer klubben ha haft över 100 000 
starter. 
 
Svenska Hundfreestyleklubben är inte lika stor men har en väl fungerande klubb. 
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Det finns även planerar på att starta en verksamhetsklubb för vallande raser dock inte 
border collie, som har sin specialklubb i Svenska Vallhundsklubben. Sedan tidigare 
finns även Svenska Grythundklubben. 
 
Föreningskommittén önskar få CS uppdrag att till nästa Kennelfullmäktige lämna ett 
organisationsförslag där verksamhetsklubbarnas ansvar tydliggörs. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Det finns ett stort antal fristående intresseföreningar och privata företagare med 
intressen i hund t.ex. hunddagis, hundfrisörer, instruktörer etc. Det bör ligga i SKKs 
intresse att de kan knytas närmare organisationen på något sätt. En förstudie bör 
initieras. Ulf Uddman föreslår att som utgångspunkt använda den förstudie som 
gjordes för några år sedan. Förstudien kan också undersöka hur andra förbund är 
organiserade med likartade frågeställningar. 
 
CS beslutade att Föreningskommittén även får detta uppdrag och att kansliet ska vara 
behjälpligt där det är möjligt. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 129 DN 
 
a) Protokoll 29 augusti 2014 
För information fanns protokoll från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd den 29 
augusti. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Protokoll 3 oktober 2014 
För information fanns protokoll från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd den 3 
oktober 2014. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) DN-beslut 
För information fanns DNs beslut från möten den 29 augusti och 3 oktober.  
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 130 Ärenden rörande läns- och specialklubbar: 
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a) Minnesanteckningar från Länsklubbskonferensen 19-21 september 
För information fanns minnesanteckningar från Länsklubbskonferensen. 
 
Ulf Uddman informerade om att det beslut som Länsklubbsfullmäktige tog 2013 om att 
det fasta beloppet inte betalas ut om klubben inte deltar på ett visst antal möten nu 
kommer att drabba Södra Älvsborgs Kennelklubb. 
 
Ulf Uddman informerade också om att han vid sitt anförande gav starkt uttryck för att 
det missbruk som finns i hur inteckningskort används måste upphöra bland 
länsklubbarna.  
 
Ulf Uddman önskar få mandat att ta kontakt med de berörda och eventuellt utesluta 
dem från att använda systemet med inteckningskort. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Det finns också en kritik mot inteckningssystemet. Viktigt att ta upp en diskussion om 
det finns andra möjlighet att använda kortet mot vad det är idag. Ulf Uddman 
informerade om att kansliet tittar på den frågan men har ännu inget förslag att lägga 
fram. Frågan är komplex bl.a. beroende på gällande skatteregler. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Brev från Svenska Working Kelpieklubben 
c) Brev från Svenska Kelpieklubben 
 
Svenska Working Kelpieklubben uttrycker i brev till SKK att de önskar få sitt rasnamn 
ändrat till att endast vara working kelpie. 
 
Ulf Uddman informerade om nuvarande namn är en kompromiss som funnits en 
längre tid. 
 
Svenska Kelpieklubben begär åtgärd och yttrande från Svenska Kennelklubben 
angående felaktig registrering. 
 
CS beslutade uppdra till Per-Inge Johansson och Ulf Uddman att kalla till möte med de 
båda klubbarna för att sedan eventuellt föra ärendet vidare till NKU/AU för diskussion. 
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§ 131 Ärende rörande medlemmar och privatpersoner: 
 
a) Brev från Linda Björk 
Linda Björk önskar i brev till CS att CS diskuterar att registrera och erkänna den 
sydafrikanska rasen Boerboel. 
 
CS hänvisar till beslut som togs vid CS möte nr 5 2010 § 126 som innebär att ett nytt 
ställningstagande från CS kan göras först när alla hundar i rasen är MH-testade. 
 
 
§ 132 Skrivelser från myndigheter: 
 
a) Naturvårdsverket – remissvar av förslag om ändrade föreskrifter för 
 länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo 
För information fanns SKKs svar på remiss enligt ovan. SKK har ingen avvikande mening 
i förslaget till ändrade föreskrifter. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Jordbruksverket – remissvar om förslag till ändringar om utfärdande av pass 
 för sällskapsdjur 
För information fanns SKKs svar på remiss enligt ovan. SKK har inga synpunkter på 
föreslagna ändringar, men menar att det borde finnas ett enhetligt pris på passet på 
samma sätt som det finns för människor som ansöker om pass. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 133 Internationella frågor: 
 
a) Dagordning FCI Europasektions årsmöte den 27 oktober – Brno, Tjeckien 
För information fanns dagordningen till FCI Europasektionsmöte. Nils Erik Åhmansson 
informerade om att mötet hållits i en mycket bättre ordning än vid tidigare möten. 
 
Den motion som SKK lagt som rör utställningar av typ ”Black Sea” mottogs på ett bra 
sätt och kommer att överlämnas till FCI General Committee för vidare handläggning. 
 
SKK hade lämnat in en ansökan om att få arrangera Europautställningen 2018. Segrade 
gjorde Polen som 2018 firar 80 år som kennelklubb och 100 år som en egen nation. 
 
Det finns en diskussion om att eventuellt dela Europasektionen i två delar. I dagsläget 
består FCI av 88 länder varav 51 tillhör Europasektionen. 
 



  
SKK/CS nr 5-2014 

2014-11-05-06 
Sida 14/28 

 
 

 
Eeva Anttinen, Finland, blev invald i styrelsen i Europasektionen. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Statuter International Partnership for Dogs (IPFD) 
För information fanns IPFD s statuter översatta till svenska. 
 
Den ideella föreningen är nu registrerad i Sverige och ansökan om bankkonto är nu 
påbörjad. 
 
Dr. Bonnett fick tillfälle att vid Europasektions möte åter hålla ett anförande om 
föreningen och dess syfte. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 134 Ekonomi 
 
a) Delårsbokslut 2014-09-30 
Ulf Uddman presenterade delårsbokslut för SKK för årets nio första månader. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Reviderad budget för 2015 
Ulf Uddman presenterade en reviderad budget för 2015. 
 
Räntenivåerna är fortsatt fallande och SKK har ett mycket försiktigt risktagande vilket 
innebär en låg avkastning på kapitalet. 
 
CS bör fundera över att öka riskexponeringen genom att byta ut en del 
ränteplaceringar mot aktier, som på medellång till lång sikt alltid gett högre avkastning 
än ränteplaceringar.  
 
CS förde en ingående diskussion om förslaget och beslutade att använda utrymmet i 
den befintliga placeringspolicyn för att öka avkastningen på kapitalet. Det blir ett 
inriktningsbeslut om att öka aktieinnehavet men fortfarande inom gällande policy. 
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§ 135 Statistik 
 
a) Valpregistreringssiffror 
Siffrorna har stagnerat och spås vid årets slut att ligga runt 50 000 registreringar. 
 
Till CS möte i februari kommer en enkätsammanställning att presenteras där 2 000 
personer fått svara på frågor som rör deras köp av en blandrashund istället för en 
rashund. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 136 Nordiska frågor: 
 
a) Snabbrapport från NKU-möten 24-25 september 
För information fanns snabbrapport från NKU/VD och NKU/AU-möten 
 
En grundlig diskussion gjordes av NKUs arbetsgrupps förslag till revideringar av de 
gemensamma utställningsreglerna. Samtliga länder ska ta förslaget till sina styrelser 
och ge respektive delegat ett tydligt mandat inför det kvarvarande arbetet med att ta 
fram ett färdigt förslag. 
 
Från SKK/CS sida behöver nedanstående delar i förslaget diskuteras för att ge Bo Skalin 
och Kjell Svensson svar på var SKK står i dessa delfrågor: 
 

- Ska en hund kunna få obegränsat antal certifikat när den är under 24 månader? 
- Ska nuvarande force majeur regel mjukas upp? 
- Ska kravet på jakt- eller bruksmerit tas bort på alla raser för att ha rätt att tävla 

om certifikat? 
- Ska nuvarande återbetalningsregler av anmälningsavgiften justeras? 

 
SKK/UtstK bör även ges möjlighet att ge sin syn på hela förslaget. 
 
CS förde en lång diskussion om de olika delfrågorna och beslutade att fortsätta 
diskussionen under morgondagen då överläggningsfrågorna ska diskuteras. 
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§ 137 Presidiefrågor: 
 
a) Bernhardinerna 
En fråga har kommit från Bernhardinerna om varför CS presidium har låtit en 
uppfödare registrera en valpkull under felaktiga premisser. 
 
Ulf Uddman informerade om att uppfödaren parat sin tik efter det att hon fått besked 
av DN att hon fått två års registreringsförbud. Trots beskedet valde uppfödaren att 
para tiken och ansökte om att få valpkullen registrerad. P.g.a. ett beklagligt misstag på 
registreringsavdelningen blev denna kull registrerad istället för att bli avvisad.  
 
Valpköpare har varit i kontakt med SKK och informerat om att de inte skulle köpt valp 
ur den aktuella kullen om hunden inte varit registreringsberättigad i SKK. SKKs 
presidium har beslutat att inte avregistrera valpkullen för att inte tredje part ska bli 
drabbad. 
 
Uppfödarens förnyade överträdelse från SKKs Grundregler i det aktuella fallet kommer 
att bli föremål för förnyad prövning i Disciplinnämnden. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 138 Dubbelutställning på Stockholm Hundmässa 2016 och framåt 
Med anledning av att Stockholms Kennelklubb gör mycket stora förluster på sin 
utställning på Kistamässan i Stockholm har en diskussion inletts om SKK kan arrangera 
två utställningar i samband med SKKs decemberutställning. Efter 2015 kommer STOKK 
inte kunna de ekonomiska möjligheterna att arrangera en utställning inomhus. Då 
återstår att hitta ett datum under sommaren där det inte redan finns minst en 
länsklubbsutställning.  
 
De alternativ som föreslås är: 

- SKK fortsätter att arrangera sin utställning som idag med förluster då och då 
- SKK arrangerar två egna utställningar 
- SKK samarbetar med STOKK om två utställningar men med egen ekonomi för 

respektive klubb 

CS förde en lång diskussion kring för- och nackdelar med de olika förslagen.  
 
Thomas Uneholt lämnade mötet. 
 
CS fortsatte diskussionen och beslutade att 2016 och 2017 ska vara två försöksår då 
samarrangemang med Stockholms Kenneklubb görs. 
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Som en direkt konsekvens av beslutet kommer Domargruppen via Mats Stenmark att 
lämna över domarlistan för 2016 och 2017 till STOKK. 
 
Thomas Uneholt kom tillbaka till mötet. 
 
 
§ 139 Information från 
 
a) Ledamöter 
 
Britt-Marie Dornell 
 
Framgångar i VM 
Det svenska landslaget med stående fågelhundar har haft strålande framgångar med 
både guld- och silvermedaljer! Tävlingarna har gått av stapeln i Toscana i Italien. 
Guld individuellt i St. Hubertus: Amir Saidizand och Remkilens Qwiss, irländsk röd 
setter. 
Silver individuellt kontinentala stående fågelhundar: Anders Due och Kragborgs 
Chiwas, strävhårig vorsteh 
Silver lag kontinentala stående fågelhundar: Dag Teien och Teiens J-Mara, korthårig 
vorsteh, Peter Nilsson och Pålamalmens Elva, breton, Michael Sjölander och Red 
Garlic’s Klimp, breton samt Anders Due och Kragborgs Chiwas, strävhårig vorsteh. 
Silver lag St Hubertus spaniel: Catharina Lundberg och Huntsman Lance och Agneta 
Andersson och Red Garlic’s Ubåten Ulf. 
Brons individuellt St Hubertus spaniel: Catharina Lundberg och Huntsman Lance 
 
CS gratulerade deltagarna till de stora framgångarna. 
 
FCI Commission for British Pointers har också haft möte och Sverige kommer att få 
behålla CACIT-rättigheterna enligt nuvarande regelverk. 
 
Freddy Kjellström 
 
Sveriges rovdjurspolitik 
Politikerna går ifrån tidigare beslut och kommer att tillåta större föryngringar än 
tidigare år. 
 
Pekka Olson 
 
International Partnership for Dogs (IPFD) 
Det finns nu en tillsatt styrelse som haft ett fysiskt möte och ett telefonmöte. 
 
Styrelsen har beslutat att IPFD ska agera som huvudansvarig för Dog Health Workshop 
framöver och se till att konferensen fortsätter att utvecklas. Frankrike kommer att ta 
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över värdskapet efter Tyskland. Ännu inte bestämt om det ska gå ett eller flera år 
mellan konferenserna. 
 
Mötet har också diskuterat problemen med laboratorier som erbjuder gentester och 
kvaliteten på dessa. 
 
Möte om kastration 
Samverkansgruppen (Sveriges Veterinärförbund, Veterinärmedicinska Sällskapet, 
Jordbruksverket och SKK) har haft ett intressant möte där SKK framförde sin oro över 
att speciellt unga hanhundar kastreras i allt större utsträckning. SKK anser inte att det 
finns skäl till detta i den stora omfattning som görs idag. 
 
Tidigare fanns det en norm som gällde för kastration av hund, den finns inte längre och 
har inte ännu inte ersatts av någon ny. Även om man bedömer att en ny norm kommer 
att publiceras inom det närmaste halvåret. 
 
En aspekt som lyftes fram var att det inte bara går att tänka på individnivå utan 
veterinärer/djursjukhus måste också ta ett populationsansvar i sitt förhållningssätt. 
 
Thomas Uneholt 
 
Framtidsgruppen 
Gruppen har nu haft två möten och håller på att sammanställa en rapport kommer till 
CS möte i februari 2015. 
 
En enkät har skickats ut till ras- och specialklubbar. 
 
Göran Bodegård 
 
Ansvar och resursfördelning 
Göran Bodegård har i en skrivelse uttryckt att det finns aktiviteter som drar klubbarnas 
funktionärer från sin huvuduppgift att värna om de enskilda rasernas situation och 
utveckling. 
 
Göran Bodegård önskar påminna om SKKs grundidé som är det kynologiska arvet. CS 
diskuterade att efter nästa Kennelfullmäktige (KF) ska kommittéernas 
delegeringsordningar justeras och att tagna beslut ska stödja förvaltningen av det 
kynologiska arvet. 
 
Ett uppslag till workshop på fredagen före KF – Hur förvaltar vi det kulturhistoriska 
arvet? 
 
CS uppdrog till Ulf Uddman att ta med ämnet till planeringen inför nästa KF. 
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Annica Uppström 
 
Regionträffar 
Två regionträffar med kennelkonsulenter har hållits och det har fungerat bra. 
 
En fråga som togs på en regionträff var att det finns uppfödare som använder 
vattenflaskor med nipplar (avsedda för gnagare) för hundarna att dricka från och inte 
vattenskålar. 
 
Jordbruksverket svarar enligt nedan: 
Att använda sig av vattenflaskor till gnagare för att ge en hund vatten strider mot 3 § i 
djurskyddslagen (1988:534) som säger att ”Djur ska ges tillräckligt med foder och 
vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat 
efter det djurslag som utfodras”. 
 
Orsaken till att Jordbruksverket anser att en vattenflaska till gnagare inte kan uppfylla 
vad som krävs gällande hundar och deras behov av vattenmängd är att en hund som 
tvingas dricka ur en vattenflaska med en nippel inte kan få i sig en tillräcklig mängd 
med vatten tillräckligt fort och att det få finns risk att hunden slutar dricka innan den 
har släckt törsten ordentligt. Detta ser man t.ex. på kor och hästar som har för dåligt 
flöda i sina vattenkoppar, de orkar inte dricka under en längre tid. Det är alltså viktigt 
att vattenkoppen ger en tillräckligt stor vattenmängd per minut annars slutar 
korna/hästarna dricka innan de är fysiologiskt otörstiga. Samma sak kan gälla hunddjur 
som ju är vana att lapa vatten ur en vattensamling, dvs. en skål när det gäller den 
domesticerade hunden. 
 
CS konstaterar att gällande lag inte ger utrymme för att använda en vattenflaska med 
nippel, avsedd för gnagare, till hund. 
 
Ny broschyr 
En ny broschyr har tagits fram med titeln Att föda upp hund i Sverige. Broschyren 
kommer bl.a. att skickas ut till samtliga uppfödare i samband med Hundsport Special 
nr 1-2015. 
 
Bo Skalin 
 
Utbildning 
I slutet av oktober hölls ett seminarium för länsklubbarnas utställnings-, domar- och 
SRD-ansvariga. Drygt 50 personer från alla länsklubbar deltog. Framtidsgruppen 
informerade också om sitt pågående arbete. 
Mats Stenmark 
 
Hamiltongruppen 
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Ett möte har hållits och gruppens uppgift har varit att utvärdera nuvarande kriterier 
och underlag som ligger till grund för beslut när det gäller utdelandet av 
Hamiltonplaketten. 
 
Det största arbetet behöver läggas på de datautskrifter med fakta om respektive 
uppfödning som tas fram efter att sista datum för nomineringarna har passerat. Ett 
inledande samtal ska hållas med SKKs IT-avdelning för att få en bättre bild av hur 
komplext och tidskrävande arbetet kan bli. 
 
CS uppdrog till Kjell Svensson och Ulf Uddman att initiera ett första möte med SKK/IT. 
 
b) vd 
 
Ny affisch 
En ny affisch med de svenska raserna har tagits fram och kommer att finnas tillgänglig 
bl.a. på Stockholm Hundmässa. 
 
Kennelnamn 
En arbetsgrupp har gjort en förberedande kontroll av ca 2 000 kennelnamn som inte 
haft en valpkull de senaste 25 åren. De namn som har haft stor kynologisk betydelse 
kommer inte att kunna användas på nytt. Kennelnamnen kommer att presenteras i 
Hundsport. När protesttiden är slut kommer ett antal namn att släppas fria och blir då 
möjliga att använda igen. 
 
Valpregistrering on-line 
I samband med förstudien av valpregistrering on-line har två aspekter framkommit 
som CS bör diskutera och besluta om. 
 
1. Medlemskap 
SKK kräver medlemskap i någon av SKKs anslutna klubbar av både uppfödaren och 
hanhundsägaren. 
 
För att möjliggöra en automatisk kontroll av att giltigt medlemskap finns så måste SKK 
vid varje tillfälle ha åtkomst till ett aktuellt medlemsregister. Detta har vi idag för 
samtliga länsklubbar, Sveriges Hundungdom och de ca 35 ras- och specialklubbar samt 
verksamhetsklubbar där SKK administrerar medlemshanteringen. För övriga ras- och 
specialklubbar har SKK inte denna uppgift. 
 
Av landets ca 14 000 uppfödare är ca 80 % idag medlemmar i en länsklubb. 
 
Förslag: För att möjliggöra tillgång till on-line registrering måste uppfödare och 
hanhundsägare vara medlem i klubb där SKK administrerar medlemsregistret. 
 
Efter en ingående diskussion beslutade CS i enlighet med förslaget. 
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2. Avgiftsklasser 
Idag har SKK två avgiftsklasser. Den lägre, 350 kr/valp om båda föräldradjuren har lägst 
pris/godkänt resultat från en verksamhet som är stambokförd i SKK eller har 
genomgått MH. Idag får drygt 85 % av valpkullarna denna lägre avgift. Den högre, 495 
kr/valp, utgår om ovan nämnda resultat saknas på en eller båda föräldradjuren. 
Samma avgift utgår även för importhundar. 
 
Förslag: För att stimulera att en stor del av valpregistreringen sker on-line istället för 
genom manuell hantering är förslaget att följa FKKs exempel med att en rabatterad 
avgift utgår om man själv registrerar sin valpkull. Den högre avgiften utgår om 
registreringen görs av kansliet. 
 
För importerad hund står den högre avgiften kvar. Dessa hundar kräver en betydligt 
större personalinsats genom olika typer av kontroller som behöver göras. En 
programutveckling ska dock ske för att i större utsträckning kunna tillmötesgå det 
önskemål som KF beslutade att möjliggöra registrering av femledsstamtavlor. 
 
Efter en ingående diskussion beslutade CS i enlighet med förslaget. 
 
CS beslutade vidare att uppdra åt Ulf Uddman att titta på ett förslag där en lägre avgift 
för manuellt registrerade kullar kan utgå om båda föräldradjuren har en för aveln viktig 
merit t.ex. meriter som idag är championatmeriterande. 
 
Sveriges Hundungdom (SHU) 
Klubben visar oroande förlustsiffror som måste åtgärdas mycket snabbt om klubben 
inte ska gå i konkurs inom de närmaste åren. 
 
CS beslutade att uppdra till Nils Erik Åhmansson och Ulf Uddman att initiera en 
diskussion med SHU om den ekonomiska situationen. 
 
Likviditet 
Likviditeten är god. 
 
Skatteverket 
Skatteverket har ifrågasatt att SKK ska betala sociala avgifter på utbetalade domar- och 
ringsekreterararvoden.  
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Agrias och SKKs forskningsfond 
Fonden kommer att sitt fördelningsmöte under november månad och för 2014 finns ca 
6,5 mnkr att fördela på nya och befintliga projekt. 
 
Sponsorer 
Slutförhandlingar pågår med Royal Canin. 
Avtalet med Pedigree löper ytterligare ett år. 
Avtalet med Agria löper under flera år. 
 
Möte med Jordbruksverket 
Ett möte om ett utökat samarbete mellan Jordbruksverket och SKK har hållits när det 
gäller hundägarregistret. 
 
Ulf Uddman önskade återkomma till frågan nästa dag i samband med Helena Nybergs 
information om SKKs medlemsavdelnings arbetsuppgifter. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Registrering av svenska hundar i Tyskland - Försvarsmakten 
Svenska Schäferhundklubben har från tyska Schäferhundklubben fått information om 
att inga svenska valpkullar registreras där.  
 
Ulf Uddman uppdrogs att kontrollera informationen. 
 
Konsumentköplagen 
Ulf Uddman informerade om möten med Justitiedepartementet samt med svenska EU-
parlamentariker i Bryssel rörande önskemålet om att försöka ändra lagstiftningen vid 
försäljning av djur. 
 
 
§ 140 Beslut som sammanträdet tagit och som inte får offentliggöras innan 
 protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats 
 
CS beslutade att ingen punkt inte kan offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
 
§ 141 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls den 6 februari 2015 i samband med Specialklubbs-
konferensen. 
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§ 142 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Nils Erik Åhmansson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Britt-Marie Dornell   Annica Uppström 
 
 
 
CS fortsätter den 6 november kl 09.00 med att diskutera ett antal överläggnings-
ärenden. 
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ÖVERLÄGGNINGSÄRENDEN 
 
SKKs medlemsadministrativa service – Helena Nyberg 
 
Helen Nyberg, chef för SKK medlemsavdelning, hälsades välkommen till dagens möte. 
 
Helena Nyberg inledde med en presentation av medlemsavdelningens medarbetare 
och de olika ansvarsområden som ingår. 
 
Personregistret hanterar ca 850 000 personposter som uppdateras en gång per månad. 
Personnummer är viktigt för uppdateringen därför att kunna hålla adressuppgifter 
aktuella. 
 
Medlemsregistret hanterar ansökningar via webb, telefon, blanketter och från klubbar 
som SKK administrerar. En fråga kring hur gåvomedlemskap hanteras ställdes varvid 
Helena Nyberg ska ta frågan tillbaka till kansliet för att undersöka det närmare. 
 
För närvarande finns ca 290 000 medlemmar varav 95 000 i länsklubb, resterande finns 
i ras- och specialklubb samt avtalsanslutna klubbar varav SKK administrerar 60 000. 
 
DjurID.se – SKKs ägarregister registrerar ägare av hund och katt, utfärdar tävlings-
licenser, ägarintyg. Polis och andra berörda har tillgång till registret dygnet runt för att 
kunna leta upp bortsprungna hundar och katter. 
 
Ras- och specialklubbar kan ta del av adresser inför t.ex. utskick av hälsoenkäter inom 
den egna klubben. Klubbar får också adresser för medlemsvärvning. 
 
SKK är medlem i organisationen Europetnet som är en europeisk gemensam databas 
ämnat för att hitta ägare till bortsprungna hundar och katter. 2012 registrerades 
56 200 hundar och 2013 55 500. 
 
Klubbregistret uppdaterar styrelse- och funktionärsposter. Det är viktigt att få in e-
postadresser för att kunna skicka ut aktuell information från kansliet t.ex. nyhetsbrev. 
 
Registret administrerar medlemskap för 25 länsklubbar, SHU och ca 35 ras-, special och 
verksamhetsklubbar. Det rör sig totalt om ca 150 000 medlemskap. 
 
Medlemsadministrationen består av att ta fram medlemstatistik, medlemslistor, 
redovisa nya och medlemmar som avslutat sitt medlemskap samt tidningsfiler. 
 
Medlemsavdelning delar på sina uppgifter så att alla gör alla uppgifter som finns på 
avdelningen. De besvarar ca 115 samtal per dag. Inkommande mejl är ca 100 per dag 
(djurID.se och medlem@skk.se). 3 personer besvarar samtal och 3-4 personer 

mailto:medlem@skk.se


  
SKK/CS nr 5-2014 

2014-11-05-06 
Sida 25/28 

 
 

 
registrerar ägaranmälningar och besvarar mejl. 1 person besvarar jourtelefon och 
hanterar post. Under icke kontorstid (kvällar och helger) kopplas samtalen vidare till 
Securitas som svarar frågor om bortsprungna hundar och katter. 
 
Framtida önskemål om projekt är att kunna införa en medlemsmodul för att underlätta 
för medlemmar att välja klubb samt ”mina sidor” för både person och klubb. CS tyckte 
att projektet ”mina sidor” kommer att bli ett utmärkt sätt att rekrytera medlemmar.  
CS diskuterade också att det skulle vara bra att kunna skicka ut olika sorters 
information till nyblivna medlemmar. 
 
Ulf Uddman tog upp frågan från gårdagens möte i § 139 b) angående ett utökat 
samarbete med Jordbruksverket ifråga om DjurID.se – hundägarregistret.  
 
Det som ligger närmast och enklast för att påbörja ett utökat samarbete är att utbyta 
information om avlidna hundar samt att utbyta information om nyregistreringar. 
 
Ulf Uddman önskar CS uppdrag att påbörja arbetet med att utbyta information om 
avlidna hundar samt att göra en förstudie gällande nyregistreringar. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
CS tackade Helena Nyberg för en bra och informativ redovisning. 
 
 
Kostnadsutveckling inom veterinärvården – Pekka Olson 
Svensk djursjukvård – Maritha Östlund-Holmsten 
 
Pekka Olson informerade om bakgrunden till den situation vi har idag med två stora 
riskkapitalbolag som äger en stor del av landets djursjukhus och veterinärkliniker.  
 
Utvecklingen har gått mycket fort, drygt två år har uppköpen skett och de två 
ursprungliga bolagen har nu övergått i två andra likaledes stora bolag. Det har varit 
stora rubriker och skriverier i tidningarna av olika slag i hela landet.  
 
Ökade vinstkrav ställer ökade krav på djursjukhus och veterinärkliniker vilket i 
slutänden betyder ökade kostnader för djurägarna t.ex. i form av onödig övervård.  
 
CS ställde en fråga till Pekka Olson angående dagens veterinärutbildning och ämnet 
etik. Ämnet etik ingår i utbildningen och är mycket bra, men kunskapen används inte 
tillräckligt mycket på kliniknivå ute i landet.  
 
På SKKs webbplats är målet att kunna visa en kostnadsindikation på vad olika 
djursjukhus och kliniker tar för vissa diagnoser. SKK vill stärka konsumentmakten 
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medlemmarna ska kunna välja vård efter plånbok. Eventuellt finns det möjlighet att få 
tillgång till avidentifierad information från djurförsäkringsbolagen på kliniknivå. 
 
SKK vill hjälpa medlemmarna att bli mer aktiva i sina köp av veterinärtjänster och ställa 
de rätta frågorna. CS uppmanade till att publicera artiklar i Hundsport.  
Pekka Olson informerade om att Agria Djurförsäkring ofta gör klinikbesök för att 
utreda och ifrågasätta vissa kostnadsökningar. I dagsläget kan man inte utesluta 
kliniker från försäkringssystemet men ett sätt skulle kunna vara att kunna tala om för 
en djurägare var behandlingar kan göras till rimliga kostnader.  
 
SKK har under tidigare år fört diskussioner med försäkringsbolag och Svensk 
Djursjukvård om kostnader och kostnadsökningar. Detta fungerar inte med dagens 
situation utan man måste hitta andra metoder. Trots svårigheterna kommer fortsatta 
diskussioner att hållas med bl.a. Svensk Djursjukvård. 
 
CS förde ingående diskussioner kring djursjukvård, kostnader och djurägarnas situation 
med olika utgångspunkter; är det möjlighet att ha en djurombudsman, finns det 
patientföreningar för hundägare? Ja, men enbart för vissa kroniska sjukdomar, kan 
man instifta en ombudsman som talesperson mot försäkringsbolag? Etc. etc.  
 
CS har anledning att komma tillbaka till dessa frågor då det ligger i SKKs intresse att 
bevaka och informera sina medlemmar om vad som sker i branschen. 
 
 
Gemensamma nordiska utställningsbestämmelser 
 
Från gårdagens möte § 136 a) fortsatte CS diskussionen om eventuella revideringar av 
de gemensamma nordiska utställningsbestämmelserna. 
 
Från SKK/CS sida behöver nedanstående delar i förslaget diskuteras för att ge Bo Skalin 
och Kjell Svensson svar på var SKK står i dessa delfrågor: 
 

- Ska en hund kunna få obegränsat antal certifikat när den är under 24 månader? 
- Ska nuvarande force majeur regel mjukas upp? 
- Ska kravet på jakt- eller bruksmerit tas bort på alla raser för att ha rätt att tävla 

om certifikat? 
- Ska nuvarande återbetalningsregler av anmälningsavgiften justeras? 

Efter gårdagens diskussioner var CS helt på det klara med att punkt nummer tre inte är 
en förhandlingsbar fråga, det är inte aktuellt att säga ja till något sådant.  
Det kynologiska värdet på utställningar ska värderas och vägas mot ekonomiska 
intressen. 
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Diskussioner fördes om juniorcertifikat och juniorchampionat som finns i vissa andra 
länder, bl.a. i Baltikum. CS uttryckte i sammanhanget att avsaknaden av att inte kunna 
dela ut ett hederspris (HP) är stor! Thomas Uneholt informerade om att generellt är 
frågan om certifikat viktig enligt den enkät som skickats ut till klubbarna. Ulf Uddman 
informerade om att KF en gång avslagit en motion om junior- och veteranchampionat. 
 
CS diskuterade att det borde finnas möjligheter att höja statusen för de som tävlar i 
veteranklass. 
 
CS diskussioner kommer bl.a. att fortsätta i Framtidsgruppen och Ulf Uddman kommer 
att vid NKUs nästa möte i februari informera om att SKKs ställningstaganden inte är 
klara utan att diskussioner kommer att pågå ytterligare en tid. 
 
 
Regelöversyn 
 
Idag kan man hitta i princip samma skrivning på flera olika ställen i våra regelverk, 
vilket inte är bra. 
 
Arbetsgrupper föreslår att särbestämmelser på rasnivå flyttas från 
registreringsbestämmelserna till webben. Tidsperspektiv; de ska finnas parallellt under 
2016 (både webb och papper) och helt på webben 2017.  
 
Hur benämna de nya reglerna? Grundregler för uppfödare och hanhundsägare/Regler 
för medlemskap i SKK-organisationen, därutöver gäller följande Grundregler för 
uppfödare och hanhundsägare.  
 
Regler för alla medlemmar, som flyttas till stadgarna ska innehålla följande:  

a) behandla och vårda hundar och andra djur väl,  
b) inte skada eller motverka SKK eller medlemsorganisation, 
c) krav på att följa SKKs regler och de förpliktelser som finns i SKKs avtal,  
d) förtalsförbud begränsas till att det inte får ske mot SKK-funktionär 
e) inte uppträda som bulvan 
f) för medlem som använder hund i avel gäller därutöver grundregler för uppfödare och 

hanhundsägare 
g) Krav på att släppa in kennelkonsulent i sitt hem 
h) begränsning av valbarhet av anställd personal 
i) hedersledamot 
j) utlandsboende 

 
Grundregler för uppfödare och hanhundsägare ska innehålla följande: 

a) regler om stambok 
b) hälsokrav på avelsdjuren 
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c) inavelsbegränsningar 
d) regler kring AI 
e) åldersfrågor 
f) krav på socialisering av valpar 
g) krav på att använda SKKs avtal 
h) fodervärdsregler 
i) sanningsförsäkran 

 
Tidplanen för processen föreslås enligt nedan: 
Presentation och diskussion på ordförandemötet den 7 februari 2015 
Remiss till klubbarna, våren 2015 
Slutförslag till CS om möjligt 3-4 juni, dock senast den 13 augusti 2015 
Beslut KF 2015, 3-4 oktober 2015 
 
CS fann tidplanen rimlig. 
 
Om UKK kunde få tid att arbeta med mer framåtsyftande och positiva saker i 
kommittén genom att det finns en klarare/tydligare/enklare skrivning för när olika 
intyg ska finnas före parning eller före registrering skulle mycket vara vunnet. 
 
CS önskar att Disciplinnämnden lämnar sina synpunkter på förslaget till arbetsgruppen. 
Ett brev med frågeställningar är lämnat till DN och arbetsgruppen avvaktar DNs 
kommentarer. 
 
Därmed var diskussionerna avslutade för denna gång. 
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