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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse fredag 
2015-10-02. 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

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

Suppleanter: 

Maritha Östlund-Holmsten, Freddy Kjellström, Thomas Uneholt (från § 117), Eva 
Lejdbrandt  

Adjungerade: 

Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson, Yvonne Larsdotter 

Anmält förhinder: 

Protokoll: 

Annika Klang 

§ 113 Sammanträdet öppnas

Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade 
sammanträdet för öppnat.  

SKK/CS nr 5-2015
2015-10-02 
§ 113 - 135



  
SKK/CS nr 5-2015 

2015-10-02 
Sida 2 

 

 
Med tanke på dagens endast två timmar långa möte gjordes några justeringar i 
dagordningen för att vissa punkter särskilt skulle hinnas med. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 114 Val av justerare 
 
Pekka Olson och Mats Stenmark utsågs att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 
 
§ 115 Skrivelser från läns- och specialklubb 
 
a) Svenska Brukshundklubben – FM-hund och tävlingslicens 
Svenska Brukshundklubben, SBK, har i mejl till VD förklarat att de kan vara på väg att 
förlora de uppdrag de har för Försvarsmakten, FM, när det gäller viss utbildning med 
anledning av att SKK inte längre registrerar FMs uppfödning av schäfer och som en 
konsekvens inte utfärdar tävlingslicens för dessa hundar. Detta leder till problem vid 
t.ex. tävlandet för patrullhundar. 
 
SBK önskar SKKs hjälp att åter ta upp de förhandlingar som strandade 2014.  
 
CS diskuterade frågan ingående. 
 
CS beslutade att lämna mandat till VD att tillsammans med SBK ta förnyad kontakt 
med Försvarsmakten i ärendet. SKK kommer att representeras av Maritha Östlund-
Holmsten och VD. Från SBK föreslås att Tomas Knuutila deltar. 
 
CS kommer att få en information till sitt nästa möte. 
 
 
§ 116 Mötesspecifika frågor 
 
a) Kennelfullmäktige 
Ulf Uddman har haft ett möte med KFs föreslagne ordförande, Karin Sejnell och vice 
ordförande Sture Engström för genomgång av KF-handlingarna. 
 
Få samtal har kommit till kansliet med frågor som rör de KF-handlingar som lagts ut på 
SKKs webbplats.  
 
CS noterade informationen. 
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b) Länsklubbsfullmäktige 
Inga specifika frågeställningar har kommit till kansliets kännedom. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 117 Mötesspecifika frågor 
 
a) Offertförfrågan från Myndigheten för delaktighet 
Ulf Uddman önskade mandat från CS att lämna anbud för ett uppdrag som gäller en 
stödfunktion för assistanshundar (service- och signalhundar). Uppdraget ska utföras 
under tre år med start 2016. Uppdraget innebär bl.a. att kvalitetssäkra de instruktörer 
som utbildar service- och signalhundar. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 118 Föregående protokoll nr 4-2015 
 
§ 87 Föregående protokoll nr 3-2015 
§ 65 c) Brev från  – överklagan av beslut  
Ulf Uddman gjorde ett förtydligande angående skrivningen i protokollet, där det kan 
tolkas som om ärendet inte blivit hanterat på ett riktigt och korrekt sätt från 
kommitténs sida.  
 
CS har inget att erinra mot kommitténs eller kansliets hantering av ärendet. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 119 SKK/DK  
 
a) Protokoll nr 3-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté 
onsdagen den 17 juni 2015. 
 
b) § 49 f) – fastställande av beslut vid DKs diskussionsdag den 16 juni 2015 
CS diskuterade punkten 6) som rör yttrande från specialklubbar när DK tillstyrkt 
utbildning till gruppallrounder. 
 
Mats Stenmark förtydligade punkten och informerade om att den del som rör 
utbildning inom provverksamhet fortfarande ska finnas kvar, som förut. 
 
CS noterade informationen. 
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c) Protokollsutdrag DK nr 4-2015, § 77 ledamöters uppdrag, honnörsdomare och 
 avauktorisationer 
DK har skickat brev till domare som inte dömt de senaste fem åren för att få 
information om hur de ställer sig till fortsatt tjänstgöring. 
 
DK begär hos Centralstyrelsen av avauktorisera Anita Lindroos som exteriördomare, 
vilket hon själv önskar.  
 
DK begär även att Björn Larsson ska avauktoriseras då han inte svarat på de brev och 
påminnelser som DK har skickat.  
 
CS beslutade tillmötesgå DKs begäran och avauktorisera Anita Lindroos och Björn 
Larsson och tacka dem varmt för deras domargärning genom åren. 
 
DK har utsett följande honnörsdomare: Owe Buchmann, Gunilla Gonon-Sabelström, 
Ing-Marie Hagelin, Assar Jakobsson, Sven Månsson och Ulla Tjus. 
 
CS noterar informationen och tackar dem alla för deras långa domargärning. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 120 SKK/SRD-K 
 
a) Protokoll nr 3-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för särskilda 
domaranvisningar den 27 maj 2015. 
 
Göran Bodegård informerade om att kommittén har tagit del av en sammanställning 
över de gånger då disqualified har delats ut på en länsklubbsutställning. Informationen 
ska användas för att se om det finns någon koppling mellan disqualified och SRD och 
skillnader inom olika raser och hundar som används i avel. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 121 SKK/UtstK 
 
a) Ändring av datum för länsklubbsutställning 2017 
Sydskånska Kennelklubben önskar flytta datum för sin internationella utställning i 
Malmö från den 25-26 mars till den 18-19 mars 2017. 



  
SKK/CS nr 5-2015 

2015-10-02 
Sida 5 

 

 
 
Då ändringen av datumet inte krockar med någon annan internationell utställning eller 
specialklubbsutställning beslutade CS att godkänna ändringen. 
 
 
§ 122 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr 4-2015 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 12 
augusti 2017. 
 
b) Avtal mellan Norsk Kennel Klub och Svenska Kennelklubben som reglerar 
 medlemsklubbarnas jaktträning i Sverige 
Britt-Marie Dornell informerade om att det nu finns ett undertecknat avtal som 
reglerar hur norska fågelhundsklubbar får utöva jaktträning i Sverige. 
 
CS beslutade att godkänna avtalet. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 123 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr 4-2015 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
11 augusti 2015. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 124 SKK/DN 
 
a) Funktionärer som fått disciplinär åtgärd 
För information fanns uppgifter om funktionärer som fått disciplinära åtgärder.  
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 125 Skrivelser från medlemmar och privatpersoner 
 
a) Skrivelse från Svenska Miniature American Shepherdklubben 
Rasklubben har skickat en skrivelse till Centralstyrelsen med begäran om att rasens ska 
erkännas för registrering i Sverige. 
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VD informerade om att det finns en mall att följa innan en ny ras, som inte är erkänd 
av FCI, kan erkännas. Den innefattar bl.a. att ärendet ska behandlas av Nordisk Kennel 
Union. 
 
CS beslutade att till nästa möte begära in ytterligare underlag från rasklubben innan 
ärendet tas vidare. 
 
 
§ 126 Myndigheter 
 
a) Djurskyddslagen 
VD informerade om att det under 2016 kommer en proposition från regeringen om en 
ny djurskyddslag. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Trubbnosuppropet 
Landsbygdministern har fått en fråga från folkpartisten Birgitta Ohlsson, om vad som 
ska göras angående de trubbnosiga raserna. Svaret väntas under kommande vecka. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 127 Nordiska frågor 
 
a) Information från de olika NKU-mötena 22-24 september 
VD informerade om att det under tre dagar varit olika möten mellan NKU-länderna 
som bl.a. rört marknadsförings- och tävlingsfrågor, alla VD har haft möte samt till sist 
det obligatoriska AU-mötet.  
 
Det har varit positivt för kanslipersonalen att träffa sina nordiska kollegor och 
diskutera gemensamma frågor. 
 
NKU/AU har därför beslutat att möten mellan olika kansligrupper ska ske en gång om 
året. 
 
VD-mötet startade ett arbete med förslag till förändringar i FCIs författning och 
stadgar. Den 23 oktober ska ett internationellt möte hållas i Tyskland på initiativ av 
tyska kennelklubben, för att fortsätta det påbörjade arbetet.  
 
NKU-länderna gjorde ett gemensamt uttalande till FCI som stöd för Norsk Kennel Klub. 
 
Norsk Kennel Klub fick kritik för att man gjort ändringar i de gemensamma 
utställningsbestämmelserna utan att ta upp detta med övriga länder. 
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CS noterade informationen. 
 
 
§ 128 Internationella frågor 
 
FCI Internationellt 
 
a) FCI General Committee, Milan, June 7 and 9, 2015 
För information fanns huvudsakliga beslut från FCIs styrelsemöten den 7 och 9 juni 
2015. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) FCI General Committee Meeting, Brussels 29-30 July, 2015 
För information fanns protokoll från FCIs styrelsemöte I Bryssel den 29-30 juli 2015. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Brev till kinesiska ambassaden i Belgien 
För information fanns brev skickat från FCIs ordförande, tillsammans med ordföranden 
från FCIs olika sektioner. Brevet innehåller bl.a. en uppmaning till de kinesiska 
myndigheterna att hjälpa till med att få ett slut på den inhumana behandlingen av 
hundar i samband med Yulin-festivalen. 
 
CS noterade informationen. 
 
FCI Europasektionen 
 
d) Information från FCIs Europasektionsmöte den 7 september 
Ordförande och VD lämnade en rapport från mötet som trots stor turbulens innan 
genomfördes på ett bra sätt, mycket tack vare Dansk Kennel Klubs ordförande, Jörgen 
Hindse. 
 
2019 års Europautställning kommer att hållas i Österrike, som i sista omröstningen 
vann mot Ungern. 
 
Länderna kunde enas om ett gemensamt uttalande ställt till FCIs styrelse.  
Uttalandet uppmanar till att FCIs statuter och författning ska ändras så att den 

- ska spegla organisationens oro för grymhet mot djur och djurvälfärd  
- ska ha ett förändrat röstningsförfarande och möjlighet till påverkan 
- moderniserar FCIs lagar och författningar och göra uppdrag och åtaganden 

klara och transparenta 
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CS noterade informationen. 
 
e) Protokoll från Europasektionens årsmöte  
För information fanns protokoll från Europasektionens årsmöte den 7 september 2015. 
 
CS noterade informationen. 
 
f) Uttalande från Finska Kennelklubben 
För information fanns Finska Kennelklubbens uttalande angående beslutsordningen 
inom FCI och hur hundar behandlas i Kina.  
 
g) Svarsbrev till Finska Kennelklubben 
För information fanns svarsbrev till Finska Kennelklubben från China Kennel Union, 
CKU. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 129 Ekonomi 
 
 
Likviditeten är god. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 130 Statistik 
 
a) Valpregistreringar 
Fortfarande en nedåtgående trend på årsbasis men att den huvudsakliga nedgången 
var när det gäller valpregistreringar, totalt minus 4 %.  
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 131 Mötesspecifika frågor 
 
a) Vandringspriser Stockholm Hundmässa 
Det finns ett stort antal vandringspriser som delas ut på Stockholm Hundmässa. Vissa 
av dem är mycket gamla och deras statuter är utformade i en annan tid när 
utställningsverksamheten och regelverket såg annorlunda ut. 
 
Statusen av att erövra vandringspriser har kraftigt förändrats genom åren och idag är 
intresset av inteckningar i vandringspriserna väldigt lågt. Av säkerhetsskäl delas 
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priserna inte ut på mässan utan hundägaren får ett inramat fotografi som ett bevis på 
sin inteckning.  
 
Här nedan är en sammanställning för de priser som vandrat i mer än 50 år på Stora 
Stockholm/Hund XX/Stockholm Hundmässa. 
 
Flertalet är ständigt vandrande, vissa med statuter att det i stort sett är omöjligt att 
erövra, och några med statuter som gör det väldigt omständligt att reda ut vem som 
ska ha priset. 
 

1. Vetzymetallriken - vandrat sedan 1954 
Delas ut till bäst placerade hund från grupp 7 & 8. Priset tillfaller för alltid den 
person, som med samma eller olika hundar vunnit det 3 gånger oavsett 
ordningsföljden. 
 

2. HKH Hertiginnans av Västerbotten - vandrat sedan 1956 
Delas ut till BIS-vinnande hund och tillfaller för alltid den person som med 
samma eller olika hundar vunnit priser 3 gånger. 
 

3. Engelska KK vandringspris - vandrat sedan 1965 
Priset tilldelas till bästa engelskfödda gruppvinnare. Om ingen gruppvinnare är 
engelskfödd så delas priset inte ut. Priset tillfaller för alltid den hundägare, som 
med samma eller olika hundar erhållit priset tre gånger oavsett följden. 
 

4. Kennel Sports VP till strävhårig tax – vandrat sedan 1959 
Delas ut till utställningens vackraste strävhåriga tax, hund eller tik, som fått CK 
vid utställningen och tidigare fått 1:a pris alt betyget ”godkänd” på grytprov 
eller 1:a pris på drevprov. Priset tillfaller definitivt den person som vunnit 
detsamma tre gånger med olika hundar under förutsättning att bland de av 
vederbörande hundar, som fått inteckning i priset, finns minst en hund med 1:a 
pris eller betyget ”godkänd” på grytprov och minst en med 1:a pris på 
drevprov. Hundar ägda av kennel Sport har inte rätt att tävla om priset. 
 

5. Dawson, Neville Mr. & Curl – vandrat sedan 1937 
Tilldelas bästa hund eller tik av engelsk terrierras som erövrat CACIB eller är INT 
UCH. Finns här ingen information om priset kan erövras för gott. 
 

6. General Motors Nordiska VP för Grand Danois – vandrat sedan 1932 
Priset tillfaller bästa uppfödargrupp. Priset är ständigt vandrande. 
 

7. Sagittas VP – vandrat sedan 1965 
Tilldelas bästa svenskfödda whippet oavsett kön. Priset tillfaller för alltid den 
person som med samma hund erövrat det tre gånger oavsett ordningsföljd. 
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8. Mr. Alec Nichols VP – vandrat sedan 1936 

Tilldelas bästa svenskfödda hund eller tik av jaktspetsras. Kan enligt statuterna 
inte erövras. 

 
VD föreslår att vandringspriser som har vandrat i mer än 50 år inte längre delas ut och 
istället tillfaller SKKs museum. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
b) Vandringspris till minne av Kenneth Edh 
Priset instiftas till minne av Kenneth Edh som avled i december 2014. Det föreställer en 
bronsfigur med två vinthundar. Figuren kommer från Kenneth Edhs egen samling. 
 
Priset tilldelas vinnande hund i grupp 10, vinthundar, på Stockholm Hundmässa. Priset 
tillfaller för alltid den hundägare som vunnit priset tre gånger. Vinnare av 
vandringspriset får ett inramat fotografi på figuren. Priset förvaras på SKK tills det 
delas ut för alltid. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. Se också beslut under punkten a) ovan. 
 
 
§ 132 Information från 
 
a) CS ledamöter 
 
Eva Lejdbrandt 
 
SKK Play 
Det första programmet sändes via web-TV i mitten av september och är döpt till 
SKK play. Det ersätter den tidigare föreläsningsserien i uppfödarutbildningen som 
arrangerades på ett antal orter runt om i Sverige. Temat för det första programmet i 
SKK Play för uppfödare var "DNA-tester – värdefulla eller vilseledande". Programmet 
bestod av filmade inslag och ett studiesamtal mellan SKKs genetiskt sakkunniga Sofia 
Malm och vetenskapsjournalisten Katarina Sundberg.  
 
Till dags dato har ca 1 200 personer sett programmet. Fler av CS ledamöter har sett 
programmet och är väldigt nöjda med formen och på upplägget. 
 
CS uttryckte stor tillfredsställelse med möjligheten till vidareutbildning genom web-TV. 
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Pekka Olson 
 
International Partnership for Dogs, IPFD 
Styrelsen har haft ett möte där man bl.a. diskuterade på vilka villkor FCIs fortsatta 
medverkan i organisationen ska se ut. Idag har FCI en observationsplats i styrelsen men 
bidrar inte ekonomiskt med lika mycket som övriga medlemmar. 
 
CS noterade informationen.  
 
b) VD 
 
Avtal Hundsport 
Avtalet med Hundsport är uppsagt för omförhandling. Möten kommer att hållas med 
några olika aktörer på marknaden framöver. 
 
CS framförde önskemål om tidningen följer de direktiv som tidigare lämnats angående 
vad olika tävlingar ska kallas. I nr 9-2015 är överskriften på sidan 95 felaktig och ska 
lyda SKKs Uppfödargrupp och inget annat.  
 
CS uppdrog till VD att kontakta Hundsport med ett påpekande. 
 
Stockholm Hundmässa 
Planeringen är i full gång för årets utställning. Alla hallar, A-, B- och C-hallen kommer 
att användas. A-hallen blir en aktivitetshall och B- och C-hallen innehåller 
bedömningsringar. Nordisk Vinnarutställning brukar också betyda ett större hundantal 
vilket välkomnas varmt. 
 
Möjligheten att köpa entrébiljetter via nätet ska utökas. 
Betalningsmetoden Swish finns nu också tillgänglig. 
 
CS noterade informationen. 
 
CS framförde önskemål om att framöver i ett tidigt skede få information om årets tema 
för utställningen samt att ha det slutliga beslutet i valet av profilras. 
 
Friluftsanslaget 
Svenskt Friluftsliv är den organisation som fördelar det statliga friluftsanslaget. 
Bidraget har ökats till kommande år, totalsumman är 48 miljoner kronor. 
 
VD föreslår CS att SKK för första gången ska söka bidrag för hund i natur.  
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
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§ 133 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat  
 
CS beslutade ingen sådan punkt finns denna gång. 
 
 
§ 134 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde blir den 4 oktober på Clarion Hotel Sign efter det att 
Kennelfullmäktige avslutats. 
 
 
§ 135 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Nils Erik Åhmansson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson    Mats Stenmark 
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