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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2016-11-
02-03. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf., Mats Stenmark, Britt-Marie Dornell, Annica Uppström, Bengt 
Pettersson, Bo Skalin, Thomas Uneholt (§ 135 – 160), Maritha Östlund Holmsten 

Suppleanter: 

Freddy Kjellström, Patrik Cederlöf (§ 135- 155), Birgitta Bernhed 

Adjungerade: 

Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist, Per-Inge Johansson (§ 138) 
 

Anmält förhinder:  

Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Åke Hedhammar 
 

Protokoll: 

Annika Klang 
 
 

§ 135 Sammanträdet öppnas 

Pekka Olson hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat.  
Då Eva Lejdbrandt har anmält förhinder är Freddy Kjellström som förste suppleant 
röstberättigad vid detta möte. 
 
Valberedningen är på plats och kommer att tala med närvarande ledamöter under 
mötets två dagar. 
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§ 136 Val av justerare 
 
Britt-Marie Dornell och Mats Stenmark utsågs att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
 
 
§ 137 Föregående protokoll nr 4-2016 
 
a) SBK – Revidering av regler för Mentaltest, MT 
SBK yrkar i brev att SKK/CS omprövar sitt beslut att inte godkänna de föreslagna 
reviderade reglerna för MT. Som stöd för sitt yrkande argumenterar SBK bl.a. om 
vikten av att få fram hundar med bra nerver eller grundtrygghet. 
 
Pekka Olson sammanfattade gången i det som förevarit i ärendet kring de reviderade 
MT-reglerna. Processen har varit lång och omfattande. SKK/CS har tagit del av 
överklagandet och kan inte finna att SBK framför väsentligt ändrade eller nya skäl till 
att tidigare beslut ska rivas upp. 
 
SKK/CS hänvisar till SKKs stadgar § 2 som slår fast att det är SKK/CS som beslutar om 
klubbars regler. 
 
CS beslutade att avslå överklagandet och uppmana SBK att justera sina regler i enlighet 
med tidigare beslut. SKK ska bejaka och underlätta så att SBKs arbete kan fortsätta i en 
bra riktning. 
 
CS beslutade vidare att SBK ska få ut det bidrag för den domarkonferens som hållits, 
trots att konferensen inte i huvudsak berörde de regler som kommer att gälla. 
 
SKK/CS erfar att SBK kommer att använda de inte godkända reglerna för MT som en 
jämförelse till de gällande reglerna. CS uppmanar SBK att vara mycket tydliga i sin 
information till medlemmar om skillnaden i hur de två olika MT-beskrivningarna 
registreras respektive inte registreras av SKK. 
 
b) Ansökan om sänkt ålder för exteriörbeskrivning från 18 till 12 månader 
SBK yrkar i brev att SKK/CS omprövar sitt beslut om att inte godkänna den föreslagna 
sänkningen av ålder för exteriörbeskrivning. SBK vill ha möjligheten att kunna 
kombinera MH och exteriörbeskrivning vid samma tillfälle. 
 
Ulf Uddman gav en kort historisk beskrivning om hur åldern för exteriörbeskrivning 
varierat mellan 18-24 månader sedan 1999. 
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Det är CS uppfattning att exteriörbeskrivningen är kopplad till titeln avelskorad och att 
SBKs önskemål är att koppla exteriörbeskrivningen till MH. Det är också CS uppfattning 
att många brukshundar idag röntgas senare än vid 12 månaders ålder.  
 
CS beslutade att avslå yrkandet med hänvisning till tidigare beslut.  
 
c) Skrivelser från klubbar angående MT 
Några av SBKs rasklubbar och distrikt har skickat skrivelser till SKK/CS angående MT. 
 
CS har tagit del av skrivelserna och beslutade att lägga dessa till handlingarna utan 
vidare åtgärd. 
 
d) § 105 f) - Ny praxis för domarinbjudningar 
Mats Stenmark gav en bakgrund till arbetsgruppens förslag. Trots att det inom FCI 
finns riktlinjer för kraven på grund- och vidareutbildning så kan det konstateras att 
både rasdomare, gruppallrounder och allrounddomare ibland auktoriseras på ett 
oseriöst sätt.  
 
CS fick uppdraget av KF 2015 med innebörden att upprätta en lista på länder utanför 
Sverige vars exteriördomarutbildning håller en acceptabel kvalitetsnivå. Från denna 
lista kan läns- och specialklubbar fritt bjuda in domare. För domare från de länder som 
inte är listade ska inbjudande klubb först få ett godkännande från SKK innan man har 
rätt att bjuda in domaren. 
 
Arbetsgruppen föreslår att normförfarandet ska vara att kontrollera de utländska 
domare som bjuds in och av hanteringsskäl upprätta en lista på länder som undantas 
från denna regel.  
 
Arbetsgruppen har definierat uppdraget i två delar. Dels att föreslå 
hantering/godkännande av inbjudna domare och dels att producera en lista på 
undantagna länder. 
 
Domare från länder som inte är listade ska bjudas in i två steg. Först skickas en 
förfrågan till denne om intresse finns att döma tillsammans med en begäran om CV. 
Efter klartecken från SKK kan en inbjudan skickas. Domare som har varit granskade och 
godkänts behöver normalt inte godkännas igen. Detta ger över tid ett stort antal 
domare från länder som inte är listade att kunna bjuda in.  
 
CS diskuterade för- och nackdelar med förslaget. 
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CS beslutade  
Att godkänna principen för hantering av inbjudningar och de föreslagna länderna (33 
st. i dagsläget) som det är fritt att bjuda in domare ifrån. Beslutet gäller fr.o.m. den 1 
januari 2017 och ska implementeras hos länsklubbarna under det första kvartalet 
2017. 
 
Att SKKs kansli och Domarkommittén får uppdraget att genomföra det praktiska 
arbetet enligt förslaget. 
 
Att DK utser en arbetsgrupp som ska hantera de första stegen i inbjudningsförfarandet. 
 
Att göra en justering i DKs delegeringsordning. 
 
§ 112 f) - hur uppnås samsyn i organisationens olika delar? 
 
Se § 154. 
 
f) Ansökan om ny ras – Miniature american shepherd – SBK  
Den framställan som gjorts till NKU/AU i ärendet är bordlagd till NKUs möte i februari 
2017. 
 
Svenska Brukshundklubben, SBK; har i brev informerat SKK/CS att de tillsammans med 
Svenska Australian Shepherdklubben motsätter sig att miniature american shepherd 
ska erkännas som en variant av australian shepherd med möjlighet att para mellan 
varianterna. 
 
SBK anser vidare att miniature american shepherd inte uppfyller kraven på att vara en 
brukshund under SBKs ansvar samt att den inte uppfyller krav på att vara en variant av 
australian shepherd. 
 
Rasklubben för miniature american shepherd, SMASK, har skickat in kompletterande 
material och åter ansökt om att få rasen erkänd i Sverige. 
 
CS konstaterade att rasen australian shepherd är erkänd av FCI medan rasen miniature 
american shepherd är erkänd av American Kennel Club men inte FCI. 
 
CS beslutade att uppdra till Ulf Uddman att sammanställa ett PM med underlag och 
synpunkter från Avelskommittén, Utställningskommittén, Domarkommittén och 
Nordisk Kennel Union. En konsekvensanalys ska bifogas PM:et mot bakgrund av att de 
båda diskuterade raserna har olika standarder. PM:et ska vara vägledande för framtida 
beslut om nya raser/varianter inom NKU.  
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§ 120 SKK/AG/RH/MR – information från ordförande 
Birgitta Bernhed önskade förtydliga att arbetsgruppen inte har utlyst en tävling utan 
att det är en kampanj som man genomför. 
 
CS noterade informationen. 
 
Arbetsgruppen önskade också ett tydligare mandat för vad som är möjligt att justera i 
köpahund.se.  
 
Ulf Uddman informerade om att om inriktningen på köpahund.se ska ändras så måste 
ett sådant beslut tas av Centralstyrelsen då detta tidigare har varit föremål för en 
ingående diskussion och ställningstagande av CS. Arbetsgruppen äger rätt att ändra i 
text- och bildmaterial. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 138 Organisationsutredningen 
 
Per-Inge Johansson, ordförande i Organisationsutredningen, hälsades välkommen till 
mötet. 
 
Per-Inge Johansson lämnade en redovisning av det förslag till information som kommer 
att föredras för SKKs specialklubbar den 19 november.  
 
Informationen omfattar ett stort antal power-point bilder med förslag och förklaringar 
till en tänkt ny organisation för SKK och dess medlemsorganisationer. 
 
CS diskuterade förslaget och lämnade förslag till några justeringar inför det kommande 
mötet. 
 
För övrigt är det ca 300 personer som anmält sig till mötet på de fem orterna runtom i 
Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping och Umeå. 
 
CS tackade för en utmärkt redovisning. 
 
Per-Inge Johansson lämnade mötet. 
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§ 139 SKK/DK 
 
a) Protokoll nr 4-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 30 
augusti 2016. 
 
b) Information från ordförande 
Mats Stenmark informerade om DKs initiala diskussioner om utbildningar för 
eventuellt framtida allround-domare. 
 
DK återkommer till CS möte i februari 2017 med ytterligare information. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 140 SKK/SRD-AG 
 
a) Minnesanteckningar 
Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Arbetsgrupp för Rasspecifika Domaranvisningar den 14 september 2016. 
 
Brev från Göran Bodegård 
Göran Bodegård har i ett e-postbrev till CS tagit upp några frågor som bl.a. gäller BSI i 
Norden, revision av BSI-dokumentet, brakycefali etc. etc. 
 
CS konstaterar att de synpunkter och frågor som Göran Bodegård framför inbegrips i 
det PM om hur man ska uppnå samsyn i organisationens olika delar.  
 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 141 SKK/AG – Standard 
 
a) Protokollsutdrag från protokoll nr 5-2016, § 74 – förslag till översättningar 
Protokollsutdrag från protokoll nr 5-2016, 9 augusti 2016. 
 
CS konstaterade att innehållet i paragrafen faller med hänvisning till beslut som tagits i 
§ 137 f). 
 
b) Protokollsutdrag från protokoll nr 5-2016, § 77 – samverkan med SKKs 
 Utbildningskommitté 
Protokollsutdrag från protokoll nr 5-2016, 9 augusti 2016. 
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Centralstyrelsen har uppmanat sina kommittéer och arbetsgrupper att ta upp ett antal 
frågor angående samarbete med SKKs utbildningskommitté. 
 
AG Standard konstaterar att då gruppens huvuduppgift är att översätta standarder till 
svenska så saknas en direkt koppling till SKKs central utbildningar. 
 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 142 SKK/UtstK 
 
a) Protokoll nr 4-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 6 september 2016. 
 
 
b) Information från ordförande 
 
Nordic Dog Show 
Ett möte har hållits inom NKU för att revidera reglerna för de nya nordiska 
certutställningarna. 
 
Utställningar inom Norden 
Det finns ett önskemål om att bättre försöka synkronisera de större nordiska 
utställningarna för att undvika att de hålls på samma datum. Svårigheten ligger ofta i 
att få besked av mässans ledning på respektive ort. Länderna uppmanas också att 
informera varandra om datum för sina utställningar så snart det är klart. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 143 SKK/PTK 
 
a) Rapport från VM i Mondioring 
Ionie Oskarson, SKKs representant i FCIs Brukshundskommitté, har övervakat VM i 
Mondioring med hänvisning till att CS godkänt mondioring på prov fr.o.m. 2017. 
 
Tävlingarna genomfördes på ett mycket bra sätt med bra hundar med synbarligen bra 
mentalitet. Ionie Oskarson fick också en bra genomgång av tävlingsmomenten i de 
olika kategorierna. 
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Bengt Pettersson, ordförande i PTK, informerade om att kommittén kommer att 
utarbeta en mall för hur man på bästa sätt ska bevaka hur verksamheten bedrivs under 
provtiden. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
b) Information från ordförande 
 
Rallylydnad 
Några personer har hört av sig till CS med frågor och synpunkter på de reviderade 
reglerna för rallylydnad. 
 
CS har tagit del av det svar och den förklaring till de nya reglerna som lämnats av SKKs 
tävlingsavdelning enligt nedan. 
 
Från 1 januari 2017 införs ett nytt championat i Rallylydnad, SE RallyCh. För att få det 
nya championatet krävs tre rallylydnadscert i Sverige. Rallylydnadscert får hund som 
uppnår 90 poäng i mästarklass. 
 
Championat införs aldrig retroaktivt och certifikat finns aldrig i tävlings-/provtyper där 
det inte finns något championat. Den logiska följden av detta blir att ingen hund kan ta 
rallylydnadscert före 1 januari 2017.  
 
Begreppet kvalificerande resultat finns inte i rallylydnadsreglernas mästarklass 
eftersom det inte finns någon ännu högre klass att kvalificera sin hund till.  
 
Championat är förbehållet registrerade hundar. Eftersom oregistrerade hundar med 
tävlingslicens inte kan bli champions kan de inte heller tilldelas certifikat. Oregistrerade 
hundar med tävlingslicens kan få diplom i högsta klassen, jämför med t.ex. 
Agilitydiplom III. Det diplom som kommer att finnas i mästarklass är endast för 
oregistrerade hundar som tävlat med tävlingslicens och fås genom att uppnå tre 
certifikatresultat vilket är motsvarigheten till de cert som tilldelas registrerade hundar 
som uppnår 90 poäng. 
 
Resultat som fåtts före 1 januari 2017 kan inte meritera för ett championat eftersom 
championat inte finns före 2017. 
 
CS tackade för en bra och informativ förklaring. Ärendet förklarades därmed för 
avslutat. 
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§ 144 SKK/JhK 
 
a) Protokoll nr 4-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
1 september 2016. 
Freddy Kjellström lämnade sammanträdet och deltog inte i beslutet. 
 
b) JhK beslut nr 4-2016, § 50 – överklagande från Lars-Gunnar Erkki 
Lars-Gunnar Erkki överklagar beslut taget av SKKs Jakthundskommitté den 1 
september 2016 om att inte godkänna resultat från ett RR-prov som han dömt. CS har 
tagit del av överklagandet samt JhKs motivering till sitt beslut. JhK hänvisar till Svenska 
Stövarklubbens Jaktprovsregler och Jaktprovsanvisningar § 13 där det står att en hund 
inte får vara uttröttad av tidigare jakt. JhK har felaktigt uppgett § 14 i sitt beslut. CS 
uppmanar kommittén att justera detta i sitt protokoll. 
 
CS beslutade med hänvisning till JhKs beslut att avslå överklagan. 
 
Freddy Kjellström återkom till sammanträdet. 
 
c) Information från ordförande 
 
Möte med SSRK, JSK och JRK 
Fortsatta diskussioner pågår mellan aktörerna där Jakthundskommitténs ordförande är 
den sammanhållande punkten. Samtalen förs i en positiv anda vilka så småningom ska 
mynna ut i konkreta förslag. 
 
CS noterade med intresse informationen. 
 
VM för stövare i Kroatien 
Freddy Kjellström informerade om att han deltagit i mötet med FCI Commission for 
Hounds of Group 6. Curt-Christer Gustafsson som under en lång rad år varit dess 
ordförande har nu avgått. Han avtackades officiellt vid kommittémötet. Den nye 
ordföranden är Giancarlo Bosio från Italien. Freddy Kjellström ersätter Curt-Christer 
Gustafsson som ledamot i kommittén.  
 
Freddy Kjellström informerade om att tävlingarna genomförts på ett bra sätt. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 145 SKK/DopK 
 
a) Information från ordförande 
Ett möte har hållits med Jordbruksverket om L17 som rör doping, där möjligheten till 
att SKK kan komma att hantera sina dispenser diskuterades. Ytterligare möten ska 
hållas framöver. 
 
CS noterade Informationen. 
 
 
§ 146 SKK/AK 
 
a) Protokoll nr 4-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 24 
augusti 2016. 
 
b) Protokollsutdrag § 112 – SKKs utvecklingsfond 
Ansökan från Peter Savolainen 
AK föreslår CS att bevilja medel, 63 500 kr, till projektet Studie av merle-genen (SILV) 
hos nenets laika. 
 
CS beslutade fastställa AKs beslut. 
 
Ansökan II från Peter Savolainen 
AK föreslår CS att bevilja medel, 74 520 kr, till projektet Genetisk jämförande studie av 
svensk lapphund och nenets laika. 
 
CS beslutade fastställa AKs beslut. 
 
c) Information från ordförande 
 
Svenska Collieklubben 
Svenska Collieklubben, SCK, har skrivit till SKKs Avelskommitté med en önskan om att 
träffas för att informera om projektet ”Mentalt sund Collie” samt diskutera fortsatt 
arbete gällande rasens mentalitet.  
 
Mötet ägde rum i slutet oktober dit även representanter från SBK, Sveriges 
Lantbruksuniversitet och SKKs Kommitté för Hundars Mentalitet deltog. Syftet med 
projektet "Mentalt sund Collie" var att införa mentalindex, MI, ett verktyg som avser 
att underlätta för uppfödare att föda upp hundar med god mentalitet. Med hänvisning 
till den statistik som presenterades vid mötet uttryckte SCKs representanter att man 
var bekymrad över det relativt låga intresse många uppfödare av rasen visar för MI. 
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SCK och SBK uppmanas att diskutera vidare och återkomma till SKK/AK/KHM med en 
skrivelse för fortsatta diskussioner. 
 
CS noterade informationen 
 
Utrotningshotade husdjursraser 
Vid möte med Jordbruksverkets referensgrupp för utrotningshotade husdjursraser, där 
SKK/AKs ledamot Kjell Andersson ingår, framkom att Jordbruksverket kan satsa en 
summa pengar i år på hundar. Gruppen har föreslagit frysning av sperma för hotade 
svenska raser.  
 
 
CS noterade informationen 
 
VM i långdistans för polarhundar 
Svenska Polarhundklubben kommer mellan den 7-10 mars 2017 hålla 
världsmästerskap i långdistans i Särna. Det är första gången ett draghunds-VM som är 
öppet endast för registrerade polarhundar hålls i den disciplinen. Intresset för 
tävlingen är mycket stort, och till dagens datum har 130 deltagare från 14 olika länder 
anmält sig.  
 
CS noterade informationen 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 147 SKK/UKK 
 
a) Protokoll nr 4-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 31 augusti 2016. 
 
b) Protokollsutdrag § 72 Information från kennelkonsulentsekretariatet – Carola 
 Krüger 
UKK har beslutat att avauktorisera Carola Krüger som kennelkonsulent p.g.a. 
inaktivitet. 
 
CS beslutade fastställa UKKs beslut och tackade Carola Krüger för hennes nedlagda 
arbete genom åren. 
 
c) Protokollsutdrag § 72 Information från kennelkonsulentsekretariatet – Joakim 
 Cederhall 
Joakim Cederhall önskar på egen begäran bli avauktoriserad som kennelkonsulent. UKK 
har med beklagande tillmötesgått begäran. 
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CS beslutade fastställa UKKs beslut och tackade Joakim Cederhall för nedlagt arbete 
genom åren. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 148 SKK/FK 
 
a) Protokoll nr 4-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
15 september 2016. 
 
b) Protokollsutdrag § 65 – ärende gällande specialklubb 
FK har av CS uppdragits att sätta upp en tidsplan för förändring av Svenska 
Lapphundklubbens organisation samt att utse en person att leda arbetet med 
omorganisationen. 
 
En tidsplan är upprättad för att på ett stadgeenligt sätt kunna genomföra 
omorganisationen. Kommittén kommer inom kort att utse den person som ska leda 
arbetet. 
 
CS noterade informationen  
 
c) Information från ordförande 
 
Utbildning i föreningsteknik 
En utbildning i föreningsteknik har hållits i Hässleholm. 
 
Avtalsanslutna klubbar 
Ett möte med SKKs avtalsanslutna klubbar kommer att hållas framöver. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 149 SKK/KHM 
 
a) Protokoll nr 3-2016 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för Hundars 
Mentalitet den 17 augusti 2016. 
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b) Protokollsutdrag § 55 – BPH – utbildning av nya BPH funktionärer hos nya 
 arrangörer 
Arbetsgruppen för BPH, har gjort en preliminär uträkning av kostnader för att bedriva 
en enskild regional utbildning. Summan för att genomföra utbildning av ett fåtal 
beskrivare och testledare beräknas bli hög. Hänsyn måste också tas till de befintliga 
resurser så som lärare samt administrativ och sakkunnig personal. KHM ser inte att det 
skulle vara ekonomiskt eller resursmässigt positivt att arrangera en enskild regional 
utbildning. Intentionerna har varit goda och frågan kan prövas i varje enskilt fall. I 
första hand kommer kommittén att hänvisa presumtiva arrangörer till den kommande 
centrala utbildningen av beskrivare och testledare 2018. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Information från ordförande 
 
Ny utbildning 
De första s.k. mentalpoolisterna är nu utbildade. 
 
Nytt regelverk 
Ulf Uddman informerade om pågående arbetet vid SKKs kansli inför ny regelperiod 
2017-01-01 till 2021-12-31.  
 
CS beslutade att skjuta på ikraftträdandet av de delar av regelverket gällande BPH som 
kräver anpassning av IT-stöd, till 1 januari 2018. De delar som berörs är ”Protokoll för 
BPH” samt ”Beteendedefinitioner”. Övriga delar av regelverket, ”Regler för BPH” och 
”Utförandebeskrivning” är fastställda och träder i kraft fr.o.m. 2017-01-01. 
 
Göran Bodegård 
Göran Bodegård är inbjuden till kommittén för att delta i ett kommande möte. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 150 Information från SKKs ordförande 
 
Möte mellan SKK och SBKs Arbetsutskott 
Representanter från SKKs organisationsutredning och SBK har haft möte med 
anledning av den pågående organisationsutredningen. 
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Kostnader för veterinärvård 
Arbetsgruppen har haft möte med en leverantör kring frågan att på ett bättre sätt få 
överblick över kostnader för vissa diagnoser hos olika veterinärkliniker. 
 
CS noterade informationen. 
 
Brachycefalkonferens för veterinärer 
En konferens för veterinärer har hållits om kortskalliga raser. Ca 100 veterinärer 
deltog. SKK representerades av ordförande, Åke Hedhammar, Sofia Malm, Helena 
Skarp och Karin Drotz. 
 
Jordbruksverket 
SKK har ännu inte fått någon respons på det brev som skickades angående synen på 
hur tolkningen sker av Jordbruksverkets föreskrifter i relation till den snabba utveckling 
som sker kring olika metoder för att förbättra avelsarbetet genom hur kunskap och 
information kan användas för snabbare framsteg i avelsarbetet rörande hundars hälsa. 
 
CS noterade informationen. 
 
Val till Norsk Kennel Klubs, NKK, styrelse och Finska Kennelklubbens, FKKs styrelse 
NKK kommer den närmaste helgen att välja en ny styrelse. Ordförande Tom Øystein 
Martinsen står för omval. 
 
I Finland har nuvarande ordförande Helena Suni avsagt sig omval och föreslagen som 
ny ordförande är Harri Lehkonen. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 151 Information från VD 
 
Jaktadministrativt IT-stöd – avtal jakthundklubbarna 
Ett femtontal klubbar har undertecknat avtal som intressenter av det nya 
administrativa systemet för att administrera jaktprov. För information meddelades att 
SSRK och SÄK inte har ingått avtal med SKK. 
 
Svenskt Friluftsliv 
Svenskt Friluftslivs övergripande uppgift är att bevara och utveckla förutsättningarna 
för friluftslivet i landet. Medlemsorganisationerna ska leva upp till de mål som Svenskt 
Friluftsliv har. 
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Styrelsen för Svenskt Friluftsliv uppmanar SKK/CS att se över sina stadgar och/eller 
årsberättelser så att dessa vid en prövning av medlemskap i Svenska Friluftsliv 
uppfyller de krav som ställs på medlemmar. 
 
CS uppdrog till VD att i kommande verksamhetsberättelser mer tydligt informera om 
värdet av medlemskapet och samarbetet. 
 
Byte av datum för CS möte 
Mötet den 27 april föreslås flyttas till den 25 april. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Likviditet 
Likviditeten är god. 
 
CS noterade informationen. 
 
Myndigheter 
En grupp med representanter från bl.a. SKK och Svenskt Friluftsliv har uppvaktat 
Justitiedepartementet med anledning av den utredning som ska göras med hänvisning 
till EUs datadirektiv. Gruppen önskar att det görs undantag från direktivet för 
organisationer i den ideella sektorn. 
 
CS noterade informationen. 
 
Personalinformation 
I mitten av november kommer en information att hållas för personalen med anledning 
av att en eventuell flytt av kansliet kan bli aktuell inom en tvåårsperiod. 
 
CS noterade informationen. 
 
SKKs aktiebolag 
SKKs bolag Föreningsdistribution AB och AB Fritidsrörelsernas Hus är nu sålda och ska 
avregistreras som bolag.  
 
Stockholm Hundmässa 
En klar besvikelse finns över antalet hundar som anmälts till årets utställning. Ca 6 200 
innan avels- och uppfödargrupper är inräknade. 
 
Stockholms Kennelklubb har fått knappt 4 000 hundar. 
 
Enkät 
En enkät har skickats ut till ett stort antal jägare för att få en djupare analys av dagens 
jakthundsägargrupp. 
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CS noterade informationen. 
 
Personal 
Inger Gille (Marknad) och Göran Popping (Postavd.) gick i pension vid månadsskiftet 
oktober-november.  
Linnéa Kallberg (Marknad) kommer att sluta sin anställning under november. 
Olga Björklund började sin anställning i slutet av oktober på IT-avdelningen. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 152 Ajournering av sammanträdet 
Ordförande ajournerade mötet kl. 17.30. Mötet återupptas den 3 november kl. 08.00. 
 
 
§ 153 Sammanträdet återupptas 
Ordförande avslutade ajourneringen och sammanträdet återupptogs. 
 
 
§ 154 § 112 f) - hur uppnås samsyn i organisationens olika delar? 
Som underlag till diskussionen om samsyn har CS fått en skrivelse från en arbetsgrupp 
bestående av Annika Uppström, Mats Stenmark, Kjell Svensson och Helena Skarp. 
 
Arbetsgruppen visar på att hundars hälsa och välbefinnande blir en allt mer 
omdebatterad fråga i samhället. Synen på hundavel har förskjutits från att vara en 
angelägenhet enbart för uppfödare och kennelklubbar till att bli föremål för intresse 
från olika delar av samhället utanför ”hundvärlden”. Detta märks inte minst bland 
landets länsstyrelser där man i allt högre utsträckning börjat agera i ärenden som rör 
hundavel och allt oftare tillämpar lagstiftningens avelsparagraf. Att intresset för 
hundavel vidgats till grupper utanför SKK-organisationen märktes också tydligt under 
förra årets ”trubbnosupprop” där ett stort antal veterinärer engagerade sig i 
kortskalliga rasers rätt att andas utan problem.  
 
Det ökade omvärldsengagemanget i hundavelsfrågor är inte begränsat till Sverige. I de 
flesta av våra nordiska grannländer pågår en liknande debatt. Även i Västeuropa och 
Nordamerika för veterinärer, journalister, djurskyddsorganisationer och i några fall 
myndigheter fram krav på förändrade avelsmål och minskad fokus på exteriör till 
förmån för hälsa och välbefinnande.  
 
Inom SKK-organisationen finns sedan länge organ som arbetar med avels- och 
hälsofrågor. Det finns även organ som arbetar med frågor som rör exteriörbedömning. 
Dessa organ har i dagsläget liten eller ingen samverkan och informationsflödet mellan 
organisationens olika delar är begränsat.  
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Problematiken kring exteriöra överdrifter är inte okänd inom SKK-organisationen och 
många försök att överbrygga problemen har gjorts, och görs, inom olika delar av 
organisationen. Arbetet med SRD och de arbetsgrupper som NKU/AU tillsatt kring 
problematiken med kortskalliga raser samt ökat fokus på hälsa i domarutbildningen är 
goda exempel. Trots detta finns det inom flera raser en tydlig skillnad mellan de ideal 
som inom organisationen förespråkas vid exteriörbedömning och de ideal som 
förespråkas i arbetet med RAS samt rasövergripande rekommendationer, riktlinjer, 
grundregler och svensk lagstiftning. Skillnaden är tydlig för flera av de brakycefala 
raserna men frågan kan breddas också till en del andra raser. 
 
För att komma framåt i avelsarbetet och ge uppfödarna en rimlig chans att göra rätt 
måste vi snarast hitta vägar att få alla delar av organisationen att samverka mot ett 
gemensamt mål, även för de raser där det i dag råder en skillnad mellan de ideal som 
premieras av verksamheter i organisationens olika delar. Att SKK lyckas med detta är 
avgörande inte bara för möjligheten att uppnå resultat i avelsarbetet i form av 
märkbart sundare hundar. Minst lika viktigt är att organisationens uppfödare ska få en 
rimlig möjlighet att leva upp till SKKs krav och förväntningar. För SKK är det en allt 
viktigare uppgift att föra uppfödarnas talan i dialogen med myndigheter och andra 
företrädare för allmänhet och samhälle. Då behöver SKK som organisation genom 
samstämmigt agerande skapa förutsättningar som tas på allvar för att lyckas med sitt 
uppdrag. 
 
Det bör vara tydligt att den exteriör och anatomi som premieras inom SKK, och är en 
målbild inom respektive ras, harmoniserar med såväl SKKs regelverk som svensk 
djurskyddslagstiftning.  
 
Pekka Olson redovisade en diskussion som han och Ulf Uddman haft med 
utgångspunkt från arbetsgruppens skrivelse. 
 
Diskussionen har utmynnat i ett PM med olika konkreta förslag. 
 
CS förde en lång och ingående diskussion kring frågan och det underlag som 
presenterats. 
 
CS beslutade följande: 

 Kortsiktigt: Pekka Olson, Åke Hedhammar och Ulf Uddman fortsätter att 
utveckla sitt PM med att göra ett första utkast för hantering av brakycefala 
raser.  
 

 Organisationsutredningen får i uppdrag att strukturera om SKKs målparagraf 
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 Långsiktigt: Arbeta vidare med att förtydliga och paketera SKKs budskap på ett 
modernare sätt och involvera AK/DK och KHM i det arbetet. Redovisning görs 
till CS möte i februari 2017. 

 
 
§ 155 SKK/KM 
 
a) Information från ordförande 
Arbetet i kommittén rullar på. De svårigheter kommittén ibland stöter på är att kunna 
göra en bedömning av hur två tvistande parter uppfört sig mot varandra.  
 
Kommittén har beslutat att sakfrågor ska behandlas av respektive berörd kommitté 
innan KM fattar beslut i det som gäller hur parterna uppträtt mot varandra. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 156 SKK/DN 
 
a) DN-beslut 
För information fanns beslut fattade av DN. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Funktionär som fått disciplinär åtgärd 
För information fanns information om funktionärer som fått disciplinära åtgärder. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 157 SKK/AG/RH/MR 
 
a) Minnesanteckningar nr 5-2016 
Minnesanteckningar förda med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Rashundar 
och Medlemsrekrytering den 12 oktober 2016. 
 
b) Information från ordförande 
Arbetsgruppen har jobbat vidare med ras i fokus och argument rashund. 8 av de 10 
rasklubbarna är intresserade av att delta i det fortsatta arbetet.  
 
En sammanfattning av arbetsgruppens första år kommer att presenteras på webben. 
 
Informationen om värvningskampanjen har arbetats om efter de synpunkter som 
lämnats. 
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Arbetsgruppen har fått positiva reaktioner på den kommande Länsklubbstävlingen 
som ska starta under 2017. 
 
Arbetsgruppen har som mål att strukturera om informationen i köpahund.se för att på 
så sätt öka och förtydliga stödet till uppfödare. 
 
CS noterade informationen. 
 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 158 Svenska Kynologiska Akademin 
 
a) Protokoll nr 2-2016 
Protokoll fört vid möte med Svenska Kynologiska Akademin den 5 september 2016. 
 
b) Information från ordförande 
Årets sista möte kommer att hållas den 9 november. 
 
Ledamöterna Staffan Drangel och Hans Jerenäs kommer att sluta i Akademin. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 159 Skrivelser som rör läns- och specialklubb 
 
a) Rapport från Länsklubbskonferensen 23-24 september 
För information fanns minnesanteckningar från Länsklubbskonferensen som Småland-
Ölands Kennelklubb var värd för. 
 
CS noterade informationen. 
 
b) Skrivelse från Gotlands Kennelklubb – Länsklubbarnas utställningsprogram 
 2019 
Thomas Uneholt anmälde jäv i ärendet och deltog inte under denna punkt. 
Länsklubben begär att SKK/CS inte beviljar Stockholms Kennelklubbs datum som ligger 
nära i tid till Gotlands Kennelklubbs datum, 25 augusti respektive 31 augusti 2019. 
 
CS har tagit del av klubbens synpunkter. 
 
CS beslutade att avslå Gotlands Kennelklubbs begäran. 
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c) Uppgradera administrationen kring utställningsadministration nu! 
Länsklubbarnas ordförandegrupp anser att administrationen kring hundutställningar 
måste moderniseras omgående och att SKK ligger långt efter flera andra länder i 
utveckling. 
 
Länsklubbarna önskar att CS ger ett uppdrag till Ulf Uddman att kontakta Finska 
Kennelklubben för att kontrollera vad det finska systemet skulle kosta att köpa in och 
börja användas inom SKK? Vilka möjligheter och kostnaden för att bli delägare i det 
bolag som äger och utvecklar det finska systemet mot att SKK bidrar med att utveckla 
den delen med skrivna kritiker? 
 
Ulf Uddman informerade om att det projekt som är prioriterat är valpregistrering on-
line för att det är ett KF-uppdrag. Jaktprovsadministrativt IT-stöd och SKKs infobank är 
också två projekt som är prioriterade. Det finns dessutom en rad andra önskemål på en 
lång lista som ska arbetas igenom. 
 
Utställningsadministrationen har i detta läge inte samma prioritet trots att systemet är 
gammalt men det är stabilt och fungerar. Det går i dagsläget inte att säga när 
förstudien för det nya katalog för PC kan starta. Går det t.ex. att köpa vissa delar från 
Finland och/eller Danmark? 
 
CS diskuterade frågan och beslutade att Ulf Uddman får i uppdrag att diskutera med 
Finska Kennelklubben vad som är möjligt/lämpligt från det finska systemet att kunna 
använda vid svenska utställningar. 
 
I uppdraget ingår att göra en konsekvensbeskrivning av vilka påverkansmöjligheter SKK 
har vid ett eventuellt samarbete/köp av vissa delar av det finska och/eller det danska 
systemet. 
 
 
§ 160 Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner 
 
a) Brev från  – godkända resultat för svansamputerad hund? 

 hund har blivit fråntagen sina meriter och championat p.g.a. av att 
hundens svans blivit amputerad av veterinärmedicinska skäl. 
 
Enligt den information  har fått har andra hundar med amputerade 
svansar fått behålla sina resultat. 
 
CS har tagit del av de synpunkter som  har framfört. CS kan inte ta beslut 
via ryktesspridning. Det finns inga belägg eller intyg för de påståenden som nämns i 
brevet om andra hundar. 
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CS beslutade lägga brevet till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
b) Skrivelser från ett antal cavalieruppfödare – höjd ålder för hanar i avel 
Ett antal uppfödare av cavalier king charles spaniel önskar en ändring i SKKs förslag i 
hälsoprogrammet som uppfödarna anser motverka det arbete de gör med att avla för 
en friskare ras, vilket är höjningen från 7 till 8 år för äldre hanar i avel. 
 
CS har tagit del av en PM författat av Sofia Malm vilket är en sammanställning av data 
för hundar som är hjärtfriska vid 7 års ålder eller senare. Sammanställningen visar att 
det är sju kullar under en 9-årsperiod som inte skulle ha uppfyllt det nya regelverket.  
 
 
CS beslutade att inte ompröva det beslutade hälsoprogrammet. 
 
CS beslutade vidare att uppdra till Åke Hedhammar och Sofia Malm att formulera ett 
svar till uppfödarna med utgångspunkt från Sofia Malms PM. 
 
c) Skrivelse från  angående Annika Ulltveit Moe 

 har i mejl och sociala media uppmanat CS att riva upp sitt beslut om 
att avauktorisera exteriördomare Annika Ulltveit-Moe. Ulf Uddman har på uppdrag av 
CS svarat . Svaret har även publicerats på SKKs webbplats. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 161 Skrivelser som rör myndigheter 
 
Jordbruksverket 
a) Remiss avseende ny föreskrift om foder, Dnr 5.4.16-254/16 
Jordbruksverket ber om ett yttrande avseende en ny föreskrift om foder som ersätter 
”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 200:81) om foder”. 
Förslaget innebär bl.a. en uppdatering av gällande EU-regelverk och att nya 
definitioner införs. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 162 Nordiska frågor 
 
a) Protokoll från NKU/VD 
För information fanns protokoll från möte med de nordiska kennelklubbarnas 
verkställande direktörer den 11 oktober 2016. 
 
CS noterade informationen. 
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b) Protokoll NKU/AU 
För information fanns protokoll från möte med de nordiska kennelklubbarna den 12 
oktober 2016. 
 
Ulf Uddman informerade om att arbetsgruppen som är utsedd att lämna förslag till en 
omstrukturering av FCI bl.a. diskuterar att dela upp FCIs nuvarande europasektion i tre 
delar. 
 
SKK har fått i uppdrag att skriva ett förslag till motion nästa NKU/AU möte angående 
hur många CACIB-utställningar respektive land nominellt ska få ansöka om. Motionen 
ska sedan vidarebefordras till FCIs Generalförsamling 2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) NKU Webb 
SKK har under ett antal månader arbetat med att skapa en webbplats för NKU, som 
presenterades vid mötet den 12 oktober.  
 
Webbplatsen fick ett positivt mottagande och SKK fick förtroendet att fortsätta 
arbetet. Webbplatsen kommer att lanseras under första kvartalet 2017. 
 
CS noterade informationen. 
 
d) NKU BSI Working Group 
För information fanns minnesanteckningar från möte med NKUs SRD-grupp den 27 
september. 
 
Arbetsgruppen har skickat ut en enkät till svenska exteriördomare om kortskalliga 
raser och SRD. 260 enkäter har gått ut och 153 har svarat. En analys av svaren ska 
påbörjas inom kort. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 163 Internationella frågor 
 
FCI European Section 
a) Protokoll från Europasektionens årsmöte den 29 augusti 2016 i Bryssel 
För information fanns protokoll fört vid FCIs Europasektions årsmöte den 29 augusti. 
Ny ledamot i Europasektionens styrelse är Sean Delmar, Irland. 
Ny revisor är Rony Doedijns, Nederländerna. 
Slovenien röstades fram att vara värd för Europautställningen 2020.  
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CS noterade informationen. 
 
b) FCI Monitoring Report – Augusti 2016 
För information fanns kvartalsrapport från EU-bevakningen av djurfrågor i Bryssel. 
 
CS noterade informationen. 
 
c) Korrespondens mellan Asia Pacific Section – Hong Kong Kennel Club – 
 allrounddomare 
CS har tagit del av korrespondens mellan FCIs asiatiska sektion och Hong Kong Kennel 
Club angående utbildning och auktorisation och avauktorisation av domare. 
 
CS informerades om att en arbetsgrupp inom FCI är utsedd av se över reglerna för 
domarövergångar, dvs. när domare flyttar sin auktorisation från ett land till ett annat, 
av någon anledning. 
 
d) Skrivelse från Secretariaat NVBBS ang. Yulin-festivalen 
SKK har tagit emot en skrivelse från Secretariaat NVBBS angående Yulin-festivalen i 
Kina. NVBBS önskar SKKs stöd i arbetet mot det som pågår i Kina och hänvisar till att 
klubben har stöd av den holländska kennelklubben, Raad van Beheer, i frågan. 
 
CS uppdrog till Ulf Uddman att kontakta Raad van Beheer för att få mer information, 
men CS avser dock att tacka nej till erbjudandet och hänvisa till sitt tidigare uttalande.  
 
På förekommen anledning vill CS göra följande uttalande angående de svenska domare 
som väljer att acceptera att åka och döma i Kina: Det är upp till varje person att 
försöka påverka till ett förändrat beteende på ett positivt sätt och stödja en förändring 
när man är på plats. 
 
 
§ 164 Ekonomi 
 
a) Delårsbokslut 30 september 2016 
Ulf Uddman informerade om att prognosen för helåret 2016 med utgångspunkt från 
utfallet per 30 september blir bättre än prognosen per den 30 juni för både SKK och 
Länsklubbsuppdraget.  
 
SKK 
Prognosen för intäkterna räknas upp med drygt 2 mnkr, varav 0,7 mnkr hänförs till 
förväntat högre valpregistreringssiffror samt ett bättre utfall från de gällande 
sponsoravtalen. 
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På IT-sidan föreslås att IT-fonden inte används under 2016, samt att hela den 
extradebiterade 10-kronan för utveckling av nästa generations IT-stöd för 
utställningsverksamheten, totalt ca 1,3 mnkr läggs i en separat fond. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Länsklubbsuppdraget 
Utfallet beräknas bli ca 1,5 mnkr vilket är en betydande resultatförbättring mot utfallet 
2015 på minus 1 mnkr. 
 
Värvningskostnaderna blir inte så höga som bedömdes i juni. Vidare blir det en 
förskjutning på ett kvartal för uppgradering av SKKs webbplatser. Det innebär att 
kostnaden styrs över till 2017. 
 
Distributionen av våra medlemskort har förändrats under 3:e kvartalet och ger direkt 
lägre kostnader. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 165 Statistik 
 
a) Valpregistrering 
Siffrorna för valpregistreringar pekar svagt uppåt för de senaste månaderna. 
 
CS noterar uppgången med glädje. 
 
 
§ 166 Presidiefrågor 
 
a) Ansökan Agility VM 2018  
Svenska Agilityklubben har önskemål om att SKK ansöker om att få arrangera World 
Agility Championship för 2018 vilket presidiet tillstyrkt. 
 
Ansökan är gjord och beviljad.  
 
CS fastställde presidiets beslut. 
 
b) Certgräns i Mästarklass för rallylydnad 
Skrivelsen är behandlad under § 144 b). 
 
c) Skrivelse från Beatrice Palm ang. poängsättning i rallylydnad 
Skrivelsen är behandlad under § 144 b). 
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§ 167 Mötesspecifika frågor 
 
a) Advokatfirman Luterkort advokater/  
Ulf Uddman informerade om att Advokatfirman Luterkort är ombud för  

. Advokatfirman gör gällande att SKK agerat på ett sådant sätt att det 
orsakat  kränkning och skada. 
 
SKK har genom advokat lämnat svar där SKK bestrider att man gjort sig skyldig till 
brottsligt förfarande och bestrider rätt till skadestånd för kränkning eller ersättning för 
förlorade intäkter. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 168 Mötesspecifika frågor 
 
a) Policy vid sponsring - SKK 
Ulf Uddman redovisade förslag till policy för sponsring: 
 
Svenska Kennelklubben, SKK, äger ett stort förtroende hos de svenska hundägarna. 
Därför måste företag, organisationer och enskilda personer som stödjer, sponsrar och 
ingår partneravtal med SKK dela SKKs grundläggande värderingar. 
 
Definition 
Med sponsring avses en affärsmässig uppgörelse mellan SKK och utomstående part, 
där båda parter kan ha nytta av varandras insatser. Den säljande parten, SKK, ställer 
mot ersättning sitt goda renommé och sina tjänster till köparens förfogande. 
 
Sponsringen ska syfta till att öka SKKs resurser och därigenom skapa bättre 
förutsättningar för hunden, hundägaren och hundsporten i Sverige. SKK ser sponsring 
som ett samarbete där två eller flera parter stärker sitt varumärke och i övrigt tillförs 
positiva värden. 
 
Begränsningar 
SKK samarbetar inte med företag och organisationer 
som motverkar SKKs mål och verksamhetsidé   
som företräder politiska partier eller religiösa organisationer  
som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor, miljö eller bidrar till 
samhällsfarlig verksamhet  
inom tobaksindustrin  
inom bryggerinäringen, vin- och spritindustrin med inriktning enbart på tillverkning och 
försäljning  
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vars verksamhet kan uppfattas som diskriminerande eller stötande, t.ex. pornografi 
vars verksamhet diskriminerar anställda eller kunder på grund av till exempelvis kön, 
sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller funktionshinder  
vars verksamhet använder barnarbetare 
 
 
SKK deltar inte i samarbeten där SKKs grundläggande värderingar kan 
ifrågasättas.  
 
Vid evenemang där barn deltar ska särskild hänsyn tas vid sponsorsamarbeten. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget och uppmanar alla klubbar inom SKK att tillämpa 
ovanstående policy när klubb ingår avtal med företag eller organisationer. 
 
 
§ 169 Mötesspecifika frågor 
 
a) SKK Play, brev från  

 har i skrivelse uttryckt att det förekommer fel information när det gäller 
utbildning och fortbildning av uppfödare.  hänvisar till SKK-Play och den 
del som gäller juridik. 
 
SKKs chefsjurist, Agneta Lönn, har blivit ombedd att läsa och kommentera innehållet. 
 
CS har tagit del av båda skrivelserna och beslutade uppdra till Ulf Uddman att besvara 

 skrivelse med utgångspunkt från chefsjuristens svar. 
 
 
§ 170 Mötesspecifika frågor 
 
Kennelfullmäktige 2017 
 
a) Arbetsgrupp för att föreslå mottagare av Hamiltonplaketten 
Sista datum för att nominera personer till Hamiltonplaketten är den 31 december 
2016. Berörda kommittéer uppmanas att lämna namn på de ledamöter som ska ingå i 
arbetsgruppen.  
 
CS beslutade att Mats Stenmark ska vara sammankallande i gruppen. 
 
b) Arbetsgrupp för att föreslå mottagare av SKKs Förtjänsttecken 
Sista datum för att föreslå personer till SKKs Förtjänsttecken är den 31 december 2016.  
Förslag att arbetsgruppen ska bestå av Britt-Marie Dornell, Thomas Uneholt och Ulf 
Uddman. 
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CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Specialklubbskonferens 
 
c) Inbjudan och preliminärt program 
För information fanns inbjudan till klubbarna och ett preliminärt program. 
Då det finns möjligheter att fylla på med ytterligare programpunkter kan ledamöterna 
lämna punkter till CS sekreterare. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 171 Mötesspecifika frågor 
 
a) Frisk- och sjukvård för hund – diskussionsämne 
CS har tagit del av skrivelse angående ovanstående ämne. 
 
CS uppdrog till Pekka Olson och Åke Hedhammar att hantera densamma. 
 
 
§ 172 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att § 139 b) inte ska offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
 
§ 173 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde hålls den 3 februari 2017, i samband med 
specialklubbskonferensen. 
 
 
§ 174 Sammanträdet avslutas 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
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Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
Ordf 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Britt- 0Marie Dornell   Mats Stenmark 
 
 




