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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2018-11-
07--08. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt, Britt-Marie Dornell, Bengt Pettersson, Bo Skalin, 
Eva Lejdbrandt, Maritha Östlund-Holmsten, Agneta Ståhle, Patrik Cederlöf (§ 123-132) 
 

Suppleanter: 

Magnus Jensen, Kurt Nilsson, Freddy Kjellström 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomquist (personalrepresentant), 
Bengt Pålsson (§ 150), Birgitta Bernhed (§ 152) 
 

Anmält förhinder:  

Ove Johansson 

Protokoll 

Annika Klang 
 

§ 123 Sammanträdet öppnas 

Pekka Olson hälsade deltagarna välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. 
Valberedningen är närvarande och har ett separat möte men kommer löpande att 
intervjua CS ledamöter under detta tvådagarsmöte. 

 

§ 124 Val av justerare 

Britt-Marie Dornell och Thomas Uneholt utsågs att tillsammans med ordföranden 
justera protokollet. 
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§ 125 Föregående protokoll nr 4-2018 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 126 Presidiefrågor 

 

a) Information från möte med Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK 

Britt-Marie Dornell informerade om dagsläget kring diskussionerna med SSRK och 
Jaktretrieverklubben, JRK. 

 

CS noterade informationen. 

 

§ 127 Information från SKKs ordförande 

 

a) Kostnadsutveckling veterinärvård 

Ordförande informerade om arbetsgruppens arbete till dags dato. Möte har hållits 
med FirstVet om ett närmare samarbete och nya tjänster att erbjuda medlemmar som 
har en försäkring på sin hund/ar. 

Arbetsgruppen konstaterar att  

 en viktig del i arbetet är att få medlemmarna att bli bättre konsumenter/köpare 
av veterinärvård 

 kunna erbjuda en prisjämförelsesida för medlemmarna skulle underlätta 
medlemmarnas val av klinik vid veterinärbesök 

Arbetsgruppen önskar CS mandat att arbeta vidare på ovanstående. 

 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 

b) SKKs samverkan med privat sektor 

Arbetsgruppen, Eva Lejdbrandt, Ulf Uddman och Pekka Olson, har knutit till sig Lena 
Heimlén att verka som utredningssekreterare, som bl.a. ska utreda hur en 
företagarförening inom organisationen kan se ut. 

 

Arbetsgruppen har bl.a. gett ett uppdrag till SKKs revisionsbolag att ta fram ett skatte-
PM om effekterna av moms på SKKs och klubbarnas verksamhet, om  viss officiell prov- 
och tävlingsverksamhet bedrivs av bolag. 
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CS noterade informationen. 

 

c) Brev till SVT ang. sänt program och svar från SVT 

Ordförande har till SVT uttryckt starkt missnöje kring ett tv-program som sänts där 
programmet förskönar hundar med olika grader av missbildningar och exteriöra 
överdrifter. Programmet undergräver SKKs strävan att främja avel av mentalt och 
fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar. 

 

Svar har kommit från SVT där de beslutat att programmet inte kommer att sändas 
igen. 

 

CS noterade med glädje SVTs beslut. 

 

§ 128 Information från SKKs VD 

a) DN-anmälan 

Ulf Uddman informerade om att en uppfödare uttalat allvarliga personhot med en 
tjänsteman i samband med ett ärende på SKKs kansli. Händelsen är polisanmäld och en 
anmälan till SKKs Disciplinnämnd är upprättad.  

 

Tjänstemannen har fått hjälp och stöd och mår idag bra. 

 

CS noterade informationen och var nöjd med hur ärendet hanterats av vd och berörd 
avdelningschef. 

 

b) Lathund för ledamöter i SKKs Centralstyrelsens kommittéer och arbetsgrupper 

Dokumentet är uppdaterat i enlighet med den nya GDPR-förordningen. 

 

CS beslutade att godkänna det uppdaterade dokumentet. 

 

c) Information om collieutredningen 

Ionie Oskarson, ordförande i arbetsgruppen har lämnat en kort information om att 
arbetet nu är påbörjat och att en första delrapport ska var klar senast den 1 juni 2019. 
Slutrapporten ska vara klar senast den 31 december 2019. 

På grund av sjukdom har en ledamot blivit tvungen att tacka nej till fortsatt arbete. 
Utsedd ersättare är Kristina Johansson. 

 

CS noterade informationen. 
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d) Nordic Border Show 

Evenemanget är ett samarbetsprojekt mellan den finska och svenska kennelklubben. 
Utställningsområdet kommer att finnas på den finska sidan i eventområdet Toranda 
(en sammansättning av namnen Haparanda och Torneå). Området ligger precis på 
andra sidan den finska gränsen. Grundregeln är att utställning/prov ska hållas inom det 
egna landets gränser och ska avsteg göras från den regeln ska det finnas synnerligen 
starka skäl, vilket CS finner i detta fall. 

 

Utställningar hålls i fyra dagar, specialklubbsutställningar torsdag, fredag och under 
helgen en finsk och svensk endagarsutställning. 

 

CS är medveten om att andra svenska klubbar som önskat göra liknande evenemang 
med utställningsplatsen i annat land fått nej. 

 

Efter en längre diskussion beslutade CS att kravet för att kunna arrangera ett 
evenemang i annat land krävs dispens från CS och FCI och att det bl.a. finns en 
samverkan mellan berörda nationella kennelklubbar. 

 

CS beslutade uppdra till Utställningskommittén att utforma ett förslag till CS att ta 
ställning till. 

 

e) EUs rekommendation om en samordnad kontrollplan för offentlig kontroll av 
internetförsäljning av hund och katt + bilagor 

För information fanns EUs rekommendation om en samordnad kontrollplan för 
offentlig kontroll av internetförsäljning av hund och katt. Kontrollplanen  ska 
genomföras mellan den 15 oktober och 15 november 2018. Senast den 15 februari 
2019 ska resultaten rapporteras till kommissionen. 

 

CS noterade informationen. 

 

f) Justering av SKKs Grundregler (fastställda av KF) 

DN har till CS lämnat förslag på justering i SKKs Grundregel 2:1 enligt nedan: att till avel 
endast använda hundar av samma ras och som är registrerade i SKK eller i utländsk 
kennelorganisation erkänd av SKK. Samtliga valpar i en kull ska registreras och detta 
ska ske vid samma tillfälle. 

 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 
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g) Skrivelser till och från Pekingese-Logen 

Ulf Uddman informerade om att samtalen med företrädarna för Pekingese-Logen (PL) 
de senaste åren präglats av en stor frustration från de olika företrädare från SKK, som 
haft möten med dem. 
 
För information fanns även skrivelser och mejlkorrespondens mellan SKK, Svenska 
Dvärghundsklubben och Pekingese-Logen. 
 
Grunden är att det finns fundamentalt olika ståndpunkter om rasen pekingese har 
hälsoproblem på grund av sin exteriör och att rasen är listad i t.ex. SKKs SRD-arbete. 
 
Rasen tillhör en av de fem brakycefala raserna som CS speciellt har pekat ut för 
extraordinära insatser. Det finns inte tid att avsätta för kommunikation med PL som 
inte leder till något resultat. Vidare behöver SDHKs styrelse arbetsro för att kunna ha 
sitt fokus på bl.a. kommande domarkonferens. 
 
Förslag att SKK/CS beslutar om att återta sin delegation för pekingese från SDHK och 
klubben får själv ta ställning till PLs fortsatta plats som medlemsorganisation inom 
SDHK eller inte. 

 

CS diskuterade ärendet mycket ingående. CS uttryckte att det är mycket olyckligt att 
det inte har gått att hitta konsensus med klubben trots många och intensiva försök 
under ett antal år. 

 

CS beslutade följande: 

 CS återtar delegationen för pekingese från Svenska Dvärghundsklubben, SDHK 
att gälla från den 1 januari 2019 tills vidare 

 SKKs Avelskommitté blir ansvarig för rasen i frågor som rör avel 

 SKKs Domarkommitté blir ansvarig för domarkompendier och frågor som rör 
domare etc. 

 Pekingese får inte delta på SDHKs utställningar fr.o.m. den 1 januari 2019 och 
tills vidare 

 SKKs Föreningskommitté blir ansvarig specialklubb 

 

h) Information från möte med SBK och inbjudna klubbar 

 

Ulf Uddman informerade från möte som hölls lördagen den 27 oktober träffades ett 
tjugotal personer i Örebro för att diskutera samverkan kring medlemsrekrytering. 
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Vid mötet deltog representanter från SBK, länsklubbarna, tre specialklubbar (SSRK, 
Svenska Terrierklubben, Svenska Grythundklubben), tre verksamhetsklubbar (agility, 
nose work o Kroppsvallarna), Sveriges Hundungdom, och SKKs vd. 
 
Mötet inleddes med en idépresentation från SBK som delvis var ett återuppväckande 
av tankar som fanns i organisationsutredningen som presenterades till KF 2017. 
 
Mötet delades in i fyra grupper där olika tankar och dagsproblem ventilerades. Bl.a. 
diskuterades 

- Problem med rekryteringen av klubbfunktionärer och brist på föreningskunskap 
- Den höga medlemsomsättningen i klubbarna 
- För lite värde i medlemskapet 
- Brister i att visa upp egen verksamhet vid egna arrangemang 
- De många medlemskapen blir dyra för den enskilde medlemmen 
- Klubbarna kan inte möte hundägarnas krav på tillgänglighet i t.ex. kurser vilket 

öppnat för den privata marknaden 
- Alla köper hund utifrån ras, vilket bör innebära att rasklubben är den första 

klubben som leder in i SKK 
- Flertal parallella organisationer i SKK, t.ex. SSRK med dess jakthundklubbar som 

står utanför organisationen 
 
Det fanns en tydlig uttalad vilja från SBK att åter öppna delar av förslagen i 
Organisationsutredningen och då inte minst medlemsfrågan.  
 
Förslag att sätta upp punkten på kommande specialklubbskonferens. 
 

CS beslutade i enlighet med förslaget. SBK kommer att erbjudas att vara föredragande 
med hänvisning till diskussionerna vid mötet den 27 oktober. 

 

i) Arbetsgrupp för att nominera Hamiltonplakettörer och Förtjänsttecken 

Arbetsgruppen för att nominera personer till Hamiltonplaketten består av 
representanter från SKK/AK, SKK/UtstK, SKK/JhK, SKK/UKK, SKK/KHM, SKK/PTK. 
Namnen lämnas till CS sekreterare. CS utsåg ordförande i arbetsgruppen. 

 

Förtjänsttecken 

CS utsåg representanter att utvärdera nominerade personer till förtjänsttecken. 

 

CS noterade informationen. 
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j) Erkännande av dansk/svensk gårdshund 

 

På Dansk Kennel Klubs utställning i Herning har nu hållits en sista granskning av rasen 
inför det slutliga erkännandet. Granskningen hölls av en dansk och en svensk domare. 
Slutligt erkännande av raser sker vid FCI General Assembly. 

Som kuriosa kan nämnas att det var över 200 hundar av rasen anmälda till 
utställningen! 

 

CS noterade informationen. 

 

k) Årets Hundar – Stockholm Hundmässa 

Utnämningarna till årets hundar har nu börjat. 

Årets Polishund - blev tre stycken som deltagit i ett mycket tragiskt/makabert mordfall 

Årets Narkotikasökahund – meddelas inom kort 

Årets Bragdhund – meddelas inom kort 

Årets Sociala Tjänstehund – meddelas inom kort 

 

CS noterade informationen. 

 

l) Djurskyddslagen 

Kommande föreskrifter från Jordbruksverket för hund och katt baserade på reglerna i 
den nya Djurskyddslagen kommer att skickas ut på remiss inom den närmaste tiden. 

Regeringen har även meddelat att de ska titta på katt-ID och att en utredning om 
grythundsverksamheten ska tas upp. 

 

CS noterade informationen. 

 

§ 129 Skrivelser som rör läns- och specialklubb 

a) Svenska Stövarklubben – hemställan om CS förtydligande för styr- och 
avelsdokument  

Freddy Kjellström anmälde jäv och lämnade sammanträdet. 

 

Svenska Stövarklubben har i brev till CS hemställt om förtydligande av status i 
väsentliga styr- och avelsdokument. 
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SKK/CS har inhämtat SKK/AKs yttrande enligt nedan: 
 
”Svenska Kennelklubbens avelskommitté (SKK/AK) har tagit del av en hemställan från 
Svenska Stövarklubben (SvStk) att SKKs Centralstyrelse redovisar och förtydligar vilken 
status nedanstående riktlinjer och styrdokument har enligt SKK. 
 
- SKKs Grundregler för uppfödare och hanhundsägare 
- SKKs Avelspolicy 
- SKKs Etiska riktlinjer 
- Rasspecifika avelstrategier för Stövare 
 
SvStk hänvisar i hemställan till en parningskombination som prövats av 
Disciplinnämnden och där nämnden bedömt att parningen inte brutit mot SKKs stadgar 
eller övriga regelverk eftersom inget fastställt hälsoprogram för aktuell sjukdom 
förelåg. 
 
SKK/AK ansvarar för de styrdokument som rör avelsarbetet. Med anledning av 
ovanstående hemställan vill SKK/AK uttala följande angående sin syn på dessa 
dokument. 
 
SKKs Grundregler, tillsammans med den vägledning till uttolkning som gjorts, är 
tvingande och ska således följas av samtliga medlemmar inom organisationen. 
 
Även SKKs Registreringsregler, d v s de särbestämmelser som kan finnas för en specifik 
ras, är tvingande. I registreringsreglerna ingår bland annat fysiska och mentala 
hälsoprogram med krav på registrerat undersöknings-/beskrivningsresultat före avel 
(nivå 2 och 3). Dessa särbestämmelser innebär krav för registrering av avkomma i SKK. 
 
SKKs Avelspolicy är just en policy, det vill säga en viljeyttring kring hur avelsarbetet 
inom organisationen ska bedrivas. Policyn ger en bild av vilka frågor som anses vara 
särskilt angelägna och prioriterade. SKK/AK anser att varje medlem som upplåter sin 
hund till avel bör vara väl förtrogen med avelspolicyn. 
 
SKKs Etiska riktlinjer bör, precis som namnet anger, betraktas som riktlinjer. 
 
De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) för respektive ras är avsedda att fungera som 
en handlingsplan för avelsarbetet i just den rasen. RAS-dokumenten tas fram av 
respektive rasklubb och fastställs av SKK/AK. Dokumenten varierar i fråga om 
ambitionsnivå och omfattning. SKK/AK menar att RAS inte kan eller bör vara tvingade 
dokument, utan fungera som rekommendationer och riktlinjer för uppfödare och 
hanhundsägare inom en specifik ras. I en del raser fungerar RAS som styrmedel även 
genom att utgöra krav för valphänvisning genom aktuell klubb. 
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Avslutningsvis bör poängteras att all avel och uppfödning självfallet ska ske i enlighet 
med svensk djurskyddslagstiftning. En viktig grundförutsättning i avelsarbetet är att 
endast fysiskt och mentalt friska djur ska användas i avel. Detta framgår tydligt i såväl 
lagstiftningen som SKKs Grundregler. Även parningskombinationer som utifrån 
tillgänglig information innebär ökad risk för allvarlig sjukdom/funktionshinder för 
avkomman ska undvikas. Detta gäller oavsett om det är en sjukdom/funktionshinder 
som registreras inom ramen för SKKs centrala hälsoprogram eller inte.” 
 
Till AKs yttrande önskar CS tydliggöra skillnaden mellan SKKs centralt organiserade 
hälsoprogram och ras- och specialklubbarnas egna åtgärder. SKKs hälsoprogram startas 
på begäran av specialklubb och beslutas av SKK/AK och resultatet är offentligt. För att 
undvika missförstånd kan det vara lämpligt att använda ett annat ord än hälsoprogram 
för ras- och specialklubbarnas egna åtgärder, t.ex. rekommendation. 
 

CS noterade informationen. 

 

Freddy Kjellström återkom till sammanträdet. 

 

b) Svenska Brukshundklubben, SBK – yttrande Hamiltonplaketten 

SBK har i brev till CS uttryckt önskemål om att få yttra sig över de nomineringar som 
kommer från andra instanser avseende brukshundsraserna. 

 

CS diskuterade önskemålet och beslutade att avslå detsamma. 

 

c) Svenska Spaniel och Retrieverklubben – Lägesrapport för motioner om HD-
röntgen 

SSRK önskar i brev en statusuppdatering hur arbetet hur med de fem motionerna som 
presenterades på KF 2017: 

1. Öppen redovisning av slapp led 

2. Dubbelsidiga resultat för ED och HD ska visas på SKK Hunddata 

3. Redovisning av kvalitetssäkring av avläsare 

4. Byte av avläsare vid omröntgen 

5. Årlig redovisning av omröntgen och överklagan till Nordiska panelen 

 

SKKs VD har i brev svarat enligt nedan: 

1. Önskemålet hanteras i den pågående förändringen under 2018 av IT-systemet 
 för HD-röntgen vilket kommer att lanseras i början av 2019. 
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2. Beslutet ligger i en uppdragsbeställning till IT som hanteras löpande. Det finns i 
 dagsläget ca 25 mindre uppdragsbeställningar. Under 2018 har bl.a. 
 förändringar orsakade av den nya datalagstiftningen (GDPR) behövt prioriteras. 

3. Våra nordiska kollegor har sagt blankt nej till att redovisa information rörande 
 deras avläsare. Vad gäller de svenska avläsarna är en under utbildning vilket 
 innebär att personen inte självständigt får läsa alla bilder. Det gör jämförelsen 
 felaktig då den inte är slumpmässig. Vi får återkomma när alla tre avläsare 
 självständigt läser egna bilder. 

4. Se punkt 1 

5. Tidigare i år skickades bifogade redovisning av hälsoprogrammet för HD och ED 
 samt detaljerad på rasnivå över omröntgen och överklaganden till samtliga 
 klubbar.  

 

CS noterade informationen. 

 

d) Minnesanteckningar från Länsklubbskonferensen 2018 

För information fanns minnesanteckningar från Länsklubbskonferensen sista helgen i 
september. 

 

CS noterade informationen. 

 

e) Frågor och svar rörande HD-diskussion från Länsklubbskonferensen 

CS har tagit del av minnesanteckningarna från HD-diskussionen vid konferensen. 

 

CS noterade informationen men finner det något märkligt att punkten stod på 
dagordningen med tanke på den HD-utredning som KF 2017 beslutat om och som nu 
är under arbete. 

 

§ 130 Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner 

a) Engelsk springer spanieluppfödning mot SKKs grundregel 2:2 

 

CS beslutade uppdra till VD att besvara brevet. 

  



  

SKK/CS nr 5-2018 
2018-11-07--08 

Sida 11/28 
 
 

 
 

b) Whippetsituationen i Sverige och Europa 

 

CS beslutade uppdra till VD att besvara brevet. 

 

c) Kvalitetssäkring av information inom SKK-organisationen (dalmatiner) 

 

CS beslutade uppdra till VD att besvara brevet. 

 

d) Collie/sociala medier 

CS beslutade uppdra till VD att besvara brevet. 

 

e) Överklagan avelsspärr 

Överklagan gäller en avelsspärr som satts på en kull där testikelstatus inte kunnat 
konstateras då hanhunden omkommit i en olycka. 

 

CS diskuterade ärendet och beslutade att avslå överklagan med hänvisning till 
gällande regelverk. 

 

§ 131 Skrivelser som rör myndigheter 

 

Naturvårdsverket 

a) Yttrande över förslag till föreskrifter om jaktmedel, Dnr NV-04496-18 

SKK har lämnat yttrande över förslag till föreskrifter om jaktmedel. 

 

CS noterade informationen. 

 

§ 132 SKK/DK 

 

a) Protokoll nr 4-2018 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 12 
september 2018. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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b) Redovisning av analys och planerade åtgärder för exteriördomare 

Thomas Uneholt redovisade analys och förslag på åtgärder från den generella 
domarkonferensen, analys och förändringar i vidareutbildning av domare samt om 
framtida allrounddomare. 

 

CS förde en lång diskussion kring olika frågor i materialet och beslutade att DK till 
nästa möte fortsätter sitt arbete och presenterar sina slutliga förslag. 

 

c) Information från ordförande 

 

Inbjudan av utländska domare 

För att hjälpa klubbar som ska bjuda in en domare för första gången har en 
standardtext tagits fram. Detta för att  inbjudningsproceduren blir i rätt ordning och 
för att undvika missförstånd. 

 

CS noterade informationen. 

 

SKK/AG-ES 

a) Minnesanteckningar nr 3-2018 

Minnesanteckningar förda vid Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för att främja 
exteriör sundhet den 28 augusti 2018. 

 

b) Protokollsutdrag nr 3-2018, punkt 6 – Rapporter, arbetsgrupper och 
ledamöter 

CS beslutade i dagsläget att använda befintlig resurs på kansliet för att kommunicera 
arbetsgruppens arbete. 

 

CS noterade informationen. 

c) Därför arbetar SKK för sundare trubbnosar 

På uppdrag av AG-ES har en text om ”Därför arbetar SKK för sundare trubbnosar” 
tagits fram. CS föreslår att texten ska återremitteras till AG-ES för viss bearbetning 
med fokus på de olika målgrupperna för budskapet. 

 

d) Uppdaterad lista ang. brachyraserna AG-ES 

CS noterade den uppdaterade sammanställningen på genomförda och pågående 
åtgärder i brachyfrågan som sammanställts av AG-ES. 
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e) Underlag för besiktning av kortskalliga raser 

Under punkten Information om arbetet mot hälsoprogram nivå 1 och projekt: 
Besiktning av vuxen hund av brakycefal typ för Engelsk bulldogg, fransk bulldogg, mops 
och bostonterrier redogjordes för  

a) bakgrunden till utarbetandet av en prototyp för besiktning av vuxna hundar att kunna 

användas för ett avelsurval 

b) utprovning av prototypen 

c) utvärdering av besiktningarna 

Baserat på denna information föreslogs att ett fortsatt arbete mot införandet av 
besiktning av hund av brakycefal typ med hälsoprogram på nivå 1 (central registrering) 
för engelsk bulldogg, fransk bulldogg, mops och bostonterrier. ör att kunna genomföra 
detta föreslogs att resurser avsätts för ett projekt som löper över två år (2019-2020) 
med syftet att starta upp besiktningar och hjälpa klubbar och kliniker att komma igång 
och efterfrågades CS stöd för fortsatt arbete enligt denna beskrivning. 
 
Efter en omfattande föredragning och diskussion av detta beslutade CS 
att ge ett uppdrag till SKK/AK att i samråd med berörda specialklubbar verka för  

a) att under våren 2019 införa hälsoprogram i form av besiktning av hund av brakycefal 

typ på nivå 1 (central registrering) för engelsk bulldogg, fransk bulldogg, mops och 

bostonterrier. 

För att kunna genomföra detta avsätts resurser för ett projekt som löper över två 
år (2019-2020) med syftet att starta upp besiktningar, utbilda veterinärer och 
hjälpa klubbar och kliniker att komma igång. 

 

Ulf Uddman informerade om att en rekrytering är påbörjad. 

 

Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 

 

SKK/AG-ES  

a) Minnesanteckningar nr 4-2018 

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Arbetsgrupp för exteriör sundhet den 11 oktober 2018. 

 

b) Protokollsutdrag nr 4-2018, punkt 6 – Rapport från arbetsgrupper och 
pågående ärenden 

Arbetsgruppen har presenterat ett förslag för att kunna stänga av en hund från tävling, 
utställning och prov på grund av hälsoskäl. 

Förslaget innebär att det införs en rapporteringskod Disqualified p.g.a. ohälsa. 
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Förslaget kräver bl.a. ändringar av utställningsreglerna, utbildning av domare, 
ringsekreterare, CUA och klubbarnas utställningsansvariga. Dessutom krävs utveckling 
av resultatregistreringsprogrammen, Katalog för PC och 
webbresultatregistreringstjänsten. 

 

CS beslutade att arbetsgruppen får mandat att jobba vidare med förslaget så att det 
kan genomföras så snart det är möjligt. 

 

Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 

 

Övrigt 

c) MopsOrden – specialinriktad utbildning för fyra brachyraser 

Rasklubben för mops har i brev uttryckt missnöje med att utbildningen av domare för 
de brachycefala raserna går långsamt och att rasklubben saknar information om vad 
som händer inom utbildningsdelen för nya och gamla domare. 

 

För närvarande prioriteras att ta fram utbildningsmaterial som ska användas för att 
kunna utbilda nya examinatorer för de berörda raserna. 

 

CS beklagar att rasklubben känner missnöje men CS ser med stor tillförsikt på att det 
utbildningsmaterial som är under produktion kommer att vara till stor hjälp för att få 
fram examinatorer. 

 

§ 133 SKK/UtstK 

a) Protokoll nr 4-2018 

Protokoll fört vid sammanträde Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 12 
september 2018. 

 

b) VU-beslut ang. flytt av utställningsdatum för Sydskånska Kennelklubben 2021 

Utställningskommitténs verkställande utskott har beviljat flytt av utställningsdatum för 
Sydskånska Kennelklubben från den 20-21 mars till den 3-4 april 2021.  

 

CS beslutade fastställa UtstKs beslut. 

 

c) Information från ordförande 
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Seminarium 

Seminarium har hållits för domar- och utställningsansvariga inom länsklubbarna på 
SKKs kansli. 38 deltagare från 22 länsklubbar var närvarade. 

 

CS noterade informationen. 

 

§ 134 SKK/PTK 

a) Utvärdering av mondioring efter två års verksamhet 

När provformen mondioring fick officiell status beslutade SKK/CS om en provperiod 
om två år Provperioden går ut 2018-12-31. 

 

PTK har från SBK fått en utförlig och detaljerad redovisning av den verksamhet som 
förekommit under provperioden. 

Mot bakgrund av den information som PTK tagit del av rekommenderar PTK CS att 
provformen får fortsatt officiell status fr.o.m. 2019-01-01 och också faller in i ordinarie 
5-åriga femårsperiod. 

 

PTK rekommenderar CS att ett inofficiellt SM kan införas från och med 2019. 

 

SBK önskar i brev förtydliga och komplettera information kring regelverket för 
mondioring och införlivning i gängse regellåsningsperioder. 

 

Kjell Svensson förklarade att genom ett förbiseende blev några justeringar i det 
internationella regelverket inte införda i det svenska regelverket, vilket kommer att 
justeras. 

 

CS beslutade att 

- Mondioring får fortsatt officiell status från 2019-01-01 

- Ett inofficiellt SM införs från 2019 och tillsvidare  

- Justeringar i det svenska regelverket införs för att följa det internationella 
regelverket 

 

§ 135 SKK/JhK 

a) Protokoll nr 3-2018 

Prototokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
den 15 augusti 2018. 
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b) Överklagande av JhKs beslut, § 41 punkt 7 (protokoll nr 3-2018) 

En person överklagar JhKs beslut om att ett prov som genomförts på Gotland har 
ogiltigförklarats. 

 

JhK har konstaterat att provet inte genomförts enligt specialklubbens provprogram 
varför överklagan avslagits. 

 

Efter en kortare diskussion beslutade CS att avslå överklagandet och fastställa 
jakthundskommitténs beslut.  

 

c) Protokollsutdrag § 41 Inkomna skrivelser/ärenden – flatcoated retriever 

Flatcoated Retrieverklubben önskar att SKK ser över möjligheten att få ut resultat från 
Funktionsbeskrivning retriever, FB-R samt BPH i de filer som skickas med rasdata. 

 

Ulf Uddman informerade om att rasdata är det IT-stöd som SKK använder för att delge 
klubbar delar av registrerad hunddata. Funktionen är orationell men fortfarande 
funktionell. Programmet ska ersättas med en lösning som innebär att klubbarna kan få 
tillgång till dagsaktuell information vilket inte är fallet idag. I avvaktan på denna lösning 
avsätts inga resurser för vidareutveckling eller förändring av rasdata. 

 

I ett nytt projekt som ska realiseras framöver kommer övriga önskemål att ses över och 
eventuellt kunna inlemmas. 

 

CS noterade informationen. 

 

d) Information från ordförande 

Kulturarv 

Arbetet går långsamt framåt. Kontakt är etablerad med Svenska Kynologiska 
Akademin. JhK har också fått kontakt med en person som redan gjort en ansökan 
liknanden den som JhK ska göra. Ett möte kommer att hållas med personen inom den 
närmaste tiden. 

 

CS noterade informationen. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 136 Nationella Dopingkommissionen 

 

a) Protokoll nr 2-2018 

För information fanns protokoll från Nationella Dopingkommissionens möte den 24 
och 25 maj 2018. 

 

CS noterade informationen. 

 

§ 137 SKK/UK 

a) Protokoll nr 4-2018 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 17 september 2018. 

 

b) Information från ordförande 

Principer för beställningar från CS kommittéer 

Eva Lejdbrandt önskade att principerna fastställs för hur beställningar av utbildningar 
ska göras från CS kommittéer. 

 

Ulf Uddman föreslår att det sker i samarbete med respektive avdelningschef samt 
kommittéordförande. 

 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 

BSI-film 

En BSI-film är klar och kommer för första gången att användas vid domargenomgången 
inför Stockholm Hundmässa 2018. 

 

CS noterade informationen. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 138 SKK/AK 

a) Protokoll nr 3-2018 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 31 
maj 2018. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

b) Protokoll nr 4-2018 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 12 
september 2018. 

 

c) Schäferavel 2018 

CS beslutade i protokoll nr 5-2017, § 135, att registreringsreglerna för tysk schäferhund 
skulle stå kvar oförändrade till 2019-01-01. Samt uppmanade SBK och Svenska 
Schäferhundklubben att diskutera användandet av HD-index för att i slutänden komma 
till en överenskommelse. 

 

Ulf Uddman har i mejl uppmanat klubben att redovisa sina diskussioner. 

 

För information fanns en text angående tysk schäferhundavel med avseende på HD-
index. 

 

d) Svenska Schäferhundklubben – index 

Svenska Schäferhundklubben och Svenska Brukshundklubben har båda lämnat in 
förslag om framtida användning av index. 

 

CS konstaterar att klubbarna inte är överens i frågan. 

 

KF 2017 gav ett uppdrag till CS att tillsätta en HD-utredning som ska vara klar till KF 
2019. 

 

Under utredningens gång kommer inga ändringar att ske när det gäller t.ex. index. 

 

CS konstaterar därmed att nuvarande regler kommer att gälla tills vidare när det gäller 
Svenska Schäferhundklubbens användning av index. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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e) Information från ordförande 

 

 

Rasspecifika Avelstrategier, RAS 

Önskemål har kommit om att vidareutveckla RAS och bl.a. ta fram några 
standardtexter för förenklat RAS. 

 

Önskemål har också framkommit att göra en mall för granskning av RAS. 

 

Dispensansökningar 

AK har konstaterat att en mall för dispensansökningar behöver tas fram. 

 

CS noterade informationerna. 

 

§ 139 Ajournering av sammanträdet 

 

Ordförande ajournerade mötet kl. 17.30 och återupptas den 8 november kl. 09.00.  

 

§ 140 Ajourneringen avslutas 

 

Ordförande avslutade ajourneringen och mötet återupptogs kl. 09.00. 

Ulf Uddman informerade om att Hundsport tilldelats priset Årets Omgörning vid 
Svenska Tidskriftsgalan den 7 november. 

 

CS applåderade spontant och gratulerade stort! 

 

§ 141 SKK/KHM 

a) Protokoll nr 3-2018 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars 
mentalitet den 30 augusti 2018. 

 

b) Information från ordförande 

Ny utbildning 

En ny utbildning med namnet mera mentalitet är klar att starta. 
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200 analyser 

Nu har även leonberger uppnått 200 BPH-beskrivningar och får då en analys av de 
beskrivningar som gjorts. 

 

Samarbete med SBK 

Kommittén arbetar vidare på att få ett bra samarbete tillsammans med SBK när det 
gäller mentalitet och att införa mentalindex för flera raser. 

 

CS noterade informationen. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 142 SKK/UKK 

a) Information från ordförande 

 

Rikskonferens för kennelkonsulenter 

En rikskonferens för kennelkonsulenter har hållits på SKKs kansli sista helgen i oktober. 
Det var ett brett spektra på föredragshållare, vilket uppskattades av deltagarna. Nästa 
rikskonferens kommer att hållas om ca 5 år. 

 

CS noterade informationen. 

 

§ 143 SKK/FK 

a) Protokoll nr 4-2018 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
15 augusti 2018. 

 

b) Information från ordförande 

 

Rasers tillhörighet i specialklubb 

FK har ibland bekymmer med att hitta rätt specialklubb för nya raser som kommer till 
Sverige. Det kan gå lång tid innan ett slutligt beslut tas. Detta betyder i sin tur att 
raserna blir kvar under FKs paraply längre än nödvändigt. 
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Länsklubbskonferens i Malmö 

FK deltog på mötet och genomförde ett grupparbete som rörde samarbetet mellan 
klubbarna. Resultat av grupparbetet är tänkt att redovisas på ordförandemötet som 
hålls i samband med specialklubbskonferensen. 

 

Avliden ledamot 

Göran Hallberger, ledamot i FK under lång tid, har avlidit efter en kort tids sjukdom. 
Ove Johansson representerade SKK och FK på Göran Hallbergers begravning. Ny 
ledamot med jaktlig bakgrund kommer att väljas in i FK. 

 

Adjungering 

FK har adjungerat en person som ska hjälpa kommittén med en utredning gällande 
digitala hjälpmedel som kan underlätta för klubbarna. 

 

Föreningskonsulenter 

Ett tiotal personer har visat intresse för ämnet och en arbetsbeskrivning håller på att 
färdigställas. 

 

CS noterade informationerna. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 144 SKK/DN 

a) Protokoll nr 1-2018 

För information fanns protokoll från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnds möte 
den 23 februari 2018. 

 

CS noterade informationen. 

 

b) Protokoll nr 2-2018 

För information fanns protokoll från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnds möte 
den 25 maj 2018. 

 

CS noterade informationen. 
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§ 145 Svenska Kynologiska Akademin 

a) Protokoll nr 2-2018 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kynologiska Akademin den 29 augusti 
2018. 

 

b) Information från ordförande 

 

Koordinator 

Lotta Bengtsson kommer att från årsskiftet arbeta som koordinator för Akademin. 

 

Hunden som motiv i den offentliga konsten 

Ett särtryck från Hundsport är nu klart och kommer att finnas till försäljning i 
Akademins monter på Stockholm Hundmässa. 

 

Kungl. Gustav Adolfs Akademin, KGAA 

KGAA är inbjuden att delta vid Akademins möte i mitten av november. 

 

Temarummet Schiller 

VD uppmanade kommittéordföranden att minst en gång per år göra ett besök med 
sina kommittéer i temarummet. 

 

CS noterade informationerna. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 146 Nordiska frågor 

a) Minnesanteckningar från möte nr 1 i NKUs kommitté för Rallylydnad 

För information fann minnesanteckningar från möte nr 1 i NKUs kommittén för 
Rallylydnad den 13 juli 2018. 

 

b) Minnesanteckningar från möte nr 2 i NKUs kommitté för Rallylydnad 

För information fanns minnesanteckningar från möte nr 2 i NKUs kommitté för 
Rallylydnad den 2 oktober 2018. 
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c) Minnesanteckningar NKU/agility möte 6 oktober 

För information fanns minnesanteckningar från möte i NKUs agilitykommitté den 6 
oktober 2018. 

 

d) Minnesanteckningar NKU/agility möte 10 augusti 

För information fanns minnesanteckningar från NKUs agilitykommitté den 10 augusti. 

 

e) NKU/AU information från möte i Reykjavik 24  oktober 

Ulf Uddman informerade bl.a. om att en ny policy fastställdes för erkännande av inte 
FCI godkända raser genom att det inte längre krävs ett majoritetsbeslut i NKU/AU för 
att en ras ska kunna godkännas. Ny policy är att varje land självständigt fattar sitt 
beslut. Dock ska övriga länder informeras innan beslut tas om att godkänna en ny ras. 
Bakgrunden till förändringen är skillnaden i synsätt på vilka kriterier som ska/bör gälla 
för att en ras ska godkännas. 

 

Utvecklingen gällande Nordic Dog Show berördes och det finns en fortsatt diskussion i 
Finland och Norge gällande antal och andra regler kring championat. Dessa frågor ska 
bland annat behandlas i båda klubbarnas kommande årsmöten. 

 

Island önskade stöd från övriga nordiska kennelklubbar för att försöka få ändringar till 
stånd gällande landets karantänsregler, vilket alla länder var positiva till. 

 

f) Protokoll NKU/AU möte i Reykjavik 24 oktober 

För information fanns protokoll från NKU/AUs möte den 24 oktober 2018.. 

 

CS noterade informationerna. 

 

§ 147 Internationella frågor 

 

FCI Europasektionen 

a) Information från FCIs Europasektions årsmöte i Warszawa 15 oktober 

Pekka Olson informerade om att Jörgen Hindse blev omvald till ordförande i 
Europasektionen för en period av fyra år. Barbara Müller och Ioanna Galanos blev 
också omvalda till styrelsen. 

 

Frankrike blir värd för Europautställningen 2022. 
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a) 2:a Internationella konferensen för kennelklubbar 

SKK kommer att bjuda in till en internationell konferens i slutet av juni 2019. 
Konferensen blir en fortsättning på den konferens som The Kennel Club hade 2017. 
Ämnen på konferensen blir bl.a. DNA-tester. 

 

Rapporter 

a) Rapport från FCIs Slädhundskommitté 

För information fanns rapport från SKKs representant i FCIs Slädhundskommitté. 

 

b) Rapport från lag-VM och möte med FCI Räddningshundskommitté 

För information fanns rapport från SKKs representant i FCIs Räddningshundskommitté. 

 

c) Rapport från FCIs Brukshundskommitté 

För information fanns rapport från SKKs representant i FCIs Brukshundskommitté. 

 

d) Rapport från FCIs Agilitykommitté – VM i agility i Kristianstad 

För information fanns en utvärdering från vice ordförande i FCI Agilitykommitté. 
Arrangemanget får med beröm godkänt. 

 

CS gratulerade Svenska Agilityklubben och övriga inblandande till ett mycket väl 
genomfört VM. 

 

e) Rapport från FCIs Agilitykommitté  

För information fanns rapport från SKKs representant i FCIs Agilitykommitté. 

 

f) Rapport från FCIs Mondioring Commission 

För information fanns rapport från SKKs representant i FCIs arbetsgrupp för 
mondioring. 

 

CS noterade informationerna. 
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§ 148 Ekonomi 

 

a) Förslag på uttag ur ändamålsbestämda fonder 

Ulf Uddman föreslår att 1 miljon kronor tas ur fonden för att finansiera de 
marknadsföringsaktiviteter som genomförts utifrån förslag från Arbetsgruppen 
Rashundar, samt behov av att engagera temporärt externa IT-konsulter som 
utvecklade köpahund.se . 
 
De konsultkostnader som SKK snart börjar få kring det återremitterade förslaget från 
KF avseende SKKs samverkan med den privata sektorn föreslås tas från fonden 
Organisationsutveckling. Ett skatte-PM har beställts från BDO och en person har 
engagerats för att göra en rapport kring hur en företagarförening  inom SKK-
organisationen skulle kunna vara organiserad. 
 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

 

b) Delårsbokslut september 2018 

VD informerade om att prognosen för intäkterna är i paritet med budgeten. 
Totalt sett pekar prognosen på högre kostnader än mot budget. 
 
Länsklubbsuppdraget 
Länsklubbarnas medlemmar fortsätter att minska med konsekvensen att 
medlemsintäkterna bedöms bli lägre än budget. 
 
Uttag ur ändamålsbestämda fonder 
För att finansiera extrasatsningar 2018 har det i delårsbokslutet används ca 7 mnkr 
samt avsätts netto ca 1,2 mnkr. 
 
Hundsport 
I förhållande till budget har det av olika skäl blivit några större förändringar. 
 

- Arbetet med Hundsport utställning kom ingång tidigare än planerat 
- Av praktiska skäl gick det inte att börja skilja ut de medlemmar som vill ha 

Hundsport Utställning förrän nr 1/2019 istället för planerat nr 5/2018. Dvs. alla 
medlemmar har fått åtta nummer av Hundsport Utställning mot budgeterat 
25 000, som vi tror det kommer att vara 2019. 

- Mer konsulttjänster inköpt från Make Your Mark för att stärka upp 
redaktionen. 

- Portokostnaden blir högre p.g.a. ovan -  gällande Hundsport Utställning 
- Två större värvningskampanjer 2018 i Hundsport  
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Totalt sett bedöms kostnaden för Hundsport 2018 bli ca 160 kr/medlem. För 2019 
kommer kostnaden att sjunka då Hundsport Utställning skickas till de som gör ett 
aktivt val, ca 25 000 samt Hundsport Jakthund, ca 10 000 samt att under 2019 kommer 
förhoppningsvis nya klubbar förutom länsklubbar och Sveriges Hundungdom att välja 
Hundsport som sin medlemstidning.  
 

c) Likviditetsrapport 

Likviditeten är god. 

 

CS noterade informationerna. 

 

§ 149 Statistik 

 

a) Registreringsstatistik 

Registreringsstatistiken visar inga större skillnader mot tidigare månader under 2018. 

 

CS noterade informationen. 

 

§ 150 Mötesspecifika frågor 

 

a) Status på SKKs IT-verksamhet och utveckling 

Bengt Pålsson, SKKs IT-chef, välkomnades till mötet. 

 
SKKs IT-chef presenterade kansliets IT-avdelning, de IT-miljöer som förekommer och 
dess bemanning, samt redogjorde för SKKs verksamhetssystem som är grunden för all 
IT-baserad information som flödar in till och ut från SKK.  
 
En inventering av systemen kommer att genomföras snarast med syfte att genomlysa 
nuvarande arkitektur och uppbyggnad och dess påverkan på vidare IT-utveckling.   

 

CS noterade informationen. 

 

Bengt Pålsson lämnade mötet. 
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CS beslutade efter diskussion följande: 

 Att den IT-grupp som tidigare bl.a. diskuterat jaktprovsadministrativt system 
bestående av presidiet och Magnus Jensen permanentas för att utgöra 
styrgrupp för SKKs IT-utveckling 

 Att VD till nästa CS-sammanträde presenterar den omedelbara handlingsplanen 
för SKKs IT-utmaningar 

 

§ 151 SKK/AG-RH 

Birgitta Bernhed, ordförande i arbetsgruppen för rashundar välkomnades till mötet. 

Birgitta Bernhed presenterade information om hur man önskar öka intresset för 
rashund och gick igenom den tänkta marknadsplanen för köpahund.se.  

 

CS diskuterade marknadsplanen som är ambitiös och väl genomtänkt. CS tackade för 
en utmärkt presentation och ett bra material. 

 

Äskande av medel 

Arbetsgruppen äskar medel för att kunna delta på utställning med köpahund-monter. 

 

CS beslutade uppdra till ordförande och vd att ta det slutliga beslutet. 

 

§ 152 Mötesspecifika frågor 

 

a) HD-utredning 

Agneta Ståhle, ordförande i arbetsgruppen, gjorde en kort presentation av hur långt 
arbetet kommit. 

 

CS noterade informationen. 

 

§ 153 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

CS beslutade att detta gäller § 128 g). 

 

§ 154 Nästa sammanträde 

Nästa CS möte hålls den 1 februari 2019 i samband med specialklubbskonferensen. 
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§ 155 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet: 

 

 

Annika Klang 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Pekka Olson 

Ordförande 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Britt-Marie Dornell    Thomas Uneholt 

 


