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Protokoll fört vid extra telefonsammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Centralstyrelse 2019-09-11. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt, Britt-Marie Dornell, Eva Lejdbrandt 

Suppleanter: 

Ove Johansson, Magnus Jensen 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson 

Anmält förhinder:  

Bo Skalin, Maritha Östlund-Holmsten, Agneta Ståhle, Kurt Nilsson, Freddy Kjellström, 
Åsa Blomqvist 
 

Protokoll: 

Annika Klang 
 
 

§ 114 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade sammanträdet. 

 

§ 115 Val av justerare 

Britt-Marie Dornell och Eva Lejdbrandt utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 116 Kort information om dagsläget 

Ordförande redogjorde för vad SKK hittills fått information om via Norsk Kennel Klubb 
och annan tillgänglig information. 26 hundar har hittills dött av en ännu inte 
identifierad mag – och tarmsjukdom. 10 hundar är obducerade men utan att någon 
gemensam nämnare har hittats. Det finns inget samband genom ålder, kön, ras eller 
foder. Flest fall har identifierats runt Oslo.  
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SKKs åtgärder har varit att stänga av norska hundar från att delta vid utställning, 
tävling, prov eller beskrivning fr.o.m. den 5 september och tills vidare. I Sverige finns 
ännu inga rapporterade fall. 

 

§ 117 Samtal med Norsk Kennel Klub angående jakthundar 

Samtal har förts med Norsk Kennel Klub, NKK, om att publicera en gemensam vädjan 
till norska jägare om att inte ta med sin hund till Sverige, främst för den kommande 
ripjakten. SKK kommer själva att skriva en vädjan som riktar sig både till norska och 
svenska jägare att inte ta med sina respektive hundar över gränserna för att minimera 
eventuell smitta. Publiceras på SKKs webbplats den 12 september. 

 

§ 118 Beslutsinriktning vecka 38 

Åke Hedhammar uppmanade till att SKK måste ha en beredskap för om ett utbrott 
kommer till Sverige. Det är viktigt att kunna agera beroende på hur situationen 
utvecklar sig. Det är viktigt med en bra kontakt med Jordbruksverket och SVA, vilket 
SKK har. 

 

CS beslutade att ett fortsatt förbud för norska hundar att delta på 
kennelklubbsevenemang ska gälla t.o.m. den 30 september 2019. Beslutet 
kommuniceras till organisationen den 16 september. Vidare beslutade CS att ge VD 
mandat att ta nödvändiga beslut beroende på hur situationen utvecklar sig framöver. 

 

§ 119 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde blir den 27 september i samband med Kennelfullmäktige. 

 

§ 120 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Annika Klang 

 

 

 

Justeras: 
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Pekka Olson 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Britt-Marie Dornell    Eva Lejdbrandt 

 


