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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse tisdagen 
den 9 juni 2020. 
 
 

Närvarande: 

 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olsson, ordf., Thomas Uneholt, Maritha Östlund-Holmsten, Bengt Pettersson, Bo 
Skalin, Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Magnus Jensen, Ove Johansson 
 

Suppleanter: 

Kurt Nilsson, Birgitta Bernhed, Jörgen Oinonen 
 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar (§ 80-88), Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist, 
personalrepresentant 
 

Anmält förhinder:  

Anna Fors Ward 
 

Protokoll 

Annika Klang 
 
 

§ 80 Sammanträdet öppnas 

 
Pekka Olson hälsade de närvarande välkomna och öppnade sammanträdet som hålls 
på distans. 
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§ 81 Val av justerare 
 
Eva Lejdbrandt och Thomas Uneholt utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 
 
 
§ 82 Föregående protokoll 
 

a) § 55 a) Svenska Boxerklubben – angående regelrevidering av utställnings- och 
championatsregler 

Svenska Boxerklubben har lämnat ett svar på Svenska Brukshundklubbens skrivelse. CS 
har tagit del av skrivelsen för kännedom. 
 

b) § 57 c) Bordlagd fråga, Svenska Nose Work Klubben, SBK och kongsök 
CS beslutade att remittera ärendet till SKKs Prov- och Tävlingskommitté för vidare 
hantering. 
 

c) § 59 c) Bordlagd fråga, BIS-domare Stockholm Hundmässa 2021 
Thomas Uneholt, redovisade ett nytt förslag från Domargruppen för BIS-domare 2021. 
 
Efter en kortare diskussion beslutade CS att godkänna förslaget. CS påpekade dock 
vikten av att Domargruppen ser över den ojämna fördelningen mellan män och 
kvinnor. 
 

d) § 61 a) Möte med Svenska Brukshundklubben – rättelse 
Agneta Ståhle, ordförande i PTK påpekade att möte hållits med Svenska 
Brukshundklubben i maj månad gällande specialsök. 
 
CS noterade informationen. 
 

e) § 62 e) Svenska Älghundklubben – justering av text i rubrik 
Ett förtydligande av rubriken, den ska lyda regler för jaktprov ledhund. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 83 Presidiefrågor 
 

a) Västernorrlands Kennelklubb – ansökan om att få ställa in Nordic Dog Show 
10-11 oktober 2020 

Presidiet har beviljat Västernorrlands Kennelklubbs ansökan om att få ställa in sin 
utställning som skulle hållits den 10-11 oktober 2020. 
 
CS fastställde presidiets beslut. 
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§ 84 Information från SKKs ordförande 

-  
a) CS beslut om generell dispens – beslut per capsulam 12 maj 2020 

För information fanns beslut om generell dispens som CS tagit per capsulam den 12 
maj 2020. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Sveriges Veterinärförbund 
Veterinärförbundet har uttalat kritik till den generella dispens som SKK/CS utfärdat. I 
dagsläget är det enbart ett fåtal uppfödare som utnyttjat möjligheten till dispens. En 
redovisning kommer att finnas tillgänglig vid CS nästa möte. 
 
Veterinärförbundet är även kritisk till det svar som SKK lämnat i samband men 
informationen som lämnats av Raad van Beheer när det gäller avel med brachycefala 
raser.  
 
Ett möte är inplanerat att hållas med representanter från SKK och förbundet. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Möte med riksdagspolitiker 
Johan Hedin, rättspolitisk talesperson, Centerpartiet, har kontaktat SKKs ordförande 
för att diskutera frågor som rör SKKs verksamhet. Ett möte har hållits där även SKKs vd 
deltog. 
 
Diskussionen rörde bl.a. konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, djurskyddsfrågor 
och smuggelhundar. Mötet var positivt och fler möten kommer att hållas framöver. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) Utnämning av hedersdoktor 
Dr Brenda Bonnett, Kanada, har utsetts till hedersdoktor vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Uppsala. 
Promovering kommer att ske först i oktober 2021, p.g.a. den pågående pandemin. 
 
CS gratulerar till utnämningen! 
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§ 85 Information från SKKs VD 
 

a) Folksam – vårdplanering för djur 
Försäkringsbolaget startar ett pilotprojekt tillsammans med FirstVet och Boka Doktorn. 
Projektet innebär att kunderna erbjuds en central vårdplanering för husdjur. Syftet är 
att förenkla för djurägare att hitta rätt vårdgivare. Tjänsten gäller i dagsläget djurägare 
som har sina djur försäkrade hos Folksam, men avsikten är att den ska öppnas för fler 
försäkringsbolag och deras försäkrade hundar. 
 
CS ser med stort intresse fram emot utfallet av pilotprojektet. 
 

b) PM Stockholm Hundmässa 2020 
Ulf Uddman redogjorde för läget när det gäller planeringen inför att eventuellt kunna 
arrangera årets Stockholm Hundmässa.  
 
Det är många parametrar som ska stämma för att kunna genomföra evenemanget; 
smittläget, oro bland kansliets personal för att arbeta på mässan t.ex. Att arrangera 
Stockholm Hundmässa innebär alltid ett visst ekonomiska risktagande, mycket 
beroende på väder och vind vid utställningshelgen. Kommer vi få några utställare, 
kommersiella montrar och besökare? 
 
Royal Canin, har ett koncernbeslut som gäller över hela världen, vilket innebär att de 
inte kommer att kunna delta på Stockholm Hundmässa. 
 
Stockholmsmässan erbjuder SKK att kunna vänta med att skriva under utskickat avtal 
till den 1 september. 
 
CS beslutade efter diskussion att presidiet tillsammans med vd tar beslut om 
Stockholm Hundmässa kan genomföras med hänsyn tagen till Folkhälsomyndighetens 
och regeringens beslut. 
 

c) Sveriges Veterinärförbund 
Förbundet har fått en förfrågan från Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, om att ha 
en representant i nämndens styrelse. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) Konsumentköplagen 
Vad vd erfar kommer vissa undantag för djur att tas med i konsumentköplagen, vilket 
är positivt. Utredningsförslagen kommer att presenteras i september 2020. 
 
CS noterade informationen. 
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e) Slutrevision för år 2019 - SKK 

Slutrevisionen kommer att hållas den 16 juni. 
 
CS noterade informationen. 
 

f) SKKs inteckningskort 
På grund av den rådande situationen kommer inteckningskort som är daterade 2017 
och skulle gått ut i år även att gälla under 2021. 
 
CS noterade informationen. 
 

g) BPH-arrangör 
Ett företag som bl.a. arrangerar BPH har blivit anklagad för grovt jaktbrott. 
 
VD föreslår att arrangören under utredningen inte ska ha möjlighet att arrangera BPH. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. VD uppdrogs att informera företaget om CS 
beslut. 
 

h) SKKs och SBKs gemensamma brev till Svenskt Friluftsliv 
Till sina stora besvikelse har SKK och SBK inte fått gehör från Svenskt Friluftsliv för att 
gemensamt ansöka om statsbidrag med anledning av den rådande pandemin. 
 
CS noterade informationen. 
 

i) F.d. chefredaktör Hundsport 
SKKs kansli har fått information om att Robert Vidholm, f.d. chefredaktör på 
Hundsport, har avlidit efter en tids sjukdom. 
 
CS tackade för informationen och sänder sina varma tankar till Roberts familj. 
 
 
§ 86 Kansli- och personalinformation 
 

a) Information från personalrepresentant 
Åsa Blomqvist informerade om att vd hittills inte behövt utnyttja möjligheten till 
permitteringar, vilket kansliets personal uppskattar. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Kansliets arbetssituation 
Ulf Uddman informerade om att omdisponeringar bland personalen att göra andra 
arbetsuppgifter än de ordinarie gör att det hittills gått att undvika permitteringar. 
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Normalt sett har kansliet också ett antal sommarvikarier, vilket inte blir fallet denna 
sommar. 
 
Tävlingsavdelningen är den avdelning som berörs mest av det rådande läget, av 
naturliga skäl. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) HR-konsult 
En ny HR-funktion har kontrakterats, i första hand till september månad, varefter en 
utvärdering ska göras. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 87 Covid-19 frågor 
 

a) Länsklubbsutställningar i september månad 
Fyra länsklubbar har sina utställningar under september månad. De har sinsemellan 
diskuterat den situation de befinner sig i när det gäller olika avtal för hotell, 
campingplatser och utställningsplatser etc. De önskar ett klart besked från CS senast 
den 30 juni om de kan genomföra sina utställningar. 
 
CS diskuterade frågan mycket ingående.  
 
CS beslutade att alla länsklubbsutställningar ställs in under september månad. 
 
Beslutet är omedelbart justerat. 
 

b) Tävlingen Årets Uppfödargrupp 
CS beslutade att tävlingen ställs in för 2020. 
 

c) Tävlingen Årets Utställningshund 
CS beslutade att tävlingen ställs in för 2020. 
 

d) Sydskånska Kennelklubben – angående återbetalning vid inställd utställning 
CS har tagit del av länsklubbens brev som skickats till utställare som anmält till vårens 
utställning. Klubben har utsatts för kritik för sin handläggning av den situation som 
uppstod när evenemanget måste ställas in. 
 
Ulf Uddman informerade om att en utställare anmält SKK till Allmänna 
Reklamationsnämnden, ARN, angående den inställda utställningen. Anmälan gäller 
Sydskånska Kennelklubbens evenemang och ska därför också gå till länsklubben och 
inte till SKK. 
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CS noterade informationen. 
 

e) Beslut som tagits per capsulam den 12 maj 
CS beslutade efter diskussion att de beslut och rekommendationer som togs den 12 
maj i stort sett kommer att fortsätta att gälla. Några smärre justeringar kommer att 
göras. Publicering och utskick till klubbar kommer att ske snarast. 
 
 
§ 88 Brachycefala frågor 
 

a) Beslut i Holland 
Pekka Olson lämnade en bakgrund till situationen i Holland med anledning av det 
beslut som den holländska regeringen tagit angående avel med 12 nämnda 
brachycefala raser. Beslutet har väckt stor uppmärksamhet i hundvärlden. 
 
Efter informationen från Raad van Beheer har intensiteten på diskussioner och 
debatter varit mycket hög. Ett flertal uttalanden, PM och informationer har kunnat 
läsas, både nationellt och internationellt. 
 
CS både beklagade och uttalade en oro över både de Holländska myndigheternas 
intervention avseende aveln i brachycefala hundraser och FCIs agerande med 
anledning av beslutet. 
 
CS delar mångas uppfattning att de holländska myndigheternas beslutade åtgärder 
inte gynnar en positiv utveckling avseende avel för bättre hälsa i dessa raser. För att 
förhindra något liknande i Sverige är det viktigt att SKK för svenska myndigheter visar 
på och implementerar alternativa åtgärder med bättre och mätbar effekt. 
 
CS anser inte att uttalanden av FCIs ordförande, bl.a. i anslutning till BOAS-
konferensen, som anordnats av den ryska kennelklubben, med kritik av den holländska 
kennelklubben och ett förnekande av existerande problem i dessa raser bidrar till en 
lösning av problemen. 
 
CS ser positivt och med intresse på överenskommelse som träffats mellan FCI och The 
Kennel Club. Överenskommelsen gäller en metod för bedömning av andningsbesvär, 
utvecklad vid Cambridge University av veterinär Jane Ladlow, Ladlow-metoden. Alla 
FCIs medlemsländer erbjuds möjlighet att använda metoden. 
 
CS bedömde att överenskommelsen kommer att gagna en internationell 
harmonisering för bedömningen av andningsbesvär, som bör beaktas vid den fortsatta 
utvecklingen av motsvarande metod i Sverige. 
 
CS beslutade att ge SKK/AK följande uppdrag: 
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 Att belysa eventuella konsekvenser som det holländska beslutet kan få bland 
annat för registrering av hundar i Sverige 
 

 Att utarbeta förslag till möjligheter att harmonisera och om möjligt övergå till 
Ladlow-metoden redan inom den försöksperiod som CS beslutat om. Den 
metod som utarbetats och används i Sverige har större likheter med den metod 
som Finland använder sedan flera år.  

 
CS beslutade att uppdra till kansliet att beskriva FCIs regelverk som avser hundar som 
importeras. Som medlem i FCI har varje land både skyldighet att acceptera andra 
länders stamtavlor, från både ordinarie som annexregister som en möjlighet att sätta 
restriktioner för hundar som importeras från ett annat medlemsland. 
 
 
§ 89 Skrivelser som rör läns- och specialklubb 
 

a) Inbjudan till länsklubbskonferens 
Länsklubbskonferensen är planerad att hållas i slutet av september. Med de 
restriktioner som gäller i dagsläget ser CS ingen möjlighet att klubbarna kan genomföra 
konferensen. Förslag lämnades att eventuellt kunna ha en komprimerad konferens i 
samband med den kommande specialklubbskonferensen. Arbetsgruppen för 
länsklubbskonferensen återkommer med sitt förslag/beslut inom de närmaste 
veckorna. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Skrivelse från Västra Kennelklubben – motion till KF 2019 angående 
marknadsföring externt och internt 

Västra Kennelklubben framför i brev att de önskar att CS startar en extern 
marknadsföring av rashundar och registrerade valpar som var tanken med deras 
motion till Kennelfullmäktige 2019. Detta med tanke på den rådande pandemin och att 
fler och fler människor nu skaffar hund. 
 
CS finner länsklubbens tanke god men uttryckte också att en ny kommitté, Kommittén 
för uppfödarsamverkan, har bildats för att hantera dessa frågor.  
 
CS konstaterade också att det finns ny information på köpahund.se och nya filmer på 
Facebook som informerar om hundköp. Besöken på SKKs sociala medier har ökat 
markant. Det är då en förhoppning att den nya informationen också går fram till 
presumtiva valpköpare. 
 
CS beslutade att det av bl.a. av ekonomiska skäl inte är möjligt att satsa på en aktiv 
marknadsföringskampanj under rådande omständigheter. SKKs uppfödare har också 
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för tillfället svårt att tillgodose den stora efterfrågan som för närvarande finns att köpa 
en hundvalp. 
 
 
§ 90 Skrivelser som rör myndigheter 
 
Naturvårdsverket 
 

a) Brev från Svenska Jägareförbundet och SKK angående tillämpning av regler 
för skyddsjakt på vargar som angriper jakthundar 

Svenska Jägareförbundet och SKK har i ett gemensamt brev till Naturvårdsverket 
begärt att de snarast och i samarbete med förbunden tar fram förslag till ny vägledning 
för att bevilja skyddsjakt på varg som angriper hund. 
 
CS noterade informationen. 
 
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU 
 

a) Anlagstest med levande grävling 
SLUs vetenskapliga råd för djurskydd har lämnat ett yttrande om grävlingarnas lidande 
vid grytanlagsprov med levande grävling. Yttrandet är lämnat efter en begäran från 
Naturvårdsverket. 
 
CS konstaterar att Rådets slutsats är att det inte behövs en levande grävling för att 
göra anlagstest utan att det finns andra alternativ att använda. 
 
CS beslutade uppdra till SKKs Jakthundskommitté att skriva till utredaren där SKK 
uttrycker att det är viktigt att behålla grytjakten men att ett anlagstest inte behöver 
inbegripa att använda en levande grävling. 
 
Jordbruksverket 
 

a) Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar 
och katter, L 102 

Den nya förordningen börjar att gälla den 15 juni 2020. 
 
Målet med de nya reglerna är att bl.a. stärka djurskyddet för hundar och katt, särskilt 
höja kattens status i föreskrifterna, anpassa reglerna till ny kunskap och den nya 
djurskyddslagen, tydliggöra hundars och katters grundläggande behov, tydliggöra 
djurhållarens ansvar och krav på kompetens och underlätta för djurhållaren att följa 
reglerna och hantera sina djur i vardagen. 
 
SKKs kennelkonsulenter kommer att få en utbildning i de nya reglerna under hösten. 
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CS noterade informationen. 
 
 
§ 91 SKK/DK 
 

a) Nästa utbildning av allrounddomare 
Thomas Uneholt, lämnade en redogörelse för hur situationen ser ut när det gäller SKKs 
allrounddomare, bl.a. när det gäller åldersstruktur. 
 
Redogörelsen innefattade även förslag på hur DK ser på hur domarutbildningen 
implementeras med det nya regelverk som arbetats fram. 
 
CS uppmanade DK att ta fram ytterligare information för att kunna ta beslut vid nästa 
möte. 
 

b) Information från ordförande 
 
Kompetensutveckling 
Då det i nuvarande situation är svårt att träffas fysiskt, görs i samarbete med Svenska 
Domarföreningen viss utbildning på distans för domare. Dessutom öppnar DK upp för 
regionala raspresentationer med elevtjänststatus och möjlighet till examination. Detta 
görs också i samarbete med Svenska Domarföreningen. 
 
CS noterade informationen. 
 
Avstängning av domare 
En exteriördomare har blivit avstängd i sex månader, efter upprepade förseelser. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 92 SKK/UtstK 
 

a) Protokoll nr 2-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 15 april 2020. 
 

b)  Protokollsutdrag, UtstK nr 1-2020, § 6 Information från ordförande 
Kommittén har lämnat förslag till en revidering av SKKs miljöpolicy. 
 
Efter en kortare diskussion beslutade CS om att återremittera förslaget till kommittén 
för en förnyad genomgång. 
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c) Västra Kennelklubben – Motion till KF 2019 om miljöanpassning av 

utställningsverksamheten 
Med hänvisning till den motion som länsklubben la fram till Kennelfullmäktige 2019 
har länsklubben lämnat förslag på/ansökt om att få arrangera en 3x1 dagars utställning 
2023. Detta ska ske i samarbete med två andra länsklubbar i södra Sverige. 
 
CS beslutade att ansökan ska behandlas i enlighet med de regler som är uppsatta för 
länsklubbarnas utställningar.  
 
CS beslutade att hänskjuta frågan till Utställningskommittén. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 93 SKK/PTK 
 

a) Protokoll nr 1-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och 
Tävlingskommitté den 6 april 2020. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 94 SKK/JhK 
 

a) Protokoll nr 2-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
2 april 2020. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 95 SKK/UK 
 

a) Protokoll nr 2-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 20 april 2020. 
 

b) Dispens för att genomföra uppfödarutbildningen i studiecirkelform med 
digital uppkoppling i realtid 

Eva Lejdbrandt informerade om brev som kommer att skickas ut till 
de klubbar som arrangerar uppfödarutbildning i studiecirkelform. 
Informationen kommer också att finnas på SKKs webbplats. 
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CORONAPANDEMIN OCH SKKS UPPFÖDARUTBILDNING I STUDIECIRKELFORM  
SKK är medveten om att senaste månadernas Coronapandemi påverkar både våra medlemmar 
och verksamheten i våra klubbar. Vi har också uppmärksammat att många klubbar ställt om sin 
verksamhet och anordnar aktiviteter på nya digitala sätt. Positiva initiativ som visar att vi 
tillsammans försöker göra det bästa av situationen och låta oss förenas i vår kärlek till hunden.  
 
Några av dessa digitala aktiviteter vi uppmärksammat, är SKKs uppfödarutbildning i fysisk 
studiecirkelform, som arrangeras av er klubbar i SKK-organisationen. Arrangerande klubb kan i 
viss mån välja upplägg själv men studiecirklarna ska vara fysiska och inte genomföras digitalt. 
Detta för att vara ett alternativ till SKKs uppfödarutbildning på distans som erbjuds av SKK 
centralt.  
 
SKKs Utbildningskommitté (UK) har däremot beslutat att det under rådande situation ändå är 
ok att ni klubbar anordnar SKKs uppfödarutbildning i studiecirkelform med hjälp av de olika 
digitala videomötesverktyg som finns tillgängliga. Det innebär att deltagarna är uppkopplade i 
realtid och deltar i utbildningen samtidigt. UK tycker att det är positivt både för er klubbar men 
även för organisationens medlemmar att utbildningsverksamheten kan hållas igång.  
 
Det är fortfarande viktigt att utbildningarna genomförs av certifierade handledare. 
Handledarna har utbildats i hur materialet ska användas för att i möjligaste mån säkerställa att 
deltagarna får en likvärdig utbildning. Detta var en viktig detalj i SKKs arbete att kvalitetssäkra 
uppfödarutbildningen. 
Vi ber er klubbar vara extra tydliga i marknadsföringen av era utbildningar, så det inte råder 
några oklarheter för deltagarna vilken av uppfödarutbildningarna de anmäler till. Det är viktigt 
att deltagarna förstår att det inte är SKKs centrala uppfödarutbildning på distans som dom 
anmäler sig till hos er.  

 
CS noterade informationen. 
 

c) Information från ordförande 
 
Veterinärkostnadsgruppen 
Till arbetsgruppen har en person från FirstVet anlitats. 
Gruppen har också nu gjort problemformuleringar som ska underlätta arbetet 
framöver. 
 
CS noterade informationen. 
 
Distansutbildningar 
En utveckling av funktionärsutbildningar samt utformningen av en gemensam 
utbildningsportal har påbörjats, men i långsam takt med tanke på den rådande 
pandemin. 
 
CS noterade informationen. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 96 SKK/AK 
 

a) Protokoll nr 2-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 15 
april 2020. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 97 SKK/KSS 
 

a) Protokoll nr 2-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för samsyn 
och exteriör sundhet den 23 april 2020. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 98 SKK/UKK 
 

a) Protokoll nr 2-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 22 april 2020. 
 

b) Information från ordförande 
 
Kommande möte 
UKK och Kommittén för uppfödarsamverkan, KUS, kommer att ha ett gemensamt möte 
inom kort för att diskutera gemensamma frågor. 
 
CS noterade informationen. 
 
Kennelkonsulentverksamheten 
Av naturliga skäl är aktiviteten hos konsulenterna på sparlåga så länge 
Folkhälsomyndighetens restriktioner gäller. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 99 SKK/KUS 
 

a) Protokoll nr 2-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för 
uppfödarsamverkan den 20 april 2020. 
 

b) Protokoll nr 3-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för 
uppfödarsamverkan den 5 maj 202 
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 100 SKK/FK 
 

a) Information från ordförande 
 
Årsmöten/fullmäktigemöten 
FK avråder fortsatt från att klubbar ska genomföra fysiska årsmöten. Ett stort antal 
klubbar har till dags dato använt de verktyg SKK har tagit fram. FK finner heller ingen 
anledning att personer i riskgrupper ska delta i eventuella evenemang arrangerade av 
klubbarna. 
 
CS noterade informationen. 
 
Verktyg för att arrangera års- och fullmäktigemöten 
Verktyget Vote-It har använts i skarpt läge med gott resultat. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 101 SKK/DN 
 

a) Protokoll från den 24 april 
För information fanns protokoll från den 24 april 2020. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) DN-beslut 
För information fanns beslut tagna av DN. 
 
CS noterade informationen. 
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c) Funktionärer som fått disciplinär åtgärd 

För information fanns lista över funktionärer som fått disciplinär åtgärd. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 102 Svenska Kynologiska Akademin 
 

a) Information från ordförande 
 
Inskanning av fotografier 
Arbetet med att scanna in foton har kommit en bit på väg.  
 
CS uppdrog sekreteraren att undersöka hur bildbanken kan göras tillgänglig för alla 
ledamöter. 
 
 
§ 103 Nordiska frågor 
 
Norsk Kennel Klub, NKK 
VD har en fortlöpande rådgivande kommunikation med NKK om klubbens ekonomiska 
situation. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 104 Internationella frågor 
 

a) Avtal mellan FCI och The Kennel Club, BOAS 
FCIs ordförande, Tamas Jakkel, informerar att FCI nu har tecknat avtal med The Kennel 
Club om att främja/stödja The Respiratory Function Grading Scheme, det som SKK 
benämner Ladlow-metoden, för engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.  
 
The Kennel Club och Cambridgeuniversitet erbjuder även FCIs medlemsländer 
möjlighet att få ta del av metoden. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Information från Jörgen Hindse, FCI European Section 
FCIs Europasektions ordförande, Jörgen Hindse, beskriver i PM hur situationen ser ut i 
Europa när det gäller de brakycefala raserna. I vissa länder är debatten hög och i andra 
länder finns den inte alls. Han beklagar den holländska regeringens beslut och 
uppmanar medlemsländerna att ta tillvara tillfället att kunna sluta avtal med 
Cambridge universitetet, som FCIs ordförande informerat om. 
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Europasektionen står också till tjänst med information och råd för de kennelklubbar 
som är i behov av detta. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 105 Ekonomi 
 

a) SKKs likviditet 
Likviditeten är god. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 106 Statistik 
 

a) Registreringsstatistik 
Siffrorna för maj månad visar på en uppgång i jämförelse med samma period 2019. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Medlemsstatistik 
På grund av den rådande situationen står medlemsantalet i stort sett och stampar på 
samma fläck, inga dramatiska förändringar åt något håll. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 107 Mötesspecifika frågor 
 
Protokoll 
 

a) Protokoll nr 1-2020, Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Minnesfond 
Protokoll förts vid sammanträde i Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Minnesfond 
den 23 april 2020. 
 
Årets ansökningar uppgick till 12 st. Efter genomgång och utvärdering av 
ansökningarna beslutades att dela ut totalt 36 000 kr fördelat på sex kandidater. 
Summan kan utnyttjas fram till och med 31 december 2021 p.g.a. rådande situation. 
 
Frida Nordlander 5 000 kr (utveckla kunskaper inom anatomi, avel, handling, 

grooming, viltspår). Mål att tävla på Crufts och bli 
exteriördomare. 
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Linda Rautio 10 000 kr (Utveckla sig inom utställning, lydnad o freestyle). 
 
Agnes Snäll 2 000 kr (önskar gå utbildning anatomi- och 

bedömningskurs för yngre personer). Vill också satsa på 
utställningar. 

 
Elin Johansson 4 000 kr (Önskar ställa ut i Norge, Norsk Vinnare. Stort 

intresse för utställning och lagotto romagnolo). 
 
Melina Litz 10 000 kr (Göra praktik på Rackarungarnas Hundskola i tre 

veckor). Lära sig mer om hund, delta på läger för nose work 
o allmänlydnad). 

 
Mika Sjaunja 5 000 kr (Delta på Eurosamoyed i Italien 2021. Gå på 

föreläsningar, ställa ut och tävla i Italien). 
 
CS fastställde arbetsgruppens beslut. 
 
Fonder 
 

a) Curt Blixts Minnesfond för hundars mentalitet – ny fond 
För information fanns statuter för fond bildad till minne av Curt Blixt.  
 
Fondens ändamål är att verka i Curts anda av nyfikenhet och kunskapsinhämtande i 
ämnet hundars mentalitet. Syftet är också att sprida denna kunskap. Efter genomförd 
insats ska den/de som beviljats medel återrapportera resultatet till förvaltaren. 
 
Svenska Kennelklubben förvaltar och synliggör fonden som drivs i Curts namn i minst 
fem år. Kommittén för hundars mentalitet, KHM, administrerar och beslutar om 
utdelning av fondens medel. Efter fem år beslutar KHM om fonden ska stå kvar i Curts 
namn eller övergå till en kunskaps-/utvecklings-/forskningsfond inom SKK.  
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 108 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att § 88 och 91 a) får inte offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
 
§ 109 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls den 1-2 september i Stockholmstrakten. 
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§ 110 Sammanträdet avslutas 
 
Pekka tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Eva Lejdbrandt   Thomas Uneholt 
 


