
 
  

 

 
2020-09-01--02 

Sida 1/29 
 
 

 
 

 
 
Protokoll fört vid hybridsammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 
den 1-2 september 2020. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf., Thomas Uneholt, Maritha Östlund-Holmsten, Bengt Pettersson, Bo 
Skalin (inte § 127), Eva Lejdbrandt (på distans från § 119 - 150), Agneta Ståhle, Magnus 
Jensen, (§ 127 - 150), Ove Johansson 
 

Suppleanter: 

Kurt Nilsson (på distans), Birgitta Bernhed (delar av § 118 - 150), Jörgen Oinonen 
 

Adjungerade: 

Åke Hedhammar, Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomqvist, personalrepresentant, 
Fredrik Bruno, § 119 
 

Anmält förhinder:  

Anna Fors Ward 
 
 
 

Protokoll 

Annika Klang 
 
 

§ 111 Sammanträdet öppnas 

 
Pekka Olson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat. Vissa 
punkter i dagordningen kommer att flyttas om för att ge utrymme för längre 
diskussioner.  
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§ 112 Val av justerare 
 
Agneta Ståhle och Ove Johansson utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 
 
 
§ 113 Föregående protokoll 
 

a) § 102 Svenska Kynologiska Akademin, a) Information från ordförande 
 
Inskanning av fotografier 
Uppdraget att ge tillgång för CS ledamöter att få tillgång till bildbanken med fotografier 
är genomförd. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 114 Presidiefrågor 
 

a) Sveriges Hundungdom, SHU, stadgar 
SHU har informerat om att de behöver justera sina stadgar för att motsvara kraven för 
att få ta del av statliga medel. 
 
Presidiet har godkänt att justeringar görs samt att uppdatera nuvarande avtal mellan 
SHU och SKK. 
 
CS beslutade att fastställa presidiets beslut. 
 

b) Otydlighet vid utfasning av levande grävling vid grytanlagsprov 
För information fanns uttalande från SKK och Svenska Jägareförbundet, SJF, angående 
det förslag om utfasning som Naturvårdsverket och Jordbruksverket förespråkar. SKK 
och SJF är kritisk till den otydlighet om hur alternativa provformer ska utvärderas och 
vad som sker om alternativ inte visar sig vara möjliga. 
 
Presidiet har ställt sig bakom uttalandet. 
 
CS beslutade att fastställa presidiets beslut. 
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§ 115 Information från SKKs ordförande 
 

a) Minnesanteckningar från möte mellan SKK och Svenska Brukshundklubben, 
SBK 

Pekka Olson gick igenom och informerade om de punkter som diskuterats vid mötet 
den 10 juni 2020.  
 
CS noterade informationen. 
 

b) International Partnership for Dogs, IPFD 
Årsredovisningen för IPFD är ännu inte undertecknad av alla ledamöter och därför kan 
inte revisorerna underteckna årsredovisningen. 
 
CS beslutade uppdra till presidiet att slutligen godkänna årsredovisningen när 
revisorerna har kunnat underteckna dokumentet. 
 

c) TV4 – Kalla Fakta 
En förfrågan har kommit till SKK om att bli intervjuade om kulturfrågor inom 
organisationen. Intervjun kommer att ske senare i höst. Pekka Olson och Ulf Uddman 
kommer att delta. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) Nya djurskyddslagar i Europa 
Pekka Olson informerade om att både myndigheter i Frankrike och Tyskland har förslag 
på att implementera nya och hårdare djurskyddslagar. Det berör både uppfödar- och 
utställningsverksamheten.  
 
Åke Hedhammar informerade om att det inom IPFD finns en arbetsgrupp som försöker 
överbrygga klyftor mellan olika grupper i viktiga hälsofrågor som rör hund. Det är 
också SKKs uppgift att visa svenska myndigheter att vi inom organisationen arbetar 
hårt för att förbättra hälsan för t.ex. de brakycefala raserna. 
 
CS noterade informationen och ser med oro på det som händer i Europa och också om 
det kan få effekter i Sverige. 
 
 
§ 116 Information från SKKs vd 
 

a) Brev från SKKs vd 
Ulf Uddman har i brev informerat om att han går i pension under 2021.  
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Pekka Olson föreslog att presidiet startar en inledande process för att sedan involvera 
hela CS, ledningsgruppen och arbetstagarorganisationen. Den första delen i processen 
blir att ta fram en kravprofil för tjänsten. 
  
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

b) Dispens från SKKs Grundregler till den 31 maj 2020 
Ulf Uddman informerade om att 30 kullar är berörda, vilket är ca 1 % av alla kullar 
under perioden. 
 
Inga dispenser har rört tikar som haft för täta kullar eller varit för unga eller för gamla. 
 
De uppfödare som inte kunnat få en genomförd mentalbeskrivning hund eller liknande 
innan parning har inte fått hela stamtavlan förrän alla nödvändiga intyg kunnat 
presenteras. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Kennelfullmäktige 2021 
Kennelfullmäktige kommer att hållas den 25 och 26 september 2021 i Västerås, Elite 
Stadshotellet Västerås. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) IT-projekt 
Digitalt röntgensystem 
Det nya digitala röntgensystemet har börjat lanseras och inbegriper totalt 420 kliniker, 
allt i enlighet med KF beslut 2019. En bred informationskampanj har satts igång. 
 
Valpregistrering online 
Systemet fylls på med ytterligare raser. 
 
Jaktprovsadministrativt system 
Ytterligare ett alternativ till jaktprovsadministrativt system ska studeras för att se om 
det kan fungera inom organisationen. 
 
CS noterade informationerna. 
 

e) Övrigt 
Stockholm Hundmässa 
Som redan tidigare informerats om är årets Stockholm Hundmässa inställd. 
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De nordiska kennelklubbarna 
Finland har ungefär samma storlek på sin verksamhet som SKK har för tillfället. FKK har 
också sagt upp kollektivavtalet vilket lett till strejk bland delar av personalen. 
Norge har starkt reducerad verksamhet och en besvärlig ekonomisk situation. 
Danmark har liksom Norge reducerad verksamhet och en del av personalen är 
uppsagd. 
 
CS noterade informationen. 
 
Border Dog Show 
I rådande situation finns förslag om att skjuta utställningen ett år framåt i tiden. 
 
CS beslutade uppdra till presidiet att ta det slutliga beslutet om utställningen. 
 
Privata aktörer 
VD informerade om det ramavtal som bl.a. Svenska Agilityklubben tecknat med privata 
aktörer som kan arrangera officiella tävlingar. Vidare finns en utveckling inom andra 
områden som t.ex. utställningsverksamheten där det finns privata arrangemang som 
bör uppmärksammas. 
 
Novus-undersökning 
En ny hund- och kattundersökning planeras under hösten inom ramen för det 
samarbete som finns med Agria.  
 
CS noterade informationen. 
 
Dokumentation från möten etc.  
På fråga från CS-Ledamot informerade vd om att minnesanteckningar för 
dokumentation förs både vid interna och externa möten, när det är tillämpligt. 
Dokumentation kan även i vissa fall vara en mejlkonversation.  
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 117 Kansli- och personalinformation 
 

a) Personalförändringar 
Ulf Uddman informerade om att två personer gått i pension efter lång tids anställning, 
två personer har valt att avsluta sin anställning på SKK. Inga vikariat har förlängts. 
 
CS noterade informationen. 
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Åsa Blomquist informerade om att Unionen haft ett samverkansmöte med ekonomi- 
och personalchefen och HR. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Personalenkät 
Under pandemin har stora delar av personalen haft möjlighet att arbeta hemma en 
eller flera dagar i veckan. För att kunna göra en planering inför höstens arbete har en 
enkät om hur hemarbetet fungerat skickats ut. Resultatet kommer att redovisas under 
vecka 37. 
 
Kansliet kommer att ha möjlighet att arbeta på distans fram till den 31 december 2020. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 118 Covid-19 frågor 
 

a) Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, begäran om omprövning av 
beslut rörande reserestriktioner inom landet med anledning av Covid-19 

SSRK begär i brev att SKK/CS omprövar sitt ställningstagande så att SKK följer 
regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer att symptomfria 
personer kan resa inom Sverige. 
 

b) Svenska Brukshundklubben, SBK, förslag till ändring av riktlinjer 
SBK föreslår att SKK/CS ändrar sin skrivning om åtgärder för personer i riskgrupper 
enligt ett tvåsidigt dokument. 
 

c) Information till SKKs klubbar  
Med hänvisning bl.a. till ovanstående har SKKs presidium var 14:e dag gjort en översyn 
och har vid två tillfällen under sommaren skickat ut justerade rekommendationer.  
 

d) Övrigt kring organisationens verksamhet  
 
Under sommaren har verksamhet i mindre skala kunnat återupptas.  
 
CS diskuterade rekommendationerna kring resor för organisationen. CS anser att 
rekommendationerna ska vara kvar ytterligare en tid för att följa vad som händer när 
skolor och universitet börjar igen. 
 
Ordförande föreslog CS att SKK begär företräde hos Folkhälsomyndigheten för att 
informera om den situation organisationen befinner sig i när det gäller vår verksamhet. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
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Kennelkonsulentverksamheten ska återupptas under hösten. Särskilda 
säkerhetsåtgärder kommer att vidtas för att göra besöken så säkra som möjligt med 
munskydd, handsprit etc. 
 
CS noterade informationen. 
 
Inomhusutställningar hösten 2020 och våren 2021 
I den rådande situationen är det närmast två länsklubbars utställningar som står i 
fokus för beslut om det går att genomföra eller inte: Småland-Öland, Västra (MyDog). 
 
Efter en kortare diskussion beslutade CS att återta utställningsrätten för de två 
länsklubbarna gällande 2020/2021 års utställningar och erbjuda andra datum under 
2021. 
 
CS beslutade vidare att uppdra till Utställningskommittén att under 2021 vara 
tillmötesgående mot de klubbar som önskar byta datum eller plats för sina 
utställningar. Kommittén ska också komma med förslag till hur utställningar kan 
”coronasäkras”. 
 
Övriga länsklubbar som kan komma ifråga för att byta datum är Västernorrland, 
Sydskånska, Västmanland och Skaraborg då deras utställningar arrangeras inomhus.  
 
CS beslutade uppdra till SKKs kansli att kontakta berörda länsklubbar och informera sig 
om hur de resonerar kring sina evenemang. 
 
CS är väl medveten om att det under nästa år kommer att vara många klubbar som 
bytt datum för sina evenemang. Konkurrensen kommer att öka då det kan förekomma 
flera utställningar samma helg och med kortare avstånd än normalt. Trycket på att få 
ställa ut och tävla är stort och CS anser det viktigt att kunna möta behovet på bästa 
sätt.  
 
Fredrik Bruno, sekreterare i Föreningskommittén, hälsades välkommen till mötet. 
 
 
§ 119 SKK/FK 
 

a) Protokoll nr 3-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 
14 maj 2020. 
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b) Justering av utredningen av specialklubbsorganisationen 
Ove Johansson inledde punkten med en kortare bakgrund. FK har tidigare i år uttryckt 
att de önskar justera tidsplanen för den utredning av SKKs specialklubbsorganisation 
som beslutades vid KF 2019. 
 
Tre delprojekt finns utifrån uppdraget från KF 2019: 
Ett ”rättvisare” KF (förändrad delegatfördelning) 
En tydligare begreppsbild 
Ökad öppenhet i samband med KF 
 
CS förde en diskussion kring delprojekten. 
 
FK önskar skjuta genomförandet av delprojektet rörande förändrad delegatfördelning 
vid KF till 2023 istället för 2021. Detta på grund av den rådande pandemin som på flera 
sätt förändrat förutsättningarna för kommitténs arbete. 
 
CS beslutade i enlighet med önskemålet. 
 

c) VoteIT (digitalt mötesverktyg) vid KF 2021 
Fredrik Bruno informerade om att VoteIT hittills använts vid 40 förenklade årsmöten 
med sammanlagt 2 000 deltagare och 21 förenklade fullmäktigemöten med ca 350 
deltagare. 
 
FK har som önskemål att kunna utnyttja VoteIT för att det t.ex. möjliggöra snabbare 
hantering vid fastställande av röstlängd, sammanställer voteringar och hanterar 
talarlista. 
 
För att förbereda deltagare behövs instruktioner och utbildningstillfällen vilka planeras 
att starta vid Specialklubbskonferensen i januari 2021. 
 
CS diskuterade de möjligheter som VoteIT innefattar och ser det som en möjlighet att 
effektivisera och modernisera KF. 
 
Dock behövs avstämningar under vägen fram till KF och CS beslutade att utse en grupp 
som tillsammans med FK ska delta i arbetet med verktyget. Gruppen består av Thomas 
Uneholt, Agneta Ståhle och Annika Klang. 
 
Pekka Olson tackade Fredrik Bruno för redovisningen som därefter lämnade mötet. 
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d) Information från ordförande 
 
Avtalsansluten rasklubb 
För att underlätta och stödja arbetet i en av de avtalsanslutna rasklubbarna deltar en 
representant från Föreningskommittén. Hittills har det stödet till klubben fungerat väl.  
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 120 Brakycefala frågor 
 

a) Skrivelse från holländska rasklubbar (shih tzu) till Raad van Beheer 
Ett antal shih tzu-klubbar i Holland har haft ett möte med den holländska 
kennelklubben för en diskussion kring de brachycefala rasernas situation i landet. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) FCI Statement: Position of the FCI regarding the “BOAS” issue in the 
Netherlands 
FCI informerar i cirkulär om de samtal som förts med holländska kennelklubben 
gällande de restriktioner som införts gällande avel för 12 brakycefala raser.  

 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 121 Skrivelser som rör läns- och specialklubbar 
 

a) Önskemål om förskjuten regelrevidering 
Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har ansökt om att få skjuta på 
revideringen av samtliga regler inom Svenska Brukshundklubben ett år för att börja 
2023-01-01. 
 
Från denna begäran har en förfrågan från Prov- och Tävlingskommittén, PtK, 
respektive Jakthundskommittén, JhK, gått ut till berörda klubbar om de önskar skjuta 
på regelrevideringen ett år från konsekvenserna av Covid-19. 
 
Av 11 klubbar inom PtKs verksamhetsområde (förutom SBK) har sex klubbar lämnat 
synpunkter. 
 
Ingen av dessa sex klubbar har önskat att skjuta på regelrevideringen. Svenska 
Vinthundklubben har uttryckt att man kan anpassa sig efter andra klubbars behov. 
Svenska Agilityklubben har uttalat att de vill genomföra regelrevideringen enligt plan. 
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PtK har uttalat att de klubbar som vill skjuta på sin regelperiod ska få göra det men att 
för övriga klubbar ska regelrevideringen genomföras enligt ursprunglig plan. 
 
Av 15 klubbar inom JhKs verksamhetsområde har 13 klubbar kommit med synpunkter. 
Åtta klubbar har svarat att de inte har något behov av att skjuta på regelrevideringen 
och fem klubbar har svarat att de vill skjuta upp regelrevideringen ett år. 
 
De klubbar som vill skjuta upp regelrevideringen är: 
Svenska Stövarklubben, Svenska Terrierklubben, Svenska Schweisshundklubben, 
Svenska Älghundklubben (gällande vildsvinsprov), Svenska Spaniel och 
Retrieverklubben (gällande spanielsprov & funktionsbeskrivning retriever, inte 
gällande retrieverjaktprov och tollingjaktprov). 
 
JhK/VU har uttalat att de inte ser något hinder för att de klubbar som vill får skjuta på 
sin regelrevidering ett år. 
 
KHM har uttalat att de inte har något behov av att skjuta regelrevideringen gällande 
BPH men att de har förståelse för SBKs önskan att skjuta på regelrevideringen för 
Mentalbeskrivning hund, MH, och Mentaltest, MT. Vidare att man förordar att 
samtliga regelverk hålls samman i samma period. 
 
Förutom alla regelverk för olika prov, tävlingar och beskrivningar så berörs även 
följande regelverk av regellåsningsprocessen: 
 

 SKKs Allmänna regler för utställning, prov, tävling och beskrivning 
 Utställningsregler (särskilda regler, regler för bedömning, klassindelning och 

bedömningsordning) 
 Championatregler och särbestämmelser 

 
Förslag: 
De klubbar som önskar får förlänga nuvarande regelperiod med ett år och de nya 
reglerna gäller då under en fyraårsperiod från och med 2023 till och med 2026. 
 
Övriga klubbars prov- och tävlingsregelverk samt allmänna regler, utställningsregler, 
championatregler och särbestämmelser gällande samtliga raser följer den ursprungliga 
planen för regelrevideringen vilket innebär att de nya reglerna gäller från och med 
2022 till och med 2026. 
 
Följande regelverk skjuts ett år och nästa regellåsningsperiod blir fyra år. 
 

 Regler för nationella bruksprov 
 Regler för nationell anpassning av regelverk för IGP, IGP-FH, IPO-R, IPO-

NS, Mondioring 
 Regler för dragprov 
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 Regler för lydnadstävling 
 Regler för rallylydnad 
 Regler för tjänstehundscertifikat 
 Regler för uthållighetsprov 
 Regler för Mentalbeskrivning Hund 
 Regler för korning (MT+ exteriörbeskrivning) 
 Regler för Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) 
 Jaktprov för spaniel 
 Funktionsbeskrivning retriever 
 Jaktprov för ställande vildsvinshundar, Svenska Älghundklubben 
 Drevprovsregler för stövare 
 Jaktprov för tysk jaktterrier inklusive vildsvinsprov & fullbruksprov 
 Jaktprov Svenska Schweisshundklubben 
 Eftersöksprov på vildsvin Svenska Schweisshundklubben 
 Praktisk eftersöksbedömning Svenska Schweisshundklubben 
 Anlagsprov på vildsvin i hägn för terrierraser 
 Anlagsprov eftersök rovvilt, Svenska Schweisshundklubben 

 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
I detta sammanhang diskuterade CS även kring regelrevidering och SKKs avelsansvar 
och hur det kan påverka den kynologiska utvecklingen. Diskussionen exemplifierades 
med olika tänkta scenarier hur specialklubbar med mer eller mindre kunskaper kan 
ignorera, missa eller inte förstå hur de ska ta tillvara erfarenheter och synpunkter från 
sina respektive rasklubbar. Resultatet kan t.ex. bli ett demokratiunderskott som i 
längden leder till att rasklubb och specialklubb kan komma på kollisionskurs och att 
revideringar av regelverk kan förskjutas eller omintetgöras.  
 
CS uttryckte att det är en styrelses skyldighet att ha en bra kommunikation med sina 
eventuella rasklubbar, det är något som kommer alla parter tillgodo på lång sikt och 
måste vara ett ständigt pågående arbete. 
 

b) Specialklubben för Shih Tzu, SST, önskemål om marknadsföring och 
implementering av BOAS 

CS har tagit del av brev från SST där de begär att SKK med olika medel och på olika sätt 
informerar myndigheter och andra berörda om rasens positiva egenskaper och 
hälsostatus. Klubben önskar även att SKK ska använda Respiratory Function Grading 
Scheme, RFG, för BOAS-syndrom. 
 
På uppdrag av CS har AK lämnat en kommentar till SSTs brev. AK ser inte någon 
möjlighet att uttala sig ytterligare om andra metoder för hälsotestning och gradering 
av brakycefala raser. AK har tidigare kommenterat och redogjort för fördelarna med 
att använda den nuvarande metoden och hur denna, förutom att gå igenom 
andningsfunktionen, bland annat även mäter hur hunden klarar av att reglera sin 
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temperatur i samband med och efter belastning. AK konstaterar också att the 
Respiratory Function Grading Scheme endast är framtagen för raserna engelsk 
bulldogg, fransk bulldogg och mops och inte får användas för andra raser, som shih tzu 
enligt the Kennel Club som äger modellen. 
 
En jämförelse mellan de två metoderna finns nedan: 
 

SKKs hälsoprogram Respiratory Function Grading Scheme, 
RFG 

Utförs av veterinär med specialistkompetens Utförs av legitimerad veterinär 

Innehåller en mer utförlig frågedel om 
djurets hälsa och inte bara gällande 
luftvägarna utan också mag-tarmstörning, 
hud och ögon samt eventuella operationer 
eller behandlingar 

Innehåller en frågedel inriktad på luftvägar 
och svimningar. Hundar som tidigare 
svimmat eller blivit cyanotisk graderas 
automatiskt BOAS grad 3 och inget 
belastningstest utförs. 

Graderar näsborrar Graderar näsborrar 

Lyssnar på hjärta och lungor med och utan 
stetoskop innan belastning och bedömer 
andningstyp. Gör dessutom en bedömning 
av allmäntillstånd, slemhinnor och mäter 
kroppstemperatur 

Lyssnar på hjärta och lungor med stetoskop 
innan belastning. 

Mäter kraniofacial kvot.  

Graderar Body Score och anger vikt. Anges endast vikt. 

Belastningstest 1 000 m på under 12 minuter Belastningstest 3 minuter trav 

Lyssnar på lungor utan stetoskop direkt efter 
belastning samt bedömer slemhinnor, 
andningstyp samt mäter temperatur 

Lyssnar på hjärta och lungor med och utan 
stetoskop. 

Vila i 15 minuter  

Lyssnar återigen på lungor utan stetoskop 
och bedömer missljud, andningsfrekvens och 
andningstyp även hjärtfrekvens samt tittar 
på slemhinnor och mäter temperatur 

 

Samtliga fynd i undersökningen noteras och 
publiceras * 
 
SKK/AKs uttalande utesluter hundar ur avel 
som har: 

- Kraftiga andningsmissljud 
- Kraftigt ansträngd andning samt 

dyspné (andnöd) eller cyanos ( bleka 
slemhinnor) 

- Uttalad värmekänslighet eller 
trötthet, kollaps, svimningar 

- Kraftigt knipta näsborrar 
 
Avelrekommendationer har ännu inte tagits 
fram 

Får en BOAS-gradering 0-3 och resultatet 
används för att välja avelsdjur. 
 
Djur med; 

- Kraftiga andningsmissljud 
- Kraftigt ansträngd andning samt 

dyspné (andnöd) eller cyanos (bleka 
slemhinnor) 

- Kollaps, svimningar 
graderas som BOAS-grad 3 och bör inte 
användas i avel 
 
Avelsrekommendationerna kopplade till 
BOAS-graderingen tillåter hundar med 
kliniska symptom i avel. 
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CS beslutade att fortsätta arbetet enligt det som beslutades i CS protokoll nr 5-2020 
§ 88. 
 
Vidare beslutade CS att uppdra till ordförande att kontakta The Kennel Club för att 
initiera en diskussion kring ett avtal om RFG-metoden. 
 

c) Svenska Dvärghundsklubben, SDHK, begäran om möte 
Ett möte med SKK som skulle hållits i februari 2020 blev uppskjutet p.g.a. den rådande 
pandemin. Klubben föreslår att mötet ska hållas på distans under september månad. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. (Mötet kommer att hållas den 23 september, 
sekr. anm.). 
 
 
§ 122 Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner 
 

a) Överklagan av kennelnamn 
Suzanne Hedström överklagar beslut att inte godkänna hennes protest mot ett 
kennelnamn som hon anser vara alldeles för likt hennes eget. 
 
CS diskuterade ärendet och kunde inte finna att de båda kennelnamnen var så lika att 
en sammanblandning skulle kunna ske. 
 
CS beslutade att avslå överklagan. 
 
 
§ 123 Skrivelser som rör myndigheter 
 

a) Information kring Konsumentköplagen 
SKK har lämnat svar till utredningen vilket innebär att det optimala är att undanta 
försäljning av djur från Konsumentköplagen. Detta om värdet överstiger 10 % av ett 
prisbasbelopp, ca 5 000 kr.  
 
Utredningens förslag ska lämnas till regeringen denna vecka (v 36). VD återkommer till 
nästa möte med ytterligare information. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 124 SKK/DK 
 

a) Protokoll DK nr 3-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 4 
juni 2020. 
 

b) Överklagan DK-beslut från exteriördomare 
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet där utställaren tillika domaren 
överklagar DKs beslut i protokoll nr 3-2020, § 45 b). 
 
CS diskuterade ärendet ingående mot bakgrund av att domaren även tidigare har varit 
föremål för granskning av DK. 
 
CS finner inte skäl att ändra DKs beslut. CS stöder den samlade bedömningen som DK 
gör av ett upprepat oönskat beteende hos domaren.  
 
CS beslutade avslå överklagan. 
 

c) Attityder och synen på medmänniskor och kollegor 
CS förde en diskussion kring hur domarkåren ser på sig själva och sina domarkollegor. 
Uppträdanden och kommentarer kan ibland lämna övrigt att önska vid olika 
evenemang, vilket inte är förenligt med gällande domaretiska regler. 
 
CS beslutade att uppdra till DK att lämna förslag till hur DK på ett bra sätt kan följa en 
domares utveckling och status genom t.ex. någon form av ”medarbetarsamtal” med 
jämna mellanrum.  
 

d) Information från ordförande 
 
Kompetensutveckling - exteriördomare 
Thomas Uneholt informerade om att det pågår en intensiv aktivitet hos domare med 
kompetensutveckling över hela landet enligt särskilda rekommendationer. 
 
CS noterade informationen.  
 

e) Protokollsutdrag SKK/DK, § 49 g) – projektgrupp för nya allrounddomare 
Thomas Uneholt inledde redovisningen med att informera om att enligt gällande 
delegeringsordning så ansvarar DK för exteriördomarfrågor, utbildning och 
auktorisation av exteriördomare inklusive gruppallrounddomare.  
 
Redovisningen omfattade även den process som leder fram till en eventuell 
auktorisation som allrounddomare. Utbildningen är omfattande och tidskrävande. DK 
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har en särskild arbetsgrupp som kontinuerligt följer domarkåren för att hitta lämpliga 
domare som kan komma ifråga för att erbjudas allrounderutbildning. 
 
I beredningen och uttagningen av domare har DK för första gången genomfört 
intervjuer med de domare som är aktuella. Intervjuerna har främst förts kring tre 
huvudområden: a) etik och moral, integritet och omdöme, b) domargärningen och 
uppträdande i den rollen och c) synen på SKK och FCI. 
 
De föreslagna domarna diskuterades ingående mot bakgrund av tillgängliga 
handlingar.  
 
CS beslutade godkänna fortsatt utbildning för sex förslag. Två förslag bordlades till CS 
andra mötesdag. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 125 Ajournering av sammanträdet 
 
Ordförande ajournerade sammanträdet kl. 17.00 till den 2 september kl. 09.00. 
 
 
§ 126 Ajourneringen avslutas 
 
Ordförande avslutade ajourneringen och sammanträdet återupptogs. 
 
 
§ 127 Mötesspecifika frågor 
 
Bo Skalin anmälde jäv och lämnade sammanträdet. 
 
Collieutredningen 
Ordförande lämnade en redogörelse för bakgrund till det arbete som arbetsgruppen 
lämnat och presenterat i en utredning vilken CS och övriga berörda klubbar, uppfödare 
och medlemmar haft möjlighet att ta del av. 
 
Följande har därefter skett: 

 En remiss har skickats ut och besvarats av berörd ras- och specialklubb. 

 CS har samlat historiskt material gällande rasen collie i Sverige 

 Uppfödare och enskilda medlemmar har lämnat sina synpunkter på 
utredningen 

 CS valde att inte ta upp ärendet för beslut vid sitt junimöte som hölls på 
distans, då CS ansåg det av högsta vikt att kunna diskutera frågan vid ett fysiskt 
möte 
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Efter en lång och ingående diskussion beslutade CS att bordlägga ärendet till sitt möte 
den 4-5 november för att inhämta ytterligare information. 
 
Bo Skalin återkom till sammanträdet. 
 
 
§ 128 Specialklubbskonferensen 2021 
 

a) Beslut om genomförande av specialklubbskonferensen 
En snabbenkät skickades ut till specialklubbarna för att se om de kunde tänka sig att 
delta om en konferens skulle genomföras på distans via ett digitalt verktyg. Flertalet 
har svarat ”ja”. Många har dock framfört önskemål om att det bästa alternativet är att 
träffas fysiskt. 
 
CS diskuterade frågan och uppdrog till ordförande, vd och sekreterare att hitta en 
lösning för i första hand en fysisk konferens. 
 
 
§ 129 DK bordlagd fråga § 124 – allrounddomarutbildning 
 
CS diskuterade åter de två förslag som bordlades den 1 september. CS olika 
uppfattningar diskuterades för att försöka hitta konsensus. 
 
CS beslutade att godkänna de två förslagen, dock med starka förbehåll för DK om 
kontinuerlig uppföljning av den fortsatta utbildningen. 
 
 
§ 130 SKK/UtstK 
 

a) Protokoll nr 3-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 2 juni 2020. 
 

b) Protokoll nr 4-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 23 juni 2020. 
 

c) Protokoll nr 5-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 19 augusti 2020. 
  



  

SKK/CS nr 6-2020 
2020-09-01--02 

Sida 17/29 
 
 

 
 

d) § 96 Länsklubbsutställningar 2023 
Den utsedda arbetsgruppen arbetar i enlighet med KFs beslut 2019 om att öka 
samverkan mellan klubbar vid utställningsevenemang. Arbetsgruppen strävar också 
efter att hitta ett mer rättvist system mellan läns- och specialklubbar vid 
utställningstillfällen.  
 
CS beslutade att fastställa UtstKs förslag. 
 

e) Västra Kennelklubben – överklagan av beslut från UtstK nr 3-2020 
Västra Kennelklubben överklagar UtstKs beslut om att inte få arrangera tre 
länsklubbars samarrangemang sommaren 2023. 
 
CS har tagit del av UtstKs svar som väl motsvarar KF-protokollets § 64 från 2019 och 
övriga hänsynstaganden som ska tas i beaktande vid planeringen. 
 
CS kan inte nog påpeka att en ökad samverkan mellan klubbar är mycket viktig. Västra 
Kennelklubbens initiativ är mycket positivt sett ur ett samverkansperspektiv. Dock är 
tidpunkten inte optimal med tanke på övrig planering för 2023.  
 
CS finner inget skäl till att Västra Kennelklubben inte kan ansöka om evenemanget ett 
annat år. 
 
CS beslutade att avslå överklagandet. 
 

f) Information från ordförande 
 
Framtidens utställningar 
Maritha Östlund-Holmsten informerade om att arbetet med framtidens utställningar 
som påbörjats och arbetats med av tidigare utställningskommitté kommer att fortsätta 
och slutföras. 
 
CS noterade informationen.  
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 131 SKK/PTK 
 

a) Ansökan om EM i lure coursing i Sverige 2023 
Provkommittén Lure Coursing inom Svenska Vinthundklubben har för avsikt att ansöka 
om Europamästerskap i lure coursing för 2023. 
 
Kristianstads kommun är tänkt plats för evenemanget där även Agility VM hölls 2018. 
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CS ställer sig mycket positiv till att klubben ansöker om evenemanget.  
 
CS beslutade att skicka ett Letter of Intent till stöd för klubbens ansökan.  
 

b) Information från ordförande 
 
Uppdrag från KF 2017 
Agneta Ståhle informerade om att de yrkanden från SBK och SSRK (redovisning av 
slapp led samt dubbelsidiga resultat avseende ED och HD ska visas i Hunddata) som 
finns i KF-protokollet från 2017, § 48 och 49 nu är genomförda. 
 
CS noterade informationen. 
 
Uppdrag från KF 2019 
Agneta Ståhle informerade om att uppdragen, § 52 och 53 i KF-protokollet, är under 
bearbetning, vissa är klara, andra mer svåra att kunna genomföra.  
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 132 SKK/JhK 
 
Näringsdepartementet 
 

a) Remiss om jakttider 
Naturvårdsverket har skickat ut en remiss om förslag på jakttider. Remissen är 
omfattande och JhK har tagit in synpunkter från berörda specialklubbar. Remissvaret 
ska lämnas senast den 5 oktober 2020. 
 
CS noterade informationen.  
 

b) Information från ordförande 
 
Swedish Game Fair 
Mässan kommer att flyttas från Tullgarns Slott till Skokloster 2021. 
Arrangörerna är intresserade av att få dit jakthundklubbar och eventuellt även ha 
utställningar på plats. Detta för att värna intresset för jakthundar. Utställningsyta för 
klubbarna kommer att vara gratis. 
 
CS ser positivt på initiativet med deltagande från jakthundklubbar. Det är fritt för 
klubbarna att anordna inofficiella utställningar för 2021. Från 2022 rekommenderas 
jakthundklubbarna att ansöka om officiell utställning att hållas på Skokloster. 
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Möte i Kiruna 
Magnus Jensen informerade om möte som hållits på initiativ av Kiruna företagsgrupp 
med turistföretag, föreningslivet och politiker. 
 
Mötet diskuterade situation efter domen om Girjas sameby som ger byn ensamrätt till 
upplåtelse av jakt och fiske på området på grund av urminnes hävd. Samebyn kan 
upplåta småviltsjakt och fiske utan statens samtycke. 
 
Motståndarna till domen hävdar att det bl.a. hämmar utvecklingen av företagandet i 
området. 
 
Magnus Jensen fick också möjlighet att informera om SKK och vår syn på jakt och 
jakthundens betydelse. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 133 NatDopK 
 

a) Information från ledamot 
Bengt Pettersson informerade om att kommissionen ska ha sitt årliga möte i oktober 
månad. 
 
Brith Andersson som gått i pension från SKK, kommer att fortsätta som kommissionens 
sekreterare. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 134 SKK/UK 
 

a) Information från ordförande 
 
Distansutbildningar 
Stor efterfrågan på distansutbildningar, de är för tillfället slutsålda! 
 
Utbildningsportal 
Arbetet med att utveckla portalen kommer att återupptas. 
 
Veterinärvård 
Arbetsgruppen jobbar på intensivt och har haft ett flertal möten angående 
motsvarigheten till sjukvårdsupplysningen.  
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Arbetsgruppen ståndpunkt när det gäller moms är att det är både en rent politisk fråga 
och en EU-fråga. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 135 SKK/AK 
 

a) Protokoll nr 3-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 16 
juni 2020. 
 

b) Protokollsutdrag AK § 60, inavel 
AK har föreslagit CS att införa en ny skrivning i SKKs grundregler punkt 2:3 som ska lyda 
Att inte genomföra parningskombinationer som ger en inavelsgrad på 12,5 procent 
eller högre, beräknad över fem (5) generationer. Detta utesluter parningar mellan far 
och dotter, mor och son, helsyskon samt alla andra parningskombinationer som ger en 
inavelsgrad på 12,5 procent eller högre. 
 
Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart avelsarbete, 
så att dagens hundraser ska kunna bevaras till eftervärlden, och stötta den stora 
majoritet av våra uppfödare och klubbar som bedriver ett aktivt arbete för minskad 
förlust av genetisk variation i sina raser. 
 
I nuvarande grundregler finns ingen övre gräns för hur hög inavelsgraden får vara vid 
en parning. Det enda som regleras är vilka typer av parningskombinationer som inte 
får genomföras. 
 
AK anser att SKK på ett tydligare sätt behöver stötta sina rasklubbars arbete för att 
sänka takten av den pågående inavelsökningen i våra hundraser. 
 
CS har tagit del av motreaktioner till AKs förslag med innebörden att det möjligen 
skulle kunna få en negativ inverkan på uppfödarnas avelsarbete. 
 
CS förde en lång diskussion med anledning av AKs förslag. 
 
CS beslutade följande: 

 Tillstyrker inte att ändra SKKs grundregler, finns KF-beslut från 2017, § 58, som 
avslagits om att ha en övre gräns för inavel 

 Kansliet och VD uppdras att ta in information om parningskombinationer med 
högre inavelsgrad än vad som rekommenderas 
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c) Protokollsutdrag AK § 71, continental bulldog 
CS beslutade återremittera ärendet till AK för att kompletteras med ytterligare 
information. 
 

d) Godkännande av continental bulldog 
Svenska Dvärghundsklubben, SDHK, framför i brev att ett erkännande av rasen 
continental bulldog noga behöver övervägas. 
 
CS har tagit del av innehållet och lagt det till handlingarna. 
 

e) Protokollsutdrag AK § 72 avelsdata 
AK har mottagit en begäran från Svenska Schnauzer Pinscherklubben, SSPK, där de 
begär att Avelsdata ska uppdateras, för att göra det mer användarvänligt. 
 
CS diskuterade begäran. 
 
CS beslutade att bordlägga frågan till nästa möte då det kommer att finnas en mer 
samlad bild hur situationen ser ut. 
 
SKKs IT-grupp kommer att ha ett möte i slutet av september. 
 

f) Övrigt 
Kommittén för samsyn och exteriör sundhet föreslår att CS beslutar om att använda 
förkortningen RFG-Scheme, Respiratory Function Grading Scheme. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 136 SKK/KSS 
 

a) Protokoll nr 3-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för samsyn 
och exteriör sundhet den 17 juni 2020. 
 

b) Protokollsutdrag § 47 – brakycefali 
 
Myndighetsbeslut i Nederländerna och reaktioner på detta 
Kommittén beskriver i sitt protokollsutdrag utvecklingen i Nederländerna där 
myndigheterna beslutat om vad som gäller för avel med 12 brakycefala raser. 
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För att förhindra att något liknande ska hända i Sverige måste SKK ha ett tydligt 
ställningstagande avseende mål och strategier för att motverka skadliga effekter av 
exteriöra överdrifter. Detta är viktigt för hur SKK uppfattas som organisation av 
omvärlden inklusive myndigheter för att undvika att hamna i samma situation som 
Nederländerna. 
 
CS diskuterade uttalandet och beslutade att återremittera denna del till KSS för att 
lämna förslag till mål och strategier. 
 

c) Information från ordförande 
 
Gemensamt möte 
KSS planerar att ha ett gemensamt möte med DK och AK senare under året. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 137 SKK/KHM 
 

a) Protokoll nr 2-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars 
mentalitet den 12 maj. 
 

b) Information från ordförande 
 
BPH och MH 
Det har genomförts både BPH och MH i landet om än på en lägre nivå än tidigare på 
grund av pandemin. 
Statistiken visar på att det hittills i år genomförts fler BPH än MH. 
 
CS noterade informationen. 
 
Mentalindexprojekt, MI 
De klubbar som ingår i projektet är intresserade av att gå vidare och några har också 
efterfrågat en tidsplan.  
 
Projektgruppen ligger lågt på grund av Corona-pandemin och på grund av att 
projektgruppen och kommittén vill invända och förhålla sig till den forskning som 
pågår. Förhoppningen är att senare under hösten kunna presentera en tidsplan och så 
smått fortsätta arbetet. 
 
CS noterade informationen. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 138 SKK/UKK 
 

a) Protokoll nr 3-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och 
Kennelkonsulentkommitté den 17 juni 2020. 
 

b) Överklagan UKK beslut U27/20, protokoll nr 3-2020 
En uppfödare överklagar UKK-beslut med nekad registrering av importerad hund. 
Uppfödaren har skickat in importregistreringsansökan för hund där en annan person 
tidigare ansökt om att få omregistrera hunden men inte löst ut handlingarna trots 
påminnelser. Hunden blev tillbakaskickad till ursprungslandet, sedan åter importerad 
till Sverige av uppfödaren. UKK anser inte att tillvägagångssättet är förenligt med SKKs 
regelverk och beslutade därför att inte godkänna importregistrering av hunden. 
 
CS diskuterade överklagandet och beslutade att uppfödaren ifråga ska kunna 
presentera ett köpeavtal eller en exportstamtavla med sitt namn på för att SKK/CS ska 
kunna godkänna en importregistrering. 
 

c) Överklagan UKK-beslut U27/20, protokoll nr 3-2020 
En fodervärd överklagar UKK-beslut som innebär att en tik som tidigare inte ansågs 
lämplig för avel nu genom veterinärintyg åter kan användas i avel. 
 
CS diskuterade ärendet och beslutade att avslå överklagandet. 
 

d) Information från ordförande 
 
Nya föreskrifter för hållande av hund 
UKK och AK kommer att ha ett gemensamt möte angående de nya föreskrifterna. 
De nya föreskrifterna innebär också att SKKs information/uttolkningar kommer att 
behöva revideras. 
 
Hunduppfödarutbildningen 
En uppdatering av ett kapitel i boken Hunduppfödaren är gjord med hänvisning till den 
nya Djurskyddslagen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 139 SKK/KUS 
 

a) Protokoll nr 4-2020 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för 
uppfödarsamverkan den 17 juni 2020. 
 

b) Information från ordförande 
 
Allergivänliga raser/hundar? 
Kommittén har önskemål om att ta in en artikel i Hundsport som rör forskningen kring 
allergier och hundägande. Det finns många frågetecken kring ämnet i dagens läge. 
 
CS beslutade uppdra till VD att beställa en artikel för Hundsports räkning. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 140 SKK/DN 
 

a) Beslut 
För information fanns beslut tagna i DN. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 141 SKK/AG Standard 
 

a) Protokoll nr 2-2020 
Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för standardfrågor 
den 23 juli 2020. 
 

b) § 26 Remissyttranden 
 
Samojedhund 
Arbetsgruppen har fått remissyttrande från SPHK med flera önskemål om direkta 
ändringar i standarden. Då Nordisk Kennel Union, NKU, har ansvar för standarden 
måste eventuella förändringar gå via NKU för att sedan gå vidare till FCI. 
 
CS noterade informationen och kommer så snart lämplig tidpunkt uppenbarar sig för 
ett möte inom NKU ta upp frågan för behandling. 
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c) Protokoll nr 3-2020 
Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för standardfrågor 
den 6 augusti 2020. 
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 142 Svenska Kynologiska Akademin 
 
Akademins möten 
Akademin har inte haft några möten sedan våren, men ska i september ha sitt första 
digitala möte. 
 
CS noterade informationen. 
 
Inventeringsarbete/katalogisering 
Stängningen av museet och biblioteket har givit koordinatorn möjlighet till att göra en 
ordentlig inventering över befintliga samlingar.  
 
CS noterade informationen. 
 
Frimärken med hundmotiv 
Tävlingen hos PostNord mynnade ut i fem frimärken som släpptes till försäljning den 
27 augusti. Kansliet har köpt in ett antal häften som kommer att användas för 
frankering av utgående post. 
 
CS noterade informationen. 
 
Kulturarv – löshundsjakt 
Löshundsjakten har godkänts som nationellt kulturarv av Institutet för språk och 
folkminnen. 
 
CS riktade ett stort tack till de som varit inblandade i arbetet med projektet. 
 
CS beslutade att föra frågan om löshundsjakten vidare i NKU för att även driva 
projektet att få löshundsjakten på UNESCOs världsarvslista. 
 
 
§ 143 Nordiska frågor 
 

a) NKU-möte 21-22 oktober 
Ett möte är planerat till oktober och kommer att vara digitalt. 
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CS noterade informationen. 
 
§ 144 Internationella frågor 
 

a) Letter about Euro dog Show 2020-2021 and the General Assembly 
Den ungerska och slovenska kennelklubben har kommit överens om att föreslå att 
Europautställningarna för 2020 och 2021 båda kan hållas i maj 2021. En omröstning 
kommer att göras bland medlemsländerna. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) European Section General Assembly 2020 
En omröstning kommer att skickas ut till medlemsländerna där de får rösta om de kan 
acceptera att båda årens årsmöten hållas efter varandra med gällande dagordningar. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Letter for the European Section about EDS and GA 2020 
Resultatet från omröstningen att hålla slovenska kennelklubbens arrangemang I maj 
2021 blev att 24 länder röstade för förslaget (totalt finns 42 röstberättigade). 
 
Del två i omröstningen gällande att hålla två General Assembly samma dag, blev att 23 
länder röstade för förslaget och 1 land röstade emot (totalt finns 42 röstberättigade). 
 
CS konstaterar att de gemensamma förslagen från båda kennelklubbarna fått gehör. 
 

d) Minnesanteckningar från Dog Dancing Commission 
För information fanns minnesanteckningar från FCIs Dog Daning Commission. Mötet 
hölls digitalt den 4-5 juli 2020. Kommittén planerar att sitt nästa möte i Stockholm den 
17-19 april 2021 i Stockholm. 
 
CS noterade informationen. 

 
e) Ansökan om Euro Dog Show 2024-2025 

I enlighet med verksamhetsplanen från KF 2019 föreslår ordförande att SKK ska ansöka 
om att för arrangera Europautställningen 2024 eller 2025. Ansökan kommer att göras 
för både 2024 och 2025.  
 
CS beslutade i enlighet med förslaget.  
 
CS uppdrog till Utställningskommittén och kansliet att gemensamt påbörja arbetet. 
Ansökningshandlingar kommer i början av 2021 från FCIs Europasektion. 
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§ 145 Ekonomi 
 

a) Delårsbokslut 30 juni 2020 + kommentarer 
Ulf Uddman lämnade följande kommentar till delårsbokslutet för den 30 juni 2020. 
 
De huvudsakliga positiva och negativa händelserna att rapportera är: 
 
Positiva 

- Valpregistreringen har en fortsatt stark utveckling och därtill hörande 
ägarregistrering i Djur-ID för både hund och katt 

- Medlemsantalet i länsklubbar är fortsatt stabilt fast vi under 2020 inte kunnat 
erbjuda våra medlemmar länsklubbarnas främsta medlemsförmån – 
möjligheten att ställa ut sin hund. Utfallet är ett bra betyg på medlemsvärdet 
av en tidning i Hundsport och att medlemsförmånen med 15 % rabatt på 
hundförsäkring är uppskattad. 

- Vi har sålt flera distansutbildningskurser i år än tidigare 
- De kostnadsbesparingar som beslutades tidigare i år har kunnat realiseras 
- Prognosen visar på ett fortsatt mindre överskott 2020, även om marginalerna 

nu har krympt med risk för att behöva redovisa ett underskott. 
 
Negativa 

- Begränsningarna av tävlandet och att Stockholm Hundmässa inte kan 
genomföras påverkar starkt de tävlingsrelaterade intäkterna som i den budget 
som KF antog uppgick till ca 27,9 mnkr. Av dessa intäkter räknar vi med att 80 % 
eller ca 22 mnkr försvinner. I huvudsak är det Hundmässan, 11,3 mnkr, lägre 
stambokföringsintäkter 6 mnkr, mindre försäljning av profilprodukter 
(inteckningskort) färre utfärdade diplom/championat, FCI-avgifter m.m. 

- Annonsförsäljningen i våra tidningar har svårt att hålla uppe volym samt även 
att rabattkraven ständigt ökar. Prognosen pekar på en nettoförsäljning på 3,8 
mnkr mot budgeterat 4,8 mnkr. Under 2020 kan vi även ge ut färre tidningar än 
2019. 

- Lite lägre avlästa röntgenbilder än tidigare år samt att vi i år läst av färre bilder 
åt Finska Kennelklubben  

 
CS noterade informationen. 
 

b) Likviditet 
 
Likviditeten är fortsatt god. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 146 Revidering av firmateckning 
 
Revidering av SKKs firmateckning 
 
CS beslutade att Svenska Kennelklubbens firma även innefattande Svenska 
Kennelklubbens tre stiftelser, Stiftelsen Donatorers fond, Stiftelsen Svenska 
Kennelklubbens Forskningsfond och Stiftelsen Ulla Segerström och Bertil Sted-Grens 
fond ska tecknas av ordförande Per Erik (Pekka) Olson, vice ordförande, Thomas 
Uneholt, samt VD, Ulf Uddman, två i förening. 
 
CS beslutade också att bemyndiga endera ordföranden, Per Erik (Pekka) Olson, VD,  
Ulf Uddman eller ekonomichef Ted Gabrielson att i förening med endera Marie 
Bergquist, Johanna Anderkrans eller Thomas Uddman teckna klubbens firma vad gäller 
uttag eller överföringar från bank- eller plusgirokonton samt fullmakter för indrivning 
av kundfordringar. 
 
Dessutom bemyndigades VD, Ulf Uddman eller ekonomichef Ted Gabrielson, att var 
för sig för Svenska Kennelklubbens räkning teckna avtal av administrativ karaktär 
såsom leasingavtal, hyresavtal, bankavtal, etc. 
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
 
§ 147 Statistik 
 

a) Valpregistreringar 
Valpregistreringen visar fortfarande en positiv trend. 
 

b) Medlemsantal 
Medlemsantalet visar fortfarande en positiv trend. 
 
CS noterade informationen och är tacksam över att medlemmarna visar lojalitet med 
sina klubbar och stannar kvar som medlemmar trots att utbudet av aktiviteter är 
ytterst begränsat. 
 
 
§ 148 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att följande punkter inte får publiceras innan protokollet är justerat: 
Delar av § 118, §124 b), § 124 e), § 127 och § 129. 
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§ 149 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde är planerat till den 4-5 november 2020. 
 
 
§ 150 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Pekka Olson 
Ordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Ove Johansson   Agneta Ståhle 
 


