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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2019-11-
18--19. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson, ordf. Thomas Uneholt, Maritha Östlund-Holmsten, Bengt Pettersson, Bo 
Skalin (§ 148-156), Eva Lejdbrandt, Magnus Jensen, Ove Johansson 

Suppleanter: 

Anna Fors Ward, Kurt Nilsson, Birgitta Bernhed, Jörgen Oinonen 

Adjungerade: 

Ulf Uddman, Kjell Svensson, Åsa Blomquist 

Anmält förhinder:  

Agneta Ståhle, Åke Hedhammar 

Protokoll 

Annika Klang 
 
 

§ 148 Sammanträdet öppnas 

 
Pekka Olson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat. Nya 
ledamöter, Anna Fors Ward, Jörgen Oinonen och Birgitta Bernhed, hälsades särskilt 
välkomna. En kort presentation av Centralstyrelsen gjordes. 
 
 
§ 149 Val av justerare 
 
Ove Johansson och Magnus Jensen utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 
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§ 150 Föregående protokoll nr 6-2019 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 151 Presidiefrågor 
 
Jörgen Oinonen anmälde jäv och lämnade sammanträdet. 
 

a) Information från Estlands Kennelklubb angående positivt dopingprov 
SKKs presidium har stängt av en hund från tävlande under två år sedan den lämnat ett 
positivt dopingprov, i enlighet med information från Estlands Kennelklubb. 
 
CS beslutade att fastställa presidiets beslut. 
 
Estlands Kennelklubb har därefter beslutat att också stänga av föraren från tävlande i 
två år. 
 
CS diskuterade kring vilka åtgärder som är tillämpliga i det specifika fallet. 
 
CS beslutade att stänga av föraren fr.o.m. den 18 december 2019 som då inte får 
anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning till 
och med den 28 oktober 2021. 
 
Beslutet kommer även att meddelas FCI. 
 
CS fick information om att en artikel kommer att skrivas i Hundsport om fusk inom 
hundsporten. 
 
Jörgen Oinonen återkom till sammanträdet. 
 
 
§ 152 Information från SKKs ordförande 
 
Beredningsmöte i Agria och SKKs forskningsfond 
Beredning och beslut om vilka projekt som ska få bidrag från fonden görs i två steg. 
Steg 1: alla ansökningar gås igenom och ett antal projekt väljs ut för vidare beredning. 
Steg 2: Bland de projekt som valdes ut i steg 1, görs en ytterligare gallring och beslut 
tas om vilka projekt som ska få finansiering via SKKs fonder. Kopplingen mellan 
hundars kroppsvikt, hull och ledhälsa samt en inventering av grönlandshundens 
situation på Grönland och dess roll i den grönländska kulturen är två av årets projekt.  
 
CS noterade informationen. 
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Utbildning veterinärer 
Svenska Dvärghundsklubben, SDHK, har uttryckt att de kommer att utbilda egna 
veterinärer för trubbnosraserna. CS klargjorde att för att resultatet efter besiktning ska 
registreras av SKK måste utbildningen av veterinären vara godkänd av SKK. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 153 Information från SKKs VD 
 
Djurskyddsföreskrifter 
SKK har svarat på en snabbremiss angående frågan om separation av valpar och 
kattungar från sina moderdjur. 
 
Hela förslaget med djurskyddsföreskrifterna är skickat till Bryssel för en s.k. ”teknisk 
runda” vilket beräknas ta ca 4 månader. 
 
Jordbruksverkets uppfattning är att föreskrifterna kommer att godkännas någon gång 
under 2020. 
 
CS noterade informationen. 
 
Stockholm Hundmässa 
Anmälda hundar anmälda till utställning är knappt 7 000. Sedan tillkommer hundar 
som deltar i olika tävlingar, vilket är ca 1 000 hundar. 
Alla ”Årets Hundar” är utsedda och de presenteras på SKKs webbplats. 
 
CS noterade informationen. 
 
Växjö-utställningen 
Utställningen hade något fler hundar än 2018. Oron för att den tidigare situationen i 
Norge skulle påverka anmälningssiffran kunde därmed avfärdas. 
 
CS noterade informationen. 
 
TV-program om smuggelhundar 
TV-programmen har fått medial uppmärksamhet. SKK har fått bra gehör för de 
synpunkter som framförts på SKKs webbplats. Det är ett bra tillfälle att marknadsföra 
rashundar. Det är en bra möjlighet att uppmana valpköpare att köpa svenskfödda 
valpar registrerade i SKK. 
 
CS noterade informationen. 
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Manimalis 
Manimalis kommer att behöva lägga ned sin verksamhet p.g.a. svårigheter att finna 
finansiering av verksamheten. Den sista manimalisrapporten kommer att presenteras 
under 2020. 
 
CS noterade informationen. 
 
Likviditet 
Likviditeten är god. 
 
Utbildningsbidrag 
En diskussion har förts i KHM om och hur man kan stödja funktionärer som utbildar sig 
inom kommitténs ansvarsområde och även generellt inom SKK-organisationen.  
Idag får t.ex. små klubbar bidrag vid de centrala utbildningar som finns tillgängliga. 
 
CS beslutade att uppdra till VD att göra en översikt över hur det ser ut med bidrag i 
olika klubbar inom organisationen. 
 
Uppdraget redovisas vid CS möte i februari 2020. En förändring kan ske tidigast fr.o.m. 
2021. 
 
 
§ 154 Kennelfullmäktige 2019 
 

a) Information från workshop fredag 27 september 
En kort redovisning lämnades av den ansvarige för respektive workshop. Som helhet 
verkade deltagarna nöjda med de ämnen som tagits upp och de diskussioner och 
informationer som förts och lämnats. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Protokoll från Länsklubbsfullmäktige 
För information fanns justerat protokoll från Länsklubbsfullmäktige den 27 september 
2019. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Protokoll från Kennelfullmäktige 
För information fanns justerat protokoll från Kennelfullmäktige den 28-29 september 
2019. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) Dokument som berör CS arbete till och med 2021 
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En genomgång gjordes av dokument som hör till CS arbeta till och med 2021. 
 Arbetsordning för CS 
 Instruktion för VD 
 Ersättningsregler för CS m.fl. 
 Firmateckning 
 Attestinstruktion 
 Miljöpolicy 
 Arkivplan 
 Policy för digitala medier 
 Placeringspolicy 
 Ordförande i CS kommittéer, arbetsgrupper och andra uppdrag, se nedan 
 Lathund för ledamöter i CS kommittéer och arbetsgrupper 
 Regler för Landslagsfonden 
 Uppdrag från KF 2019 + verksamhetsplan för 2020 och 2021 
 
Smärre justeringar gjordes i några av dokumenten.  
 
Miljöpolicyn kommer att skickas ut till organisationens klubbar för synpunkter och en 
information om att miljöpolicyn är ett levande dokument. 
 
CS beslutade att godkänna samtliga dokument. 
 
Kommittéförändringar 
 
Nya 
 

 Tidigare arbetsgrupp för att främja exteriör sundhet förändras till att bli en 
kommitté som leds av Kurt Nilsson. I kommittén ingår även Thomas Uneholt 
och Bengt Pettersson i sina egenskaper som ordförande i DK och AK. 

 

 En ny kommitté skapas till uppfödarutveckling och leds av Bo Skalin. 
Huvudinriktningen för denna kommitté blir 
 

o Ge förslag på hur marknadsföring av rashundar och SKK-anslutna 
uppfödare ska ske 

o Ge förslag på hur SKKs regelverk gällande hunduppfödning kan 
förenklas och därmed minska antalet regelöverträdelser 

o Ge förslag på hur massimporten av valpkullar kan minskas 
o Ge förslag på hur SKKs valpförmedlingsarbete kan utvecklas 
o Ge förslag till hur t.ex. Hamiltonplakettörer kan organiseras som 

mentorer 
 

 Några CS-ledamöter får förutom ett kommittéansvar några speciella uppdrag 
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o Agneta Ståhle följa arbetet med implementeringen av  f

  förslagen från HD-utredningen 
o Eva Lejdbrandt fortsätta arbetet kring   

  veterinärvårdskostnader 
 

 I bifogade lista på uppdrag från KF samt verksamhetsplanen framgår hur dessa 
har fördelats 

 

 Arbetsgruppen för rashundar – arbetsuppgifterna överförs till kommittén för 
uppfödarutveckling. 

 
Rapportering från CS arbetsgrupper till CS blir lite olika för varje arbetsgrupp 
 
AG Standard   rapporterar med protokoll 
AG Domare till Sthlm Hundmässa rapporterar endast förslag till BIS-domare 
AG SKK-IT   rapporterar genom minnesanteckningar 
 
Ordförande i CS-kommittéer, arbetsgrupper och andra uppdrag 
 
Ansvarsfördelning inom CS 
 
Kommittéer 
 
Avelskommittén   Bengt Pettersson 
Uppfödare- och Kennelkonsulentkommittén Jörgen Oinonen 
Föreningskommittén   Ove Johansson 
Kommittén för hundars mentalitet  Anna Fors Ward 
Domarkommittén Thomas Uneholt 
 
Utställningskommittén   Maritha Östlund Holmsten, vice 
    ordförande, Birgitta Bernhed 
Jakthundskommittén   Magnus Jensen 
Prov och Tävlingskommittén  Agneta Ståhle 
Utbildningskommittén   Eva Lejdbrandt 
Nationella Dopingkommissionen  Bengt Pettersson, ledamot 
Kommittén för samsyn och exteriör sundhet Kurt Nilsson, samt Thomas 
    Uneholt och Bengt Pettersson 
Kommittén för uppfödarutveckling  Bo Skalin 
AG Standard    Renée Willes  
AG Domare till Sthlm Hundmässa  Thomas Uneholt 
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Andra organ 
 
Svenska Kynologiska Akademin Pekka Olson 

Åke Hedhammar 
Marina Reuterswärd  
Renée Willes 
Karin Hedberg 
Staffan Thorman 
Karl Erik Johansson 
Nils Erik Åhmansson 
Elisabeth Rhodin 
Dan Ericsson 
Ulf Uddman, adjungerad 
Lotta Bengtsson, adjungerad 

 
SKK/Agria forskningsråd,   Valda till 2021: 
utses i samråd med Agria Ann-Sofi Lagerstedt, ordförande 

Astrid Indrebøe 
 Staffan Thorman 
 Lotta Möller 
 Anders Forslid 
 Lars-Åke Levin 
 Björn Forkman 
 Kommer att kompletteras 
 
 Endast anmälan: 
Stiftelsen SKKs Donatorers Fond Pekka Olson, Ulf Uddman 
Stiftelsen SKKs Forskningsfond Pekka Olson, Ulf Uddman 
Stiftelsen Ulla Segerström och Bertil Pekka Olson, Ulf Uddman,  
Sted-Grens Fond  
 

Samverkan med svenska organisationer 
Avrapportering sker på lämpligt sätt när så är aktuellt till CS eller berörd kommitté för 
samtliga representanter från SKK. 
 
Agrias Skadeprövningsnämnd Agneta Lönn 
Djurbranschens Yrkesnämnd Ulf Uddman 
Nationella Dopingkommissionen Anders Eriksson, ordf., Bengt 

Pettersson, Åke Hedhammar 
(under 2020) 

Samverkande organisationer, SVO Ulf Uddman 
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Svenskt Friluftsliv Ulf Uddman 
Studiefrämjandet Eva Lejdbrandt, Kjell Svensson, 

Nina Berggren 
 
Svenska Jägareförbundet Pekka Olson, Magnus Jensen, 
 Björn Eek 
Nationella Viltolycksrådet Utses av  
 SKK/Jakthundskommitté 
Rovdjurscentret De 5 Stora Utses av 
 SKK/Jakthundskommitté 
Samverkansgruppen för hundvälfärd Pekka Olson, Helena Skarp, Åke  
(SKK/JV/SVF/SVS/SLU) Hedhammar (under 2020) 
 
Sveriges Hundungdoms ungdomsråd Utses av SKKs 
 Föreningskommitté 
 
Årets bragdhund Ulf Uddman, Annika Klang, Hans 
 Rosenberg, Agria 
Årets narkotikasökhund Ulf Uddman, GD Tullverket, 
 representant Inner Wheel, Lions 
Årets polishund Brith Andersson, repr. Från 
 Rikspolisstyrelsen och Polisens 
 Hundförarförening 
Årets sociala tjänstehund Ulf Uddman, Hans Rosenberg, 
 Lena Heimlén 
 
Nordiskt samråd 
NKU/AU Pekka Olson, Thomas Uneholt, 
 Ulf Uddman 
NKU/Agility Dag Brück 
NKU/BSI Kurt Nilsson 
NKU/DNA-grupp Sofia Malm, Tomas Bergström, 
 Helena Skarp, vid behov 
NKU/Freestyle Rolf Gustavsson 
NKU/Index Sofia Malm 
NKU/Lydnadskommitté Emelie Hörman 
NKU/Rallylydnad Beatrice Palm 
NKU/Röntgenpanel Kerstin Hansson, Jessica Ingman, 
 Veronica Näslund 
NKU/Youth Natalie Johansson 
NKU/Show Group  Maritha Östlund-Holmsten, Kjell 

 Svensson 
NKU/Vetenskapliga kommitté Åke Hedhammar, Helena Skarp, 

Sofia Malm, Tomas Bergström 
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Internationellt samråd  
 
FCIs generalförsamling  Pekka Olson, Thomas Uneholt, 

 Ulf Uddman 
FCIs europaförsamling  Pekka Olson, Thomas Uneholt, 

 Ulf Uddman 
 
FCIs agilitykommitté Dag Brück 
FCIs avelskommitté Bengt Pettersson 
FCIs kommitté för brittiska stående fågelhundar Britt-Marie Dornell 
FCIs kommitté för brukshundar Brith Andersson 
FCIs kommitté för mondioring Emma Svensson 
FCIs domarkommitté Thomas Uneholt 
FCIs kommitté för drivande hundar Freddy Kjellström 
FCIs grythundskommitté Johan Sonesson 
FCIs kommitté för kontinentala fågelhundar Marie Nylander 
 
FCIs lydnadskommitté Emelie Hörman 
FCIs retrieverkommitté Sören Swärdh 
FCIs kommitté för räddningshundar Leif Sundberg 
FCIs utställningskommitté Maritha Östlund-Holmsten 
FCIs vallhundskommitté Ann Awes 
 
FCIs vinthundskommitté Jonny Hedberg 
FCIs spanielkommitté Rolf Näslund 
FCIs freestylekommitté Kerstin Eklund 
FCIs draghundskommitté Eveline Koch 
FCIs Rallylydnadskommitté Beatrice Palm 
 
FCIs kommitté för canicross Eveline Koch 
FCIs Utbildnings- och kommunikationskommitté Eva Lejdbrandt 
FCIs Ungdomskommitté Natalie Johansson 
 
Europeiska ögonpanelen Beslutas efter behov inför varje 
 möte 
Internationella HD/ED-panelen Beslutas efter behov inför varje 
 möte 
Europeiska ID-registret, EPN Petra Waleij 
Samråd med kennelklubbar i Europa Beslutas efter behov inför varje 
 möte 
 
CS beslutade att godkänna ovanstående fördelning. 
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§ 155 SKK/DK 
 

a) Protokoll nr 4-2019 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 11 
september 2019. 
 

b) Protokollsutdrag § 72 - Ansökan om återauktorisation som allrounddomare 
DK har på CS uppdrag berett ärendet och beslutat rekommendera CS att 
återauktorisera domaren som allrounddomare. 
 
CS förde en kortare diskussion i ärendet och beslutade bifalla DKs rekommendation. 
 
Beslutet är omedelbart justerat. 
 

c) Protokollsutdrag  § 92 (protokoll nr 5-2019) - Ansökan om återauktorisation 
som exteriördomare 

DK har beslutat att rekommendera CS att återauktorisera domaren som 
allrounddomare. 
 
CS förde en kortare diskussion i ärendet och beslutade bifalla DKs rekommendation 
med villkoret att DK ska tillhandahålla extra stöd till domaren under en period. 
 
Beslutet är omedelbart justerat. 
 
Protokollet godkändes och lade till handlingarna. 
 
 
§ 156 SKK/UtstK 
 

a) Protokoll nr 4-2019 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubben Utställningskommitté den 
11 september 2019. 
 

b) Protokollsutdrag § 92 – Utställningsprogram ansökningar/ändringar, Nordic 
Border Show 

Utställningskommittén har beslutat att bevilja ras- och specialklubbar att arrangera 
utställningar dagarna innan den 17-18 juli 2021, när länsklubbarna har sina 
utställningar på den finska sidan gränsen. Förutsättningen är dock att arrangemanget 
ryms inom den dispens som FCI har beviljat för länsklubbsarrangemanget. 
 
När det gäller ringsekreterare gäller samman krav som tidigare beslutats vid 
länsklubbsutställningarna. Om det blir problem med att få tag på ringsekreterare, kan 
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finska ringsekreterare få tillfällig dispens efter anpassad utbildning. Ett krav vid en 
sådan lösning är att det finns en svensk ringsekreterare som tjänstgör i varje ring. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Överklagan av beslut om avstängning 
En hundägare har i brev överklagat ett beslut där personens hund blivit avstängd från 
all verksamhet, dvs. utställning, prov, tävling, beskrivning och avel. Hunden har vid tre 
tillfällen fått disqualified pga. mentalitet. Hundägaren önskar att CS omprövar beslutet 
och sätter en tidsbegränsad avstängning för hunden. 
 
CS förde en lång diskussion kring ärendet och har förståelse för hundägarens 
besvikelse över hunden avstängning. 
 
CS beslutade att avslå överklagan med hänvisning till gällande regelverk. 
 

d) Svenska Gårds- och Vallhundklubben – gällande omprövning av beslut 
För information fanns ärende rörande en hund som kunde misstänkas vara 
svanskuperad. Ärendet har behandlats och utretts av Utställningskommittén. 
Rasklubben har drivit frågan och specialklubben har slutligt beslutat att inte stödja 
rasklubben i att driva ärendet vidare utan anser att SKKs Utställningskommitté gjort en 
grundlig utredning.  
 
CS har tagit del av befintliga handlingar och beslutade att lägga ärendet till 
handlingarna. 
 

e) Remiss SKKs allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och 
beskrivningar 

För information fanns remiss som är skickat till organisationens klubbar angående 
eventuell revidering av Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och 
beskrivningar. 
 
CS noterade informationen. 
 

f) Protokollsutdrag § 117 - utställningsprogram ansökningar/ändringar för 2022 
I enlighet med det beslut som togs på årets Kennelfullmäktige ska utställningarnas 
status fördelas jämnt på 1/3 per variant. Fördelningen är 13 st. nationella, 12 st. Nordic 
och 12 st. internationella utställningar. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
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g) Information från ordförande 
 
Domarutbildning i Argentina 
Bo Skalin informerade kort om en domarutbildning som han haft förmånen att delta i. 
Landet har fortfarande en del att lära när det gäller t.ex. uttagningsprocessen för 
personer som ska utbilda sig till exteriördomare. 
 
CS noterade informationen.  
 
 
§ 157 SKK/DK forts. 
 

h) Information från ordförande 
 
Checklista för brakycefala raser 
Thomas Uneholt informerade om den checklista som Domarkommittén har utarbetat 
för brakycefala raser med två följebrev, ett till berörda domare och ett till berörda 
klubbar. Checklistan innehåller punkter som ska beaktas i den skriftliga kritiken. 
 
Checklistan kommer att skickas ut till berörda klubbar för synpunkter. 
 
CS noterade informationen. 
 
SDHKs domarkonferens med en extra insatt dag för brachycefala raser 
SKK beslutade tidigare att tillföra ekonomiska medel för att kunna ha en extra dag med 
fokus på de brakycefala raserna i samband med SDHKs konferens. 
 
Thomas Uneholt fick i sista minuten agera moderator för hela konferensen då SKKs 
ordförande blev förhindrad pga. sjukdom.  
 
Mot bakgrund av att vägen fram till att konferensen genomfördes kunde ha har varit 
både lättare och mindre komplicerad,  så blev slutresultatet ändå godkänt.  
 
CS tackade för redovisningen och informationen. 
 
 
§ 158 Kennelfullmäktige forts. 
 
SKKs kommittéers delegeringsordningar 
Delegeringsordningar för kommittéer och arbetsgrupper diskuterades med inledande 
generella synpunkter på desamma. Alla ledamöter är inte klara till 100 %. Men de 
kommer att publiceras på SKKs webbplats löpande. 
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Efter smärre justeringar beslutade CS att godkänna samtliga delegeringsordningar. 
 
 
§ 159 Sammanträdet ajourneras 
 
CS beslutade att ajournera sammanträdet kl. 17.45. Sammanträdet återupptas den 19 
november kl. 08.30. 
 
 
§ 160 Sammanträdet återupptas 
 
Ordförande avslutade ajourneringen och sammanträdet återupptogs. 
 
 
§ 161 Skrivelser som rör läns- och specialklubb 
 
Jörgen Oinonen anmälde jäv och lämnade sammanträdet. 
 

a) Svenska Draghundsportförbundet – tolkning av stadgar 
Förbundet önskar få kunskap om hur kopplingen mellan en uteslutning från SKK 
påverkar deltagande vid draghundstävling arrangerad av en förening som är ansluten 
till SKK. 
 
CS diskuterade frågan ingående och beslutade att ett första steg är att snarast bjuda in 
till ett möte med förbundet för att bl.a. diskutera möjligheterna till ett samarbetsavtal. 
 
Jörgen Oinonen återkom till sammanträdet. 
 

b) Sydskånska Kennelklubben – återbetalning av anmälningsavgifter 
(sjukdomsfall i Norge) 

Centralstyrelsen har tagit del av korrespondens mellan VD och länsklubben i ärendet. 
 
CS beslutade att lägga korrespondensen till handlingarna. 
 
 
§ 162 Skrivelser som rör medlemmar och privatpersoner 
 

a) Smålands Stövarklubb – Överklagan av handläggning av medlemsärende 
Smålands Stövarklubb överklagar i brev handläggning av medlemsärende som 
hanterats av Svenska Kennelklubben och Svenska Stövarklubben. 
 
CS beslutade att inhämta ytterligare information i ärendet innan ett slutligt beslut kan 
tas. 
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§ 163 Skrivelser som rör myndigheter 
 
Naturvårdsverket 
 

a) Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter 
om jägarexamen 

För information fanns remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets 
föreskrifter om jägarexamen. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Förslag till reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin (NV-02782-19) 
För information fanns SKKs yttrande över förslag till reviderad nationell 
förvaltningsplan för vildsvin. 
 
CS noterade informationen.  
 
Jordbruksverket 
 

c) Remiss om förslag till nya djurskyddsföreskrifter och allmänna råd om 
hållande av hundar och katter – begränsad remiss angående separation av 
valpar och kattungar från sina moderdjur 

För information fanns remiss om förslag till  nya djurskyddsföreskrifter och allmänna 
råd om hållande av hundar och katter – begränsad remiss angående separation av 
valpar och kattungar från sina moderdjur. 
 
CS noterade remissen samt SKKs svar. 
 
Näringsdepartementet 
 

d) Remiss, departementspromemorian Märkning och registrering av katter – ett 
förslag och dess konsekvenser 

För information fanns remiss, departementspromemorian Märkning och registrering 
av katter – förslag och dess konsekvenser. 
 
Svar ska lämnas senast den 13 januari 2010. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 164 SKK/PTK 
 

a) Information från ordförande 
I frånvaro av Agneta Ståhle informerade Pekka Olson om att kommittén har kommit 
igång med arbetet när det gäller kommande regelrevideringar. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 165 SKK/JhK 
 

a) Information från ordförande 
Avgående ordföranden, Britt-Marie Dornell, har tackats av. Arbetet i JhK fortsätter 
med planering av kommande möten och deltagande vid jaktmässor under 2020. Öster-
Malma träffen med jakthundklubbar kommer att hållas i april 2020. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 166 Nationella Dopingkommissionen 
 

a) Protokoll nr 2-2019 
För information fanns protokoll fört vid Nationella Dopingkommissionens möte den 23 
maj 2019. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 167 SKK/UK 
 

a) Protokoll nr 3-2019 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 13 september 2019. 
 

b) Protokoll nr 4-2019 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 31 oktober 2019. 
 

c) Information från ordförande 
 
Studiefrämjandet/Folkbildningsrådet 
Folkbildningsrådet som lämnar bidrag till Studiefrämjandet har gjort en ny tolkning av 
sina stadgar när det gäller synen på distansutbildningar, vilket kan betyda uteblivet 
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ekonomiskt stöd för Studiefrämjandet. I förlängningen kan detta även drabba SKKs 
samarbete med Studiefrämjandet. 
 
CS uppdrog till Eva Lejdbrandt att  hålla sig uppdaterad i ärendet och även inhämta 
synpunkter från t.ex. Svenska Jägareförbundet i frågan. 
 
Ett möte kommer även att hållas den närmaste tiden med Studiefrämjandet. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 168 SKK/AK 
 

a) Protokoll nr 4-2019 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 9 
september 2019. 
 

b) Protokollsutdrag AK nr 3-2019, § 74 Riktlinjer för nya raser 
AK har under året arbetat med att ta fram riktlinjer för erkännande av nya raser. 
Riktlinjerna ska gälla raser som inte är erkända av FCI som kommer till Sverige och där 
hundägaren/importören önskar registrera dem i svensk stambok. 
 
CS har tagit del av förslaget och stöttar intentionen av att ha klara och tydliga riktlinjer.  
 
CS förde en längre diskussion och beslutade att återremittera förslaget till AK för 
ytterligare genomlysning. 
 

c) Övrigt 
Protokollsutdrag till en specialklubb diskuterades. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

d) Information från ordförande 
 
Hälsoprogram och registreringsbestämmelser 
Arbetet med att göra en översyn och revidering av gällande registreringsbestämmelser 
är ett pågående arbete som enligt plan ska färdigställas under 2020. Ett stort antal 
revideringar är redan genomförda. 
 
CS noterade informationen. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 169 SKK/KHM 
 

a) Information från ordförande 
Förre ordföranden, Maritha Östlund-Holmsten, har avtackats. 
Samarbetet med SKK/UK fortsätter. 
Arbetet med mentalindex fortsätter också. 
 
Utvärdering av BPH 
En vetenskaplig utvärdering av BPH kommer att göras enligt beslut från KF. Uppdraget 
har getts till professor Björn Forkman, Köpenhamns universitet. Det finns i dagsläget ca 
20 000 beskrivningar som underlag för den vetenskapliga utvärderingen. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 170 SKK/UKK 
 

a) Protokoll nr 4-2019 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 29 augusti 2019. 
 

b) Överklagan gällande fodervärdshund 
Ärendet gäller en fodervärd som hamnat i tvist med uppfödaren där hunden inte 
återlämnats efter det att valpkullen fötts. 
 
CS har tagit del av en omfattande korrespondens i ärendet. CS gör ingen annan 
bedömning av ärendet än den som UKK gjort. 
 
CS beslutade avslå överklagan. 
 

c) Information från ordförande 
 
Gemensamt möte 
UKK planerar ett gemensamt möte med AK den 7-8 februari 2020. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 171 SKK/FK 
 

a) Protokoll nr 5-2019 
Protokoll fört med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté den 10 oktober 2019. 
 

b) Protokollsutdrag § 82 ärenden gällande specialklubb 
En specialklubb med medlemmar i annan nordiskt land önskar vägledning om vilka 
rättigheter de utländska medlemmarna ska ha i den svenska klubben. FK ställer frågan 
till CS om klubbar med delegerat rasansvar bör ha olika regler för rösträtt beroende på 
i vilket land en medlem är folkbokförd. 
 
CS diskuterade frågan och beslutade rekommendera specialklubben att i detta 
specifika fall reglera rättigheterna i sina stadgar. 
 
CS beslutade vidare att återremittera frågan till FK för genomlysning. FK ska komma 
tillbaka till CS med ett förslag hur utländska medlemmars rättigheter ska regleras i 
stadgar. 
 

c) Vote-IT projektplan 
Med hänvisning till FKs delegeringsordning där de fortlöpande ”ska söka möjligheter 
till digitalisering av föreningsverksamheter inom SKK-organisationen”, presenterade FK 
en projektplan för att på bästa sätt kunna implementera Vote-IT.  
 
VoteIT är en webbaserad tjänst som kan användas som mötesstöd vid såväl fysiska 
möten som möten på distans. Föreningskommittén ser att den kommande 
tvåårsperioden ska användas till att implementera användningen av VoteIT i ett antal 
klubbar som skiljer sig åt organisatoriskt. Syftet är att testa VoteIT som:  
1. Mötesstöd vid större fullmäktigemöten (2020)  
2. Mötesstöd i styrelsearbete (2020)  
3. Mötesstöd vid årsmöten på distans (2021)  
 
Föreningskommittén önskar utse ett tiotal klubbar som ska medverka i 
utvecklingsarbetet. 
 
Som stöd för de deltagande klubbarna behövs utbildningsinsatser och lathundar tas 
fram. 
 
Tidplanen sträcker sig från december 2019 fram till och med KF 2021, då en 
utvärdering ska göras av projektet. 
 
FK äskar en summa av max 200 000 kronor för att kunna genomföra projektet. 
 
CS beslutade bevilja en summa av upp till 200 000 kr att tas ur Organisationsfonden. 
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d) Information från ordförande 
 
Föreningskonsulenter 
En handfull föreningskonsulenter har utbildats den 18-19 oktober. De har även haft ett 
första ärende att hantera. 
 
CS noterade informationen. 
 
Utbildning av årsmötesordförande 
En utbildning är planerad till den 12 januari 2020. Utbildningen kommer att hållas på 
SKK. 
 
CS noterade informationen. 
 
Typstadgar och avtal 
Föreningskommittén arbetar för närvarande med att ta fram ett avtal för delegering av 
rasansvar mellan SKKs olika klubbar. Avtalet kommer tillsammans med nya typstadgar 
att presenteras för CS under mars 2020 

 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 173 SKK/DN 
 
Ulf Uddman informerade om ett pågående ärende i Disciplinnämnden. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 174 SKK/AG Standard 
 

a) Standard för drever 
Förslag till reviderad standard för drever presenterades för CS. 
 
CS beslutade att godkänna den reviderade standarden att vidarebefordras till FCI. 
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§ 175 Svenska Kynologiska Akademin 
 

a) Information från ordförande 
 
Ledamöter i Akademin 
Akademin är nu fulltalig med tio ledamöter och en adjungerad person från SKKs kansli. 
 
CS noterade informationen. 
 
Museets och temarummets utställningar 
Akademin har ett schema för de kommande utställningarna som ska presenteras under 
2020. Tvillingarna Marion och Margaret Davidsons fina teckningar av olika hundraser 
visas för tillfället i temarummet. 
 
CS noterar informationen. 
 
Scanning av foton i SKKs bildarkiv 
I dagsläget har ca 10 000 foton scannats in.  
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 176 Nordiska frågor 
 

a) Statements and proposals from NKU/VK 
För information fanns statements and propsals från NKU/VK. 
CS diskuterade uttalandena och förslagen och beslutade ett möte ska hållas mellan 
Åke Hedhammar, Pekka Olson, Bengt Pettersson, Helena Skarp och Ulf Uddman för att 
närmare diskutera dokumentet. 
 
CS konstaterar att ett internationellt HD-möte, som beslutats sedan lång tid tillbaka, 
nu tagits upp igen och kommer att föreslås hållas i Danmark och arrangeras av Dansk 
Kennel Klub. 
 
 
§ 177 Internationella frågor 
 
FCI 
 

a) Decisions from meeting in Como, September 4-5 2019 
För information fanns beslut från FCIs styrelses möte den 4-5 september 2019. 
 
CS noterade informationen. 
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b) Brachycephalic breeds, cooperation agreement 
FCI och Dr Jane Ladlow, Animal Health Trust and BOAS Research Group, University of 
Cambridge, har skrivit avtal om samarbete för att undersöka och informera FCIs 
medlemsländer och hundägare om BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway 
Syndrome). 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Welsh Government – new regulation regarding animal exhibits 
FCIs ordförande har i brev till The Kennel Club uppmärksammat att det i Wales finns 
ett förslag som gör det svårare för hundägare att ställa ut hund. Vad SKKs VD erfar så 
har inget slutligt beslut kommit i  frågan ännu. 
 
CS noterade informationen och avvaktar ytterligare detaljer i ärendet innan och om 
någon aktion ska vidtas från SKKs sida. 
 

d) Quarterly Monitoring Report 
För information fanns kvartalsrapport från FCIs Europasektions bevakning av frågor 
som rör djur och djurvälfärd inom EU. 
 
CS noterade informationen. 
 
Rapporter 
 

e) Rapport från FCIs Kommitté för Mondioring 
För information fanns rapport från FCIs Kommitté för Mondioring. 
 
CS noterade informationen. 
 

f) Rapport från FCI Kommitté för brukshundar 
För information fanns rapport från FCIs Kommitté för brukshundar. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 178 Ekonomi 
 

g) Reviderad budget 
Ulf Uddman presenterade förslag till reviderad budget för 2020. 
 

- Ny kommitté för marknadsföring av rashundar, SKK uppfödare samt 
regelförändring 

o Förslag – budget för möteskostnader  150 000 kr 



  

SKK/CS nr 7-2019 
2019-11-18--19 

Sida 22/24 
 
 

 
 

- Uttag ur Forsknings- och Utvecklingsfond 
o Omläsning av ca 400 tyska schäferhundar    25 000 kr 
o Utvidga kalibrering av HD-avläsning till  100 000 kr 

ytterligare länder i Europa 
o Ta fram en faktabaserad information och för-    50 000 kr 

och nackdelar vid kastration och kommunicera 175 000 kr 
detta till olika målgrupper 

 
- Uttag ur Organisationsfonden 

o Sprida information om SKKs värdegrund    50 000 kr 
o Kvalitetssäkring av olika yrkeskategorier 100 000 kr 

rörande hundtjänster 
o Översyn av specialklubbsorganisation och    50 000 kr 

KF-representation 
o Samverkan mellan alla organisationens klubbar    50 000 kr 
o Vote-IT, utbildning o information fram till KF 200 000 kr 

2021    450 000 kr 
 
För nya mindre arbetsgrupper finns budgeterat 100 000 kr/år för ospecificerade 
möteskostnader som uppstår. För 2020 bl.a. rörande HD och veterinärvårdskostnader. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

h) Delårsbokslut per den 30 september 2019 
Ulf Uddman informerade om att alla ekonomiska uppställningsmallar utifrån den 
förändring som nu sker med hur vi hanterar den gemensamma 
länsklubbsverksamheten inte är helt klara. 
 
Ulf Uddman informerade också om att Intäkterna beräknas hamna kring 129,5 mnkr 
och kostnaderna på 130,5 mnkr. De finansiella intäkterna bedöms bli ca 2,4 mnkr, 
innebär ett årsresultat på +1,4 mnkr. 
 
De stora förändringarna på intäktssidan är antalet sålda Hundsport som inte når upp 
till budgeterad volym, prognos utfall 10 mnkr mot budget 11,7 mnkr. Skillnaden beror 
främst på att inga specialklubbar har ännu valt att köpa Hundsport som 
medlemstidning. 
 
På kostnadssidan är det främst högre IT-kostnader som uppgår till ca 3 mnkr. Avser i 
princip alla kostnader kring förberedelse för förändring till ny teknisk plattform. Vidare 
har kostnaden för el och fastighetsskatt ökat ett par hundratusen sett mot budget.  
 
För den gemensamma länsklubbsförvaltningen är årsprognosen i stort sett plus/minus 
noll. 
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CS noterade informationen. 
 
 
§ 179 Statistik 
 

i) Registreringsstatistik 
Registreringssiffrorna har en svagt uppåtgående kurva. 1,5 % ökning i jämförelse med 
samma tidpunkt 2018. 
 
CS noterade informationen. 
 

j) Medlemsstatistik 
Medlemssiffrorna visar på en avstannande nedgång. 
 
CS noterar informationen. 
 
 
§ 180 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS beslutade att inga sådana punkter fanns för detta möte. 
 
 
§ 181 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls den 19 februari 2020 på SKKs kansli. 
 
 
§ 182 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annika Klang 
 
 
 
Justeras: 
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Pekka Olson 
Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Ove Johansson   Magnus Jensen 
 




