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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté tisdag 
2015-02-10. 
 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Mats Stenmark (ordf), Magnus Hagstedt (§§1 – 18), Karl-Erik Johansson, Nina 
Karlsdotter, Ewa Widstrand, Carin Åkesson 
 

Adjungerade:  

Kjell Svensson (Tävlings- och utbildningschef), Ulrika Henriksson 
(Utbildningsavdelningen) 
 

Anmält förhinder:  

Kenneth Eliasson 
 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 

§1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna. För att hedra minnet av 
exteriördomarna Kenneth Edh, Staffan Forsslund samt Åke Sjöström hölls en tyst 
minut, därefter förklarades mötet öppnat.  
 
 

§2 Val av justeringspersoner 

Nina Karlsdotter utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes efter att två ärenden anmäldes under punkten ”Övriga 
frågor”. 
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§4 Föregående protokoll 

DK protokoll nr 5-2014 godkändes och lades till handlingarna 

 

 

§5 Arbetsgrupper 

a) Framtidens domarkonferenser 

Nina Karlsdotter rapporterade från arbetsgruppens senaste två arbetsmöten. 
Arbetsgruppen har bland annat diskuterat hur man kan stötta specialklubbar som inte 
själva har möjlighet att arrangera exteriördomarkonferenser. För att testa ett nytt 
upplägg kommer en ”minikonferens” på wachtelhund att anordnas för exteriördomare 
den 3 april 2015 i samband med Stockholms Kennelklubbs utställning i Kista. 

 

Vidare rapporterade Nina Karlsdotter att den enkät som skickats ut till samtliga 
exteriördomare rörande domarkonferenser, med bra svarsfrekvens, visar att stora 
delar av domarkåren är nöjda med det nuvarande traditionella konferensupplägget. 

 

Vidare ska arbetsgruppen utvärdera inspelningen från presentationen av jack 
russellterrier på Svenska Terrierklubbens konferens. 

 

Beslutades att arbetsguppen ska få med några frågeställningar för diskussion 
beträffande domarkonferenser till Specialklubbarnas Seminarium för utställnings-, 
domar- och SRD-ansvariga den 18 – 19 april 2015.  

 

För kännedom fanns minnesanteckningar från ovanstående möten. 

 

 

b) Framtidens allrounddomare 

Nina Karlsdotter rapporterade arbetsgruppens diskussioner och frågeställningar efter 
att synpunkter kommit in från en person utanför arbetsgruppen. 

 

Ordföranden förtydligade att det är DK som har uppdraget från CS att ta fram förslag 
på domare som kan bli aktuella för en ny utbildning till allrounddomare samt se över 
ett sätt att på längre sikt utbilda kommande allrounddomare. 

 

Arbetsgruppen kommer att presentera en sammanfattning av sitt arbete på DKs nästa 
möte i april. 
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c) Inventera raskompendium för digitalt bruk 

Sekreteraren informerade att en påminnelse har gått ut till specialklubbarna 
beträffande svar om godkännande eller inte för att publicera raskompendier på skk.se. 
Svar ska ha kommit till kansliet senast 28 februari 2015. 

 

Går allt enligt planerna så kommer de raskompendier där specialklubben gett sitt 
godkännande att publicera att läggas ut med början under mars månad på skk.se. 

En rapport beträffande uppdraget kommer att lämnas till CS möte i juni. 

 

DK noterade informationen. 

 

 

d) Seminariet för specialklubbarna den 18 – 19 april 2015 

Seminariet för utställnings- och domaransvariga i specialklubbarna diskuterades. En 
arbetsgrupp ska arbeta med seminariets upplägg och program där minst en person 
från DK ska ingå. 

 

Beslutades att Karl-Erik Johansson ska ingå i arbetsgruppen samt uppdrogs till 
ordföranden att även fråga Kenneth Eliasson om han har möjlighet att vara med i 
arbetsgruppen. 

 

 

§6 Domarkonferenser 

För godkännande fanns protokoll och ekonomisk redovisning från Svenska 
Brukshundklubbens (SBK) konferens den 19 - 20 oktober 2013 i Upplands Väsby.  
 
DK tog del av protokoll samt ekonomisk redovisning och gör ett skarpt påpekande att 
det inte är acceptabelt att redovisningen från en exteriördomarkonferens kommer in 
så sent som ett år efter genomförandet. Riktlinjerna för domarkonferenser säger att 
redovisningen ska skickas för godkännande av DK senast två månader efter 
konferensen genomförande. Vidare konstaterar DK att vissa justeringar behöver göras 
i protokollet.  
 
Beslutades att bidraget kan betalas ut efter att justeringarna i protokollet genomförts.  
Uppdrogs till Karl-Erik Johansson att kontakta SBK beträffande justeringarna. 
 

 

För godkännande fanns protokoll och ekonomisk redovisning från Svenska 
Dvärghundsklubbens (SDHK) konferens den 15 - 16 november 2014 i Nyköping.  
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DK tog del av protokoll och ekonomisk redovisning och konstaterar att protokollet 
måste kortas ner. 

 

Beslutades att inte godkänna protokollet samt uppdrogs till Nina Karlsdotter att 
kontakta SDHK beträffande DKs synpunkter. 

 

 

För godkännande fanns protokoll och ekonomisk redovisning från Svenska Spaniel och 
Retrieverklubbens (SSRK) konferens den 20 - 21 september 2014 i Upplands Väsby.  
 
DK tog del av protokollet och redovisningen och konstaterar att protokollet måste 
struktureras samt att några punkter behöver justeras.  
 
Vidare uttalar DK att protokoll från exteriördomarkonferenser inte ska skickas ut till 
domarna innan DK godkänt det. 
 
Beslutades att inte godkänna protokollet samt uppdrog till Karl-Erik Johansson att 
kontakta SSRK beträffande DKs synpunkter. 
 
 
För godkännande fanns protokoll och ekonomisk redovisning från Svenska 
Terrierklubbens (SvTek) konferens den 21 - 22 november 2014 i Jönköping.  
 
DK beslutade att godkänna protokollet och den ekonomiska redovisningen. Därmed 
kan utbetalning av konferensbidraget ske. 

 

 

§7 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildningen 

Skrivelse fanns från Göran Bodegård med information om att han avsagt sig uppdraget 
som handledare för Eva Liljekvist-Borg, grupp 10 i gruppallroundutbildningen, då han 
inte kan stå bakom utbildningsformen.  

 

DK beslutade att utse Magnus Hagstedt till ny handledare för Eva Liljekvist-Borg. 

 

 

Maritha Östlund-Holmsten har kommit med ett önskemål att se över sin 
utbildningsplan och om möjligt med en sänkning av antalet raser i utbildningen från 33 
raser till 31 raser då det är svårt att få till utbildningstillfällen på vissa raser. 
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DK diskuterade förfrågan och beslutade att hon behöver utbilda sig på ytterligare en 
ras i grupp 2 innan utbildningen är klar det vill säga totalt 32 raser istället för 33. 

 

 

Diskuterades utbildningsplanen för Petra Junehall i grupp 8.  

 

DK beslutade att hon ska delta på minikonferensen för wachtelhund i april samt 
slutföra utbildningen på curly coated retriever och nova scotia duck tolling retriever. 
Hon ska även delta på examinationen för sussexspaniel som planeras under våren 
innan utbildningen i grupp 8 är klar. 

 

 

Carin Åkesson har gjort en sammanställning över hur stor andel i varje grupp, som har 
tre eller färre utställda hundar i snitt per utställning.  

 

DK tog del av sammanställningen och diskuterade om det borde vara olika nivåer i 
grupperna som ska uppnås i utbildningsplanen för gruppallroundutbildningen. 

 

DK konstaterade att en korrigering har gjorts för grupp 5 och 6 och beslutade att i 
grupp 7 ska man utbilda sig på minst 50% av raserna för att erhålla auktorisation. 

 

 

b) Allrounddomarutbildningen 

Utbildningsavdelningen informerade att utbildningsdagen på grupp 6 för domarna i 
allrounddomarutbildningen kommer att hållas i Göteborg den 18 februari 2015. 

 

 

c) Preparandkursen 2016 

Utbildningsavdelningen informerade om att ansökningstiden för preparandkursen 
2016 utgår den 16 november 2015. 

 

En uttagningsgrupp ska utses under hösten 2015 med sitt första möte i februari följt av 
intervjuer under mars/april 2016. 
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d) Examinationer 

Utbildningsavdelningen initierade till en diskussion angående en inkommen fråga 
gällande möjlighet att genomföra examination efter bedömningen i annat land än 
Sverige. 

 

DK diskuterade frågan ingående och kom fram till att det i så fall enbart bör gälla i de 
nordiska länderna under förutsättning att det är okej med arrangören samt domare. 

 

Uppdrogs till ordföranden att ta upp frågan på NKU/AU och sedan återkomma med 
övriga nordens inställning i frågan. 

 

 

e) Utökning av rasregister 

Fanns ansökan från Sara Nordin om att få utöka sitt rasregister för russkaya tsvetnaya 
bolonka. Beslut tas av DK då aktuell klubb är en avtalsansluten klubb i steg 1. 

 

DK beslutade att bevilja ansökan. 

 

Fanns ansökan från tre domare att få utöka sitt rasregister med raser som ingår i 
Svenska Spaniel- och Retrieverklubben (SSRK). Svar har uteblivit från SSRK inom 
föreskriven tid därför tar DK beslut i frågan. 

 

Svante Frisk ansöker om att få utöka sitt rasregister för field spaniel, irländsk 
vattenspaniel och sussex spaniel. 

 

DK beslutade att bevilja ansökan. 

 

Arvid Göransson ansöker om att utöka sitt rasregister för field spaniel. 

 

DK beslutade att bevilja ansökan. 

 

Johan Andersson ansöker om att utöka sitt rasregister för field spaniel, irländsk 
vattenspaniel och sussex spaniel. 

 

DK beslutade att bevilja ansökan. 
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För kännedom fanns slutlig statistik för 2014 över examinationer och elev-
/aspiranttjänstgöringar för domare i vidareutbildningen. 

 

 

f) Avslag vid ansökan om utöka rasregister 

För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om att 
få utöka sitt rasregister. 

 

 

§8 Ansökningar 

a) Gruppallroundutbildning 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 1 har kommit från Johan 
Andersson. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Johan Andersson. 
DK beslutade att utse Carin Åkesson till handledare. 

 

b) Gruppallroundauktorisation 

Fanns ansökan från Petra Junehall beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 1. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
Fanns ansökan från Svante Frisk beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 2 
och grupp 9. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 

c) Följdauktorisation 

Fanns ansökan från Henrik Härling beträffande följdauktorisation för raserna magyar 
agar, azawakh och chart polski 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
Fanns ansökan från John S Berg beträffande följdauktorisation för rasen thai ridgeback 
dog. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
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d) Avauktorisation 

Fanns ansökan från Stefan Emanuelsson beträffande avauktorisation som 
exteriördomare på egen begäran. 

 

DK beslutade att föreslå CS att avauktorisera Stefan Emanuelsson som 
exteriördomare. Vidare framförde DK sitt stora tack för väl utfört värv inom 
domarkåren. 

 

 

§9 Domarfrågor 

a) Domares bedömning 

En skrivelse fanns från ägaren till Mankoya’s Incredible Ike by Gambo SE53256/2011 av 
rasen rhodesian ridgeback som tilldelats disqualified på grund av mentalitet vid 
Småland-Ölands Kennelklubbsutställning i Växjö den 2 november 2014. Ägaren yrkar 
på att resultatet ska strykas då domaren avtackat hunden innan någon bedömning av 
hunden skett samt muntligen meddelat att det inte skulle leda till någon prissättning 
samt att ingen kritik skulle utfärdas på hunden. Ägaren har i efterhand fått ta del av en 
kopia på kritiken, genom sin specialklubb, som utan ägarens vetande skrivits vid 
ovantstående utställningstillfälle. 

 

DK tog del av skrivelsen samt yttrande från aktuell domare samt tjänstgörande 
ringsekreterare. DK motsätter sig inte prissättningen men hundägaren skulle ha fått 
hundens kritiklapp med en tydlig motivering till priset direkt vid ringen. DK beklagar att 
så inte skedde. Vidare konstaterade DK att domare och ringsekreterare har ett delat 
ansvar att utställningsreglerna följs i ringen. Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 

 

 

b) Annullerade domaruppdrag 

För kännedom fanns skrivelse från Hans Almgren med information att han lämnat 
återbud till ett domaruppdrag i Vyborg, Ryssland på grund av situationen i landet. 

 

För kännedom fanns skrivelse från Mikael Nilsson med information om att han lämnat 
återbud till ett domaruppdrag i Moskva, Ryssland på grund av att han inte fått visum i 
tid. 

 

DK noterade informationen. 
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c) Bestyrelserapporter 

Fanns Bestyrelserapporter från länsklubbarnas utställningar mellan perioden 11 
oktober 2014 till 6 januari 2015 för eventuella åtgärder. 
 

DK konstaterade att några bestyrelserapporter innehåller ärenden gällande domare. 

 

Sekreteraren informerade att en skrivelse med information om en domares 
hälsotillstånd vid Västernorrlands Kennelklubbs utställning i Sundsvall 12 – 11 oktober 
2014 har skickats till The Kennel Club. 

 

Småland-Ölands Kennelklubb mottog tre formella protester gällande prissättningen 
disqualified för bettfel på cavalier king charles spaniel. Bestyrelsen har beslutat att 
hänskjuta protesterna till DK för beslut.  

 

DK tog del av protesterna och beslutade att rekommendera Utstk att stryka priset mot 
bakgrund av att prissättningen saknar stöd i FCI-standarden. 

 

Tävlings- och utbildningschefen informerade att en skrivelse skickats till en domare 
som dömde på Stockholm Hundmässa 13 – 14 december 2014. Domaren har därmed 
informerats om att de protester som lämnades till Bestyrelsen beträffande dennes 
prissättning av fyra nova scotia duck tolling retrievers har beviljats och resultaten har 
strukits. Motiveringen i kritiken är inte ett diskvalificerande fel enligt FCI-standarden. 

 

 

§10 Raskompendier 

Ewa Widstrand rapporterade status för raskompendierna till Svenska Älghundklubbens 
konferens 2016. 

 

DK noterade informationen. 

 

 

§11 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar 

Inga ärenden fanns under punkten. 
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§12 Övriga skrivelser 

Skrivelse fanns från Svenska Domarföreningen (SDF) som önskar ta upp frågan, 
angående kvällsexaminationer av exteriördomare, för vidare diskussion med DK.  

 

DK diskuterade skrivelsen och konstaterade att DK inte aktivt har utlyst 
kvällsexaminationer på senare tid men att de inte är emot dessa på något vis. DK ser 
gärna att SDF initierar till kvällsexaminationer genom upprop i Domarbladet 
beträffande vilka som är intresserade samt av vilken/vilka ras/raser som kan bli 
aktuella och återkomma med önskemålen till DK. Därefter lades skrivelsen till 
handlingarna. 

 

 

Svenska Älghundklubben har kommit in med namnförslag på personer som vill utbilda 
sig till lärare i anatomi och bedömningsteknik enligt DKs uppmaning i protokoll 5/2014 
§98. 

 

Beslutades att Nina Karlsdotter kallar till ett utbildningstillfälle med aktuella personer. 

 

 

Skrivelse fanns från Göran Bodegård med synpunkter på den svenska 
exteriördomarutbildningen.  

 

Ordföranden rapporterade att CS har mottagit samma skrivelse och delgav DK 
information om CS behandling av skrivelsen. 

 

DK tog del av ordförandes information samt av skrivelsen och reagerade starkt mot 
ordvalet i skrivelsens sista stycke på sidan tre. Därefter lades skrivelsen till 
handlingarna. 

 

 

§13 Redovisning av DK/VU 

DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- fastställa utbildningsplanen i gruppallroundutbildningen för Roland Fors,  

grupp 1. 

- auktorisera Liz-Beth C Liljeqvist som gruppallrounder för grupp 3, 7 och 9 efter 
slutförd utbildning enligt särskilda utbildningsplanen i allroundutbildningen. 
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- auktorisera Hans Almgren som gruppallrounder för grupp 3 och 7 efter slutförd 

utbildning enligt särskilda utbildningsplanen i allroundutbildningen. 
- tillstyrka Sjoerd Jobses ansökan om utökning av rasregister med följande raser i 

grupp 7 som saknar klubbtillhörighet; braque du bourbonnais, épagneul bleu 
de picardie, braque d’auvergne, braque de l’ariége, braque francais type 
gascogne, braque saint-germain, épagneul de pont-audemer, épagneul picard, 
perdiguero de burgos och deutsch stichelhaar. 

- bevilja dispens för Theres Johansson att döma irländsk vattenspaniel och 
amerikansk vattenspaniel vid Spanielklubben i Kongsbergs utställning den 15 
mars 2015, trots att auktorisation saknas för raserna. 

 

 

Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Hans Almgren bedlingtonterrier 
 bullterrier/miniatyrbullterrier 
 dandie dinmont terrier 
 norwichterrier 
 gotlandsstövare 
 
Åsa Andersson dansk-svensk gårdshund 
 coton de tuléar 
 lhasa apso 
 russkiy toy (långh + släth) 
 
John Sigve Berg newfoundlandshund 
 
Christina Bjerstedt Ohlsson finsk lapphund 
 
Benny Blidh von Schedvin hamiltonstövare 
 smålandsstövare 
 
Bengt-Åke Bogren borzoi 
 
Anne-Chaterine Edoff american akita 
 norsk buhund 
 norsk lundehund 
 
Carina Ekwall irländsk varghund 
 
Svante Frisk beauceron 
 berger picard 
 bouvier des flandres 
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Marie Gadolin borderterrier 
 skotsk terrier 
 tysk jaktterrier 
 
Arvid Göransson chesapeake bay retriever 
 cocker spaniel 
 nederlandse kooikerhondje 
 wachtelhund 
 
Catharina Hasselgren kerry blue terrier 
 
Kerstin Henriksson clumber spaniel 
 welsh springer spaniel 
 
Sjoerd Jobse breton 
 sussex spaniel 
 
Ann-Christin Johansson australisk terrier 
 dandie dinmont terrier 
 manchesterterrier 
 
Börje Johansson irländsk röd setter 
 
Martin Johansson puli 
 dvärgpinscher 
 
John-John Johnsson mudi 
 puli 
 pumi 
 
Mats Jonsson amerikansk cocker spaniel 
 
Petra Junehall flatcoated retriever 
 golden retriever 
 
Liz-Beth C Liljeqvist ceskyterrier 
 irish glen of imaal terrier 
 irländsk terrier 
 norfolkterrier 
 skotsk terrier 
 staffordshire bullterrier 
 pekingese 
 
Ambjörn Lindqvist norsk lundehund 
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Charlotta Mellin manchesterterrier 
 tysk jaktterrier 
 
Lisa Molin chinese crested dog 
 
Jens Myrman mastiff 
 
Sara Nordin bichon frisé 
 coton de tuléar 
 
Lena Rollmar labrador retriever 
 
Dodo Sandahl chinese crested dog 
 
Torbjörn Skaar lakelandterrier 
 sealyhamterrier 
 släthårig foxterrier 
 strävhårig foxterrier 
 welshterrier 
 west highland white terrier 
 labrador retriever 
 
Gunilla Skallman broholmer 
 
Sonny Ström jämthund 
 västsibirisk lajka 
 
Jahn Stääv australian kelpie 
 
Jan Törnblom irish softcoated wheaten terrier 
 
Annica Uppström finsk spets 
 norrbottenspets 
 
Lars Widén breton 
 
Maritha Östlund-Holmsten landseer 
 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Hans Almgren engelsk setter 
Johnny Andersson affenpinscher 
 dvärgschnauzer (p/s + sv + sv/si + vit) 
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 schnauzer (p/s + sv) 
 borderterrier 
 papillon / phalène 
 russkiy toy (långh + släth) 
 
Benny Blidh von Schedvin finsk lapphund 
 chihuahua (korth + långh) 
 papillon / phalène 
 
Rune Brunberg Johansen clumber spaniel 
 welsh springer spaniel 
 
Christina Daniels shih tzu 
 
Anne-Chaterine Edoff basenji 
 faraohund 
 finsk lapphund 
 norsk älghund, grå 
 podengo portugues 
 svensk lapphund 
 
Svante Frisk briard 
 
Arvid Göransson portugisisk vattenhund 
 
Ann-Charlotte Hillberger irländsk terrier 
 welshterrier 
 
Ann-Christin Johansson cairnterrier 
 irländsk terrier 
 
Martin Johansson affenpinscher 
 dvärgschnauzer (p/s + sv + sv/si + vit) 
 schnauzer (p/s + sv) 
 chihuahua (korth + långh) 
 
Liz-Beth C Liljeqvist bedlingtonterrier 
 borderterrier 
 welshterrier 
 engelsk setter 
 irländsk röd setter 
 
Karin Linde Klerholm papillon / phalène 
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Per Lundström affenpinscher 
 pinscher 
 
Jens Myrman tibetansk mastiff 
 
Gunnar Norlin labrador retriever 
 
Joakim Ohlsson cairnterrier 
 
Ulrica Olsson welshterrier 
 
Helena Peterzéns welshterrier 
 
Charlott Sandberg parson russell terrier 
 
Torbjörn Skaar jack russell terrier 
 
Jan Törnblom russkiy toy (släth + långh) 
 
Maritha Östlund-Holmsten tibetansk mastiff 
 
Carina Östman clumber spaniel 
 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Ann-Christin Niklasson breton 
 
 

§14 Ledamöternas uppdrag 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.  
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 

 

Nr 4/2013 

§ 121 Översätta Domaretiska reglerna till engelska. 

 

 För kännedom fanns översättningen bifogad i möteshandlingarna. 
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Nr 3/2014 

§ 53d Jobba vidare med utbildningsplanerna för allrounddomarutbildningen utefter DKs 
förslag och synpunkter samt återkomma till VU med reviderade förslag till 
utbildningsplaner för beslut. Uppdrogs till kansliet att boka in utbildningsdagarna. 

 

Rapporterades att uppdraget är slutfört. 

 

§ 60 Återkalla raspresentationen för Dansk-Svensk Gårdshund från FCI, delge denna 
till den svenska och danska rasklubben samt invänta synpunkter från dem. 

 

 Rapporterades att uppdraget är slutfört. 

 

Nr 5/2014 

§ 92b Kontakta specialklubbar beträffande föreslagen budget för logikostnader vid 
samarrangerad domarkonferens 2017 

 

Carin Åkesson rapporterade att hon varit i kontakt med klubben som korrigerar 
sin budget. 

 

§ 93a Revidera webbupplagan av reglerna för gruppallroundutbildningen i grupp 5 
och 6. 

 

 Utbildningsavdelningen rapporterade att uppdraget är slutfört. 

 

§ 97 Ta fram anvisningar till domarna hur den nya kritiklappen ska användas. 

 

 Utbildningsavdelningen rapporterade att uppdraget är slutfört. 

 

 

§15 Information från DK och kansli 

a) Ordföranden 

Ordföranden rapporterade i frågor som berör DK från CS senaste möte samt från 
Specialklubbskonferensen och FCI Show & Show Judges Comissions möte. 
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b) Ledamöterna 

Inget fanns att rapportera. 

 

 

c) Tävlings- och Utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade om SKKs Nyhetsbrev rörande rynkighet hos shar pei. Ämnet 
berör våra exteriördomare och Nyhetsbrevet kommer att skickas till dessa för 
kännedom. 

 

 

d) Sekreteraren 

Sekreteraren informerade att Svenska Brukshundklubbens generalsekreterare Peter 
Rimsby kommer att, på egen begäran, avsluta sin anställning den 16 juni 2015. 

 

Vidare informerades att Carin Åkesson skickat ett tackkort beträffande DKs 
uppvaktning på hennes 60-årsdag. 

 

 

e) Utbildningsavdelningen 

Utbildningsavdelningen informerade att det planeras en examination på sussex i 
Jönköping som DK/VU har tillstyrkt. Datum för examinationen är i dagsläget inte 
bestämt. 

 

Vidare informerades att det händer allt för ofta att domare bokar upp sig på elev- och 
aspiranttjänstgöringar och sedan inte dyker upp. DK påtalar starkt att har man bokat in 
elev- och aspiranttjänstgöringar så ska man genomföra dessa eller i god tid lämna 
återbud så att andra får chans att tjänstgöra. 

 

 

§16 Resultatrapport 

Resultatrapport för december 2014 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

 

Slutlig resultatrapport för 2014 kommer att finnas med på nästa möte. 

 

 

§17 Protokoll, Protokollsutdrag, Information 

a) Fédération Cynologique Internationale (FCI) 
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För kännedom fanns cirkulär; 
 

- 54/2014 med information från Kinoloska Zceza Slovenije att Milos Kovacs’s 
domarlicens upphörde den 19 september 2014 samt Anton Es’s domarlicens 
upphörde den 31 oktober 2014. Avauktorisationerna sker på egen begäran. 

- 56/2014 med information från Ente Nazionale della Cinofilia Italiana att Luigi 
Migliaccio har stängts av som domare mellan 16 oktober 2014 till och med 16 
oktober 2015. 

- 57/2014 med information från Ente Nazionale della Cinofilia Italiana att Danilo 
Giorgio har stängts av som domare mellan 23 oktober 2014 till och med 23 
oktober 2017. 

- 59/2014 med information från Svenska Kennelklubben att Gregor Nemanic har 
stängts av från att delta på någon av SKK arrangerade aktiviteter mellan 29 juli 
2014 till och med 29 juli 2015. 

- 60/2014 med information från Japan Kennel Club att Chie Ejimas avstängning 
som medlem och domare delvis upphört från och med 19 november 2014, hon 
är numera tillåten att döma internationella utställningar utanför Japan. 
Hisayoshi Kadowakis avstängning som medlem och domare har upphört den 24 
juli 2014. 

- 2/2015 med information från Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos 
(AERCAN) att Christian Jaim Vega Taipa uteslutits som medlem och domare. 

- 5/2015 med information från FCI General Committee’s möte i Amsterdam den 
3 – 4 november 2014 med beslut om att FCI ska godkänna allrounddomare 
efter slutförd utbildning. 

 

För kännedom fanns: 

- Protokoll från FCI Judges Commissions möte i Paris den 1 – 2 februari 2014. 

- Protokoll från FCI Shows och Show Judges Commissions gemensamma möte i 
Paris den 2 februari 2014. 

- Protokoll från FCI General Committee’s möte i Cancun den 9 – 10 april 2014. 

o DK påtalar beträffande skrivningen om avsaknad av P1 på sid 7 i 
protokollet att det alltid är rasstandarden som gäller. 

 Protokoll från FCI European Section’s möte i Brno den 27 oktober 2014. 

 

b) Nordisk Kennel Union (NKU) 
Ordföranden informerade att NKU/AU kommer att ha ett möte i Helsingfors den 18 
februari 2015. 

 

c) Centralstyrelsen (CS) 
Protokoll fanns från CS sammanträde den 5 – 6 november 2014.  
Protokollet lades tillhandlingarna utan vidare kommentarer. 
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d) Utställningskommittén (UtstK) 
Protokoll fanns från UtstK sammanträde den 10 september samt den 24 oktober 2014.  
 
Protokollen lades tillhandlingarna utan vidare kommentarer. 
 
För kännedom fanns utvärdering från mätning av raserna rysk svart terrier samt 
japansk spets. 
 
DK tog del av utvärderingarna. Vidare diskuterades problematiken med att alla domare 
inte mäter hundarna trots att det är obligatorisk mätning på vissa raser. DK påtalar att 
domare är skyldiga att mäta raser som har obligatorisk mätning. 

 

 

§18 Övriga frågor 

Kansliet uppmanar ledamöterna att senast den 10 april anmäla frågor som bör 
diskuteras på DKs och UtstK gemensamma möte den 28 april 2014. Anmälan sker till 
DKs sekreterare. 

 

Utbildningsavdelningen tog upp en fråga beträffande tre domare som deltagit vid 
Norsk Terrierklubs domarkonferens där Dan Ericsson varit föredragande. Frågan gällde 
om de kan få tillgodoräkna sig konferensen som en elevtjänstgöring. 

 

DK beslutade att godkänna förfrågan att få tillgodoräkna sig tillfället som en 
elevtjänstgöring för de raser där det deltog hundar vid presentationen. DK ser dock 
gärna att man ställer förfrågan före presentationstillfället. 

 

 

§19 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
samt ärenden som ska publiceras på webben 

DK beslutade att samtliga paragrafer kan offentliggöras. 

 

 

§20 Mötets avslut 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
Justeras 
 
 
 
Mats Stenmark   Nina Karlsdotter 
 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 


