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SKK/DK nr 2-2013
2013-04-03--04
§§ 44 - 78

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté
2013-04-03--04.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Kenneth Eliasson, Magnus
Hagstedt, Karl-Erik Johansson, Bo Wallin
Adjungerade:
Kjell Svensson (§ 57 - § 78), Ulrika Henriksson
Protokoll
Pia Wahlström
§ 44

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna till årets tvådagarsmöte och förklarade därefter
mötet för öppnat.

§ 45

Val av justerare

Nina Karlsdotter utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 46

Fastställande av dagordning

Kommittén beslutar att fastställa dagordningen utan ändringar.
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§ 47

Föregående protokoll DK nr 1/2013

DKs protokoll nr 1/2013 godkändes och lades till handlingarna.

§ 48

Redovisning arbetsgrupper – Seminarium för lärare i ”Grundkurs i anatomi
och bedömning”

Arbetsgruppens ansvarige Nina Karlsdotter informerade att utbildningsavdelningen
skickat en inbjudan till seminariet till samtliga lärare på listan. För kännedom till DK
fanns en lista över lärarna samt de som tackat ja till seminariet den 20 november 2013.
Uppdrogs till kansliet att begära in en offert från Scandic på konferensrum och
dagpaket.
Uppdrogs vidare till kansliet att sammanställa det reviderade kursmaterialet.

§ 49

Kynologisk kvalitetsgaranti av SKKs utställningsverksamhet

DKs representant i arbetsgruppen Karl-Erik Johansson informerade från gruppens möte
på SKKs kansli den 25 mars 2013.
Gruppen bestod av Marina Bengtsson, Christina Bjerstedt-Ohlsson, Aina Lundmark som
länsklubbsrepresentanter, Karl-Erik Johansson från DK, Cindy Pettersson från UtstK,
Kjell Svensson och Ann-Sofi Flygare från SKKs kansli. Dan Ericsson, utsedd att delta från
SRD-K var förhindrad att delta.
En utförlig rapport från mötet kommer att föreläggas CS.

§ 50

Domarkonferenser - Redovisning

För godkännande fanns Svenska Vinthundklubbens protokoll och ekonomiska
redovisning från deras exteriördomarkonferens 27 – 28 oktober 2012 på Radison Blu
Arlandia Hotel.
DK beslutade att godkänna protokollet samt den ekonomiska redovisningen samt att
konferensbidrag om 100 000 kr utbetalas i enlighet med gällande regler om 75% av
kostnaden, dock max 100 000 kr.
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§ 51

Generella Domarkonferensen 2012

Vid DKs sammanträde den 7 februari uppdrogs till ledamöterna att kontakta sex av de
frånvarande domarna, som inte angett skäl för frånvaro, vid Generella
Domarkonferensen 17 – 18 november 2012.
DK fann att fem av domarna har laga förfall. Vidare beslutade DK att tilldela ytterligare
en domare en skriftlig erinran då de skäl denne angett för sin frånvaro inte kan anses
vara godtagbara utifrån att det tydligt framgått av inbjudan att närvaro vid
konferensen var obligatorisk.

§ 52

Ansökningar beträffande gruppallroundutbildning

Bo Wallin, handledare för Liz-Beth C Liljeqvist, rapporterade att han i samråd med LizBeth C Liljeqvist kommit fram till att hon utbildar sig klart på grupperna 1 och 2 enligt
det gamla systemet om åtta raser per år innan någon gruppallroundutbildning
påbörjas.
Karl-Erik Johansson, handledare för Yvonne Brink, rapporterade att han i samråd med
Yvonne Brink kommit fram till att hon utbildar sig klart på grupp 2 enligt det gamla
systemet om åtta raser per år innan någon gruppallroundutbildning påbörjas.

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 5 har kommit från Anita
Whitmarsh.
DK beslutade att uppdra till Carl-Gunnar Stafberg att kontakta Anita Whitmarsh,
därefter bordlades ansökan.

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 2 har kommit från
Maritha Östlund-Holmsten.
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för grupp 2 för Maritha
Östlund-Holmsten.
DK beslutade att utse Karl-Erik Johansson till handledare.

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 3 har kommit från Lena
Stålhandske.
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En skrivelse har inkommit från Svenska Terrierklubben (SvTek) beträffande Lena
Stålhandskes ansökan om gruppallroundutbildning för grupp 3. SvTek meddelar att
SvTeks huvudstyrelse vid sitt möte den 19 mars 2013 beslutat att inte tillstyrka Lena
Stålhandskes ansökan om att få bli gruppallrounddomare för grupp 3.
DK tog del av skrivelsen från SvTek och konstaterar att Lena Stålhandske inte ska
auktoriseras som gruppallrounddomare för grupp 3 utan hennes ansökan gäller att få
utbilda sig till gruppallrounddomare för grupp 3. Därefter lades skrivelsen till
handlingarna utan åtgärd.
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för grupp 3 för Lena
Stålhandske.
DK beslutade att utse Carl-Gunnar Stafberg till handledare.

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för fyra grupper har kommit från
Ann-Christin Johansson.
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Ann-Christin
Johansson med i första hand en grupp i taget.
DK beslutade att utse Bo Wallin till handledare.
DK beslutade ge i uppdrag till handledaren att diskutera med den sökande hur
utbildningsplanen kan läggas upp samt i vilken ordning hon bör utbilda sig på
grupperna.

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 8 har kommit från Petra
Junehall.
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Petra Junehall.
DK beslutade att utse Nina Karlsdotter till handledare.

§ 53

Ansökningar beträffande följdauktorisation

En ansökan har kommit från Martin Johansson om följdauktorisation för raserna
american foxhound, foxhound, posavski gonic, griffon fauve de bretagne, griffon
nivernais, plott, bluetick coonhound och wetterhoun.
DK beslutade att bevilja ansökan.
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En ansökan har kommit från Arvid Göransson om följdauktorisation för raserna
american foxhound, foxhound, posavski gonic, griffon fauve de bretagne, griffon
nivernais, plott och bluetick coonhound.
DK beslutade att bevilja ansökan.

En ansökan har kommit från Göran Johansson om följdauktorisation för raserna
american foxhound, foxhound, posavski gonic, griffon fauve de bretagne, griffon
nivernais, plott och bluetick coonhound.
DK beslutade att bevilja ansökan.

§ 54

Domarutbildning – Preparandkursen 2013

För kännedom fanns tidsschemat för intervjuerna inför 2013 års preparandkurs.
Uttagningsgruppen rapporterade från arbetet med intervjuerna.
DK beslutade, efter att ha tagit del av uttagningsgruppens rapport, att det är motiverat
att genomföra en preparandkurs 2013.
För godkännande fanns uttagningsgruppens förslag på deltagare till preparandkursen
och förslag på de som inte ska antas till kursen, med en motivering.
DK gick igenom listan över deltagare och beslutade i enlighet med uttagningsgruppens
förslag.
Uppdrogs till kansliet att meddela vederbörande om DKs beslut.
Beslutades att preparandkurslärarna träffas för ett planeringsmöte den 16 april på
SKKs kansli.

Utbildningsavdelning tog upp frågan om när i tid det kan vara aktuellt för
nästkommande preparandkurs.
DK diskuterade frågan och beslutade att hålla nästa preparandkurs i maj 2016.
Beslutades även att hålla två ”Anatomi och bedömningskurser” samt Centralprov
under hösten 2015.
Uppdrogs till kansliet att påbörja förberedelserna.
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§ 55

Domarutbildning – Avslag utökning av rasregister

Överklagan från exteriördomaren Ann-Christin Johansson fanns avseende två avslag
från Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott om att få utöka sitt rasregister.
DK tog del av domarens överklagan samt specialklubbens avslag och beslutade att
domaren får utöka sitt rasregister utan specialklubbens godkännande då DK anser att
specialklubben ställer orimliga krav för vidareutbildning på aktuella raser. Vidare
konstaterar DK att aktuell domare redan gått en passiv tjänstgöring för en av
specialklubbens examinatorer samt deltagit på en av specialklubbens
exteriördomarkonferenser.

För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om
utökning av rasregister.

§ 56

Domarutbildning - Vidareutbildning

Skrivelse från exteriördomaren Åke Cronander fanns avseende uteblivet svar från
Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) samt Svenska Dreverklubben vid
förfrågan om att få utöka sitt rasregister. I reglerna står att specialklubben ska delge
sitt yttrande inom tre månader vilket har överskridits i dessa två fall.
DK tog del av domarens skrivelse samt en komplettering från SSRK med avslag på
domarens ansökan om att få utöka sitt rasregister. DK konstaterar att det är domarens
första ansökan till båda specialklubbarna. DKs direktiv till exteriördomarna är att i
första hand själva kontakta specialklubben och påminna om svar. Får domaren ändå
inget svar kontaktar han/hon SKKs kansli som i sin tur kontaktar specialklubben. Får
kansliet inte heller något svar från specialklubben så behandlas ansökan av DK.
DK konstaterar vidare att SSRK meddelat avslag på ansökan och DK godtar SSRKs avslag
trots något sent svar samt att domaren i det här skedet själv får kontakta Svenska
Dreverklubben och påminna om sin ansökan. Därefter lades skrivelsen till
handlingarna.

§ 57

Domarutbildning - Mentorträff

För kännedom fanns deltagarlista för Mentorträffen den 23 april 2013.
Uppdrogs till kansliet att mejla mentorerna och be dem komma in med eventuella
frågeställningar/synpunkter/förslag som ska behandlas vid träffen.
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Uppdrogs till Nina Karlsdotter att sammanställa punkter till träffens program.

§ 58

Domarfrågor - Bedömning

Skrivelse avseende domslut vid Västra Kennelklubbens utställning i Göteborg 5 – 6
januari 2013, från ägaren till miniatyr bullterriern SE11868/2012 Bullbugbear’s
Macfactor gällande att domaren, den 6 januari, tilldelat hunden disqualified med
hänvisning till att hunden är för stor.
DK konstaterar att miniatyr bullterrier enligt standarden inte får överstiga 35,5 cm i
mankhöjd samt att aktuell hund är mätt av domaren till 40 cm. Domare har möjlighet
att tilldela en hund, som är för stor enligt standarden, disqualified om domaren anser
att hunden är exteriört otypisk för rasen, vilket faller under domarens ”fria skön”. I det
här fallet kunde domaren ha varit mer tydlig i kritiken.
DK beslutade att vidarebefordra skrivelsen till Svenska Terrierklubben då DK anser att
storleksfrågan på miniatyr bullterrier bör tas upp till diskussion på en kommande
exteriördomarkonferens. Därefter lades skrivelsen till handlingarna.

§ 59

Domarfrågor - Dispensansökan

Fanns dispensansökan från Åke Cronander om att få döma hela grupp 1, 4, 5, 6 och 7
vid utställning i Australien i juni 2014.
DK beslutade att avslå ansökan då de inte ger generella dispenser avseende att döma
raser man inte innehar auktorisation för.

§ 60

Domarfrågor - Statistik

Fanns statistik över svenska exteriördomare som inte haft domaruppdrag i Sverige de
senaste tre åren.
DK gick igenom listan och beslutade att uppdra till kansliet att skicka brev om
honnörsdomarskap till tre av domarna samt kontakta två domare beträffande överflytt
till annat FCI-land.
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§ 61

Domarfrågor - Övrigt

a) Bo Wallin har anmält en fråga beträffande mätning av mankhöjd på hundar. DK
konstaterar att det finns olika praxis för olika raser.
Vidare konstaterar DK att den princip som Standardkommittén kom fram till vid
sitt möte den 22 november 1994 fortfarande är aktuell och DK önskar få
principen införd i Utställningskommitténs dokument om mätning.
Utdrag ur Standardkommitténs protokoll från 22 november 1994.
”§ 107
Mätning av mankhöjder
Standardkommittén har diskuterat frågan om mätning av mankhöjd hos hund,
vilken föranletts av svårigheten att exakt mäta en hund och att hos vissa raser
över- respektive underskridande av angivna maximi- respektive minimimått
innebär diskvalificering på utställning.
Kommittén har därför förordat följande princip:
1. För hund, som överskrider maximihöjden med mindre än 1 cm skall gälla att
hunden ej är över maximihöjden. (T ex maximihöjden är 60 cm, vid mätning är
hunden 60,9 cm. Höjden skall då anges till 60 cm.)
2. För hund som underskrider minimihöjden med mindre än 1 cm skall gälla att
hunden ej är under minimihöjden. (T ex minimihöjden är 50 cm, vid mätning är
hunden 49,1 cm. Höjden skall då anges till 50 cm.)
Ovanstående princip skall tillämpas för alla raser.”

b) Skrivelse fanns från en exteriördomare med frågeställning beträffande domare
som ställer ut ena dagen på en utställning och vinner gruppen och sedan gör
elev-/aspiranttjänstgöring på söndagen. Kan domaren då delta i BIS med
hunden?
DK diskuterade frågeställningen och konstaterar att domarelev och
domaraspirant inte får äga, eller visa hund, och heller inneha uppfödargrupp,
den dag tjänstgöring sker och inte heller på annan dag under utställningen äga
eller visa hund för domare där tjänstgöring skett eller ska ske. Reglerna
inbegriper även finaltävlingarna. Därefter lades skrivelsen till handlingarna.

c) Kansliet har blivit uppmärksammat på att en svensk exteriördomare står med i
ett annat lands exteriördomarregister. Kontakt har tagits med aktuell domare
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och frågan om överflyttning har ställts. Domaren har svarat att denne inte
visste om att hon fanns upptagen i deras domarregister och att hon vill vara
kvar som svensk domare.
DK konstaterar att man inte får stå som domare i två länder enligt FCIs regler.
DK beslutade att uppmana domaren att välja vilket lands domarregister hon vill
tillhöra samt åtgärda så att hon plockas bort från det andra domarregistret.

d) Fanns skrivelse från en medlem med synpunkter på en domare som utsetts till
examinator/aspirantdomare. Skriftställaren anser att aktuell domare bryter
mot de domaretiska reglerna och borde därför inte vara lämplig.
DK konstaterar att det är specialklubbarna som utser sina examinatorer och att
DK inte har några synpunkter på deras val. Därefter lades skrivelsen till
handlingarna.

e) Skrivelse fanns från utställare med synpunkter på att domare dömer alltför
nära i tid och plats.
DK anser att aktuell domare åtagit sig några uppdrag för mycket och att denne i
framtiden bör tänka på detta. Vidare uppmanar DK domarna att inte skriva på
avtal där raserna inte är specificerade för att i största möjliga mån undvika att
döma samma ras för ofta. Därefter lades skrivelsen till handlingarna.

f) Vid DKs förra möte togs en dom från Marknadsdomstolen upp där Svenska
Bilsportsförbundet ålagts vite om 1 000 000 kr för brott mot konkurrenslagen.
Ärendet gällde att Svenska Bilsportförbundet förbjudit sina funktionärer att
tjänstgöra vid tävling arrangerad utanför förbundets verksamhet.
Marknadsdomstolen jämställer i domen ideella föreningar med vinstdrivande
företag. Detta kan få konsekvenser för den skrivning som SKK har i regler och
anvisningar för exteriördomare gällande godkända klubbar.
DK beslutade vid förra mötet att ta upp frågan igen på detta möte.
Kjell Svensson informerade mer ingående om domen i Marknadsdomstolen och
DK konstaterar att SKK inte kan förbjuda sina funktionärer att tjänstgöra, men
däremot kan man rekommendera att inte tjänstgöra vid tävlingar som inte är
godkända av FCI.
Uppdrogs till kansliet att, i samråd med SKKs jurist, se över en ny formulering av
regeltexten.
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§ 62

Raskompendier

Anmäldes att raskompendium för lancashire heeler inkommit för granskning. Karl-Erik
Johansson och Carl-Gunnar Stafberg är sedan tidigare utsedda till granskare.

§ 63

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar - SRD

För kännedom fanns en artikel om SRD skriven av Göran Bodegård för tidningen Our
Dogs samt brev om rutiner för tillämpning av SKKs SRD.

§ 64

Övriga skrivelser

a) För kännedom fanns skrivelse från Göran Bodegård beträffande olika faktorers
betydelse för utställningars inverkan på hundaveln.
DK tog del av skrivelsen som därefter lades till handlingarna.

b) För kännedom fanns skrivelse från den Tjeckiska domare som dömde på Södra
Norrbottens Kennelklubbsutställning i Piteå 2012. DK hade kontakta domarens
hemlands kennelklubb och framfört de klagomål som inkommit på domaren
från utställarna. Skrivelsen lades därefter till handlingarna.

c) Fanns skrivelse från Ceskomoravská Kynologická Unie beträffande den tjeckiska
domaren som dömde på Södra Norrbottens Kennelklubbs utställning i Piteå
2012. Klubben önskar få ta del av de skrivelser och klagomål som inkommit på
domaren.
DK beslutade att vidarebefordra uppgifterna till Ceskomoravská Kynologická
Unie, därefter lades skrivelsen till handlingarna.

§ 65

Redovisning DK/VU

DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att lägga till Joakim Ohlsson som lärare för
”Grundkurs i anatomi och bedömning”.

Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;
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Johan Andersson

eurasier

Johnny Andersson

fransk bulldogg

Yvonne Brink

dvärgpinscher
grand danois

Christina Daniels

field spaniel
sussex spaniel

Rose-Marie Emery

norsk buhund

Svante Frisk

belgiska vallhundar (groenendael/ laekenois/
malinois/ tervueren)
lagotto romagnolo

Arvid Göransson

engelsk springer spaniel
golden retriever

Petra Junehall

engelsk springer spaniel
welsh springer spaniel

Karin Linde Klerholm

boxer

Ambjörn Lindqvist

eurasier

Charlotta Mellin

ceskyterrier
släthårig foxterrier

Carl-Magnus Olofsson

bracco italiano
spinone

Mia Sandgren

skotsk terrier

Torbjörn Skaar

golden retriever

Gunilla Skallman

samojedhund

Lars Widén

schnauzer (p/s + sv)

Auktorisationer genom examination;
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Åsa Andersson

griffon belge/ griffon bruxellois/ petit brabancon

Samuel Carlid

japanese chin

Ann Carlström

labrador retriever

Anne-Chaterine Edoff

pomeranian
tysk spets / klein-, mittel- & grosspitz
västgötaspets

Börje Johansson

wachtelhund

Joakim Ohlsson

bichon havanais

Jan Törnblom

japanese chin

Lars Widén

dvärgpinscher

Auktorisationer för domare i grundutbildning;
Susanne Swedjebrink

dvärgschnauzer (sv, sv/si, p/s, vit)

Monica Vikner-Stafberg

strävhårig foxterrier

§ 66

Ledamöternas uppdrag

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller ändrats:
Nr 1/2013
§6

Kontakta sex av de frånvarande domarna vid Generella
domarkonferensen för att tillfråga dem om skäl för sin frånvaro.
Uppdraget slutfört enligt § 51 i detta protokoll.

§ 16

Skicka ny inbjudan till mentorerna. Nytt datum för träff är den 23 april
2013.
Inbjudan har skickats ut.
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§ 32

Tillfråga föreslagna presentatörer, till presentationen på Stockholm
Hundmässa 2013.
Kansliet informerade att alla presentatörer utom en tackat ja till
uppdraget. DK beslutade om ny presentatör och uppdrogs till kansliet att
tillfråga utsedd person.

§ 67

Information från Ordföranden

Ordföranden informerade från CS möte den 25 januari 2013 i frågor som berör DK

§ 68

Information från Tävlings- och utbildningschefen

Kjell Svensson informerade utifrån den sammanställning som gjorts över prissättningen
på utställning under 2011 – 2012. Konstaterades att under 2012 delades det ut en
något högre kvalitetsprissättning mot 2011, annars är prissättning väldigt lika för 2011
som 2012.
Vidare informerade Kjell Svensson om den ”Lathund för kommittéledamöter” som
tagits fram av kansliets Chefsgrupp och ska inom kort fastställas av CS. Tanken med
lathunden är att den ska vara ett hjälpmedel för ordföranden vid
kommittétillsättningen efter varje KF.

§ 69

Information från Sekreteraren

Sekreteraren informerade om ärenden inför KF som DK ska handlägga;


CS önskar förslag på motionssvar från DK på tre motioner
DK gick noga igenom samtliga motioner och formulerade förslag på svar till
motionerna.



Förslag för verksamhetsaktiviteter och budget för dessa 2014 – 2015
DK gick igenom sin planerade verksamhet för 2014 – 2015 och listade detta
tillsammans med en föreslagen budget.
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Vidare informerade sekreteraren att utnämningen av Rose Envall Larsson till
honnörsdomare kan ske under sommarmånaderna då domaren kommer att vistas i
Sverige.
Uppdrogs kansliet att kontakta lämplig länsklubb för att arrangera utnämningen vid en
domarmiddag.

§ 70

Information från Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen informerade om det planerade seminariet för lärare i
grundkurser i anatomi och bedömning i november 2013. Förslag på ytterligare lärare
har inkommit.
DK beslutade att lägga till Aina Lundmark som lärare i ”Grundkurs i anatomi och
bedömning”.
Uppdrogs till kansliet att skicka inbjudan till seminariet.

För kännedom fanns ansökan till specialklubbarna beträffande ”Ansökan om utökning
av rasregister från exteriördomare som av SKKs Domarkommitté beviljats utbildning
som gruppallrounder”.

§ 71

Resultatrapport

Resultatrapport för december 2012 och februari 2013 genomgicks och lades till
handlingarna.

§ 72

Protokoll/Information från FCI

För kännedom fanns FCI cirkulär:
-

-

9/2013 med information om att Suomanen Koirajärjestö (Finnish Kennel
Association) varken är medlem eller erkänd av Finska Kennelklubben.
11/2013 med information från Société Canine pour l’Amélioration des Races
Chiens en France att Cornélia Keizer är avstängd som domare under perioden 7
februari 2013 till och med 7 februari 2014.
12/2013 protokoll från FCI General Committees möte i Bukarest 8 – 9 oktober
2012.
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För kännedom fanns:
- den ömsesidiga överenskommelse som träffats mellan FCI och The Kennel Club
beträffande erkännande av domare.
- lista över internationella utställningar 2013

§ 73

Protokoll från NKU

För kännedom fanns protokoll från NKU sammanträden den 26 september 2012 och 6
februari 2013. DK tog del av protokollen utan vidare kommentarer lades de till
handlingarna.

§ 74

Protokollsutdrag från CS

Protokollsutdrag fanns från SKK/CS sammanträde den 25 januari 2013;
§ 3 Föregående protokoll nr 5-2012:
§ 123 Protokoll SKK/DK nr 4-2012 - § 113 Ansökningar beträffande
honnörsdomarskap
Carl Gunnar Stafberg informerade om att SKK/DK ännu inte hunnit behandla
ärendet men återkommer till CS nästa möte.
CS noterade informationen.
Carl Gunnar Stafberg önskade göra ett förtydligande under samma punkt – CS
protokoll nr 3-2012 § 69 Protokoll SKK/UtstK nr 3-2012 – Övrigt, inventering av
domare i olika rasgrupper
DK föreslog inte CS att inte starta någon utbildning för eventuellt blivande
allrounddomare. Förslaget och beslutet var CS eget.
CS noterade förtydligandet.

För kännedom fanns de tre brev som skickats till aktuell exteriördomaren med
förfrågan angående auktorisation samt information om honnörsdomarskap. DK
beslutade, med breven som grund, att föreslå CS att avauktorisera Rolf Norstedt som
exteriördomare.

§ 27 Sammanfattning av utvärdering från den Generella Domarkonferensen
Utvärderingen från den Generella Domarkonferensen får mycket positiva
omdömen både när det gäller arrangemang, innehåll och bemötande.
CS uttalade sitt tack till alla som med sin kunskap bidragit till att ge konferensen
höga betyg och inte minst till Kjell Svensson på SKKs kansli, Göran Bodegård och
Åke Hedhammar.
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Nästa generella domarkonferens planeras om ca fem år. Beslut tas vid CS möte den
8 augusti då SKK har information om vilket land som ska stå som värd för
Världsutställningen 2018.
Med anledning av att det framförts en del kritik mot kvaliteten på de sedvanliga
rasorienterade domarkonferenserna under det senaste året diskuterade CS
utformningen på kommande domarkonferenser mellan åren 2016-2020. Ska dessa
konferenser vara riktade? D.v.s. vara inriktade på funktion och inte på ras? Ska de
kopplas närmare till SRD?
Ulf Uddman informerade om att den finska domarföreningen har nära samarbete
med och stöd av den finska domarkommittén medan man i Sverige i princip inte
har något samarbete alls. Däremot har den finska domarkommittén inte samma
kanslistöd som den svenska har.
Per-Inge Johansson, som också är ordförande i Svenska Dvärghundsklubben,
förklarade att de är villiga att vara testpiloter med att organisera riktade
domarkonferenser och även involvera Svenska Domarföreningen i arbetet.
Efter den genomgripande diskussionen beslutade CS att uppdra till SKK/DK och
SKK/SRD-K att formulera ett PM till årets Kennelfullmäktige om framtidens
domarkonferenser.

DK diskuterade ingående frågeställningen beträffande riktade domarkonferenser.
Uppdrogs till Nina Karlsdotter, Magnus Hagstedt och Kenneth Eliasson att ta fram ett
PM om framtidens domarkonferenser att presentera för SRD-K innan CS möte i juni
2013.

§ 75

Protokoll/Protokollsutdrag från UtstK

För kännedom fanns protokoll från UtstK sammanträde den 23 januari 2013. DK tog
del av protokollet utan vidare kommentarer lades det till handlingarna.

§ 76

Protokoll från SRD-K

För kännedom fanns protokoll från SRD-K sammanträde den 30 januari 2013. DK tog
del av protokollet utan vidare kommentarer lades det till handlingarna.

§ 77

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

Beslutades att §§ 51 och 54 inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.

SKK/DK nr 2-2013
2013-04-03--04
Sida 17/17

§ 78

Mötets avslutande

Ordföranden tackade för ett bra och givande möte, därefter förklarades mötet för
avslutat.

Vid Protokollet

Pia Wahlström

Justeras

Carl-Gunnar Stafberg

Nina Karlsdotter

Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.

