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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag 
och torsdag 2016-03-30--31. 
 
 

Närvarande: 

Mats Stenmark (ordf), Johan Andersson, Karl-Erik Johansson, Nina Karlsdotter, Kjell 
Lindström, Ewa Widstrand, Carin Åkesson 

 

Adjungerade:  

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

 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 
 

§22 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat. 
 
 

§23 Val av justeringspersoner 

Kjell Lindström valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 

§24 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 
 

§25 Föregående protokoll 

DKs protokoll nr 1-2016 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

SKK/DK nr 2-2016 

2016-03-30--31 
§§ 22 - 41 
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§26 Arbetsgrupper 

a) Förändrade rutiner vid inbjudan av exteriördomare från andra länder  
Ordföranden rapporterade att de föreslagna personerna har tackat ja till att ingå i 
arbetsgruppen. Arbetsgruppen består av DKs ordförande, som är sammankallande, 
samt Karl-Erik Johansson, Carin Åkesson, Dan Ericsson och Paul Stanton. 
 
Vidare rapporterade ordföranden att han snarast kommer att kalla till ett första 
telefonmöte. Målsättningen är att uppdraget ska vara klart att presenteras på CS möte 
i september 2016 för godkännande och därefter bland annat kunna visas på seminariet 
med länsklubbarna den 22 - 23 oktober 2016. 
 
 
b) Utforma innehållet i distansutbildningar för exteriördomare 
Johan Andersson rapporterade från arbetsgruppens, som består av förutom honom 
själv Susanne Nilsson och Samuel Carlid, första möte. För kännedom fanns 
minnesanteckningar från mötet.  
 
DK tog del av informationen samt minnesanteckningarna och konstaterar att 
arbetsgruppen har kommit fram till en bra inriktning att arbeta efter. 
 
Beslutades att ett förslag på en möjlig distansutbildning ska presenteras för DK vid 
deras möte den 31 maj. 
 
 
c) Traditionella exteriördomarkonferenser 
Kjell Lindström rapporterade att han tillfrågat de föreslagna personerna till 
arbetsgruppen och samtliga är positiva och har tackat ja. Arbetsgruppen består av Kjell 
Lindström (sammankallande), Jens Myrman, Henrik Johansson, Jan-Erik Ek samt Kerstin 
Henriksson. De har ännu inte haft något formellt möte men de planerar för ett fysiskt 
uppstartsmöte i maj. 
 
 
d) Alternativa exteriördomarkonferenser 
Nina Karlsdotter rapporterade att hon har haft en första kontakt med Cathrin 
Lundberg-Westin som är Svenska Domarföreningens representant i arbetsgruppen. De 
har ännu inte haft något möte då ytterligare en person ska tillfrågas om att ingå i 
arbetsgruppen. 
 
 
e) Generella Domarkonferensen 24 – 25 februari 2018 
Tävlings- och Utbildningschefen Kjell Svensson rapporterade att arbetsgruppen har haft 
ett första möte där bland annat innehållet på konferensen diskuterades. Konferensens 
innehåll kommer att byggas runt tre block bestående av SRD, mentalitet samt 
domarskapet. Kommittén för Hundars Mentalitet (KHM) samt Arbetsgruppen för 
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Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD-AG) kommer att involveras i arbetet 
inför konferensen.  
 
För kännedom fanns minnesanteckningar från mötet. 
 
Konferensen kommer att hållas på Scandic Infracity i Upplands Väsby. 
 
Vidare informerade Kjell Svensson att han kommer att delta vid Svenska 
Domarföreningens årsmöte den 13 april 2016 för att informera om konferensen samt 
bjuda in domarna till att komma med uppslag till konferensinnehållet. 
 
 
f) Länsklubbsseminariet 22 – 23 oktober 2016 
Länsklubbsseminariet för utställnings- och domaransvariga hålls den 22 – 23 oktober 
2016 på Scandic Victoria Tower i Kista. Huvudansvaret för seminariets genomförande 
ligger på Utställningskommittén. En arbetsgrupp bestående av Thomas Uneholt, 
Victoria Engström, Birgitta Bernhed och Kjell Lindström, som DKs representant, har 
utsetts. Arbetsgruppen har ännu inte haft något möte. 
 
 

§27 Domarkonferenser 

För kännedom fanns en skrivelse från DKs ordförande till Svenska Älghundklubbens 
(SÄK) ordförande Magnus Jensen beträffande svårigheterna med att få in SÄKs 
raskompendium för granskning i god tid innan deras beviljade exteriördomarkonferens 
den 4 – 6 mars 2016. 
 
DK konstaterar att raskompendiet/raskompendierna ska vara godkända av DK före 
konferensen samt skickas ut i god tid till samtliga deltagare för att klubben ska erhålla 
beviljat konferensbidrag. 
 
Ordföranden informerade att DK/VU först tog beslut om att dra tillbaka, sedan tidigare 
beviljat, konferensbidrag för konferensen. Efter kontakt med SÄK beslutades att de 
utkast av raskompendierna som hade de senaste justeringarna fick användas som 
arbetsexemplar under konferensen. Efter konferensen återupptas arbetet med 
kompendierna för färdigställande och godkännande av DK så snart som möjligt. 
Raskompendierna ska sedan skickas, tillsammans med av DK godkänt 
konferensprotokoll, till samtliga för raserna auktoriserade domare samt domare under 
utbildning.  
 
Vidare beslutades att SÄK tillsammans med samarrangerande Specialklubben för 
Skällande Fågelhundar (SSF) ska se till att alla konferenskostnader inklusive domarnas 
resekostnader täcks inom föreskriven tid. Utbetalning av SKKs konferensbidrag 
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kommer att ske först när godkänt protokoll och ekonomisk redovisning finns samt att 
alla raskompendier är granskade och godkända. 
 
DK beslutade att fastställa DK/VUs beslut. 
 
Vidare vill DK påminna om att raskompendier ska vara granskarna tillhanda senast 6 
månader före en exteriördomarkonferens. 
 
 

§28 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildningen 
Fanns för kännedom lista över godkända ansökningar om att få genomföra utbildning 
till gruppallrounder. 
 
På förekommen anledning vill DK upplysa om att ansökan för gruppallroundutbildning 
ska skickas till DKs sekreterare och inte till DKs ledamöter, oavsett om denne har varit 
handledare för domaren vid ett tidigare utbildningstillfälle.  
 
 
b) Allrounddomarutbildning 
Som underlag för diskussion fanns en inventering av domare som varit auktoriserade i 
mer än tio år samt dömt ett större antal hundar. 
 
DK tog del av underlaget och diskuterade noggrant de namn som fanns på listan. 
Vidare diskuterades de kriterier som ska gälla för en av SKK auktoriserad 
allrounddomare.  
 
I regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare punkt 2:12 står följande; 
 
”En allrounddomare är en person med så omfattande kynologisk kompetens, 
erfarenhet av nationell såväl som internationell hundsport och med sådana personliga 
förutsättningar att han/hon kan anförtros att döma samtliga hundraser på utställning. 
 
Domaren ska vara allmänt känd och respekterad i sin domargärning. Dessa meriter ska 
kombineras med sådana kvalifikationer rörande praktiskt bedömningsarbete att 
följande huvudprinciper är uppfyllda: 
 

• domaren ska ha auktorisation för och ha väsentlig praktisk erfarenhet av 
bedömning av alla existerande hundtyper. 

• domaren ska vara förtrogen med hundraser av varierande storlekar, 
huvudtyper, kroppsbyggnad, hårlag, funktionssätt m.m. 

• domaren ska vara väl förtrogen med såväl rasspecifikt rörelsesätt som 
rasspecifik mentalitet” 
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DK beslutade att ordföranden fick i uppdrag att presentera ett antal av DK föreslagna 
domare, som kan bli aktuella för en kommande allrounddomarutbildning, vid CS möte 
den 27 april 2016. Uppdrogs till Karl-Erik Johansson samt Nina Karlsdotter att ta fram 
en presentation för varje föreslagen kandidat. 
 
Beslutades att vid DKs möte den 31 maj 2016 ta beslut om ytterligare ett antal domare 
uppfyller kriterierna för en eventuell allrounddomarutbildning. 
 
c) Preparandkursen 
2016 
För kännedom fanns; 

 Sammanställning över anmälda till preparandkursen 

 Lista över uttagna till intervju inför preparandkursen 

 Lista över 16 personer som kallas till preparandkursen samt lista över de 
personer från intervjutillfällena som inte kallas till preparandkursen. 

 
Ordföranden rapporterade från de intervjuer som genomförts samt 
intagningsförfarandet till årets preparandkurs. Kursen börjar den 15 maj och avslutas 
med examinationer den 20 maj 2016. 
 
Fördes till protokollet DKs beslut den 8 mars 2016 per capsulam; 
 
Uttagning till preparandkurs för blivande exteriördomare 2016 
Efter genomförda intervjuer fanns förslag från av SKK/DK utsedd uttagnings-
/intervjugrupp angående antagning till preparandkurs för blivande exteriördomare 
2016. 
 
DK beslutade enligt uttagningsgruppens förslag att kalla 16 personer, för raser angivna 
i förslaget, till årets preparandkurs. Formuleringarna till de icke antagna godkändes. 
 
Samtliga ledamöter deltog i beslutet. 
 
 
2018 
DK diskuterade tidpunkt för den preliminära preparandkursen 2018 samt de 
förberedande anatomikurserna under hösten 2017. 
 
DK beslutade att; 

  den preliminära preparandkursen planeras till den 3 – 8 juni 2018 

 Anatomi och bedömningskurserna planeras till den 29 september - 1 oktober 
och 6 – 8 oktober 2017 samt att de genomförs på Stockholms 
Hundsportscentrum i Upplands Väsby. 

 Centralprovet planeras till den 14 oktober 2017. 
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 fråga Monika Stavenborn om hon har möjlighet att vara lärare på fredagen vid 
Anatomikursen samt om hon har någon ”trainee” att föreslå inför framtiden. 

 utse Nina Karlsdotter till lärare, samt att fråga Svante Frisk om han har 
möjlighet att vara lärare tillsammans med Nina Karlsdotter under lördag och 
söndag på anatomi och bedömningskurserna. 

 
Uppdrogs till utbildningsavdelningen att boka Öster Malma för preparandkursen 2018. 
 
 
d) Projektutbildning på brakycefala raser 
Tillsammans med DKs utvärdering över projektutbildningen för brakycefala raser, som 
hölls i samband med MyDOG den 7 – 10 januari 2016, fanns en översikt över 
kostnaderna för utbildningen. 
 
DK konstaterar att tanken med utbildningen är god men det första försöket visar på att 
utbildningen inte fick avsedd verkan samt att åsikterna hur utbildningen utfördes 
skiljer sig väsentligt mellan de två raserna. Vidare konstateras att kostnaden för de 
tillhörande examinationerna blev hög. 
 
DK diskuterade olika alternativ för utbildning av domare på de brakycefala raserna och 
beslutade att kalla Svenska Dvärghundsklubben, Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg 
och Svenska Bostonterrierklubben samt SRD-AG till ett möte den 26 april 2016 på SKKs 
kansli. 
 
Uppdrogs till ordföranden, Karl-Erik Johansson och Nina Karlsdotter att representera 
DK vid mötet samt från SKKs kansli deltar Tävlings- och utbildningschefen Kjell 
Svensson och Ulrika Henriksson. 
 
Uppdrogs till utbildningsavdelningen att skicka en inbjudan till samtliga berörda parter. 
 
 
e) Rasklubbarnas examinatorer och aspirantdomare 
DK har vid ett tidigare tillfälle uppmanat klubbarna att komplettera listan över deras 
ras/rasers examinatorer och aspirantdomare så att det finns minst tio svenska aktiva 
domare på listan. På de raser som klubben inte anmält tio 
examinatorer/aspirantdomare har DK tidigare fyllt på med gruppallrounddomare vilket 
DK helst vill undvika. 
 
Uppdrogs till utbildningsavdelningen att ta fram en lista till möte den 31 maj 2016 på 
de klubbar som inte har minst tio svenska aktiva domare som 
examinatorer/aspirantdomare för sin/sina ras/raser. 
 
 
 



  

SKK/DK nr 2-2016 
2016-03-30--31 

Sida 7/17 
 
 

 
f) Presentation av numerärt små raser 
DK konstaterar att det för tillfället inte finns något behov av presentation av numerärt 
små raser. 
 
 
g) Tjänstgöring i ringarna vid utbildning till exteriördomare 
Skrivelse fanns från Västra Kennelklubben där de efterlyser klara regler för passiv 
elevtjänstgöring, elevtjänstgöring, aspiranttjänstgöring samt en frågeställning om vem 
som har företräde i ringen vid utbildning. 
 
DK konstaterar att under punkt 2.3 Passiv tjänstgöring och 2.7 Elev- och 
aspiranttjänstgöring vid utökning av rasregister i SKKs Regler och riktlinjer för 
utbildning av exteriördomare framgår det tydligt vad som gäller vid de olika 
tjänstgöringarna. När det gäller frågan om vem som har företräde i ringen gäller att 
den som först fått ”ja” från domaren har företräde. Vidare rekommenderar DK 
domarna att uppdatera sig på regeltexten innan de har/går elev- och aspirant i ringen. 
 
SKKs Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare finns tillgängligt på skk.se. 
 
Vidare konstaterar DK att när det gäller kontakten med arrangörer, antal hundar i 
ringen etc så är det alltid våra svenska regler som gäller på de svenska utställningarna, 
oavsett om det är svenska eller utländska exteriördomare som vill utbilda sig. 
 
 
h) Regler vid examination 
Skrivelse fanns från Åke Cronander med tre frågeställningar beträffande examinationer 
vid utställning. Skriftställaren efterlyser ett formellt beslut om: 
 

 hur många raser en domare får åta sig som examinator per utställningsdag där 
examinatorn fungerat som domare under dagen. 

 hur många raser en domare för åta sig som examinator per dag där domaren 
inte tidigare fungerat som domare under dagen. 

 hur många raser en domare får åta sig som examinator efter en 
domarkonferens. 

 
DK konstaterar att max två raser är en rekommendation. DK vill inte låsa sig vid några 
fasta regler gällande antalet raser då varje utställning och examinationstillfälle är unik. 
Det är många faktorer som spelar in för att man ska få till en examination och det 
handlar inte om domarens kapacitet och kompetens att klara av att ha flera 
examinationer under en och samma dag. 
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i) Avslag på ansökan om att få utöka sitt rasregister 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om att 
få utöka sitt rasregister. 
 
 

§29 Ansökningar 

a) Gruppallroundutbildning 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 9 har kommit från Johnny 
Andersson. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till handledare utsågs Karl-Erik Johansson. 

 
 
b) Gruppallroundauktorisation 
Fanns ansökan från Birgitta Svarstad beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
2. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
Fanns ansökan från Börje Johansson beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
8. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
Fanns ansökan från Eva Nielsen beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 6. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 
c) Följdauktorisation 

Ansökan fanns från Petra Junehall beträffande följdauktorisation för rasen sussex 
spaniel. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 

Ansökan fanns från Lena Nordin beträffande följdauktorisation för rasen grosser 
münsterländer. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
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Ansökan fanns från Jens Myrman beträffande följdauktorisation för raserna canaan 
dog och thai ridgeback dog. 

 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 
d) Resestipendium för exteriördomare 
Ansökan fanns från Annica Uppström beträffande ett resestipendium för att besöka 
Club do Podengo Portugues 27:e specialklubbsutställning i Caldas da Rainha den 12 
juni 2016. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om 5 000 kr. En reseberättelse ska skickas in till DK 
för godkännande och därefter betalas bidraget ut. 
 
 
e) Dispens för utländska domare att döma ras där auktorisation saknas 
Ansökan fanns från Svenska Basset Klubben avdelning Väst beträffande en dispens för 
den engelska domaren Vivien Phillips att få döma raserna basset artesien normand och 
basset bleu de gascogne vid deras utställning på Tånga Hed i Vårgårda 18 augusti 2018, 
trots att auktorisation saknas för raserna. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 

§30 Domarfrågor 

a) Domares bedömning, uppträdande och uppdrag 
Från DKs möte nr 1-2016 fanns ett bordlagt ärende beträffande en domare som 
dubbelbokat domaruppdrag.  
 
Den kompletterande information som DK önskade få från klubben, som anmält 
domaren till DK, har kommit in. 
 
Vidare visade ordföranden historik över aktuell domares tidigare disciplinära åtgärder 
samt förslag på ny disciplinär åtgärd. 
 
DK diskuterade ingående underlagen i ärendet och beslutade efter noga övervägande 
följande disciplinära åtgärd; 
 

 Domaren ska lämna ifrån sig ansvaret för sin kalender till någon betrodd och av 
DK godkänd person. Om nödvändigt får domaren själv arvodera denna person. 
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 Domaren får inte acceptera inbjudan från annat land än Sverige från och med 
den 11 april 2016 och 3 år framåt det vill säga till och med 10 april 2019. 
Tidigare ingångna uppdrag får fullföljas. 

 
DK ska senast den 11 april 2016 ha en förteckning över de utländska domaruppdrag 
som domaren redan har accepterat samt förslag på person som får ansvaret för 
domarens kalender. 
 
Beslutet träder ikraft den 11 april 2016. 
 
Ovanstående paragraf förklarades för omedelbart justerad. 
 
 
Skrivelse fanns från Gotlands Taxklubb beträffande en domare som lämnat sent åter 
bud till ett domaruppdrag då domaren hade en tik som skulle valpa vid 
utställningstillfället.  
 
DK tog del av skrivelsen, domarens yttrande samt en mejlkonversation mellan 
arrangören och domaren. DK konstaterar att domaren lovat att fullfölja 
domaruppdraget om ingen ersättare kan hittas samt att klubben i sin mejlkonversation 
med domaren accepterat dennes avhopp och att arrangören meddelat att de funnit en 
ersättare. Skrivelsen läggs därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. Dock vill DK 
påpeka vikten av att planera sitt privatliv så att man inte blir tvungen att avboka sina 
domaruppdrag. 
 
 
b) Återbud till arrangör 

För kännedom fanns information från Göran Bodegård om att han lämnat återbud till 
domaruppdrag i Australien, Colombia och Kina, på grund av hälsoskäl. 

 
 
c) Bestyrelserapport 
Fanns bestyrelserapport från Svenska Spaniel- och Retrieverklubben/Smålands 
utställning i Moheda den 6 mars 2016. 
 
Klubben har mottagit och hänvisat en protest till DK för handläggning. Utställaren 
protesterar mot att domaren tilldelat hunden priset ”good” med motiveringen att 
hunden var i för högt hull. 
 
DK konstaterar att detta faller under domarens ”fria skön” och därför inte är 
protesterbart. Bestyrelsen borde ha avslagit protesten på plats då man inte kan 
protestera mot domarens bedömning och fria skön. Därefter lades protesten till 
handlingarna utan åtgärd. 
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§31 Raskompendier 

Meddelades att raskompendium för basset artesien normand, basset fauve de 
bretagne, basset petit vendéen, basset bleu de gascogne, grand basset griffon 
vendéen, basset hound och beagle är godkända och bidraget om 3 000 kr kan betalas 
ut till klubbarna. 

 
 

§32 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) 

Inga ärenden fanns. 
 
 

§33 Övriga skrivelser 

På förekommen anledning fanns skrivelse från Svenska Domarföreningen som 
uppmanar DK att vid de tillfällen det förekommer rasgenomgång med möjlighet till 
efterföljande examination, ska detta i förväg annonseras på SKKs hemsida. 
 
På grund av olika anledningar har det vid enstaka tillfällen inte annonserats ut när 
rasgenomgångar med efterföljande examination har hållits. DK konstaterar att det är 
ambitionen från DKs sida att dessa tillfällen ska annonseras ut så att alla 
exteriördomare har möjlighet att delta, därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
 

§34 Redovisning av DK/VU 

DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- godkänna utbildningsplanen för Anna-Lena Munkvall i grupp 3 
- godkänna utbildningsplanen för Lars Widén i grupp 8 
- godkänna utbildningsplanen för Mikael Nilsson i grupp 9 
- godkänna utbildningsplanen för Åke Cronander i grupp 5 
- godkänna utbildningsplanen för Jens Myrman i grupp 5 
- godkänna utbildningsplanen för Eva Nielsen i grupp 3 
- godkänna utbildningsplanen för Ann-Christin Johansson i grupp 5 
- tillstyrka Sjoerd Jobses ansökan om att få utöka sitt rasregister med rasen 

barbet. Han kan nu genomföra elev- och aspiranttjänstgöring i ringen 
alternativt examination enligt gällande regler. 

 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Åsa Andersson xoloitzcuintle (liten/mellan/stor) 
 
Jan-Erik Ek field spaniel 
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Svante Frisk amerikansk cocker spaniel 
 clumber spaniel 
 field spaniel 
 welsh springer spaniel 
 
Martin Johansson norsk älghund, grå (gråhund) 
 
Agneta Pamp bichon havanais 
 
Gunilla Skallman alaskan malamute 
 norsk älghund, grå (gråhund) 
 svensk vit älghund 
 thai ridgeback dog 
 östsibirisk lajka 
 

Annica Uppström xoloitzcuintle (liten/mellan/stor) 
 
 

Auktorisationer genom examination;  
 

Ann-Christin Johansson engelsk bulldogg 
 

Johan Andersson beauceron 
 berger picard 
 

Karin Hedberg beauceron 
 berger picard 
 chodský pes 
 hollandse herdershond (korth/strävh/långh) 
 

Mats Lindborg beauceron 
 berger picard 
 chodský pes 
 hollandse herdershond (korth/strävh/långh) 
 

Jens Myrman beauceron 
 berger picard 
 chodský pes 
 hollandse herdershond (korth/strävh/långh) 
 

Fredrik Norgren chodský pes 
 

Linda Näslund beauceron 
 berger picard 
 chodský pes 
 hollandse herdershond (korth/strävh/långh) 
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Anita Whitmarsh beauceron 
 chodský pes 
 hollandse herdershond (korth/strävh/långh) 

 
För kännedom fanns resultat från domarexaminationerna vid ”Projektutbildning 
brakycefala raser” den 8 och 10 januari 2016 samt SKK och SBKs utbildningshelg den 23 
– 24 januari 2016. 
 
 

§35 Ledamöternas uppdrag 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
 
Nr 5-2015 
§ 91c Ta fram en lista över svenska exteriördomare som varit auktoriserade i 

minst 10 år samt dömt ett större antal hundar. 
 
 Listan är framtagen och behandlad under § 28 b i detta protokoll. 
 
Nr 1-2016 
§ 7b Kontakta SSRK och framföra DKs synpunkter på deras konferensprotokoll. 
 
 Ewa Widstrand rapporterade att hon har varit i kontakt med SSRK och 

framfört DKs synpunkter. 
 
§ 8e Ta fram en anonym utvärdering för projektutbildningen för de 

brakycefala raserna efter DKs önskemål. Därefter görs en utvärdering av 
utbildningen och DK tar slutligt beslut om utbildningen ska fortsätta eller 
inte. 

 
 DK behandlade utvärderingen under § 28 d i detta protokoll. 
 
§ 8f Kontakta en domare som fortfarande är kvar i grundutbildningen. 
 
 Karl-Erik Johansson rapporterade att han varit i kontakt med aktuell 

domare och att han kommer att hålla kontakten och stödja domaren 
genom de två sista raserna i grundutbildningen. 

 

 

§36 Information från DK och kansli 

a) Ordföranden 
Ordföranden rapporterade angående FCIs krav att ”Breed by breed education” power 
point-presentationen av våra nationalraser måste skickas in till FCI snarast. 
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Uppdrogs till utbildningsavdelningen och Nina Karlsdotter att slutföra 
presentationerna. 
 
Vidare rapporterade ordföranden från The Kennel Club’s besök på SKK. 
 
 
b) Ledamöterna 
Fanns inget att rapportera. 
 
 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
Tävlings- och Utbildningschefen föredrog en ansökan om dispens från Gotlands 
Kennelklubb (GKK) gällande en domare som accepterat en inbjudan från GKK trots att 
domaren saknar auktorisation för att döma aktuella raser internationellt. 
 
DK tog del av ansökan och konstaterar att det strider mot gällande regler att acceptera 
en inbjudan om auktorisation saknas vid inbjudningstillfället. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
Paragrafen förklarades för omedelbart justerat. 
 
 
d) Sekreteraren 
Fanns inget att rapportera. 
 
 
e) Utbildningsavdelningen 
Fanns inget att rapportera. 
 
 

§37 Resultatrapport 

Resultatrapport för februari 2016 granskades och lades därefter till handlingarna. 

 
 

§38 Protokoll/Protokollsutdrag/information från 

a) Federation Cynologique Internationale (FCI) 

För kännedom fanns cirkulär; 
- 9/2016 med information från Kennel Association of the Republic of Macedonia 

(KARM) om att Slobodan Nasteski är avstängd som medlem och internationell 
domare under en period av fem år från och med 21 februari 2016 till och med 
21 februari 2021. Han tillåts heller inte att föda upp, anmäla eller visa hund på 
utställning eller prov under ovanstående period. 
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- 10/2016 med information från Asociación Eucuatoriana de Registros Caninos 

(AERCAN) att de den 15 december 2015 upphävt beslutet (cirkulär 2/2015) om 
uteslutning av Christian Jaim Vega Tapia som medlem och domare. 

 
För kännedom fanns; 

- Protokoll från FCI Show Judges Commissions möte den 30 januari 2016. 
- Protokoll från FCI Joint Meeting of the Shows and Show Judges Commissions 

möte den 31 januari 2016. 
- Cropped/docked dogs of breeds customarily cropped/docked. 
- Ny standard för dobermann från och med 1 augusti 2016. 

 
 

b) Nordisk Kennel Union (NKU) 

Fanns inget att rapportera. 
 
 

c) Centralstyrelsen (CS) 

Fanns protokollsutdrag från CS möte den 11 februari 2016. 
 
§4 c, Överklagan av DK-beslut i protokoll nr 4-2015, angående domare och ringträning. 
Mot bakgrund av de handlingar som presenterats i ärendet har CS inget att erinra mot 
hur DK har handlagt ärendet. 
 
DK noterade CS beslut. 
 
§5 SKK/SRD-K, b Protokoll nr 6-2015, angående SRD-Ks redogörelse för handläggning 
av ett ärende rörande videoklipp publicerat på Youtube/Facebook. 
CS har tagit del av redogörelsen och uttryckte följande: 

- Det är viktigt att visa omvärlden att SKK menar allvar med frågor som rör 
hundars hälsa på alla plan. 

- Ett bra förhållningssätt för framtiden är viktigt. 
- Det kan finnas fog för att se över de yttre ramarna för domarens ”fria skön” när 

det gäller den brakycefala problematiken. 
- Viktigt att vara aktiva i media när det finns fakta att redovisa. 

 
CS beslutade att ärendet ska vidarebefordras till SKK/DK som har att handlägga 
domarens agerande. Till ärendet ska läggas CS uttalande från styrelsemötet den 11 – 
12 november 2016. 
 
Uppdraget från CS att handlägga domarens agerande diskuterades noggrant och 
ingående av DK. DK konstaterar att utifrån nu gällande regler kan DK inte påvisa att 
domaren gjort sig skyldig till någon formell regelöverträdelse. Vidare konstaterar DK 
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att domaren dock borde ha varit mer tydlig i kritiken gällande den problematik som 
fanns i det här speciella fallet. 
 
Vidare diskuterades ramarna runt domarens ”fria skön”. DK beslutade att bordlägga 
frågan till DKs möte den 31 maj 2016. Uppdrogs till ledamöterna att fundera runt 
ämnet för att komma väl förberedda i frågan till mötet. 
 
 
Protokoll fanns från CS möte den 11 februari 2016. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentarer utöver kommentarerna till 
ovanstående protokollsutdrag. 
 
 

d) Utställningskommittén (UtstK) 

Protokoll fanns från UtsKs möte den 9 februari 2016. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
 

e) Arbetsgruppen för Standardfrågor (AG Standard) 

Protokoll fanns från AG Standards sammanträde den 16 december 2015. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentar. 
 
 

§39 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 
 
 

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

Beslutades att § 28 b samt 30 a inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
 

§41 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla för två givande dagar och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
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Justeras 
 
 
 
Mats Stenmark   Kjell Lindström 
 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 


