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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté tisdag 
2017-03-28. 
 
 

Närvarande ledamöter: 

Mats Stenmark (ordf), Johan Andersson, Karl-Erik Johansson, Nina Karlsdotter, Kjell 
Lindström, Ewa Widstrand, Carin Åkesson (§§ 26b - 39) 

Adjungerade:  

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

Protokoll 

Pia Wahlström 
 
 

§21 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och dagens möte förklarades öppnat. 
 
 

§22 Val av justeringspersoner 

Nina Karlsdotter valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 

§23 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 
 

§24 Föregående protokoll 

DKs protokoll nr 1-2017 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§25 Resultatrapport 

Resultatrapporten för februari 2017 granskades och lades därefter till handlingarna 
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Resultatrapporten för 2016 granskades. DK konstaterar att de stora kostnaderna ligger 
på domarutbildningen samt att budgeten för 2016 har hållits vilket är positivt.  
 
Resultatrapporten för 2016 kommer att ligga till grund för DKs budgetförslag inför 
verksamhetsperioden 2018-2019. 
 
 

§26 Kennelfullmäktige 

a) Rapport av KF-uppdragen från 2015 
DK gick igenom delegeringsordningen för kommittén och konstaterar att uppdragen i 
de prioriterade områdena ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdragen från 2015 
antingen är slutförda eller under arbete. 
 
Uppdrogs till Nina Karlsdotter att ta fram en rapport beträffande KF-uppdragen som 
ska delges DK innan den lämnas in till CS. Slutlig rapport ska lämnas till sekreteraren 
senast den 28 april. 
 
 
b) Budgetförslag för 2018 – 2019 
Som underlag för en diskussion inför budgetförslaget till 2018 – 2019 fanns budgeten 
för 2016 – 2017. 
 
DK gick igenom budgeten punkt för punkt och enades om ett förslag till budget för 
2018 – 2019 och uppdrog till sekreteraren att lämna förslaget till CS. 
 
 
c) Förslag/bidrag till Verksamhetsplan för 2018 – 2019 
DK diskuterade de olika förslagen till Verksamhetsplan för DK under 2018 – 2019. 
 
DK beslutades om ett förslag och uppdrog till sekreteraren att lämna in förslaget till 
CS. 
 
 
d) Förslag på lämpliga ämnen för workshop till fredagen den 29 september 
DK har inga förslag på ämnen till årets workshops. 
 
 
e) Övriga frågor/förslag som ska till KF för beslut 
DK konstaterar att de inte har några övriga frågor eller förslag som ska till årets KF för 
beslut. Vidare konstaterar DK att eventuella motioner som ska hanteras av DK ska 
mejlas ut till ledamöterna för hantering, då förslag till beslut ska lämnas till CS senast 
den 22 maj och DKs nästa möte inte är förrän den 14 juni.  
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Uppdrogs till sekreteraren att mejla ut eventuella motioner till DK. 
 
 

§27 Domarkonferenser 

Inga ärenden beträffande domarkonferenser fanns. 
 
 

§28 Domarfrågor 

a) Domares uppdrag, bedömning och uppträdande 
En skrivelse fanns från en utställare som blivit kontaktad av en domare som erbjuder 
sig att betala anmälningsavgiften till en utställning om utställaren lovar att ställa ut 
sin/sina hundar där domaren ska göra en aspiranttjänstgöring. Domaren ingår i ett 
utbildningsprogram på rasgruppen och saknar utbildningstillfälle på aktuell ras därav 
dennes fråga. 
 
DK diskuterade skrivelsen samt domarens yttrande och konstaterar att man som 
domare inte ska vända sig till enskilda hundägare för att ”ragga” hundar till ett 
utbildningstillfälle på utställning. Det man däremot kan göra är att vända sig till en 
klubb för att be om hjälp. 
DK ser det som ett mycket olämpligt agerande från domarens sida och uppmanar 
domare som känner sig osäkra på hur regelverket ska tolkas att kontakta DK eller SKKs 
kansli för att få klarhet innan man agerar. 
 
DK beslutade att uppdra till Nina Karlsdotter att ta ett personligt samtal med aktuell 
domare. Vidare beklagar DK att utställaren har känt sig förolämpad och besviken på 
grund av domarens agerande. 
 
 
b) Exteriördomare som inte haft uppdrag i Sverige sedan 1 januari 2014 

En lista fanns över svenska exteriördomare som inte haft domaruppdrag i Sverige 
sedan 1 januari 2014. 
 
DK gick igenom listan och uppdrog till kansliet att kontakta tio domare på listan. 
Vidare fanns information om svenska domare som flyttat till annat land, respektive bor 
del av året i annat land. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
c) Bestyrelserapporter 

Bestyrelserapporter, för eventuella åtgärder, fanns från länsklubbarnas utställningar 
mellan 1 – 8 januari 2017.  
 



  

SKK/DK nr 2-2017 
2017-03-28 

Sida 4/18 
 
 

 
DK konstaterade att inget i bestyrelserapporterna berörde DKs område. 
 
 

§29 Ansökningar 

a) Gruppallaroundauktorisation 
Fanns ansökan från Åke Cronander beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
5. 
 
DK beslutade att avslå ansökan.  
 
 
Fanns ansökan från Helene Björkman beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 8. 
 
DK beslutade att avslå ansökan.  
 
 
Fanns ansökan från Joakim Ohlsson beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
9. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan.  
 
 
Fanns ansökan från Gunilla Skallman beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
2. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan.  
 
 
b) Följdauktorisation 

Ansökan fanns från Bo Wiberg beträffande följdauktorisation för rasen bouvier des 
ardennes. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 

Ansökan fanns från Olle B Häggkvist beträffande följdauktorisation för raserna sabueso 
espanol, foxhound, harrier, american foxhound. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
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Ansökan fanns från Sarah Häggkvist beträffande följdauktorisation för raserna sabueso 
espanol, serbski gonic, istrski kratkodlaki gonic, foxhound, harrier, american foxhound,  

 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
c) Resestipendium 
Ansökan fanns från Petra Junehall beträffande resestipendium för att besöka 
Amerikanska Cockerklubbens årliga specialutställning den 19 – 23 oktober 2017 i 
Kalifornien, USA 
 
DK beslutade att bevilja ansökan med 5 000 kr som utbetalas efter att en 
reseberättelse inkommit till DK för godkännande. 
 
 

§30 Raskompendier 

Meddelades att västsibirisk lajka och östsibirisk lajka är godkända och därmed kan 
bidraget om 3 000 kr betalas ut till klubben. 

 
 

§31 SRD 

Inga ärenden fanns. 
 
 

§32 Övriga skrivelser 

En skrivelse fanns från Monica Algotsson beträffande storleken på japansk spets. 
Vidare önskar hon ett förtydligande om vad som gäller beträffande den nya 
skrivningen om syftet med utställningar i Utställnings- och Championatreglerna i 
kapitlet ”Särskilda regler för utställningar”. 
 
Beträffande storleken på japansk spets hänvisar DK till aktuell ras- och specialklubb 
som äger frågan. Vidare uttalar DK att ingen förändring av domarens bedömning 
kommer att ske på grund av den nya skrivningen i Utställnings- och 
Championatreglerna beträffande syftet med utställningar. Skrivningen belyser inget 
nytt utan har gällt tidigare men inte uttryckligen stått med i reglerna. 
 
 

§33 Arbetsgrupper 

a) Arbetsgruppen för "Förändrade rutiner vid inbjudan av exteriördomare från andra 
länder" 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4Ojc4ODRiNmQ2NDJkYWFkOWY
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Ordföranden informerade att instruktionerna beträffande den nya rutinen för inbjudan 
av utländska exteriördomare har gått ut till läns-, special- och avtalsansluten rasklubb 
tillsammans med blanketten ”Curriculum vitae for judging in Sweden. 
 
Uppdraget från KF 2015 är därmed avslutat och arbetsgruppen läggs därmed ner. 
 
DK noterade informationen 
 
 
b) Arbetsgruppen för "Utformning av innehållet i distansutbildningar 
för exteriördomare" 
Johan Andersson presenterade ett utkast till en ny projektbeskrivning för 
arbetsgruppen. Vidare framförde Johan Andersson ett önskemål om att få utöka 
arbetsgruppen med en eller flera ledamöter. 
 
DK diskuterade projektbeskrivningen och beslutade att godkänna den efter några små 
tillägg. Förslag togs även fram på personer som ska tillfrågas för att utöka 
arbetsgruppen. Uppdrogs till Johan Andersson att tillfråga föreslagna personer. 
 
 
c) Arbetsgruppen för "Traditionella exteriördomarkonferenser" 
Kjell Lindström rapporterade att arbetet i arbetsgruppen flyter på. På förekommen 
anledning kommer Kjell Lindström att kontakta de av DK utsedda kontaktpersonerna 
för domarkonferenserna och be dem uppmärksamma klubbarna på att de ska följa de 
framtagna checklistorna noggrant inför konferenserna. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
d) Arbetsgruppen för "Alternativa exteriördomarkonferenser" 
Fanns inget nytt att rapportera. 
 
 
e) Arbetsgruppen för "Generella Domarkonferensen den 24 - 25 februari 2018 
Kjell Svensson rapporterade från det första gemensamma mötet med de mindre 
arbetsgrupperna från DK (sammankallande) AG SRD och KHM som hölls den 25 januari 
samt att nästa möte hålls den 18 maj 2017. 
 
Vidare rapporterades att representanter från NKU ska bjudas in. 
 
För kännedom fanns minnesanteckningarna från mötet den 25 januari 2017. 
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f) Arbetsgruppen för "Genomlysning av preparandkursen" 
Nina Karlsdotter rapporterade från arbetsgruppens möte den 2 januari 2017. 
 
DK för en diskussion utefter de minnesanteckningar som finns från arbetsmötet och 
har några små synpunkter på de förändringar som arbetsgruppen föreslår. I övrigt 
konstaterar DK att arbetsgruppen genomfört en bra och genomtänkt belysning av 
utbildningen och ser fram emot det justerade förslaget från arbetsgruppen. 
 
 
g) Arbetsgruppen för "Genomlysning av domarutbildningen" 
Karl-Erik Johansson rapporterade att arbetsgruppen nu är fulltalig och består, förutom 
honom själv, av följande personer; Henrik Johansson, Mikael Nilsson och Nina 
Karlsdotter.  
 
Ett första möte kommer att ske inom kort. 
 
 

§34 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildning 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 1, 2, 5 har kommit från 
Sonny Ström. 

DK beslutade att föreslå Sonny Ström att börjar med grupp 1 där det saknas minst 
antal raser. Vidare konstaterar DK att man inte kan utbilda sig på flera grupper 
samtidigt. Till kontaktperson utsågs Carin Åkesson. 

 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 8 har kommit från 
Maritha Östlund-Holmsten. 

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

 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 5 har kommit från Mikael 
Nilsson. 

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

 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 10 har kommit från Arvid 
Göransson. 

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

 
För kännedom fanns lista över godkända ansökningar om att få genomföra 
gruppallroundutbildning. 
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b) Allrounddomarutbildning 
Utbildningsavdelningen rapporterade att utbildningsdagen för grupp 3 genomfördes 
den 23 februari med Dan Ericsson som lärare. De tre domarna i 
allrounddomarutbildningen samt tre domare som är i eller slutfört sin 
gruppallroundutbildning i grupp 3 deltog. 
 
Vidare rapporterade utbildningsavdelningen att den 20 april kommer utbildningsdagen 
för grupp 7 med Ann Carlström som lärare att hållas. Detaljerna kring utbildningsdagen 
för grupp 6 är inte klara ännu. 
 
De obligatoriska utbildningsdagarna räknas enbart som elevtjänstgöring för de som 
ingår i allrounddomarutbildningen. 
 
 
c) Preparandkurs 
DK diskuterade personer som ska tillfrågas att vara lärare vid Preparandkursen den 3 – 
8 juni 2018 samt att minst två ”trainees” måste utses. 
 
Beslutades att uppdra till utbildningsavdelningen att tillfråga lärarteamet från 
preparandkursen 2016. Vidare uppdrogs till DK att mejla förslag på ”trainees” till 
sekreteraren senast den 1 juni för handläggning på DKs möte den 14 juni. 
 
 
Underlag fanns för diskussion inför eventuell prioritering av raser/rasgrupper till 
preparandkursen 2018. 
 
DK konstaterar att det inte finns behov för en riktad utbildning 2018. Däremot visar 
underlaget på att domarkåren börjar bli till åren kommen. DK ser därför gärna att även 
yngre personer söker till domarutbildningen. 
 
 
d) Elev- aspiranttjänstgöring/domare & examinationer/examinatorer 
Skrivelse fanns från Västra Kennelklubben beträffande elev- och aspiranttjänstgöring i 
ringarna och arrangörens rätt att vid behov säga nej redan vi 70 hundar eller begränsa 
till en elev/aspirant i ringen per tillfälle. Frågeställning fanns också om möjligheten att 
använda outnyttjade reservdomare som examinatorer för att komma igång tidigare 
under dagen med examinationer. 
 
DK konstaterar att man kan, enligt reglerna, som arrangör säga nej även om det är 
under 80 hundar anmälda i ringen. Möjligheten finns för att arrangören ska kunna 
neka elev-/aspiranttjänstgöring om t ex domaren dömer långsamt eller inte är helt kry 
etc.  
 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjI3NzYyMTc0N2I5OTRkNTA
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjI3NzYyMTc0N2I5OTRkNTA
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OmZmMzgxMjc5ODE4ZDEzOQ


  

SKK/DK nr 2-2017 
2017-03-28 

Sida 9/18 
 
 

 
Vidare konstaterar DK att det är möjligt att använda en reservdomare som examinator 
dock kan examinationen inte genomföras före bedömningen då reservdomare kan 
med kort varsel få hoppa in och döma. I Regler och riktlinjer för utbildning av 
exteriördomare står det att examinationer ska ske efter bedömningen för aktuell ras.  
 
DK tackar i övrigt för synpunkterna. 
 
 
Utbildningsavdelningen rapporterar att kontakt med klubbarna för de berörda raserna 
tagits beträffande utbildning av examinatorer/aspirantdomare för brakycefala raser. 
Svar har inkommit från alla utom två klubbar. 
 
Uppdrogs till utbildningsavdelningen att påminna de två klubbar som inte inkommit 
med ett namn på domare som ska samverka med Åke Hedhammar om att ta fram 
utbildningsmaterial till utbildningen av examinatorer/aspirantdomare för brakycefala 
raser. 
 
 
Fransk Bulldogg Klubb har inkommit med namn på sju domare som de önskar lägga till 
som examinatorer/aspirantdomare för fransk bulldogg. 
 
DK beslutade att stryka ”svenska gruppallarounddomare” på listan över 
examinatorer/aspirantdomare för fransk bulldogg nu när det finns tio namngivna 
domare. 
 
 
e) Statistik 
För kännedom fanns; 

 Snitt antal hundar per ras per utställning 2016 (läns- och specialklubb) 

 Utställningsstatistik 2014 – 2016 - Fem största raserna per grupp  

 Raser i Sverige per den 1 januari 2017 
 
DK tog del av informationen. 
 
 
f) Avslag - Utökning av rasregister 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om att 
få utöka sitt rasregister. 
 
 
g) Övrigt 
För kännedom fanns en lista över domare som har raser kvar i grundutbildningen. 
 
DK tog del av informationen, därefter lades listan till handlingarna. 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4Ojc0MWYxMzIzNjUxM2I3Njc
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjYxMmJkMzkxM2RlZjFhZjg
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4Ojc0MjEyMDNjZWY1NGFhODc
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjZmZjhkNjgwMjM3ZWE5OWY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjVkMDNiMjQzYjA5NjU1NGE
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För kännedom fanns en rapport från Svenska Domarföreningens (SDF) första 
domarträff i Lokalområde Närke/Värmland med omnejd. 
 
DK tackar för rapporten som därefter lades till handlingarna. 
 
 

§35 Redovisning av DK/VU 

a) VU-beslut sedan DKs möte den 26 januari 2017 

DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- godkänna genomförd utbildning för Åke Cronander i grupp 5 i 
gruppallroundutbildningen, dock ska han döma flera av raserna i gruppen innan 
han kan utnämnas till gruppallrounddomare. 

- godkänna ansökan från Charlotta Mellin om att få utöka sitt rasregister med 
dogo canario. Klubben är en avtalsansluten rasklubb i steg 1 vilket gör att DK 
tar beslut i frågan. 

- godkänna utbildningen enligt den särskilda utbildningsplanen för grupp 3 i 
allroundutbildningen för Eva Nielsen, och därmed beslut om att auktorisera 
henne som gruppallrounder för grupp 3. 

- godkänna genomförd utbildning för Lisa Molin i grupp 9 i 
gruppallroundutbildningen, dock ska hon döma flera av raserna i gruppen innan 
hon kan utnämnas till gruppallrounddomare. 

 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Gunilla Albrigtsen  dvärgpinscher 
 
Johnny Andersson pyrenéerhund 
 
Carina Andersson-Rapp coton de tuléar 
 
Åsa Andersson kromfohrländer 
 fransk bulldogg 
 
Anna Lena Angeria griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon 
 dalmatiner 
 
Christina Bjerstedt-Ohlsson dansk-svensk gårdshund 
 
Åke Cronander hälleforshund 
 svensk vit älghund 
 
Thomas Eriksson kleiner münsterländer 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjY4ZTFlOTExYzg0NmZjNTE
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 korthårig vorsteh 
 strävhårig vorsteh 
 
Svante Frisk finsk spets 
 norrbottenspets 
 hälleforshund 
 norsk älghund, grå (gråhund) 
 svensk vit älghund 
 östsibirisk lajka 
 
Marie Gadolin parson russell terrier 
 
Henrik Härling perro de aqua espanol 
 
Petra Högberg finsk spets 
 norrbottenspets 
 
Sjoerd Jobse barbet 
 irländsk vattenspaniel 
 lagotto romagnolo 
 perro de agua espanol 
 
Susanna Johansson cane corso 
 
Petra Junehall irländsk vattenspaniel 
 
Eva Jönsson jämthund 
 norsk älghund, svart 
 rysk-europeisk lajka 
 svensk vit älghund 
 västsibirisk lajka 
 
Annelie Karlsson sussex spaniel 
 
Eva Liljekvist Borg skotsk terrier 
 norrbottenspets 
 norsk älghund, grå (gråhund) 
 petit basset griffon vendéen 
 
Charlotta Mellin leonberger 
 pyreneisk mastiff 
 
Anna-Lena Munkvall yorkshireterrier 
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Jens Myrman norsk buhund 
 
Eva Nielsen airedaleterrier 
 
Mikael Nilsson akita 
 japansk spets 
 shiba 
 
Sara Nordin keeshond 
 prazský krysarík 
 shih tzu 
 
Joakim Ohlsson jack russell terrier 
 
Bo Paulsson västsibirisk lajka 
 
Patric Ragnarson hälleforshund 
 svensk vit älghund 
 

Gunilla Skallman tax (samtliga hårlag och storlekar) 

 västsibirisk lajka 
 
Cathrin L Westin mastiff 
 
Karin Ögren grosser schweizer sennenhund 
 

Maritha Östlund-Holmsten perro de agua espanol 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Anne-Chaterine Edoff dvärgpinscher 
 schnauzer (p/s + sv) 
 

Svante Frisk finsk lapphund 
 svensk lapphund 
 stabijhoun 
 

Sjoerd Jobse nova scotia duck tolling retriever 
 

Martin Johansson bullterrier / miniatyrbullterrier 
 cairnterrier 
 dandie dinmont terrier 
 skotsk terrier 
 west highland white terrier 
 yorkshireterrier 
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Theres Johansson basset hound 
 
Annelie Karlsson collie (korth + långh) 
 
Eva Liljekvist Borg cairnterrier 
 west highland white terrier 
 drever 
 engelsk setter 
 pointer 
 
Charlotta Mellin bolognese 
 
Lisa Molin griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon 
 
Eva Nielsen briard 
 schipperke 
 cane corso 
 dogue de bordeaux 
 sankt bernhardshund (korth + långh) 
 american staffordshire terrier 
 lakelandterrier 
 engelsk setter 
 pointer 
 stabijhoun 
 
Mikael Nilsson cairnterrier 
 
Birgitta Svarstad norsk älghund, grå (gråhund) 
 nova scotia duck tolling retriever 
 
Cathrin L Westin chihuahua (korth + långh) 
 
Maritha Östlund-Holmsten amerikansk cocker spaniel 
 flatcoated retriever 
 portugisisk vattenhund 
 
Auktorisationer, raser i grundutbildningen;  
 
Agneta Doverholt irländsk varghund 
 
Anna Friberg malteser 
 
Markus Gisslén shih tzu 
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Joel Lantz chihuahua (korth + långh) 
 king charles spaniel 
 
Maria Lindström grand danois 
 
Jenny Öhqvist shetland sheepdog 

 

 

§36 Ledamöternas uppdrag 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
 
Nr2/2016 
§ 28 c  Tillfråga Monika Stavenborn om hon har förslag på trainee till 

anatomidelen på förberedande kurserna 2017. 
 

 Monika Stavenborn har inkommit med förslag på trainee som är tillfrågad 
och har tackat ja. 

 

Nr4/2016 
§ 71 d  Ta fram ett förslag om ersättning i likhet med elev- och 

aspiranttjänstgöring vid deltagande på alternativa domarkonferenser. 
Förslaget i sin helhet ska sedan lämnas till VU för beslut. 

 
Nina Karlsdotter rapporterade att uppdraget är klart och DK har godkänt det. 

 

Nr 1/2017 
§ 12 a Kalla till uppstartsmöte i Arbetsgruppen som ska granska domare från 

icke listade länder. 
 

 Tävlings- och utbildningschefen rapporterade att uppdraget slutförts 
samt att arbetsgruppen har haft mötet. 

 

§ 13 b  Tillfråga, av DK, föreslagna lärare samt bjuda in de domare som är 
i/avslutat en gruppallroundutbildning i aktuella grupper till 
utbildningsdagar i respektive grupp. 

 
 Utbildningsavdelningen rapporterar att uppdraget är slutfört. 
 
 

§37 Information från DK & kansli 

a) Ordföranden 
Ordföranden rapporterade från sitt deltagande vid FCI Show Commission, FCI Show 
Judges Commission och Joint Meeting i Sochi den 4 – 5 februari 2017. 
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b) Ledamöterna 
Inget fanns att rapportera. 
 
 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
Tävlings- och utbildningschefen informerade om de sammanställningar, som fanns för 
kännedom till DK, beträffande fördelningen mellan nordiska och utomnordiska domare 
på länsklubbsutställningar. 
 
För kännedom fanns en sammanställning över utvecklingen av kvalitetsprissättning 
under åren 2011 till 2016. Konstaterades att det inte är så stora förändringar i 
prissättningen men det finns dock en tydlig trend beträffande utdelandet av ck och 
excellent som ökar och very good och good som minskar. 
 
 
Vidare visades en mätsticka som SKK är intresserad av att ta in i sortimentet som 
komplement till den befintliga mätstickan. 
 
DK tittade på den nya mätstickan och uttalar att de helst vill ha den varianten av 
mätsticka som även kan, förutom höjd, mäta längd och bröstbredd. 
 
DK beslutade att föreslå SKK att ta in några provexemplar och låta några domare testa 
mätstickan. 
 
Slutligen informerades om att tre nya raser, miniature american shepherd, treeing 
walker coonhound och épagneul de saint-usuge, har erkänts av NKU. 
 
 
d) Sekreteraren 
Inget fanns att rapportera. 
 
 
e) Utbildningsavdelningen 
Utbildningsavdelningen rapporterade att lokal för höstens Anatomi och 
bedömningskurser kommer att delas upp mellan SKKs nya kansli i Rotebro (fredag) och 
Upplands Väsbys Hundsportscentrum (lördag och söndag). 
 
 

§38 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från 

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

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjUwOWNkMDczNmIxOGE0MTE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjUwOWNkMDczNmIxOGE0MTE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjU5NTBmNWU5MjQ2YzhlOTU
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- 2/2017 med information från Ukrainian Kennel Union att Mariia Gvozdievas 

avstängning som internationell FCI domare upphörde från och med den 16 
januari 2017. 

- 3/2017 med en uppdaterad lista från Kinoloski Savez u Bosni i Hercegovini över 
deras domare som är tillåtna att dela ut cacib utanför Bosnien-Herzegovinia. 

- 4/2017 med information från FCI General Committee beträffande tidigare 
cirkulär 35, 36, 37/2016 gällande tre domare som vill överföra sina 
auktorisationer till ett annat FCI-land. 

o I Vyguzov från Russian Kynological Federation till Kennel Club of 
Montenegro – Inget beslut ännu. 

o F Leung från Hong-Kong Kennel Club till China Kennel Union – Godkänt 
o Y Nagler från Israel Kennel Club till Asociatia Chinologica Romana – 

Flytten godkänns inte och domarens avstängning kvarstår. 
 
För kännedom fanns; 

- Dagordning från FCI Show Judges Commission 
- Avtal mellan FCI och The Kennel Club, med en liten justering i en formulering i 

det nya avtalet men betydelsen är densamma. 
 
 
b) Nordisk Kennel Union (NKU) 
Protokoll fanns från NKUs möte den 23 februari 2017 
Ordföranden rapporterade från mötet, därefter lades det till handlingarna. 
 
c) Centralstyrelsen (CS) 
Protokoll fanns från CS möte nr 1-2017 
 
Protokollsutdrag från CS möte den 3 februari 2017 
§4 SKK/DK,  

b) § 93 b) - Arbetsgruppen för ”utformning av innehållet i 
distansutbildning för exteriördomare” 
CS diskuterade arbetsgruppen förslag om att utveckla en domarportal där 
man samlar material som rör domare/domarutbildning för svenska 
domare.  
 
CS uttryckte att det bör finnas potential för att utveckla en 
”utställningsportal” med olika rum, t.ex. en för ringsekreterare, CUA och 
liknande. Embryot till detta finns idag på SKKs webbplats men går att 
utveckla vidare.  
 
CS beslutade uppdra till VD att bilda en arbetsgrupp med SKK/DK och 
SKK/UtstK som sakägare till projektet. Samråd ska även ske med SKK/UK.  
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjM4ZjEyOGUyMWI0ZDlhZTU
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjExZjM1Mjc3OTA4ZDUwZjE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjU4MjlkMmY2YThjZjRiNTQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjUzNDQ5ZWE5YjkyNWY4YmU
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjMzZjNhNDEwZGJiZTA4ZDM
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjI0YjE2NzkxYmI4NGIyYzg
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjM0OTM5MmU5YTExZTg4Yzc
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DK noterade protokollsutdraget och konstaterar att DKs arbetsgrupp för ”utformning 
av innehållet i distansutbildning för exteriördomare” har börjat utforma 
domarportalen och fortsätter sitt arbete i väntan på att VD ska bilda en arbetsgrupp 
enligt CS protokollsutdrag.  
 
Protokollsutdraget lades därefter till handlingarna. 
 
 
d) Utställningskommittén (UtstK) 
Protokoll fanns från UtstK möte nr 1-2017. 
DK tog del av protokollet som därefter lades till handlingarna. 
 
 
e) Kommittén för Hundars Mentalitet (KHM) 
Inget protokoll fanns från KHM. 
 
 
f) Arbetsgruppen för Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (AG SRD) 
Minnesanteckningar fanns från möte 1-2017 
DK tog del av minnesanteckningarna som därefter lades till handlingarna. 
 
 
g) Arbetsgrupp för Standardfrågor (AG Standard) 
Protokoll fanns från möte nr 1-2017 
DK tog del av protokollet som därefter lades till handlingarna.  
 
 

§39 Övriga frågor 

Datumet för DKs möte nr 4 2017 samt det gemensamma mötet med UtstK har ändrats 
på grund av att SKKs kansli ska flytta i månadsskiftet augusti/september. Nytt datum 
för det gemensamma mötet är den 11 september och DKs möte den 12 september 
2017. Årets sista möte hålls den 26 oktober 2017. 
 
 

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

DK beslutade att § 28 a inte får delges innan protokollet är justerat. 
 
 

§41 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjY4MWRjN2Q4YjRhOTJjZmI
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjMzOGIwNjM1MzE2NGFhN2Y
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjJmZWZiOTlmMTlkZjAzNzA
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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. 
 


