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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté torsdag 
2015-10-29. 
 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Mats Stenmark (ordf), Kenneth Eliasson (§§ 84 – 94), Karl-Erik Johansson, Nina 
Karlsdotter, Ewa Widstrand, Carin Åkesson 
 

Adjungerade:  

Kjell Svensson (Tävlings- & utbildningschef), Ulrika Henriksson 
(Utbildningsavdelningen) 
Moa Persson och Maria Lönnhammar § 91 h 
 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 
 

§84 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade samtliga varmt välkomna till årets sista DK-möte och förklarade 
därefter mötet för öppnat. 
 
 

§85 Val av justeringspersoner 

Karl-Erik Johansson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 

§86 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes efter att ordföranden informerade att Moa Persson och 
Maria Lönnhammar kommer att delta under § 91 h ”Projektutbildning för 
brakycefaliska raser”. 
 
DK noterade informationen. 
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§87 Föregående protokoll 

DKs protokoll nr 4-2015 godkändes och lades till handlingarna 

 
 

§88 Kennelfullmäktige (KF) 

a)  Rapport från KF 
Ordföranden rapporterade från KF som var en fullspäckad helg i god anda.  
 
Vidare informerade ordföranden att DK fått ett uppdrag från KF gällande förändrade 
rutiner vid inbjudan av exteriördomare från andra länder. 
 
I uppdraget till DK ingår att upprätta en positiv lista över länder som läns- och 
specialklubbar fritt kan bjuda in domare ifrån då deras nuvarande domarutbildning 
håller en erforderlig kvalitetsnivå. 
 
För domare från länder som inte är listade ska klubben först få ett godkännande från 
DK innan man har rätt att bjuda in denna domare. 
 
Dessa principer och rutiner ska börja gälla från och med den 1 januari 2017. 
 
DK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp på mötet den 27 januari 2016. Ordföranden 
uppmanade ledamöterna att redan nu börja fundera på hur detta uppdrag ska utföras 
på bästa sätt. 
 
 
b)  Rapport från Work Shop - Kvalitetssäkring av svenska exteriördomare 
För kännedom fanns power pointen samt minnesanteckningarna från work shopen 
den 2 oktober 2015 i samband med KF för genomgång och diskussion. 
 
Ordföranden och sekreteraren rapporterade från work shopen som hade ca 20 – 25 
deltagare. 
 
Minnesanteckningarna gicks igenom. DK tackar för de synpunkter och förslag som kom 
fram på work shopen. Konstaterades att flera förslag och synpunkter är intressanta för 
DK att arbeta vidare med framöver. 
 
 

§89 Arbetsgrupper 

a)  Utveckling av aspirantdomare 
Karl-Erik Johansson rapporterade om vad arbetsgruppen hittills kommit fram till. Ett 
förslag ska vara klart till DKs nästa möte i januari. 
 
DK noterade informationen. 
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§90 Domarkonferenser 

a)  Framtidens domarkonferenser 
DK diskuterade hur man ska implementera Arbetsgruppen för framtidens 
domarkonferensers slutsatser gällande exteriördomarkonferenserna framöver. 
 
DK beslutade att tillsätta en; 

 Resursgrupp för traditionella exteriördomarkonferenser 

 Arbetsgrupp för att utforma innehållet i digitala distansutbildningar för 
exteriördomare. 

 Arbetsgrupp för alternativa exteriördomarkonferenser 
 
Resursgruppen och arbetsgrupperna ska tillsättas på DKs möte den 27 januari 2016. 
Uppdrogs till ledamöterna att ta fram förslag på personer som kan vara lämpliga att 
ingå i resurs-/arbetsgrupperna. Aktuella personer bör vara tillfrågade till nästa möte. 
 
Uppdrogs till Nina Karlsdotter med Kjell Svensson som kansliresurs att arbeta fram ett 
förslag till uppdragsbeskrivning för de tre arbetsgrupperna. 
 
Uppdrogs till Kenneth Eliasson med Ulrika Henriksson som kansliresurs att revidera 
regelhäftet för exteriördomarkonferenser. 
 
 
b)  Domarkonferenser 2018 
Ewa Widstrand rapporterade från sitt uppdrag att kontakta Svenska Polarhundklubben 
(SPHK), Svenska Lapphundklubben (SLK) och Svensk Isländsk Fårhund Klubben (SIFK) 
beträffande ett samarbete mellan klubbarna för att genomföra en 
exteriördomarkonferens. 
 
DK diskuterade förutsättningarna för exteriördomarkonferensen och konstaterade att 
för att kunna genomföra en ekonomiskt försvarbar konferens bör klubbarna 
samarbeta med varandra. Uppdrogs till Ewa Widstrand att åter ta kontakt med 
klubbarna och försöka få till ett samarbete under helgen den 7 – 8 april 2018. 
 
 

§91 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildningen 
Utbildningsavdelningen har sammanställt en lista angående hur det ser ut över tid i 
praktiken gällande gruppallroundutbildningen. 
 
DK tog del av informationen och konstaterar att i vissa delar bör utbildningen ses över 
och eventuellt justeras. 
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Listan över godkända ansökningar till gruppallroundutbildningen fanns för kännedom. 
 
 
b)  Allrounddomarutbildningen 
Utbildningsavdelningen informerade om läget i utbildningen för Benny Blid von 
Schedvin och Torbjörn Skaar. 
 
DK konstaterade att de snart kommer att vara klara med sin allrounddomarutbildning. 
 
 
c) Rekrytering av namnförslag inför kommande allrounddomarutbildning 
DK diskuterade förutsättningarna för att ta fram ett väl genomarbetat förslag till CS. 
 
Uppdrogs till utbildningsavdelningen att ta fram en lista över svenska exteriördomare 
som varit auktoriserade i minst tio år samt dömt ett större antal hundar för att ha som 
underlag vid nästa möte. Listan ska dock skickas ut till ledamöterna så snart som 
möjligt. 
 
 
d)  Preparandkursen 2016 
För kännedom fanns utvärderingar från SKKs centrala kurs i Anatomi samt Regler och 
Bedömning för blivande exteriördomare som hölls den 4 – 6 september samt 2 – 4 
oktober 2015. 
 
För kännedom fanns lista över deltagarna vid SKKs Centralprov i Anatomi samt Regler 
och bedömning den 17 oktober 2015. 
 
Sista ansökningsdag till Preparandkursen är den 16 november 2015. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
DK beslutade att DKs ordförande, Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson samt 
ytterligare en person som namngavs ska ingå i uttagningsgruppen inför 
preparandkursen. Uppdrogs till ordföranden att kontakta aktuell person för att höra 
om denne vill ingå i uttagningsgruppen. Förslag på ersättare i händelse av att någon i 
uttagningsgruppen får förhinder diskuterades. Uppdrogs till ordföranden att kontakta 
berörda personer. 
 
 
e)  Utökning av rasregister 
Skrivelse fanns angående en ansökan från domaren Petra Junehall att få påbörja 
tjänstgöringen för Svenska Polarhundklubbens (SPHK) raser trots att SPHKs alla 
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rasklubbar inte beviljat ansökan innan domaren deltagit vid ett arbetsprov. Domaren 
har inte erhållit något svar från SPHK ännu. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. DK konstaterar att man inte kan påbörja en 
vidareutbildning innan specialklubben har gett sitt bifall. DK vill dock påminna om att 
man alltid kan göra passiva elevtjänstgöringar under förutsättning att berörd domare 
och arrangör ger sitt bifall. Uppdrogs till utbildningsavdelningen att efterlysa yttrandet 
från SPHK.  
 
 
Skrivelse fanns från domaren Marie Callert som ansökt till Svenska Terrierklubben 
(SvTek) att få utöka sitt rasregister med raserna yorkshireterrier och silkyterrier. Svar 
har inte kommit från SvTek inom föreskriven tid, trots påminnelse från både aktuell 
domare samt SKK kansli. 
 
DK beslutade att bevilja Marie Callerts ansökan om att utöka sitt rasregister på raserna 
yorkshireterrier och silkyterrier, då SvTek inte lämnat besked inom föreskriven tid trots 
påminnelse. 
 
För kännedom fanns avslag från specialklubb beträffande domares ansökan om att få 
utöka sitt rasregister. 
 
 
f)  Skrivelse från Sonny Ström beträffande auktorisation 
Skrivelse fanns från domaren Sonny Ström med en önskan om omprövning av beslut 
att underkänna hans aspiranttjänstgöring på hovawart i Sundsvall den 11 oktober 2015 
på grund av för lågt antal deltagande hundar. 
 
DK beslutade att avslå ansökan beträffande omprövning av tidigare beslut. 
 
 
g)  Svar från Svenska Domarföreningen beträffande skrivelse från Domare i 

Väst 
Skrivelse fanns från Svenska Domarföreningen (SDF) med svar beträffande Domare i 
Västs skrivelse till DKs möte nr 4-2015 med idéer om aktivering av regional/lokal 
vidareutbildning genom seminarier och därpå efterföljande examinationer. SDF ställer 
sig positiv till Domare i Västs förslag och föreslår DK att de tillsammans utarbetar 
villkor/riktlinjer och förslag till kvalitetssäkring av sådana arrangemang. 
 
DK tog del av SDFs skrivelse och beslutade att tillfråga SDF om de vill utse en 
representant att ingå i DKs Arbetsgrupp för alternativa domarkonferenser som ska 
tillsättas på DKs möte den 27 januari 2016. 
 
 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjRkM2YzOTUxNmI2N2RmYTM
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjY3OGIyMDc0ZGU3YTMyNTE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjY3OGIyMDc0ZGU3YTMyNTE
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h)  Projektutbildning på brakycefaliska raser 
DK hälsade Moa Persson och Maria Lönnhammar välkomna till mötet för att 
presentera upplägget för deras förslag om utbildning på de brakycefaliska raserna 
mops, engelsk bulldogg och pekingese (enligt § 70 d möte 4-2015). 
 
I korta drag kommer utbildningen att hållas som rasseminarium för exteriördomare 
med ca 2 – 3 timmars genomgång per ras som sedan avslutas med examination. 
Seminarierna är öppna för både nya och gamla domare på raserna. Seminarierna hålls 
av två erfarna domare/uppfödare av rasen. SRD-perspektivet ska visas med både 
korrekta hundar och hundar behäftade med SRD-problematiken för att lättare kunna 
specificera gränserna. Tanken är att seminarierna kommer att hållas på olika ställen i 
landet. Det första tillfället är planerat i anslutning till My DOG i Göteborg 7 – 10 januari 
2016. 
 
Examinationsteamen ska fastställas av DK. 
 
DK diskuterade upplägget samt ekonomin runt seminarierna. DK ser mycket positivt på 
initiativet då det ligger helt i linje med DKs amibition. 
 
DK beslutade att bifalla ansökan om att få arrangera rasseminarium för mops och 
engelsk bulldogg med vidföljande examinationer efter seminarierna vid My DOG i 
Göteborg den 7 – 10 januari 2016. DK önskar dock få in en utvärdering efter 
utbildningstillfället för att kunna ta ett definitivt beslut om att fortsatt genomföra fler 
utbildningar enligt denna modell. 
 
 

§92 Ansökningar 

a)  Gruppallroundutbildning 

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 5 har kommit från Annica 
Uppström. 

DK beslutade att bevilja ansökan. Till handledare utsågs Ewa Widstrand. 

 
 

b)  Gruppallroundauktorisation 

Fanns ansökan från Birgitta Svarstad beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 
1 och 2. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 

 

Fanns ansökan från Jahn Stääv beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 1. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
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Fanns ansökan från Eva Liljekvist-Borg beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 8. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 

c)  Följdauktorisation 

Ansökan fanns från Petra Junehall beträffande följdauktorisation för raserna irländsk 
vattenspaniel, barbet och wachtelhund. 

 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 

Ansökan fanns från Mats Jonsson beträffande följdauktorisation för raserna hokkaido, 
kai, korea jindu dog, shikokko, canaan dog och thai ridgeback dog. 

 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 

Ansökan fanns från Sonny Ström beträffande följdauktorisation för rasen chodsky pes. 

 
DK beslutade att bevilja ansökan. 
 
 

§93 Domarfrågor 

a) Domarens bedömning och uppträdande 
Två skrivelser fanns från utställare av rasen keeshond med synpunkter beträffande en 
domares bedömning samt uppträdande vid Västra Kennelklubbens utställning i 
Backamo den 28 augusti 2015.  
 
DK tog del av skrivelserna och konstaterar att ordföranden redan har varit i kontakt 
med aktuell domare för ett samtal om händelserna i Backamo. Därefter lades 
skrivelsen till handlingarna. 
 
 
Skrivelse fanns från Finska Kennelklubbens kommitté för utställningar och 
exteriördomare (FKK) beträffande en svensk domare som studerat 
utställningskatalogen vid ringside före aktuell domare ska döma en gruppfinal. 
 
DK tar del av FKKs skrivelse samt aktuell domares yttrande. DK konstaterar att det är 
olyckligt att domaren studerat katalogen innan dennes bedömning för dagen är 
avslutad. DK konstaterar vidare att man inte kan utläsa av katalogen vilka hundar som 
kommer att delta i en gruppfinal. Därefter läggs skrivelsen till handlingarna utan vidare 
åtgärd. 
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Två skrivelser fanns från utställare av rasen schäfer med synpunkter på 
tillvägagångssättet när domaren mäter en av hundarna samt domarens uppförande 
mot en av utställarna. 
 
DK tar del av skrivelserna samt domarens yttrande och konstaterar att domaren borde 
ha angivit mätresultatet på kritiken men att priset ska kvarstå. Vidare beklagar DK att 
utställaren har upplevt domaren som otrevlig när denne ber henne lämna ringen på 
grund av att hennes hund stört de andra hundarna i ringen. Därefter lades skrivelserna 
till handlingarna utan åtgärd. 
 
 
b) Bestyrelserapporter 

Fanns bestyrelserapporter från länsklubbars utställningar mellan 29 augusti och 13 
september 2015 för eventuella åtgärder.  
 
DK fann att en domare genomfört en passivelevtjänstgöring vid en 
länsklubbsutställning utan att ha kontaktat arrangören enligt gängse regler. 
Arrangören yrkar på att tjänstgöringen inte ska godkännas. 
 
DK beslutade att uppdra till Nina Karlsdotter att kontakta aktuell domare i ärendet. 
 
Därefter lades bestyrelserapporterna till handlingarna efter att några händelser där 
domare varit inblandade noterades av DK. 
 
 

§94 Raskompendier 

a) Lista över raskompendium och beviljade exteriördomarkonferenser 
Meddelades att raskompendium för pomeranian, klein-, mittel-, grosspitz, eurasier, 
perro sin pelo del peru, xoloitscuintle, chow chow, thai ridgeback dog, coton de tuléar, 
canaan dog, bichon havanais, löwchen, bolognese samt malteser är godkända och att 
därför kan bidraget om 3 000 kr betalas ut till klubbarna, när de meddelat sitt 
kontonummer, dock ska kompendierna för chow chow och eurasier göra några små 
redaktionella justeringar innan bidraget kan betalas ut. 
 
b) Rutiner för granskning av raskompendier 
Carin Åkesson tog upp frågan kring rutiner för granskning av raskompendium då hon 
upplever att många raskompendier kommer in väldigt sent för granskning. 
 
DK konstaterar att reglerna säger att raskompendium ska skickas in för granskning till 
DK senast sex månader före aktuell exteriördomarkonferens. DKs utsedde 
kontaktperson har bl a som uppgift att se till att kompendierna ska komma in i god tid. 
 
Sekreteraren framförde synpunkter på hur raskompendierna ska redovisas till kansliet.  
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 Kompendier som inte vidarebefordras till granskarna från kansliet (utan 
kommer direkt från en klubb) måste skickas/mejlas till sekreteraren för att 
registreras. 

 När granskningen är klar ska en av granskarna inte klubben skicka/mejla den 
slutgiltigt godkända versionen till kansliet med uppgifter om det är okej att 
publicera på skk.se eller inte samt vilket kontonummer bidraget om 3 000 kr 
ska betalas ut till. 

 
DK noterade informationen. 
 
 

§95 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) 

Fanns inget att handlägga. 
 
 

§96 Övriga skrivelser 

En skrivelse fanns från Svenska Domarföreningen (SDF) med förslag om att avsätta tid 
på preparandkursen för historik och information om svenska/nordiska raser. 
 
DK konstaterar att det inte finns tid för en genomgång av de svenska/nordiska raserna 
samt att preparandkursen inte är någon rasutbildning. 
 
Vidare uppmanar SDF DK att göra en översyn av listan på befintliga examinatorer, då 
behovet av förnyelse/utökning av antalet examinatorer är stort. 
 
Karl-Erik Johansson rapporterar att han gått igenom listan för examinatorer samt 
upptäckt att det finns flera raser som inte har minst tio svenska examinatorer. 
 
DK beslutade att det ska finnas minst tio svenska examinatorer för varje ras. Uppdrogs 
till kansliet att skriva till de klubbar där det saknas examinatorer och uppmana dessa 
att komplettera listan så att de uppnår minst tio aktiva svenska domare som 
examinatorer för sin/sina ras/raser. 
 
SDF föreslår även att DK frågar den som blir Honnörsdomare om han/hon vill kvarstå 
som examinator. 
 
DK konstaterar att Honnörsdomarna per automatik idag kvarstår som examinatorer 
om de inte själva meddelar att de inte vill kvarstå.  
 
DK beslutade att ändra detta och vid ansökan/förfrågan om att bli Honnörsdomare ska 
denne tillfrågas om denne vill stå kvar som examinator efter utnämningen till 
Honnörsdomare. 
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Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 

 

 

§97 Redovisning av DK/VU 

DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- godkänna utbildningsplanen för Svante Frisk i grupp 8 
- godkänna utbildningsplanen för Eva Liljekvist-Borg i grupp 10. 
- godkänna utbildningsplanen för Maritha Östlund-Holmsten i grupp 1. 
- auktorisera Torbjörn Skaar som gruppallrounder för grupp 8 efter sluförd 

utbildning enligt den särskilda utbildningsplanen i allrounddomarutbildningen. 

- Gunilla Skallman beviljas dispens för att döma 2 st alaskan malamute, vid 
Bergens- Selskaps- og Brukshundklub’s utställning i Bergen, Norge den 10 
oktober 2015 trots att auktorisation saknas för rasen. 

 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Benny Blidh von Schedvin samojedhund 
 
Christina Daniels basset fauve de bretagne 
 
Morgan Granander borderterrier 
 
John-John Johnsson jack russell terrier 
 
Charlotte Laning Vrethammar cavalier king charles spaniel 
 
Lisa Molin king charles spaniel 
 
Jens Myrman landseer 
 pyrenéerhund 
 
Helena Peterzéns west highland white terrier 
 
Dodo Sandahl tibetansk spaniel 
 
Torbjörn Skaar finsk lapphund 
 svensk lapphund 
 nova scotia duck tolling retriever 
 
Gunilla Skallman norsk lundehund 
 volpino italiano 
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Anna Uthorn papillon / phalène 
 
Monica Vikner Stafberg australisk terrier 
Auktorisationer genom examination;  
 
Anna Lena Angeria bostonterrier 
 
Marie Callert prazský krysarík 
 
Samuel Carlid finsk lapphund 
 
Annelie Karlsson amerikansk cocker spaniel 
 
Jeanett Lemmeke boxer 
 
Lisa Molin shih tzu 
 
Dodo Sandahl schipperke 
 
Cathrin L Westin tibetansk spaniel 
 
Maritha Östlund Holmsten pumi 
 schipperke 
 
 

§98 Ledamöternas uppdrag 

DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
 
Nr 1 2015 
§ 7 d  Ta upp frågan med NKU/AU beträffande examination i annat nordiskt 

land. 
 
  Ordföranden informerade att NKU/AU ställer sig positiva till frågan under 

förutsättning att arrangerande klubb gett sitt godkännande till att 
examinationen får genomföras vid deras utställning. 

 
Nr 3 2015 
§ 46  Ta fram ett förslag till power point-presentation som ska användas på 

work shopen i samband med KF. 
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  Ordföranden rapporterade att den färdigställdes efter godkännande från 

övriga DKs ledamöter och användes vid work shopen enligt § 88 b i detta 
protokoll. 

 
Nr 4 2015 
§ 69 a  Kontakta SPHK, SIFK och SLK samt komma in med ett nytt förslag på 

upplägg för exteriördomarkonferens 2018 samt datum för konferensen. 
 
  Se § 90 b i detta protokoll. 
 
§ 72 a  Kontakta en domare för att diskutera dennes agerande, vid ett flertal 

tillfällen, som domare och utställare. 
 
  Ordförande rapporterade från samtalet med aktuell domare. 
 
§ 72 a  Kontakta en domare för att diskutera dennes uppträdande vid en 

utställning i Backamo 2015. 
 
  Ordföranden rapporterade från samtalet med aktuell domare. 
 
§ 73 b  Kontakta SDHK för att höra hur de ligger till med sin 

exteriördomarkonferens 2015. 
 
  Karl-Erik Johansson rapporterade från samtalet med SDHK. 
 
§ 78 b  Se över listan samt kriterierna över examinatorer. 
 
  Se § 96 i detta protokoll. 
 
 

§99 Information från DK och kansli 

a) Ordföranden 
Inget att rapportera. 
 
b) Ledamöterna 
Inget att rapportera. 
 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson informerade om de två remisser beträffande ”Allmänna regler” samt 
”Utställningsregler” som skickats ut till klubbarna för yttrande.  
 
Vidare informerade Kjell Svensson att ett nytt supplement till SKKs Championat- och 
Utställningsregler kommer att gälla från och med årsskiftet 2015/2016. 
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Fler nyheter: 

 Weimaraner blir mätras under 2 år 

 Svenska Brukshundklubben har fått rasansvar för bouvier des ardennes 

 Mexikansk nakenhund har bytt namn till xoloitzcuintle 

 Ny pudelstandard med ny definition av färger 
 
DK noterade informationen. 
 
 
d) Sekreteraren 
Inget att rapportera. 
 
e) Utbildningsavdelningen 
Inget att rapportera. 
 
 

§100 Resultatrapport 

Resultatrapport för september 2015 granskades och lades därefter till handlingarna. 

 
 

§101 Protokoll/Protokollsutdrag/Information 

a)  Fédération Cynologique Internationale (FCI) 

För kännedom fanns cirkulär; 
- 60/2015 med information om att FCI General Committe vid sitt möte i Milano i 

juni 2015 beslutat att stryka punkt 14 i FCI Show Regulations. Det uppdaterade 
dokumentet finns på www.fci.be 

- 62/2015 med information att den ändrade versionen av Regulations for FCI Dog 
Show på engelska fastställdes vid FCI General Committee vid deras möten i 
Amsterdam i november 2014 samt mötet i Milano i juni 2015. Det fastställda 
dokumentet bifogades till cirkuläret och finns även på www.fci.be. 
 

För kännedom fanns; 
- Lista över internationella utställningar 2016 
- Lista över internationella utställningar 2017 

 
 

b)  Nordisk Kennel Union (NKU) 

Fanns inget att rapportera. 
 
 

c)  Centralstyrelsen (CS) 

Fanns protokollsutdrag från CS möte 13 augusti 2015; 

http://www.fci.be/
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjE2OTQ3NjVlZDljYzUwYTM
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4Ojc5NmMxZmY0YTVlZWM3YzE
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§91 b, där CS avslår ansökan från en exteriördomare som önskar bli återauktoriserad 
som allrounddomare. 
§ 91 d, där CS fastställer DKs beslut att priset ska kvarstå för hunden Big Believer’s 
Cloudy (SE57208/2012) som den erhållit vid Sydskånska Kennelklubbens utställning i 
mars 2015. 
 
Protokoll fanns från CS sammanträde den 13 augusti 2015. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentar. 
 
 

d)  Utställningskommittén (UtstK) 

Protokoll fanns från UtstK sammanträde den 10 september 2015. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentar. 
 
 
e) Arbetsgrupp för standardfrågor (AG Standard) 
Protokoll fanns från AG Standards sammanträde den 31 juli 2015. 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentar. 
 
 

§102 Övriga frågor 

Beslutades att nästa möte i DK blir den 27 januari 2016 på SKKs kansli i Spånga. 
 
 

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

Beslutades att § 91 d inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
 

§104 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade ledamöterna samt kanslipersonalen för årets och 
mandatperiodens (2014/2015) sista möte och önskade alla ett gott slut på 2015. 
Därefter förklarades mötet för avslutat. 
 
 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Pia Wahlström 
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Justeras 
 
 
 
Mats Stenmark   Karl-Erik Johansson 
Ordförande    Ledamot 
 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 


