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Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Domarkommitté, DK, tisdagen den 31 januari 2023. 

 
 

Närvarande 
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf.), Eva Liljekvist-Borg (vice ordf.), 

Johan Andersson, Eva Eriksson, Göran Johansson, 
Bertil Lundgren, Fredrik Nilsson (deltog ej vid 
§ 13 c)-§ 13 h)) 

 
Adjungerade: Kjell Svensson, SKKs tävlings- och utbildningschef  
  Ulrika Henriksson, SKKs utbildningsavdelning 
 
Protokoll:  Boa Strandberg 
 
 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Ordföranden hälsade samtliga välkomna. 
 
En tyst minut hölls för exteriördomaren Ingrid Andersson samt för exteriördomaren 
Dan Ericsson samt för exteriördomaren Lars Adenby som avlidit. 
 
Mötet förklarades därefter öppnat. 
 
§ 2 Val av justerare 
Eva Liljekvist-Borg utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
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§ 3 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
DKs protokoll 5-2022 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Resultatrapport 
DKs ekonomiska utfall för 2022 samt resultatrapport för januari 2023 granskades och 
lades till handlingarna. 
 
§ 6 Bordlagda ärenden 

a) DK 5-2022 § 102 g) Examinationer samt elev- och aspiranttjänstgöring  
DK diskuterade det redovisade förslaget på förändringar i reglerna kring elevdomare 
och elevtjänstgöring. DK konstaterade att en arbetsgrupp behöver tillsättas för att gå 
igenom samtliga av de bordlagda ärendena från DK 5-2022 samt se över hela 
dokumentet Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare. Målet är att de 
reviderade reglerna ska börja gälla från 2024-01-01. 
 
DK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för översyn av domarutbildningen som ska 
fortsätta arbetet. 
 
Ordföranden, Eva Liljekvist-Borg, Bertil Lundgren, Fredrik Nilsson samt 
Ulrika Henriksson uppdrogs att ingå i arbetsgruppen med ordföranden som 
sammankallande. 
 

b) DK 5-2022 § § 102 l) Två gånger snittet 
DK diskuterade kravet att domare ska ha dömt två gånger snittsiffran för berörda raser 
för att kunna ansöka om gruppallroundutbildning. 
 
DK beslutade att frågan läggs på Arbetsgruppen för översyn av domarutbildningen. 
 

c) DK 5-2022 § 104 g) DKs kontinuerliga och tidsbestämda uppdrag 
DK diskuterade det uppdrag ur delegeringsordningen som är att fortsätta 
genomlysningen av hela domarutbildningen.  
 
Vidare diskuterades den blankett som domare skickar till specialklubbarna med 
förfrågan om utökning av rasregister och hur den formuleras. 
 
DK beslutade att frågan läggs på Arbetsgruppen för översyn av domarutbildningen. 
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§ 7 Domarkonferenser 
a) Redovisning av exteriördomarkonferens 

Svenska Polarhundklubben 
Svenska Polarhundklubben, SPHK, hade inkommit med protokoll samt ekonomisk 
redovisning för godkännande efter deras exteriördomarkonferens den 2 oktober 2022. 
 
DK beslutade att godkänna SPHKs protokoll samt ekonomisk redovisning för 
utbetalning av bidrag på 75 % av kostnaderna, högst 50 000 kronor. 
 
Svenska Spets- och Urhundklubben samt Specialklubben för Västgötaspets 
Svenska Spets- och Urhundklubben, SSUK, och Specialklubben för Västgötaspets, SKV, 
hade inkommit med protokoll samt ekonomisk redovisning för godkännande efter 
deras exteriördomarkonferens den 29-30 oktober 2022. 
 
DK beslutade att godkänna SSUKs och SKVs protokoll samt ekonomisk redovisning för 
utbetalning av bidrag på 75 % av kostnaderna, högst 100 000 kronor. 
 

b) Tillägg av ras vid exteriördomarkonferens 
En skrivelse hade inkommit från Svenska Molosser- och Herdehundklubben, SMHK, 
beträffande deras exteriördomarkonferens den 30 september-1 oktober 2023. Av 
skrivelsen framkom en önskan om att ha cão da serra da estrela som presentationsras 
samt att få lägga till SMHKs nytillkomna ras continental bulldog till konferensen. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterade att det är upp till klubben att tillsammans 
med DKs kontaktperson komma fram till hur presentationen av en ras genomförs på 
lämpligast sätt. 
 
DK beslutade att godkänna att continental bulldog ingår på SMHKs 
exteriördomarkonferens. 
 

c) Datum för domarkonferens 
För kännedom fanns information om att Svenska Bassetklubben, SBaK, godkänt DKs 
förslag på datum för deras exteriördomarkonferens till den 22-23 mars 2025. 
 
§ 8 Domarkompendier 
Lista över domarkompendier 
DK gick igenom listan över de domarkompendier som för tillfället granskas samt de 
exteriördomarkonferenser som ska genomföras tillsammans med tillhörande 
domarkompendier. 
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§ 9 Domarfrågor 
a) Domares bedömning 

Svenska Dvärghundklubben, SDHK, hade inkommit med en skrivelse till DK för 
kännedom som SDHK fått beträffande synpunkter på domares prissättning av 
felfärgade hundar. 
 
DK tog del av skrivelsen som lades till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 

b) Domares uppförande 
Vid DK 4-2022 § 76 f) beslutade DK att kontakta en domares hemlands kennelklubb 
och informera om domarens uppförande och bedömning vid en utställning. För 
kännedom fanns svar från domarens kennelklubb. 
 

c) Bestyrelserapporter 
Till mötet hade följande bestyrelserapporter inkommit:  
 
Uppsala Läns Kennelklubb – Gimo – 10-11 september 2022 
Ingen notering som behövde hanteras av DK. 
 
Småland-Ölands Kennelklubb – Växjö – 4-5 november 2022 
DK noterade att det av bestyrelserapporten framgick att domarexaminationer 
påverkat tiderna för finalbedömningarna. 
 
DK beslutade att göra ett utskick till samtliga av SKKs exteriördomare och påminna om 
att domarexaminationer aldrig får påverka resten av bedömningen under 
utställningsdagen, inklusive finaltävlingar. I de fall krock uppstår måste alltid ordinarie 
utställning prioriteras och examination avbrytas eller avstås. 
 
SKKs Centralstyrelse – Stockholm – 10-11 december 2022 
Ingen notering som behövde hanteras av DK. 
 
Västra Kennelklubben – Göteborg – MyDog 1 – 5 och 7 januari 2023 
Ingen notering som behövde hanteras av DK. 
 
Västra Kennelklubben – Göteborg – MyDog 2 – 6 och 8 januari 2023 
Ingen notering som behövde hanteras av DK. 
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§ 10 Ansökningar 
a) Gruppallroundauktorisation 

Ansökan för grupp 2 
En ansökan hade inkommit från Jan Herngren beträffande gruppallroundauktorisation 
för grupp 2. 
 
DK beslutade att avslå ansökan då domaren saknar auktorisation för en SRD-ras. 
 
Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att ta kontakt med Jan Herngren beträffande hans 
ansökan. 
 
Ansökan för grupp 7 
En ansökan hade inkommit från Peter Hoyer beträffande gruppallroundauktorisation 
för grupp 7. 
 
DK beslutade att godkänna ansökan. 
 

b) Följdauktorisation 
Australian cattledog, bouvier des ardennes och vostotjnoevropejskaja ovtjarka 
En ansökan hade inkommit från Jens Myrman beträffande följdauktorisation för 
australian cattledog, bouvier des ardennes och vostotjnoevropejskaja ovtjarka. 
 
DK beslutade att godkänna ansökan. 
 
Continental bulldog 
En ansökan hade inkommit från Patrik Cederlöf beträffande följdauktorisation för 
continental bulldog. 
 
DK beslutade att godkänna ansökan. 
 
Miniature american shepherd 
En ansökan hade inkommit från Per Lundström beträffande följdauktorisation för 
miniature american shepherd. 
 
DK beslutade att godkänna ansökan. 
 
§ 11 Exteriör sundhet 
Gemensamt möte med DK, AK, KHM, UtstK, SRD-K och AG-RS 
För kännedom fanns minnesanteckningar från det gemensamma mötet med DK, 
Avelskommittén, AK, Kommittén för Hundars Mentalitet, KHM, Utställningskommittén, 
UtstK, SRD-Kommittén, SRD-K, och Arbetsgruppen för Rashundars Sundhet, AG-RS, den 
28 oktober 2022. 
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§ 12 Arbetsgrupper 
a) Arbetsgruppen för utveckling av distansutbildningar för exteriördomare 

Deltagare i arbetsgruppen är Göran Johansson som sammankallande samt 
Eva Liljekvist-Borg. 
 
Arbetsgruppen hade inget att rapportera. 
 

b) Arbetsgruppen för utveckling av och stöd till exteriördomarkonferenser 
Deltagare i arbetsgruppen är Fredrik Nilsson som sammankallande, Bertil Lundgren, 
Marie Callert samt Jan-Erik Ek. 
 
Arbetsgruppen hade inget att rapportera. 
 

c) Arbetsgruppen för generella domarkonferensen 
Deltagare i arbetsgruppen är ordföranden, Eva Liljekvist-Borg, Johan Andersson, 
Thomas Uneholt, Ulrika Henriksson samt Kjell Svensson. 
 
Arbetet inför den generella domarkonferensen fortsätter. 
 

d) Arbetsgruppen för nya allrounddomare 
Deltagare i arbetsgruppen är Bo Skalin, Eva Liljekvist-Borg samt Thomas Uneholt. 
 
Ett arbete pågår med planering av utbildningsdagar för de som är inne i ett 
allroundutbildningsprogram. 
 

e) Projektgrupp för FCI Breed-specific education 
Deltagare i projektgruppen är Nina Karlsdotter samt Ulrika Henriksson som kanslistöd. 
 
Projektgruppen hade inget att rapportera. 
 
§ 13 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildning 
För kännedom fanns en lista över av DK godkända ansökningar om att få genomföra 
utbildning till gruppallrounddomare. 
 
Bo Skalin utsågs att bli ny kontaktperson för Charlott Sandberg. 
 
DK diskuterade antalet gruppallrounddomare i Sverige och att det kan finnas ett behov 
av att inventera vilka domare som är i närheten av att klara kravet för att få delta i ett 
gruppallroundutbildningsprogram. 
 
DK beslutade att bordlägga frågan till DK 2-2023. 
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b) Preparandkurs 2023 
För kännedom fanns en sammanställning över klubbarnas yttranden kring de deltagare 
som anmält sig till preparandkursen 2023. För kännedom fanns även datum för 
uttagning av de deltagare som ska kallas till intervju samt datum för när intervjuerna 
ska hållas. 
 
Eva Eriksson lyfte några frågor kring innehållet i programmet för preparandkursen 
samt lämpliga föredragshållare vilka DK diskuterade. 
 
DK gick igenom kraven för mentorskap för godkända preparander.  
 
DK beslutade att varje preparand själv får lämna önskemål till DK på en mentor som 
uppfyller kraven. DK tar sedan ett beslut om mentorn efter preparandens förslag. 
 

c) Nästkommande preparandkurs 
DK diskuterade nästkommande preparandkurs som behöver planeras in i god tid på 
grund av det omfattande förberedelsearbete som krävs. 
 
DK beslutade att bordlägga punkten till DK möte 2-2023. 
 

d) Examinationer samt elev- och aspiranttjänstgöring 
För kännedom fanns en sammanställning över 2022 års totala antal auktorisationer 
samt statistik över antalet auktorisationer år för år från 1996. DK konstaterade att det 
inte blivit någon ökning av auktorisationer efter pandemin vilket man hade förväntat 
sig. 
 
Ett brev hade inkommit med synpunkter på den ersättning som examinatorer fick vid 
examinationerna under MyDog. Vidare lämnades ett förslag på att de domare som inte 
önskar arvode för sina uppdrag istället ska kunna välja att DK avsätter arvodet till en 
fond som kan användas till diverse uppvaktningar. 
 
DK tog del av skrivelsen och tackade för förslaget gällande inrättande av en fond men 
ansåg att detta inte ingår i DKs uppdrag. DK föreslog istället att brevet skickas till 
Svenska Domarföreningen. 
 
Examinationer vid MyDog 2023 
För kännedom fanns resultaten för de examinationer som genomfördes på MyDog den 
5-8 januari 2023. För kännedom fanns även statistik över antalet examinationer vid 
MyDog från år 2015-2023. 
 
Västra Kennelklubben, VäKK, hade inkommit med en utvärdering efter det nya 
upplägget kring examinationerna på MyDog. Av utvärderingen framgick att arrangören 
överlag ser positivt på tillvägagångssättet men att det i framtiden krävs tydligare 
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kommunikation och bättre samordning för att kunna organisera den här typen av 
upplägg för examinationer. 
 
DK tog del av utvärderingen och konstaterade precis som VäKK noterat att idén med 
upplägget var bra men att arrangemanget hade behövts organiseras bättre. Om den 
här typen av examinationer arrangeras igen anser DK att en representant från 
kommittén behöver vara delaktig i planeringen samt finnas på plats vid 
examinationerna. 
 

e) Avslag 
Vid DK 4-2022 ansåg DK att skälet till ett av avslagen för utökning av rasregister inte 
var gott nog och ville därför att specialklubben som utfärdade avslaget skulle inkomma 
med en ny motivering. Specialklubben hade nu inkommit med förklaring. 
Ulrika Henriksson rapporterade att klubben tillstyrkt domaren för aktuella raser. 
 
DK tog del av informationen. 
 

f) Tillägg i Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare 
Vid DK 4-2022 § 76 b) fick Kjell Svensson och Ulrika Henriksson i uppdrag att göra ett 
tillägg kring formella krav och personliga egenskaper i Regler och riktlinjer för 
utbildning av exteriördomare och förslaget presenterades. 
 
DK tog del av förslaget och diskuterade även skrivningen kring domares 
språkkunskaper. 
 
DK beslutade att följande tillägg görs under rubriken Formella krav och personliga 
egenskaper i Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare från och med 
1 januari 2024: 
 

- Goda språkkunskaper med fördel i något av de fyra FCI-språken 
- Ödmjuk inställning till rollen/uppdraget 
- Positivt bemötande 

 
g) Teckenspråk på utställning 

Ett mejl hade inkommit med en länk till filmer på teckenspråk på vanligt 
förekommande ord på utställning som domare och ringsekreterare kan ha användning 
av. 
 
DK tog del av informationen. 
 
Länken till teckenspråkslexikonet med filmer på de olika tecknen är: 
https://teckensprakslexikon.su.se/kategori/sport-hundutstallning 
 

https://teckensprakslexikon.su.se/kategori/sport-hundutstallning
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h) Förslag kring domarutbildningen 
Ett mejl hade inkommit från en exteriördomare med förslag kring domarutbildningen. 
Synpunkter lämnades bland annat på den regel som rör huruvida en domarelev eller 
domaraspirant inte får tjänstgöra om en hund som eleven eller aspiranten äger ställs 
ut på utställningen. 
 
DK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med Bertil Lundgren från DK samt tillfråga en 
representant från UtstK för att se över formuleringen i de domaretiska reglerna samt i 
utställnings- och championatreglerna. 
 
Sekreteraren uppdrogs att ta kontakt med UtstKs sekreterare och höra om en lämplig 
person för uppdraget. 
 

i) Mejl gällande domarutbildningen 
Ett mejl hade inkommit från en norsk exteriördomare med synpunkter på 
domarutbildningen i olika länder. 
 
DK tog del av mejlet och Arbetsgruppen för översyn av domarutbildningen kommer ta 
med sig synpunkterna i deras fortsatta arbete. 
 

j) Raspresentation vid MyDog 
För kännedom fanns en rapport från arrangören av de presentationer som 
genomfördes av ras- samt specialklubbarna för engelsk bulldogg, fransk bulldogg och 
mops den 5-7 januari 2023 i samband med MyDog. 
 
DK tog del av rapporten och konstaterade att det varit ett bra genomförande. DK ser 
positivt på att ras- och specialklubbar arrangerar den här typen av raspresentationer 
för domare och ser gärna en fortsättning på detta. Vidare anser DK att för de 
brakycefala raserna ska det läggas mer fokus på frågor kring hälsoperspektivet samt att 
domare bör vara särskilt observanta på överdrifter. 
 
§ 14 Redovisning av beslut från Domarkommitténs verkställande utskott, DK/VU 

a) DK/VU-beslut sedan DK 5-2022 
DK beslutade fastställa DK/VUs beslut att: 

- föreslå Utställningskommittén att stryka ett resultat från Småland-Ölands 
Kennelklubbs utställning den 4 november 2022. 

- bevilja Norrbottens Älghundsklubb dispens att anlita en domare som dömt i 
Ryssland den sista helgen i februari 2022. 

- godkänna Patrik Cederlöfs utbildningsplan för grupp 3. 
- lämna en inkommen skrivelse från Lettlands kennelklubb gällande en 

exteriördomare utan vidare åtgärd. 
- auktorisera Johnny Andersson som gruppallrounddomare för grupp 8. 
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- godkänna Svenska Klubben för Engelsk Bulldoggs ansökan om bidrag för 
utbildning av domare vid MyDog 2023. 

 
b) Redovisning av auktorisationer 

Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring 
Patrik Cederlöf  manchesterterrier 
   rat terrier 
   tysk jaktterrier 
  
Christina Daniels  dalmatiner 
 
Michael Ganzer  löwchen 
 
Inger Hansson  bullterrier/miniatyrbullterrier 
   lakelandterrier 
 
Julia Hierner   dvärgpinscher 
 
Susanna Johansson  kuvasz 
   maremmano abruzzese 
   broholmer 
   dogue de bordeaux 
   pyreneisk mastiff 
 
Jens Karlsson   portugisisk vattenhund 
 
Jeanett Lemmeke  hovawart 
 
Per Lundström  lagotto romagnolo 
 
Charlotta Mellin  puli 
   greyhound 
 
Lisa Molin   skotsk terrier 
   faraohund 
   basset fauve de bretagne 
 
Jens Myrman   welshterrier 
 
Anci Niklasson  strävhårig vorsteh 
 
Susanne Nilsson  chinese crested dog 
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Joakim Ohlsson  berner sennenhund 
   parson russell terrier 
 
Lena Persson   bichon frisé 
 
Cindy Pettersson  whippet 
 
Patric Ragnarson  chesapeake bay retriever 
   clumber spaniel 
 
Karin Sjöholm Östlund  cane corso 
 
Sonny Ström   dogue de bordeaux 
   akita 
   american akita 
   basenji 
   chow chow 
   keeshond 
   shiba 
   kishu 
   shikoku 
   grand basset griffon vendéen 
 
Cathrin L Westin  bullmastiff 
 
Maritha Östlund-Holmsten akita 
   american akita 
   norsk buhund 
 
Auktorisationer genom examination 
Johan Andersson  faraohund 
   rhodesian ridgeback 
   nederlandse kooikerhondje 
   mops 
 
Carina Andersson Rapp  cavalier king charles spaniel 
 
John Sigve Berg  dvärgschnauzer (samtliga färgvarianter) 
   schnauzer (samtliga färgvarianter) 
 
Christina Daniels  borderterrier 
 
Alexandra Drott Staedler  chihuahua (korthårig + långhårig) 
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Anette Edlander  pyreneisk mastiff 
   sankt bernhardshund (korthårig + långhårig) 
   american staffordshire terrier 
   staffordshire bullterrier 
 
Gunnar Furvik belgiska vallhundar (groenendael/laekenois/ 

malinois/ tervueren) 
   boxer 
   rottweiler 
   dalmatiner 
 
Markus Gisslén  affenpinscher 
   schnauzer (samtliga färgvarianter) 
   king charles spaniel 
   pekingese 
 
Gertrud Hagström  bichon frisé 
 
Kerstin Henriksson  amerikansk cocker spaniel 
 
Jan Herngren   shar pei 
 
Julia Hierner   affenpinscher 
 
Peter Hoyer   bracco italiano 
   spinone 
 
Annelie Karlsson  border collie 
 
Per Lundström  cavalier king charles spaniel 
 
Lisa Molin   australian shepherd 
 
Jens Myrman   tysk schäferhund (normalhårig + långhårig) 
   irländsk terrier 
 
Joakim Ohlsson  dansk-svensk gårdshund 
 
Lena Persson   faraohund 
 
Johan Sandström  dvärgpinscher 
   bedlingtonterrier 
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Sonny Ström   leonberger 
   pyreneisk mastiff 
   sankt bernhardshund (korthårig + långhårig) 
   västgötaspets 
 
Jahn Stääv   keeshond 
   pomeranian 
 
Monica Vikner Stafberg  silky terrier 
 
Cathrin L Westin  boxer 
   bichon frisé 
 
Jenny Öhqvist  cavalier king charles spaniel 
 
Maritha Östlund-Holmsten cairnterrier 
   dandie dinmont terrier 
   isländsk fårhund 
   norsk lundehund 
 
Auktorisationer genom tidigare godkänd examination samt inkommet närvarointyg 
jaktprov 
Lisa Molin   golden retriever 
 
§ 15 Domarkommitténs uppdrag 
Lista över ledamöternas uppdrag 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden och till protokollet 
noteras följande: 
 
2-2022 
§ 30 a) Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att till nästkommande möte sammanställa 

ett brev till specialklubbarna angående antalet examinatorer som DK 
sedan ska få ta del av för möjlighet till synpunkter innan det skickas ut.  

 
Eva Liljekvist-Borg rapporterade att uppdraget är genomfört och brevet har skickats ut 
till specialklubbarna. 
 
2-2022 
§ 31 Ulrika Henriksson uppdrogs att göra ett tillägg i dokumentet Regler och 

riktlinjer för exteriördomarkonferenser att i de fall hundar filmas inför 
konferenser kan dessa med fördel skickas in till DK för framtida 
utbildningssyfte. Klubbarna erbjuds även att få sina filmer publicerade på 
Domarsidan som är öppen för alla svenska exteriördomare. 
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Ulrika Henriksson rapporterade att uppdraget är genomfört. 
 
2-2022 
§ 34 Göran Johansson samt Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att kontakta de 

tidigare deltagarna i Arbetsgruppen för utveckling av 
exteriördomarkonferenser samt utveckling av distansutbildningar för 
exteriördomare och höra om de vill vara kvar. 

 
Göran Johansson och Eva Liljekvist-Borg rapporterade att uppdraget är genomfört. 
 
4-2022 
§ 76 b) Vidare diskuterades behovet av ett tillägg om personliga egenskaper och 

bemötande mot andra i utbildningsgången för exteriördomare i 
grundutbildning under rubriken Formella krav och personliga egenskaper 
i Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare. 
Kjell Svensson samt Ulrika Henriksson uppdrogs att till DK 5-2022 ta fram 
ett förslag på formulering. 

 
Kjell Svensson och Ulrika Henriksson rapporterade att uppdraget är genomfört vilket 
redovisas under § 13 f). 
 
5-2022 
§ 96 a) DK beslutade att föreslå till Centralstyrelsen, CS, att domaren 

avauktoriseras med hänvisning till SKKs regler och anvisningar för 
exteriördomare och domaretiska regler där DK anser att domaren visat på 
bristande omdöme samt skadat allmänhetens förtroende för SKK. 
Vidare förtydligade DK att domarens vilande auktorisation gäller fram till 
dess att annat beslut tas. 
Ordföranden samt Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att ta kontakt med berörd 
domare kring ärendet. 

 
Ordföranden och Eva Liljekvist-Borg rapporterade att uppdraget är genomfört. 
 
5-2022 
§ 96 c) DK beslutade att avslå ansökan med hänvisning till att domaren utbildat 

sig i strid med FCIs regelverk.  
Kansliet uppdrogs att informera Polska Kennelklubben om DKs beslut. 

 
Uppdraget avskrivs. 
 
5-2022 
§ 97 a) Ordföranden informerade om att Svenska Älghundklubben, SÄK, beslutat 

att deras domarkonferens tillsammans med Specialklubben för Skällande 
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Fågelhundar, SSF, kommer hållas digitalt den 17-19 mars 2023. DK 
konstaterade att det är viktigt att berörda domare blir informerade om 
detta och ordföranden uppdrogs att förmedla det till DKs kontaktperson 
för konferensen Göran Johansson. 

 
Uppdraget är genomfört och berörda domare har fått information om att konferensen 
kommer hållas digitalt den 17-19 mars 2023. 
 
5-2022 
§ 97 a) Ordföranden uppdrogs även att ta kontakt med Göran Johansson 

beträffande status för SÄK och SSFs domarkompendier. 
 
Ordföranden rapporterade att uppdraget är genomfört. 
 
5-2022 
§ 102 b) DK beslutade att avslå ansökan på grund av att domaren inte uppfyller 

kraven för godkännande då han saknar auktorisation för samt erfarenhet 
av att ha dömt en av de fem största raserna i grupp 1. 
Ordföranden uppdrogs att ta kontakt med Mats Lindborg beträffande 
hans ansökan. 

 
Ordföranden rapporterade att uppdraget är genomfört. 
 
5-2022 
§ 102 c) Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att bli Patrik Cederlöfs kontaktperson. 
 
Uppdraget tas bort från uppdragslistan då det är ständigt pågående. 
 
5-2022 
§ 102 f) Vid DK 3-2022 § 50 b) fick Bertil Lundgren i uppdrag att sammanställa ett 

förslag till brev som ska skickas ut till berörda klubbar med information 
om möjligheten att arrangera utbildningsträffar för sina raser. Vid 
DK 4-2022 presenterades förslaget och Bertil Lundgren fick i uppdrag att 
komplettera brevet utifrån DKs synpunkter. 
Till dagens möte fanns den uppdaterade versionen av brevet och DK 
diskuterade innehållet. 
DK beslutade efter mindre justeringar att godkänna brevet och Ulrika 
Henriksson uppdrogs att skicka ut det till berörda klubbar. 

 
Ulrika Henriksson rapporterade att uppdraget är genomfört och att brevet har skickats 
ut till specialklubbarna. 
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5-2022 
§ 104 a) Samtliga ledamöter uppdrogs att ha ett arbetsgruppsmöte inför 

DK 1-2023 för att diskutera de bordlagda ärendena § 102 g), § 102 l) samt 
§ 104 a). 

 
Uppdraget är genomfört. 
 
5-2022 
§ 108 Eva Eriksson tog upp ett förslag att DK framställer en film gällande hur 

man palperar hundar av olika varianter. Filmen kan sedan användas i 
utbildningssyfte vid kommande domarutbildningar. 
DK diskuterade möjligheterna till en sådan film. 
Eva Eriksson uppdrogs att ta kontakt med några utvalda exteriördomare 
för bildandet av en projektgrupp som fortsätter arbetet. 

 
Eva Eriksson rapporterade att uppdraget är genomfört och att deltagare i 
projektgruppen är Eva Eriksson, Patrik Cederlöf, Cindy Pettersson och Hans Rosenberg. 
 
§ 16 Information från Domarkommittén samt kansli 

a) Ordföranden 
- Rapporterade från Specialklubbskonferensen som arrangerades den 

28-29 januari 2023. 
 

b) Ledamöter 
- Inget att rapportera. 

 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
- Informerade om de förberedelser som ska göras inom kommittén inför 

Kennelfullmäktige som hålls i år. 
 

d) Sekreteraren 
- Informerade om det utskick som gått ut till SKKs klubbar den 25 januari 2023 

gällande beskattning av utländska domare. 
 

e) Utbildningsavdelningen 
- Inget att rapportera. 

 
§ 17 Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI 
För kännedom fanns följande dokument från FCI: 
 

a) Cirkulär 
- 42/2022 med information om sanktioner för Belarus kennelklubb. 
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- 43/2022 med information från Ukrainas kennelklubb att Helen Skliarova blivit 
definitivt avstängd som exteriördomare. 

- 46/2022 med information om att covidrelaterade beslut kring ansökan om 
internationella utställningar upphör. 

- 2/2023 med information om de uppdaterade regelverken Regulations for FCI 
Dog Shows och Complementary rules for World and Sections Shows of the 
Fédération Cynologique Internationale (FCI). 

 
b) Allmän information 
- Beslut från möte med FCI General Committee den 22-23 november 2022. 
- Information från Pakistans kennelklubb med förtydligande kring 

kennelklubbens namn. 
- Information från Perus kennelklubb om att mötet med FCI Shows Commission 

och FCI Show Judges Commission i Lima, Peru, den 4-5 februari 2023 ställs in. 
- Information från Belgiens kennelklubb om deras kontaktuppgifter. 
- Information från Venezuelas kennelklubb om deras kontaktuppgifter. 
- Information om att exteriördomaren Dan Ericsson avlidit. 
- Kalender över internationella utställningar 2023-2025. 

 
§ 18 Protokoll samt protokollsutdrag 

a) Centralstyrelsen, CS 
För kännedom fanns protokoll från CS möte 6-2022 den 8-9 november 2022. 
 

b) Utställningskommittén, UtstK 
För kännedom fanns protokoll från UtstK möte 5-2022 den 15 november 2022. 
 

c) SRD-kommittén, SRD-K 
För kännedom fanns protokoll från SRD-K möte 2-2022 den 22 november 2022. 
 
Protokollsutdrag från SRD-K möte 2-2022 
 § 21 Domarfrågor, d) 
 
Av protokollsutdraget framgick att kommittén önskar träffa DK på deras möte i mars 
för att diskutera gemensamma frågor. 
 
DK tog del av protokollsutdraget och beslutade att avsätta tid för att diskutera 
gemensamma frågor med SRD-K på DKs nästa möte den 22 mars 2023.  
 

d) Standardkommittén, StandK 
För kännedom fanns protokoll från StandK möte 4-2022 den 21 december 2022. 
 

e) Kommittén för hundars mentalitet, KHM 
För kännedom fanns protokoll från KHM möte 5-2022 den 17 november 2022. 
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f) Avelskommittén, AK 
För kännedom fanns protokoll från AK möte 5-2022 den 27 oktober 2022. 
 

g) Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén, UK 
Protokollsutdrag från UK möte 5-2022 
 § 113 Uppfödarärenden, U92/22 
 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 
§ 19 Övriga frågor 
Inga inkomna ärenden. 
 
§ 20 Nästa möte 
Datum för nästkommande möte är sedan tidigare fastställt till den 22 mars 2023. 
 
§ 21 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
DK konstaterade att inga beslut fanns som inte får offentliggöras innan protokollet är 
justerat. 
 
§ 22 Mötet avslutas 
Ordföranden tackade alla för dagens möte och det förklarades därefter avslutat.  
 
Vid protokollet: 
 
 
Boa Strandberg 
 
 
Justeras: 
 
 
Bo Skalin    Eva Liljekvist-Borg 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
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