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Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté (JhK) 
2015-05-12 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell, ordf, Freddy Kjellström, vice ordf,  
Conny Jakobsson, Göran Johansson, Tomas Larsson, Henrik Barnekow 

Anmält förhinder: 

Willy Gustafsson, Björn Eek 

Adjungerade: 

Kjell Svensson 

Protokoll: 

Kjell Svensson 
 
 

§ 30 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 31 Val av justerare 

Göran Johansson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 32 Domarärende 
En drevprovs- och viltspårprovsdomare hade till JhK möte den 9 april överklagat ett 
beslut från Svenska Bassetklubben (SBaK) om avauktorisation. JhK beslutade att 
bordlägga ärendet i inväntan på ytterligare underlag i ärendet. 
 
I ärendet anförs i huvudsak följande handlingar: 
 

- Överklagande av beslut om avauktorisation som drevprovsdomare och 
viltspårsdomare från aktuell domare daterat 2015-03-18 

- Svar på överklagan av avauktorisation från SBaK daterat 2015-03-29 
- Yttrande från aktuell domare daterat 2015-04-23 
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Efter att noggrant ha gått igenom tillgängliga handlingar i ärendet konstaterar JhK: 
 

- att SBaK allvarligt har brustit i sin handläggning av ärendet bland annat genom 
att inte bereda domaren möjlighet att yttra sig i ärendet innan beslut togs samt 
att inte meddela domaren beslutet förrän drygt tre månader efter beslut om 
avauktorisation togs 

- att den varning som SBaK hänvisar till skulle ha utdelats 2012 inte utfärdats på 
ett korrekt sätt genom att den inte var skriftlig och att den utfärdades av en 
lokalklubb 

- att aktuell domare har brustit i sin domarutövning bland annat genom att inte 
följa reglerna angående omprov och att protokoll ska upprättas för samtliga 
prövade hundar 

- att den princip för uttag av reseersättning som domaren tillämpat är inte 
förenlig med SKKs reseersättningsregler och att den inte kan anses skälig om 
det inte finns en särskild överenskommelse mellan 
domaren/arrangören/hundägaren. 
 

 
Sammantaget gör JhK bedömningen att SBaKs brister i hanteringen av ärendet om 
avauktorisation är mycket allvarliga samt att domarens agerande är klandervärt. 
 
JhK beslutade att bifalla överklagan av beslut om avauktorisation som drevprovs- och 
viltspårsdomare på grund av de fel i handläggningen som SBaK gjort. 
JhK beslutade att omvandla avauktorisationen till en skriftlig varning med ett allvarligt 
påpekande till domaren om att gällande regler ska följas 
 
 
§ 33 Avslutning 
Ordförande avslutade mötet. 
 

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

 
Vid protokollet: 
 
 

Kjell Svensson 
 
Justeras: 
 
 
Britt-Marie Dornell Göran Johansson  


