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Delrapport från Centralstyrelsen och kansliet 

I september i år är det Kennelfullmäktige. Vi vill inför fullmäktigemötet lämna en 
delredovisning av vårt arbete med de motioner som behandlades förra gången, men 
också passa på att berätta lite om det arbete som har präglat verksamheten hittills den 
här verksamhetsperioden. 
 
Kulturen i hundsverige 
Sedan sociala medier slog igenom på bred front i samhället har vi upplevt ett 
samtalsklimat som har hårdnat, och tidvis gått över gränsen för vad som är 
acceptabelt. Så får det inte vara. Inom Svenska Kennelklubben visar vi respekt för den 
enskilde personen i vår kommunikation, det gäller i kontakten mellan kansli och 
medlem, men också inom klubbverksamheten och medlemmar emellan. Utöver det 
arbete som skett i samarbete med Agria och Fredrik Steen – ”Ett snällare hundsverige”, 
har VD återkommande lyft frågan om tonalitet i den interna kommunikationen med 
SKKs klubbar. Vi har lång väg att gå, men arbetet är påbörjat och kampanjen ”Ett 
snällare hundsverige” kommer fortsätta framöver. 
 
Djursjukvården och försäkringsmarknaden 
SKKs inställning är att hundägare ska ha ett rimligt avstånd till akutvård för sin hund 
alla årets dagar och alla dygnets timmar. 2021 tog regeringen initiativ i frågan genom 
utredningen ”En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur”. Vi 
hade förhoppningar om att utredningen skulle ge resultat som tog oss i rätt riktning på 
både kort och lång sikt, men så blev tyvärr inte fallet. Utredningens fokus kom istället 
att ligga på djursjukvårdens tillgång till kompetent personal, på sikt innebär det en 
möjlighet att vi får ett större utbud av vårdmöjligheter och att belastningen på 
djursjukvården minskar, men vi ser behov av lösningar som ger effekt här och nu. 
 
SKKs VD deltog i panelsamtal under Almedalsveckan 2022 för att lyfta frågan, planen är 
att närvara även kommande sommar. VD och ordförande deltar även i återkommande 
rundabordssamtal med företrädare för de stora vårdgivarna och försäkringsbolagen. 
När vi nu sett resultatet av Regeringens utredning kommer vi genom olika aktiviteter 
att intensifiera vårt arbete med frågan om tillgång till akutsjukvård för hundar. 
 
Vad avser kostnaderna för djursjukvård kan vi konstatera att det rör sig om en 
avreglerad marknad, mot bakgrund av det svenska EU-medlemskapet och de senaste 
decenniernas avregleringar i Sverige finns det inget som tyder på en förändring. Här 
behöver vi istället fokusera på att lyfta kunskapen hos våra hundägare när det gäller 
vilka behov av åtgärder som är relevanta för den enskilda hunden och vad en sådan 
åtgärd rimligen bör kosta.  
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Även om prisjämförelser är komplicerade när det gäller djursjukvård så ser vi en 
möjlighet att regeringens utredning kan leda till ökad transparens vad avser kostnader 
i den mån det är rimligt och möjligt. Därtill finns numer ett privat initiativ för 
prisjämförelser, VetPris, som har som ambition att samla uppgifter från djurägare för 
att möjliggöra prisjämförelser. SKK ser för närvarande över möjligheten att stödja den 
typen av privata initiativ. 
 
Även försäkringsmarknaden är avreglerad och har de senaste åren sett många nya 
aktörer etablera sig. Det innebär ökande konkurrens på marknaden, vilket ofta är bra 
ur konsumentperspektiv. För SKK är det viktigt att vi fortsatt har en hög 
försäkringsgrad för hundar i Sverige, det betyder att vi vill ha relevanta försäkringar till 
rimliga priser. 
 
SKK har ett nära samarbete med den största försäkringsgivaren, Agria. De senaste åren 
har Agria rört sig mot en mer konsulterande roll gentemot hundägaren, som får hjälp 
med rådgivning och bokning av veterinärbesök.  
 
Vi tror att utvecklingen inom djursjukvården och försäkringsbranschen på sikt rör sig 
mot upphandlad vård. Arbetssättet är väl beprövat inom andra försäkringsområden 
som bostäder, fordon och humanvård. Vi förväntar oss att Agria genom sin storlek 
kommer att kunna upphandla ”rätt vård till rätt pris” i mycket högre omfattning än den 
enskilda djurägaren. 
 
Transparens i beslut och beslutsprocesser 
I verksamhetsplanen för innevarande period finns ett inriktningsmål att SKK ska vara 
transparent i sina beslut och beslutsprocesser. Transparens har därför varit ett av 
ledorden i arbetet med att förtydliga kommittéernas och kansliets 
delegeringsordningar. Därtill har SKKs ordförande numer en egen Facebooksida som 
på ett nytt sätt ger medlemmar och klubbar en närhet till det löpande arbetet. 
 
Att vara transparent i beslut och beslutsprocesser är ett uppdrag som inkluderar 
många aspekter och perspektiv och som ständigt behöver bevakas och värnas. Sedan 
tidigare ger vi transparens till verksamheten genom att protokoll och information delas 
på skk.se, genom Nyhetsbrev, i tidningen Hundsport och genom direktinformation till 
klubbar. Den här delredovisningen är ytterligare en åtgärd som återkommande ska 
bidra till att synliggöra vår verksamhet för medlemmar och medlemsorganisationer. 
För att öka insynen i beslutsprocesser tyder allt på att Kennelfullmäktige 2023 kommer 
gå att titta på live via skk.se. Planeringen är igång och Centralstyrelsen förväntas fatta 
beslut i frågan i april – det slutliga beslutet fattas sedan av Kennelfullmäktige i början 
av fullmäktigemötet. Vi hoppas mycket på att kunna erbjuda våra medlemmar en 
inblick i hur det fungerar i den viktigaste beslutande församlingen vi har inom SKK. 
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För att ytterligare stärka transparensen och kommunikationsvägarna i organisationen 
har behovet av en särskild hemsida, ett sorts intranät för internkommunikation med 
SKKs klubbar, identifierats och tas med inom det utvecklingsarbete som sker med SKKs 
webbplatser (se nedan). 
 
Arbetet med hundars hälsa 
Inom några hundraser finns det idag hälsoproblem som på ett eller annat sätt är 
kopplade till rasens utseende, dess exteriör. Den gångna verksamhetsperioden har 
inneburit ett mycket intensivt arbete för att tillsammans med uppfödare, ras- och 
specialklubbar hitta metoder som innebär att vi kan komma tillrätta med de problem 
vissa av hundarna i dessa hundraser har idag.  
 
Raserna engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops kan sedan slutet av januari testas 
enligt metoden RFG-S (Respiratory Function Grading Scheme), testet är frivilligt och 
resultatet registreras i SKKs stambok. Ambitionen är att införa obligatoriska tester inför 
avel inom fem år. SKKs Centralstyrelse bevakar noggrant i vilken omfattning hundarna 
testas under den inledande perioden och utvärderar löpande behovet av ytterligare 
eller snabbare åtgärder. 
 
Cavalier king charles spaniel är en annan av de raser vi har arbetat med under året. 
Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel, har med stöd från SKK inlett ett 
omfattande arbete med att förbättra rasens hälsa. Cavalierrasen har sedan länge ett 
hälsoprogram för att förbättra rasens hjärtstatus och klubben tar nu krafttag för att nå 
framsteg i rasens hela hälsoläge och framtidssäkra rasen.  
 
Bland andra fokusfrågor märks särskilt arbetet med genetisk variation. Ny forskning 
har visat på inavelsnivåer som inom vissa raser är mycket högre än vi tidigare trott. 
Avelskommittén har tagit fram en lathund för som stöd för de klubbar som önskar 
genomföra inkorsningsprojekt och årets mycket välbesökta avelskonferens 
genomfördes med fokus på frågan om att bibehålla den genetiska variationen hos våra 
rashundar. Nästa gång, 2024, genomförs avelskonferensen med temat framtid och 
mentalitet.  
 
SKKs påverkansarbete 
Vi arbetar med att stärka vårt påverkansarbete, som ett första steg rekryterade vi 
under sommaren 2022 en kommunikatör till SKKs kansli. Under vintern har SKK 
bedrivit ett aktivt arbete i frågan om smuggelhundar som inneburit medverkan i 
media, bland annat genom att en debattartikel publicerats i Aftonbladet. 
I kommande verksamhetsplan (2024-25) kommer en tydlig kommunikationsplan att 
vara ett viktigt inslag. Även om vi som ett första steg främst fokuserar på att stärka 
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påverkansarbete inom Sverige kommer vi framöver att arbeta för att utveckla 
kontakter på EU-nivå, mycket av den lagstiftning vi har att förhålla oss till har sitt 
ursprung i EU:s bestämmelser. 
 
I kontakten med regering, departement och myndigheter ses SKK alltjämt som den 
självklara remissinstansen i frågor som rör hundar, vi arbetar ständigt för att behålla 
det inflytandet. 
 
Sedan hösten 2021 har SKK lämnat remissvar på den utredning om djursjukvården som 
nämnts ovan, men även tillsammans med Svenskt Friluftsliv bedrivit påverkansarbete 
för att friluftslivets funktionärer ska få samma skattemässiga villkor som idrottens. 
 
SKK i framtiden? 
Under verksamhetsperioden har SKK bedrivit ett visionsarbete – SKK 2030 – med målet 
att identifiera en vision för SKK som i större utsträckning kan ge verksamheten en röd 
tråd över tid. Arbetet har gjorts med hjälp av strategikonsulter från företaget Kairos 
Future. En gedigen omvärldsanalys har kompletterats med analyser av 
medlemskollektivet och de möjligheter och utmaningar som väntar rashunden de 
kommande 10-15 åren. 
 
SKK 2030 har även genomfört en Sverigeturné där vi på 21 orter haft möjlighet att 
träffa SKKs medlemmar under en kväll. Vi vill tacka alla medlemmar som kommit och 
gjort sina röster hörda! 
 
Många av de frågor som avhandlas i den här delrapporten har också tagits upp under 
turnén, men vi har även fått möjlighet att spekulera i vad framtiden kommer att 
innebära på ett mer övergripande plan. Vi bedömer att den utveckling som kommer 
att påverka oss allra mest framöver är hundens ökande status i samhället. Även om det 
i grunden är en positiv utveckling kommer den också att innebära att samhället ställer 
nya krav, både på oss som hundägare och på våra hundar. En annan förändring vi 
kommer att få förhålla oss till är den tekniska utvecklingen som kommer att leda till 
såväl nya möjligheter inom hundavel som digitalisering av själva hundägandet, den 
utvecklingen är spännande och svår att förutse.  
 
Projektet befinner sig för närvarande i den avslutande fasen av arbetet och 
remissbehandling av ett förslag till vision och strategier kan förväntas under våren 
2023. 
 
Stöd till SKKs uppfödare 
Den turné som genomfördes inom ramen för visionsarbetet har visat att det finns ett 
behov av att öka och synliggöra det stöd som SKK erbjuder organisationens uppfödare. 
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På SKKs kansli har det bedrivits intensivt arbete med just det. Hälften av våra 
avdelningar är idag i princip helt inriktade på att stödja och kvalitetssäkra avel och 
uppfödning inom SKK-organisationen, men även övriga kansliet har många uppdrag 
kopplade till området.  
 
Under 2022 har vi arbetat med att identifiera hur vi kan stärka samordningen av våra 
insatser. Som ett resultat av det arbetet kommer vi under 2023 att justera 
kansliorganisationen för att kunna möta våra uppfödare på ett mer sammanhållet sätt 
genom en särskild ”Uppfödarsservice”, mer information kommer under andra 
kvartalet. 
 
I början av februari 2023 lanserades en ny version av SKKs annonsplats för hundar – 
Köpahund. Bland nyheterna märks ett nyare och modernare gränssnitt, men även mer 
relevant information anpassad för hundköparen. Det är nu även möjligt att annonsera 
vuxna hundar via Köpahund. 
 
Behovet av och efterfrågan på utbildning för uppfödare har även det varit ett 
återkommande tema under den Sverigeturné som SKK 2030 gjort under hösten. För att 
öka deltagandet i SKKs uppfödarutbildning kommer personer som genomgår 
utbildningen att få 1 000 kronor i rabatt vid anmälan till andra utbildningar eller vid 
registrering av kennelnamn. Rabatten kommer vara tillgänglig för den som påbörjar 
utbildningen efter 1 den januari 2024. 
 
Vi hoppas att åtgärden kan bidra till att över tid säkra kompetensen inom en redan 
mycket kunnig uppfödarkår. Sedan tidigare finns också många olika utbildningar som vi 
hoppas tilltalar både den nya och den erfarna uppfödaren. Sedan pandemin har vi 
dessutom jobbat mer med att erbjuda kompetensutveckling genom webbinarier på 
olika teman, exempelvis om DNA-tester, personlighet hos hund, index för ledhälsa, 
genetisk variation m.m. Vi kommer att fortsätta erbjuda webbinarier och utveckla vårt 
arbete med formatet framöver. 
 
IT-system 
SKK har under 2022 lanserat ett nytt digitalt utställningssystem. Det innebär bland 
annat att resultat från ringarna presenteras direkt vilket innebär att det är möjligt att 
ta del av resultat och kritiker för alla hundar i takt med att bedömningen sker. 
Systemet användes med framgång under de två största utställningarna, Stockholm 
Hundmässa och MyDog. Under 2023 arbetar vi med att uppdatera och modernisera 
Katalog för PC – det program som används av arrangörer för att administrera 
anmälningar till utställning. 
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SKK Start är SKKs digitala verktyg för administration av jaktprov. Under hösten 2022 
började vi använda systemet för viltspår- och drevprov och under våren 2023 kommer 
systemet att utvecklas för att bli användbart vid fler jaktprov. 
Mitt SKK är en e-tjänst som ger medlemmar möjlighet att i inloggat läge registrera 
ägaranmälan, hantera sitt medlemskap och ändra sina personuppgifter. Under 2022 
har tjänsten kompletterats med möjligheten att registrera avliden hund, läsa 
Hundsport digitalt (för länsklubbsmedlemmar) och ta del av medlemsförmåner. Vi 
tillför kontinuerligt fler möjligheter i tjänsten och arbetar just nu med att möjliggöra 
ansökan och hantering av kennelnamn, ägaranmälan för katter och möjlighet för andra 
än länsklubbsmedlemmar att läsa sin medlemstidning digitalt. 
 
Uppbyggnaden av nya Köpahund har också krävt mycket IT-utveckling, främst genom 
arbete med att modernisera strukturen kring hur data bearbetas till och från 
databasen. Det är ett arbete som fortsätter och kommer att underlätta framtida 
användning av databasen och möjliggöra fler och bättre tjänster.  
 
Utöver ovanstående sker löpande arbete och lansering med att ta fram efterfrågade 
produkter såsom Kennelkonsulenttappen, men även för att möta nya behov som 
uppstår, som registrering av RFG-S (se ovan ”Arbetet med hundars hälsa”). 
 
Projekt Lajka – SKKs nya webbplats 
Under verksamhetsperioden har vi arbetat intensivt med förberedelser och planering 
för SKKs nya webbplats. Vår målsättning är att du som besökare ska ha lättare att hitta 
den information som är relevant för just dig. Den nya webbplatsen kommer också att 
få en rejäl ansiktslyftning som gör att den känns modern. En första version lanseras 
under andra kvartalet 2023.  
 
Arbetet med webbplatsen omfattar även länsklubbarnas respektive webbplatser. I 
slutet av 2022 tillsköt länsklubbarna genom beslut via digital omröstning ytterligare 
medel till arbetet från länsklubbsfonden för att möjliggöra ett ytterligare påskyndande 
av processen. Arbetet med länsklubbarnas webbplatser kommer påbörjas direkt efter 
lanseringen av nya skk.se. 
 
Event  
I december 2022 kunde vi för första gången sedan 2019 arrangera Stockholm 
Hundmässa. Evenemanget blev lyckat, men antalet monterutställare och besökare var 
lägre än vi hade hoppats. Vi har under början av 2023 utvärderat planering, 
genomförande och resultat för att se hur vi kan förbättra närvaro från såväl 
monterutställare som allmänhet på årets Stockholm Hundmässa. 
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SKK har utöver det egna evenemanget Stockholm Hundmässa närvarat med monter på 
My Dog i januari 2023 och under fjolåret vid länsklubbsutställningarna i Tvååker och 
Ransäter. I slutet av februari närvarar vi vid Gothenburg Horse Show och under 2023 
kommer vi att besöka ytterligare en handfull länsklubbsutställningar. Vi har även 
närvarat på Swedish Game Fair samt Västgård Game Fair och kommer under 2023 att 
besöka Hundens dag i Almunge, Västgård Game Fair och Elmia Game Fair, båda under 
maj månad. 
 
Rapporten sammanställd av SKKs kansli på uppdrag av SKKs ordförande. 
 
 
 

  
Thomas Uneholt, ordförande Kees de Jong, VD 
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Lägesuppdatering – uppdrag från Kennelfullmäktige 2021 

Nedan följer redogörelse för det arbete som skett rörande motioner och propositioner 
som bifölls, besvarades eller återremitterades vid Kennelfullmäktige 2021. De uppdrag 
vi bedömer som slutförda har markerats med gröna rubriker, pågående arbete som vi 
bedömer kommer att bli klart till årets Kennelfullmäktige är markerade med gula 
rubriker. De uppdrag som inte är slutförda och som med största sannolikhet inte 
kommer att kunna slutföras har markerats med röda rubriker. 
 
Proposition 24:10 – Angående ny ordning för hälsoprogram (§ 32) 
SKKs Centralstyrelse yrkade i proposition att Kennelfullmäktige skulle ge 
Centralstyrelsen mandat att förändra proceduren för hälsoprogram efter en 
samordnad utvärdering av de drygt 150 hälsoprogram på nivå 2 och 3 som idag 
administreras av SKK. 
 
Centralstyrelsens angav att avsikten med utvärderingen är att säkerställa att 
hälsoprogrammen inte i onödan ska begränsa tillgängliga avelsdjur. Vidare ska även 
den ekonomiska aspekten att upprätthålla hälsoprogram beaktas. Om 
hälsoprogrammet uppnått sitt syfte ska de särbestämmelser som idag finns för de 
aktuella raserna för att kunna registrera en valpkull och som rör hälsoprogrammet tas 
bort. 
Efter en engångsinsats ska nya hälsoprogram kunna införas enligt den ordning som 
gäller idag, dvs. ansökan från specialklubb – godkännande av SKK. Efter godkännande 
införs sedan programmet i det regelmässiga revideringsarbetet av RAS. 
Svenska Brukshundklubben yrkade att propositionen skulle avslås och återremitteras 
till SKKs Centralstyrelse för att tydliggöra hälsoprogrammens tillsättning, utvärdering 
och avslutning för att inför Kennelfullmäktige 2023 undersöka och analysera hela 
frågeställningen gällande hälsoprogram och därefter skicka ut en remiss till 
specialklubbarna. 
 
Centralstyrelsen jämkade sig med Svenska Brukshundklubbens förslag som också 
tillstyrktes av Kennelfullmäktige. 
 
Avelskommittén har i uppdrag att arbeta vidare med frågeställningen och, i enlighet 
med beslutet, återkomma med ett nytt förslag till Kennelfullmäktige 2023. 
 
Proposition 23:1 – Angående ändring av SKKs stadgar (§ 33) 
Kennelfullmäktige biföll Centralstyrelsens förslag till ändring av SKKs stadgar. 
Ändringen innebar införande av en valordning för Kennelfullmäktige, förtydligande 
kring förfarandet vid förvaltning av medlemsorganisation inom SKK samt och 
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stadgereglering av det kostnadsfria medlemskapet för Sveriges Hundungdoms 
medlemmar.  
 
SKKs kansli har med anledning av beslutet uppdaterat stadgedokumentet på SKKs 
hemsida och förberett information om valordningen som kommer att kommuniceras 
till de direkta medlemsorganisationerna i samband med inbjudan till 
Kennelfullmäktige. 
 
Motion 23:2 – Angående ändring av SKKs stadgar (§ 33) 
SSRK framförde i motion att SKKs stadgar skulle ändras på så sätt att ordet ”hund” 
skulle ersättas med ordet ”rashund” i mål- och verksamhetsparagraferna (§§ 1 och 2) 
samt att beskrivningen av organisationen skulle ändras från ”hundägarnas 
riksorganisation” till ”rashundsägarnas riksorganisation”. 
 
Kennelfullmäktige gav Centralstyrelsen i uppdrag att tillsätta en 
stadgerevideringsgrupp inkluderande motionären som kunde komma med förslag om 
hur man med mindre ingripande förändringar i stadgarna skulle kunna uppnå 
motionärens syfte. 
 
Centralstyrelsen har delegerat uppdraget till SKKs Föreningskommitté som under 
vintern kallat stadgerevideringsgruppen till möte för att diskutera förslag till 
förändringar som kan läggas fram för Kennelfullmäktige 2023. Arbetet beräknas vara 
klart under andra kvartalet 2023. 
 
Motion 23:4 och 23:5 – Angående kommittéernas sammansättning och fler erfarna 
uppfödare i SKKs kommittéer 
Svenska Dvärghundklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige att kommittéerna 
ska tillsättas med tanke på kommitténs ansvarsområde så att det säkerställs att 
samtliga har den spetskompetens som krävs för uppdraget. 
 
Västra Kennelklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige att SKKs Centralstyrelse 
ser över sina kommittéer och tillsätter uppfödare med stor kompetens från flera 
grupper och att kommittéerna som kompetensförstärkning kallar till sig specialister vid 
behov för särskilda frågor eller för utbildning av funktionärer. 
 
Båda motionärerna ifrågasatte i sina motioner den utsträckning i vilken permanent 
adjungerade specialister deltar i kommittéarbetet. 
 
Centralstyrelsen redogjorde i sina svar på motionerna för hur tillsättandet av 
kommittéer går till och att uppgiften att besluta om kommittéorganisation och tillsätta 
kommittéernas ledamöter åvilar Centralstyrelsen. Styrelsen redovisade vidare att 
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andelen uppfödare i kommittéer med ansvar för uppfödarrelaterade frågor var över 80 
%. Centralstyrelsen menade avslutningsvis att man med anledning av den kritik som 
framkommit hade för avsikt att se över hur deltagandet av kanslipersonal och 
adjungerade kunde ändras.  
 
Centralstyrelsen och kansliets ledningsgrupp har en kontinuerlig dialog avseende 
adjungering av medarbetare till kommittéerna. Utöver möjligheten för kommittéerna 
att ha tillgång till relevant specialkompetens för sitt ämnesområde vägs andra aspekter 
in, inte minst en relevant arbetsbelastning för kansliets medarbetare.  
 
Motion 23:6 - Angående att bilda en kommitté med fokus på hundägarnas intressen 
(§ 37) 
Svenska Brukshundklubben framförde i motion att en särskild kommitté med fokus på 
hundägarnas intresse skulle bildas inom SKK. Kommitténs ledamöter föreslogs vara 
representanter från Sveriges Hundungdom, hundägare (inte uppfödare/domare) från 
arbetande ras, och från ras ur sällskapshundsgruppen. I kommittén skulle även 
hundägare med vetenskaplig och/eller juridisk kompetens ingå. 
 
Kennelfullmäktige avslog motionen och gav Centralstyrelsen i uppdrag att framöver 
beakta de intressekonflikter som stundtals kan finnas mellan olika medlemsgrupper.  
Centralstyrelsen har arbetat med frågan på flera sätt, bland annat genom det 
visionsarbete som styrelsen initierat under verksamhetsperioden och där dialog har 
förts med olika medlemsgrupper och deras olika intressen noga har utvärderats och 
tagits i beaktande inför framtiden. Centralstyrelsen tar vidare med sig frågan om olika 
intresseinriktningar kan lösas genom en ny kommitté eller inte, till kommande 
verksamhetsperiod. 
 
Motion 23:7 – Angående om det har blivit lättare att göra rätt (§ 38) 
Stockholms Kennelklubb yrkade i motion till Kennelfullmäktige att Centralstyrelsen 
skulle få i uppdrag att se över sin arbetsordning och kommittéernas samarbete så att 
intentionerna från Kennelfullmäktiges beslut 2019 (§ 16) kunde förverkligas och 
arbetet med en stringent förenkling av regelverken komma till stånd. 
Centralstyrelsen hade tillstyrkt motionen som bifölls av Kennelfullmäktige. 
Centralstyrelsen kan även konstatera att statistiken från Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommittén visar på ett minskat antal ärenden de senaste åren. Inom 
SKKs kansli pågår även arbete med att stärka servicen till organisationens uppfödare, 
mer information om vad det kommer innebära kan förväntas under andra kvartalet 
2023. 
 
Centralstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med representanter för styrelsen och 
Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén, samt inhämtat Disciplinnämndens syn på 
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frågan. I nästa fas av arbetet kommer en extern aktör att engageras för att få en 
objektiv belysning av befintliga regler och hanteringen av ärenden inom SKKs 
disciplinära system. SKKs Disciplinära system är å ena sidan komplicerat och 
byråkratiskt, men garanterar å andra sidan den enskilde medlemmen en mycket 
långtgående rättssäkerhet. Frågan måste mot den bakgrunden hanteras varsamt och 
utan risk för förhastade beslut. Ambitionen är att arbetsgruppen ska återkomma med 
eventuella förslag till förändringar innan kommande årsskifte. 
 
Motion 23:9 – Angående följsamhet för Kennelfullmäktiges beslut (§ 40) 
Västra Kennelklubben framförde i motion till Kennelfullmäktige att fullmäktige skulle 
ge Centralstyrelsen en påminnelse om att följa upp motion från Kennelfullmäktige 
2019 för att ta till vara rashundens, den registrerade hundens intresse. Västra 
Kennelklubben yrkade att Centralstyrelsen omgående skulle ta tag i frågan och börja 
marknadsföra sina uppfödares värv på ett positivt och förtroendeingivande sätt. 
Centralstyrelsen hade tillstyrkt motionen som bifölls av Kennelfullmäktige. 
Centralstyrelsen har under verksamhetsperioden arbetat med att marknadsföra 
rashunden på olika sätt, främst genom lanseringen av en ny version av SKKs 
annonsplats för hundar, Köpahund, under januari 2023. Därtill har Kommittén för 
marknadsföring av rashundar på olika sätt arbetat med att påvisa fördelarna med att 
köpa hund av SKK-anslutna uppfödare, bland annat genom närvaro på mässor och 
utställningar samt workshops med ras- och specialklubbar. I sociala medier har vi 
återkommande marknadsfört fördelarna med att köpa hund från SKKs uppfödare. 
 
Motion 23:10 – Angående förankring/remissförfarande (§ 41) 
Svenska Dvärghundklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige att det skulle göras 
till en självklar rutin att specialklubbarna tillfrågas i ärenden som rör deras raser och 
specialområden. 
 
Kennelfullmäktige tillstyrkte motionen. 
 
Centralstyrelsen har förtydligat de anvisningar som ges till kommittéerna i dess 
delegeringsordningar i syfte att förtydliga att specialklubbar ska tillfrågas innan beslut 
fattas om de raser eller verksamheter respektive specialklubb ansvarar för.  
 
Motion 23:11 – Angående införande av digitala mötesformer (§ 42) 
Svenska Dvärghundklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige att SKKs 
Föreningskommitté skulle få i uppdrag att formulera ett förslag på hur detta ska läggas 
till i typstadgarna. 
 
Centralstyrelsen menade att motionen genom pågående arbete skulle anses vara 
besvarad, vilket tillstyrktes av fullmäktigemötet. 
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Typstadgarna har omarbetats efter remissvar och kommer under våren 2023 gå ut på 
en ytterligare remissrunda i organisationens klubbar för att vara färdigställda inför 
årsmötessäsongen 2024. SKKs Föreningskommitté har avseende årsmötessäsongen 
2023 meddelat dispens för att möjliggöra digitala årsmöten, ett sådant beslut kan 
förväntas även för 2024. 
 
Motion 24:1 – Angående registrering av resultat för röntgenundersökning av höft- 
och armbågsleder (§ 43)  
Avelskommittén har kallat motionärerna till ett möte under senvintern för att diskutera 
den vidare hanteringen av motionen. 
 
Svenska Schnauzer Pinscherklubben, Svenska Brukshundklubben, Svenska Spaniel och 
Retrieverklubben samt Svenska Stövarklubben yrkade i motion till KF att:  

• röntgenundersökning och bildavläsning som genomförts enligt FCI-norm i annat 
EU-land än Sverige skulle gälla för registrering i SKK på samma sätt som röntgen 
och avläsning som gjorts inom Sverige, 

• röntgenresultat från EU-länder avseende exporterade valpar skulle ingå i den 
svenska indexberäkningen  

och 
• avläsningsprotokollet till hundägare skulle utformas i enlighet med, och 

innehålla samma information som, det protokoll som lämnas av tyska GRSK. 
 
Centralstyrelsen föreslog Kennelfullmäktige att avslå motionen och tillsätta en 
arbetsgrupp med ansvar för att genomföra en konsekvensanalys och därefter komma 
med förslag till förändrade rutiner på området. Kennelfullmäktige beslutade mot 
Centralstyrelsens förslag och tillstyrkte motionen. 
 
Centralstyrelsen har bedömt att de åtgärder som krävs för att uppfylla motionärernas 
yrkanden är mycket svåra, eller i vissa fall omöjliga att genomföra.  
 
Vad avser möjligheten att registrera resultat från annat EU- och FCI-land än Sverige 
föreligger flera hinder. Avläsning och utformning av certifikat inom ramen för FCIs 
protokoll är, trots pågående arbete, ännu inte internationellt standardiserad och 
harmoniserad. Utöver den uppenbara risken för varierande kvalitet och metod i 
avläsningen innebär en sådan hantering i stora volymer förändrade krav på IT-rutiner 
och betydande ökning av det administrativa arbetet. 
 
Vad avser användandet av exporterade valpars röntgenresultat i indexberäkningen 
skulle en sådan möjlighet i närtid med nödvändighet bygga på frivilligt inskickade 
resultat. Det innebär att den enskilde hundägaren skulle kunna avstå från att skicka in 



  

Datum/Date 

2023-02-27 

 

 

 

Sida/Page 

13/22 

 

sämre resultat. En sådan selektering av resultat riskerar att påverka tillförlitligheten i 
skattningen av HD-index med negativa konsekvenser för uppfödare, rasklubbar och 
specialklubbar i arbetet med att bedöma och utvärdera hälsoläget för den egna 
hundrasen. Index som verktyg bygger på att de resultat som registreras i är tillförlitliga 
och inte selekterade. I ett längre perspektiv skulle utveckling av rutinmässigt utbyte av 
härstamnings- och hälsodata länder emellan tillgodose detta önskemål på ett bättre 
sätt än vad som är görbart idag.  
 
Vad avser det tyska GRSK-protokollet skulle införande av det systemet innebära nära 
fördubblade kostnader för avläsningen av röntgenbilder eftersom protokollet är mer 
omfattande än dagens och dessutom skiljer sig mellan olika hundraser, systemet är 
dessutom inte förenligt med det pågående harmoniseringsarbetet inom FCI. Att byta 
certifikat står även i direkt strid med tidigare KF-beslut om att gradering och avläsning 
av HD ska vara konstant över tid.  
 
Motion 24:2 – Angående åtgärder för att öka kvaliteten på HD-screening och 
diagnossättning (§ 47) 
Specialklubben för Västgötaspets yrkade i motion till Kennelfullmäktige att SKK i linje 
med HD-utredningens anvisningar skulle vidta åtgärder för att förbättra 
tillförlitligheten i HD-bedömningen genom att: 

• en oberoende expertgrupp, tillsatt i samråd med motionären skulle ges 
uppdraget att utforma ett generellt och obligatoriskt sederingsprotokoll att 
användas vid all röntgenscreening av höftled  

• ta fram en obligatorisk grundutbildning, kombinerad med en periodisk 
”uppfräschning” för att personal som utför röntgenscreening av höftled. 

 
Centralstyrelsen redovisade hur arbetet med höftledsröntgen och därmed förknippad 
sedering av hundar hade bedrivits under verksamhetsperioden, samt att en utbildning 
hade initierats i linje med motionärens yrkande. Centralstyrelsen ansåg att motionen 
därmed var besvarad vilket Kennelfullmäktige tillstyrkte. 
 
Centralstyrelsen har sedan Kennelfullmäktige 2021 genom Avelskommittén arbetat 
med utbildning av personal som arbetar med FCIs och SKKs anvisade 
röntgenprocedurer och de praktiska aspekter som den innebär vid röntgentillfället. 
Centralstyrelsen har även uppdragit åt SKKs kansli att ta fram en distansutbildning som 
byggs i utbildningsplattformen Learnifier, målsättningen är att den ska vara klar under 
våren 2023.  
 



  

Datum/Date 

2023-02-27 

 

 

 

Sida/Page 

14/22 

 

Motion 24:4 – Angående kampanj mot kastrationer (§ 49) 
Svenska Dvärghundklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige att SKK skulle uttala 
ett tydligt avståndstagande mot slentrianmässiga kastrationer och att ett 
kampanjmaterial skulle tas fram, innefattande blänkare i sociala medier, artiklar i 
Hundsport och informationsmaterial. 
 
Centralstyrelsen föreslog Kennelfullmäktige att motionärens första yrkande skulle 
tillstyrkas, medan den andra att-satsen skulle anses besvarad, vilket även blev 
fullmäktiges beslut. 
 
Centralstyrelsen har genom Avelskommittén tagit fram en policy för kastrering av hund 
som publicerades på SKKs hemsida under juni 2022. Genom kansliets arbete har 
Avelskommittén tillsett att information om kastration har tagits fram och skickas till 
såväl valpköpare som uppfödare i samband med valpregistrering. Avelskommitténs 
ordförande har vidare i en artikel i Hundsport mycket tydligt markerat SKKs syn på 
kastrationer och anledningarna till att en alltför stor andel av Sveriges rashundar 
alltjämt kastreras. 
 
Motion 24:5 – Angående förändringar i rasstandarder (§ 50) 
Svenska Terrierklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige att alla förändringar av 
rasstandarder, oavsett anledning, alltid ska ske i nära samarbete med ansvarig special- 
eller rasklubb. Svenska Terrierklubben yrkade vidare att ansvarig klubb alltid ska äga 
tolkningsföreträde vid meningsskiljaktigheter avseende ordval och formuleringar i 
rasstandarden. 
 
Centralstyrelsen föreslog att motionens första att-sats skulle tillstyrkas och lämnade 
under Kennelfullmäktige tilläggsyrkande rörande den andra att-satsen, innebärande 
att meningsskiljaktigheter rörande ordval och formuleringar ska innebära att den 
engelska originaltexten tas med i den svenska översättningen. Kennelfullmäktige 
beslutade i enlighet med Centralstyrelsens förslag. 
 
Centralstyrelsen har i sin delegeringsordning till Standardkommittén gett kommittén i 
uppdrag att hantera det aktuella beslutet. I kommitténs delegeringsordning har 
dessutom det tidigare kravet på tre månaders remisstid för översättningar tagits bort 
till förmån för ett system där kommittén skickar berörd klubb översättningsförslag för 
yttrande inom en månad. Effekten har blivit en process som möjliggör snabbare och 
effektivare dialog med klubbarna vilket i sin tur inneburit att kommittén och berörda 
klubbar vid samtliga hittillsvarande översättningar har nått samsyn utan att behöva 
lämna engelsk text i standarden.  
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Motion 24:6 – Angående bättre konsekvensanalys innan beslut fattas (§ 51) 
Västra Kennelklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige att SKK skulle införa 
obligatorisk konsekvensanalys innan beslut av kynologisk art fattas samt göra en 
genomgång av de regler och rekommendationer som finns inom avelsverksamheten 
med avseende på tänkbara konsekvenser. 
 
Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle tillstyrkas, och tillade att det inom SKK 
redan genomfördes arbete i motionens anda i form av utvärderingar av 
särbestämmelser i SKKs registreringsregler. 
 
Avelskommittén och Utställningskommittén har gemensamt utrett reglerna för årets 
uppfödargrupp, som särskilt nämns i motionen. Utredningen har lett till ett förslag om 
att tävlingen ska fortsätta men med förändrad regelformulering där ”grupper med 
rastypiska hundar av utmärkt kvalitet tilldelas HP”.  
 
Centralstyrelsen har inför och under den innevarande verksamhetsperioden arbetat 
med att förtydliga kommittéanvisningar, bland annat i syfte att öka samverkan mellan 
sina kommittéer. Därtill har arbete med att införa ett bättre och standardiserat 
beslutsunderlag för Centralstyrelsen, bland annat i syfte att tydliggöra behovet av 
konsekvensanalys inför beslut.  
 
Motion 24:7 och 24:8 – Angående registrering av hundar med icke godkänd/icke 
standardenlig färg 
Svenska Newfoundlandshundklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige att SKK 
skulle riva upp sitt beslut att tillåta att valpar efter förälder med ”icke standardenlig 
färg” får registreras. Klubben yrkade vidare att valpar som registreras med ”X-ej 
standardenlig färg” ska ha ett tillägg om vilken färg det gäller. 
 
Svenska Dvärghundklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige att felfärgad hund 
och dess avkomma ska beläggas med avelsförbud om berörd specialklubb så begär. 
Centralstyrelsen föreslog att motionerna skulle avslås. Som skäl för förslaget angav 
styrelsen att avelsrestriktioner som inte är relaterade till hundrasers sundhet ska 
undvikas, samt att uppgiften om färg i SKKs databas inte är helt tillförlitlig och därmed 
inte lämplig att ligga till grund för restriktioner. Det går inte att försäkra sig om att 
registrerad färg motsvarar hundens ”genetiska färg”. Kennelfullmäktige gick emot 
Centralstyrelsens förslag och biföll motionerna. 
 
Centralstyrelsen har genom Avelskommittén handlagt frågan, främst inom ramen för 
ett ärende där Svenska Pudelklubben begärt att flerfärgade pudlar ska beläggas med 
avelsförbud. Avelskommittén konstaterade därvid att verkställande av beslutet skulle 
stå i direkt motsättning med SKKs avelspolicy.  
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Centralstyrelsen har därefter i samråd med Avelskommittén vidare utrett ärendet och 
ansett det nödvändigt att ha en inomnordisk samsyn kring hur frågan ska hanteras. Så 
kommer att ske vid Nordisk Kennelunions möte i mars 2023. Därefter har 
Centralstyrelsen för avsikt att fatta beslut innan halvårsskiftet, vilket är ett krav om 
SKKs registreringsregler ska skärpas från nästkommande årsskifte.  
 
Motion 24:9 – Angående operationer i syfte att dölja eller avlägsna exteriöra fel 
och/eller osundheter (§ 55) 
Svenska Dvärghundklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige om vissa åtgärder 
avseende blanketten för rapportering av operativa ingrepp på hundar av brakycefal 
ras. Yrkandena innebar att: 

• blanketten ska användas för samtliga raser för att rapportera in alla kirurgiska 
ingrepp som görs i syfte att dölja eller avlägsna exteriöra fel, osundheter och 
överdrifter, 

• dialog förs med veterinärkåren om vikten att rapportera in ovanstående 
ingrepp, 

• ras- och specialklubbar sprider kunskapen om blanketten bland sina uppfödare 
 
Centralstyrelsen angav i sitt svar att det fanns alltför många svårigheter med det 
praktiska genomförandet av motionen, särskilt då obligatorisk rapportering från 
veterinärkåren till SKK inte är förenligt med gällande lagstiftning. Centralstyrelsen 
angav vidare att SKK våren 2021 deltagit i ett möte med näringsdepartementet och 
informerat om det som nämns i motionen, där önskemålet om en lagstadgad 
obligatorisk anmälningsplikt för vissa operativa ingrepp nämndes. SKK fick inget gehör 
för det senare önskemålet. Mot bakgrund av detta ansåg Centralstyrelsen att 
motionen skulle anses vara besvarad, vilket även blev Kennelfullmäktiges beslut. 
 
Centralstyrelsen kommer genom avelskommittén under våren 2023 att återuppta 
kontakten med veterinärkåren angående vikten av att rapportera operativa ingrepp. 
 
Motion 25:1 – Angående kennelkonsulenter 
Svenska Dvärghundsklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige att: 

• Kennelkonsulenternas verksamhet ytterligare förtydligas, så att den rådgivande 
och stödjande delen lyfts fram. 

• En aktiv rekrytering sker, målet måste vara att det finns minst två konsulenter i 
varje länsklubbsområde. 

• Namn och kontaktuppgifter till närmaste kennelkonsulent finns på varje 
länsklubbs webbsida. 
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• Länsklubbarna uppmanas att årligen anordna träffar där uppfödarna kan träffa 
kennelkonsulenterna och få höra om deras verksamhet samt ställa frågor. 

• Vi arbetar för ett smidigare samarbete med länsstyrelserna. 
• Det tas fram ett utvärderingssystem för att förbättra och kvalitetssäkra 

verksamheten. 
 
Centralstyrelsen angav i sitt svar att man fortlöpande arbetar med att lyfta fram och 
informera om kennelkonsulentverksamhetens rådgivande roll i organisationen. 
Styrelsen redogjorde vidare för den rekrytering som sker varje år och att utbildade 
kennelkonsulenters kontaktuppgifter finns på SKKs webbplats. Med avseende på 
länsstyrelserna uppgav styrelsen att budgetmedel avsatts för de kontakterna. 
Centralstyrelsen uttryckte slutligen förhoppningar om att en digitalisering av 
besöksprotokollen skulle ge större möjligheter till utvärdering och kvalitetssäkring av 
verksamheten. Styrelsen menade att ovanstående innebar att motionen skulle anses 
besvarad, vilket också blev Kennelfullmäktiges beslut. 
 
Centralstyrelsen har under året, genom Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén, 
vårdat dialogen med länsstyrelserna genom fortlöpande och i vissa fall fördjupade 
kontakter, särskilt i samband med enskilda ärenden. Möjligheterna till mer omfattande 
utveckling av samarbetet har diskuterats fortlöpande av kommittén under 
verksamhetsperioden men kommittén har ännu inte haft möjlighet att prioritera ett 
sådant mer omfattande projekt.  
 
Vad avser digitaliseringen av besöksprotokollen pågår ett intensivt utvecklingsarbete 
och systemet förväntas vara i drift under höst/vinter 2023. 
 
Motion 25:2 – Angående obligatorium för modertik att närvara vid 
veterinärbesiktning 
Västra Kennelklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige att SKK ska utöva 
påtryckningar på regering, Jordbruksverket och veterinärkliniker rörande att 
modertiken ska närvara vid besiktning av valpar i syfte att försvåra försäljning av 
smuggelhundar. 
 
Centralstyrelsen ansåg i sitt svar grundtanken med motionen vara bra och föreslog att 
berörd kommitté skulle få i uppdrag att vidare bearbeta förslaget så att det endast 
gällde valpkull upp till åtta veckor. Centralstyrelsen menade att motionen därmed 
skulle anses vara besvarad. 
 
Västra Kennelklubben lämnade tilläggsyrkande innebärande att det ursprungliga 
yrkandet skulle kompletteras med att motionen avsåg valpar upp till åtta veckor. Så 
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som Kennelfullmäktiges beslut måste förstås vann Centralstyrelsens förslag bifall med 
tillägget att det avsåg valpar upp till åtta veckor. 
 
SKKs arbete mot hundsmuggling är förankrat i samverkansgruppen för hundvälfärd. 
Under vintern 2023 har SKK bedrivit ett aktivt påverkansarbete rörande 
smuggelhundar och bland annat medverkat i media och fått en debattartikel 
publicerad i Aftonbladet.  
 
Kravet från SKKs sida är att lagstiftaren vidtar åtgärder och Centralstyrelsen har under 
vintern uppvaktat lantbruksministern och samtliga riksdagspartier i frågan. Vad avser 
motionärens förslag till åtgärd kan Centralstyrelsen konstatera att de personer som 
smugglar hundar utvecklat sina strategier för att undgå upptäckt och att det blivit allt 
vanligare att smuggla in en dräktig tik istället för en valpkull. 
 
Motion 25:3 – Angående parningsavtalet (§ 61) 
Svenska Dvärghundsklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige att parningsavtalets 
text skulle förtydligas så att det tydligt framgår att avsikten med parningen är att 
valparna ska registreras i SKK samt att avtalsparterna ska intyga att ingen av dem är 
föremål för disciplinär åtgärd som påverkar möjligheterna att registrera valparna. 
Motionären yrkade även att SKKs jurister skulle formulera texten, samt att det tydligt 
skulle påtalas att avtalet alltid ska användas. 
 
Centralstyrelsen poängterade svårigheterna att låta Kennelfullmäktige besluta om 
avtalsinnehåll då möjligheten till justeringar då blir beroende av ytterligare 
fullmäktigebeslut. Styrelsen konstaterade vidare att det fanns ett behov av att 
uppdatera det aktuella avtalet genom Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitténs och 
juridiska avdelningens försorg. Vad avsåg möjligheten att påtala att avtalet alltid ska 
användas menade Centralstyrelsen att det inte var aktuellt att reglera frågan i 
grundreglerna, men att uppfödare och hanhundsägare fortsatt ska uppmuntras att 
använda det. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses vara besvarad vilket 
även blev Kennelfullmäktiges beslut. 
 
Centralstyrelsen har genom Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén och SKKs 
juridiska avdelning initierat arbete med att uppdatera avtalstexten i parningsavtalet, 
arbetet beräknas vara klart under våren 2023. 
 
Motion 26:1 – Angående exteriörbedömning efter pandemin (§ 63) 
Svenska Terrierklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige att exteriörbedömning 
som avelsutvärderingsform permanentas. 
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Centralstyrelsen begärde ett uppdrag om att ta fram ett anpassat regelverk för 
exteriörbedömningar och att dessa skulle införas under en treårig provperiod med 
start under 2022. Efter provperioden skulle verksamheten utvärderas av styrelsen för 
att därefter eventuellt permanenteras. 
 
Centralstyrelsen har genom Utställningskommittén berett ett regelförslag som nu är 
fastställt och gäller sedan den 1 januari 2023. 
 
Motion 26:4 – Angående differentierade sanktionsnivåer i händelse av inställda 
arrangemang (§ 66) 
Svenska Brukshundklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige att Svenska 
Kennelklubben tydligt ska strukturera olika sanktionsnivåer för de fall klubbar behöver 
ställa in arrangemang. Motionären menade att en inställd utställning kan innebära att 
aktuell klubb kan få sina utställningar indragna för lång tid framöver, trots att skälen 
att ställa in utställningen kan vara goda. I sammanhanget lyftes särskilt små klubbar 
och deras svårigheter att hantera hastigt uppkomna händelser såväl som dess 
sårbarhet för sanktioner.   
 
Centralstyrelsen föreslog Kennelfullmäktige att tillstyrka motionen vilket även blev 
fullmäktiges beslut. 
 
Centralstyrelsen har genom Utställningskommittén arbetat med frågan under 
verksamhetsperioden. Hänsyn tas till varje klubbs förutsättningar och orsaken till att 
ställa in utställningen. Kommittén arbetar även noggrannare med motiveringen om 
konsekvensen blir att ställa in utställningar framåt i tiden.  
 
Motion 26:5 – Angående att arbeta för ändrade skatteregler för domare inom SKKs 
organisation (§ 67) 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige att 
Centralstyrelsen skulle få i uppdrag att arbeta för att åtminstone domare inom viltspår, 
jaktprov och bruksprov ska inkomstbeskattas på samma sätt som domare inom idrott, 
samt att uppdraget skulle redovisas skriftligen på Kennelfullmäktige samt på 
Specialklubbskonferensen de år det inte är Kennelfullmäktige. 
 
Centralstyrelsen föreslog Kennelfullmäktige att motionen skulle bifallas med tillägget 
att nya skatteregler för utbetalda arvoden skulle gälla alla kategorier av domare och 
funktionärer. 
 
Centralstyrelsen har genom kansliet och tillsammans med Svenskt Friluftsliv beslutat 
att åter driva frågan om att inte behöva redovisa arbetsgivaravgift eller skatt på årliga 
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ersättningar upp till halvt prisbasbelopp. SKK har en central roll i Svenskt Friluftslivs 
arbete med frågan. 
 
Första åtgärden är att åter pröva frågan hos Skatteverket där besked väntas i början av 
2023. Om det innebär nytt avslag kommer en politisk uppvaktning att ske med 
budskapet att svenskt friluftsliv måste få samma villkor som svenskt idrottsliv. 
 
Motion 26:6 – Angående tydlig skillnad i stambokföringsavgifter (§ 68) 
Svenska Brukshundklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige att Svenska 
Kennelklubben skulle verka för en tydligare skillnad i stambokföringsavgifterna för 
arrangörer som nyttjar elektronisk överföring av resultat. 
 
Centralstyrelsen delade motionärens uppfattning om att det ska vara en tydlig skillnad 
på nivån för stambokföringsavgifterna om den rapporteras digitalt eller manuellt till 
SKK och föreslog att Kennelfullmäktige skulle tillstyrka motionen vilket även blev 
fullmäktiges beslut. 
 
Centralstyrelsen har genom kansliet förändrat avgifterna från den 1 januari 2023. 
 
Motion 27:2 – Angående att byta ut dagens registreringsbevis (§ 70) 
Svenska Molosser- och Herdehundklubben, Svenska Spets- och Urhundklubben, 
Svenska Brukshundklubben och Svenska Dvärghundsklubben yrkade i motion till 
Kennelfullmäktige att Centralstyrelsen skulle få i uppdrag att arbeta för att ersätta 
dagens registreringsbevis med ett hundpass där vaccinationer, avmaskningar etc. ska 
fyllas i. Motionärerna yrkade vidare att Centralstyrelsen skulle få i uppdrag att 
undersöka möjligheten att intyga hundars vaccinationer digitalt inför tävling och 
utställning. 
 
Centralstyrelsen uppmärksammade att SKK som förening enligt gällande lagstiftning 
saknar möjlighet att utfärda giltiga pass som kan användas för resa till eller från 
Sverige och att motionerna därför skulle avslås. Centralstyrelsen tillstyrkte däremot 
möjligheten att få ett uppdrag i linje med motionärernas intentioner, vilket också blev 
Kennelfullmäktiges beslut. 
 
Centralstyrelsen har delegerat arbetet till SKKs kansli och arbetet ska bedrivas i två 
parallella spår där det primära är att erbjuda registreringsbevis som PDF-fil, och det 
andra att undersöka möjligheterna till ett digitalt vaccinationspass. På grund hård 
belastning på IT-avdelningen till följd av en stor IT-skuld och många större pågående 
IT-projekt har arbetet inte kunnat prioriteras. Förhoppningen är att kunna starta 
arbetet i början av 2024. 
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Motion 27:3 – Angående att organisationen behöver en kommunikatör (§ 71) 
Stockholms Kennelklubb yrkade i motion till Kennelfullmäktige att Svenska 
Kennelklubben skulle avsätta medel för att anställa en kommunikatör som verkar både 
internt och externt. 
 
Centralstyrelsen instämde i motionärens syn på vikten av god kommunikation såväl 
internt som externt, men menade att Kennelfullmäktige inte bör besluta om vilken typ 
av tjänster som ska tillsättas på SKKs kansli. Centralstyrelsen föreslog att motionen 
därmed skulle anses besvarad. Kennelfullmäktige biföll Centralstyrelsens förslag, med 
tillägget att kommunikationen ska öka såväl externt som internt. 
 
Den gångna verksamhetsperioden har inneburit intensivt arbete med att öka 
transparensen gentemot medlemmar och medlemsorganisationer avseende 
Centralstyrelsens arbete. Som exempel har ett visionsarbete inletts inom vilket 
långtgående dialog förts med organisationens medlemmar. SKKs ordförande har nu 
även en egen Facebooksida där han regelbundet rapporterar om Centralstyrelsens 
verksamhet. Vid SKKs kansli har en kommunikatör anställts, vilket fått till följd att SKK 
har möjlighet att öka sin kommunikation externt och även vara mer strategisk i det 
arbetet. 
 
Motion 27:4 – Angående ekonomisk ersättning vid rovdjursskada eller dödsfall till 
följd av rovdjursangrepp (§ 72) 
Svenska Dreverklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige att SKK ska få till stånd 
en förändring på detta problem så att staten tar kostnaderna för ersättning vid 
rovdjursskada eller dödsfall till följd av rovdjursangrepp. 
 
Centralstyrelsen menade att man genom Jakthundskommittén ständigt arbetar med 
att påverka myndigheter i denna typ av frågor, främst genom remissvar. Vad avser 
ekonomisk ersättning vid rovdjursskada har SKK haft ett nära samarbete med Svenska 
Jägareförbundet och att avsikten var att även kommande verksamhetsperiod jobba 
med den aktuella frågan inom ramen för verksamhetsplanen. Centralstyrelsen föreslog 
att motionen skulle anses besvarad vilket också blev Kennelfullmäktiges beslut. 
Centralstyrelsen har genom Jakthundskommittén fortsatt arbetat med frågan. Under 
våren 2023 kommer Jakthundskommittén att fördjupa dialogen med Svenska 
Jägareförbundet och vidta åtgärder för att uppmärksamma lagstiftaren på problemet. 
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Motion 28:1 – Angående att Sveriges Hundungdom ska beviljas att publicera 
oregistrerade hundar i reportage på sina egna medlemssidor i tidningen Hundsport 
(§ 73) 
Sveriges Hundungdom yrkade i motion till Kennelfullmäktige att undantas från tidigare 
KF beslut och beviljas publicera oregistrerade hundar i reportage på sina medlemssidor 
i tidningen Hundsport. 
 
Centralstyrelsen delade Sveriges Hundungdoms grundsyn att organisationen ska ha en 
inkluderande roll och att tidningen Hundsport kan vara viktig som inkörsport för 
ungdomar till hundsporten. Styrelsen föreslog Kennelfullmäktige att bifalla motionen, 
dock med avsikten att hundar utan stamtavla ska benämnas som blandras vilket också 
blev fullmäktiges beslut. 
 
Centralstyrelsen har genom kansliet tillsett att Sveriges Hundungdom numer kan 
publicera bilder på oregistrerade hundar på sina sidor i tidningen Hundsport. 
 
Motion 28:3 – Angående vikten att använda adekvat terminologi (§ 75) 
Svenska Dvärghundsklubben yrkade i motion till Kennelfullmäktige att SKK slutar 
använda begreppet ”trubbnosar” och istället använder begreppet ”brakycefala”. 
Centralstyrelsen CS instämde i att ordet ”brakycefala” i huvudsak ska användas och när 
det är lämpligt även kan kompletteras med ordet ”kortnosig” och föreslog att 
motionen därmed skulle vara besvarad. Kennelfullmäktige beslutade att tillstyrka 
motionen. 
Centralstyrelsen och kansliet har slutat använda ordet ”trubbnosig” och använder 
numer ”brakycefal” i all kommunikation inom och utanför organisationen. 
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