PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens fullmäktige den 2829 september 2013 på Clarion Hotel Sign, Stockholm
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Kennelfullmäktiges öppnande

Svenska Kennelklubbens ordförande, Nils Erik Åhmansson, öppnade Kennelfullmäktige
och hälsade alla närvarande välkomna.

Parentation
En av SKKs hedersledamöter, Marlo Hjernquist, avled i januari i år, 92 år gammal. Till
yrket var Marlo militär och under en längre tid chef för Statens Hundskola i Sollefteå.
Han var ledamot i SKKs Centralstyrelse under 1980-talet och en välkänd och
uppskattad allrounddomare. Han blev hedersledamot i SKK 1991.
Rhoda Dejenfelt, avled 2011. Hon var ett landmärke i Göteborg och en uppskattad
medarbetare på SKKs kansli i Västsverige, så länge det fanns.
Gun Kristensson, avled i september 2012. Hon var under en lång tid ledamot i SKKs
Föreningskommitté, aktiv i arbetsgruppen för Freestyle och tidigare ledamot i
Centralstyrelsen. Gun tilldelades SKKs guldmedalj 2009.
Catharina Detlefsen Dahlström avled i mars 2013. Hon var ledamot i SKKs Prov- och
Tävlingskommitté och en mycket uppskattad sekreterare i FCIs Commission for Rescue
Dogs.
Margareta Sundqvist, avled i mars 2012. Margareta var en engagerad ledamot i SKKs
Uppfödare- och Kennelkonsulentkommitté under en rad av år, hon var själv också
kennelkonsulent. Hon var exteriördomare, uppfödare och mottagare av SKKs
Hamiltonplakett.
Folke Hildebrand, avled i april 2012. Han var en profil inom SBK och dess ordförande
under en rad av år. Han var ledamot av SKKs Centralstyrelsen 1975 till 1991. Han fick
SKKs guldmedalj 1985.
Flera andra hundprofiler har också lämnat oss, t.ex. Lennart Davidsson, kennel Härkila,
som påverkat aveln av drever starkt, Mona Lilliehöök som importerade den första
flatcoated retrievern till Norden för drygt 50 år sedan och satt i Centralstyrelsen på 70talet med flera.
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Nils Erik Åhmansson fortsätter sin inledning med att göra en tillbakablick på perioden
från KF 2011.
SKK – Förtroendeorganisation
SKK är en ideell förening som inte drivs utifrån ett ekonomiskt vinstsyfte utan med
målet att skapa de bästa förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet,
som det står i SKKs målparagraf.
SKK leds av förtroendevalda och vi vet alla om det oerhörda jobb som alla aktiva
medlemmar lägger ner på olika sätt; i klubbar på olika nivåer och i olika funktioner.
Idag är det drygt 100 förtroendevalda som leder SKK centralt. Som det står att läsa i
verksamhetsberättelsen har 130 heldagsmöten avverkats under den gångna
tvåårsperioden. Det finns ett fantastiskt bra kansli som verkställer besluten, men det är
de förtroendevalda som tar besluten och visar vilken väg SKK ska ta.
Förutom kommittémöten så är andra stora sammankomster som
specialklubbskonferenser, länsklubbskonferenser och ordförandemöten viktiga
avstämningstillfällen för dagsaktuella frågor. Nils Erik Åhmansson uppmanar alla
klubbar att delta på dessa möten och det är tråkigt att några läns- och specialklubbar
inte lyckats hitta en enda delegat att delta på t.ex. årets KF.
Besluten på KF, som är SKKs högsta beslutande organ, är mycket viktiga för
färdriktningen och vilket fokus som sätts på olika frågor. Besluten kommer att påverka
verksamheten för lång tid framöver.
Highlights från KF 2011 och verksamheten
Vi är inne i en period med minskande verksamhetssiffror över i stort sett hela linjen.
Det är egentligen ingen tröst, men bilden liknar den i många andra kennelklubbar över
världen. Visst påverkar den allmänna ekonomiska situationen även SKK. Vi såg det
under den bedrövliga nedgången som vi hade i Sverige på 90-talet. Tack vare en i
grunden stark ekonomi har SKK under de senaste åren ändå kunnat investera i
utveckling och arbete med t.ex. kvalitetssäkring.
Nils Erik Åhmansson gav några exempel:
På KF 2011 beslutades om en etablering Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund
(BPH). BPH finns idag etablerat på ca 15 platser. Det finns ett 75-tal utbildade domare
och tävlingsledare, ett IT-stöd har utvecklats och redan första året beskrevs mer än
1 000 hundar av 126 raser. Och takten på beskrivningar ökar påtagligt under 2013.
Hur våra hundar ser ut exteriört är hos vissa raser starkt ifrågasatt av olika grupper;
medier, den politiska världen och inte minst den svenska allmänheten.
Organisationens domare har här en central nyckelroll. 2012 samlades i stort sett alla
svenska exteriördomare kring kärnfrågan – hur säkerställer vi att exteriörbedömning
inte går mot en utveckling som hälsomässigt riskerar att skada våra raser?
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Centralstyrelsen hade och har en bra diskussion kring detta med domare och ras- och
specialklubbar.
Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, SRD, utvecklades och just nu revideras den
och ska även spridas till våra nordiska grannländer. SKK producerade en DVD om
andning som blivit mycket uppskattad av domare nationellt och internationellt.
Våra grannländer vill lösa problemet med farliga hundar genom att ur tombolan dra
fram den ena eller andra rasen. Danmark har 13 förbjudna raser . Norge har fyra
förbjudna raser och nere på kontinenten finns det lite olika versioner på vilka raser
som är förbjudna. Men SKK ser samtidigt lite positiva tecken i skyn att allt fler länder
eller delstater har börjat avveckla sina förbudslistor då man inte anser att förbudet
fungerar utan bara skapar nya problem.
SKK tror inte man löser problemet med hundar som upplevs som farliga genom att
förbjuda ett antal raser. Det finns personer som vill skrämmas eller försöker imponera
på allmänheten genom att få en hund av någorlunda storlek att bli farlig – men det
gäller egentligen för ett mycket stort antal mellan- och storvuxna raser.
Sverige har en bra lagstiftning rörande hur hundar ska hållas. Om Stockholmsmodellen
fick lite större spridning med djurpoliser så att samhället kan göra sin plikt – så tror SKK
att detta bättre löser problemet med hundar som skapar otrygghet i sin omgivning.
Skäll inte på hunden-kampanjen visade samhället att vi som hundorganisation och
hundägare är beredda att ta vårt ansvar. Ett av delmålen är självklart att se till att vi
inte får en spridning av att lösningen ligger i rasförbud. Fokus under 2013 har varit på
våra tre storstäder, men nu går vi vidare och gör kampanjen mycket bredare,
geografiskt. Men vi måste alla hjälpas åt att visa att vi som en gemensam
hundorganisation tar vår del av ansvaret som är att vi har ett bra hundägande i
Sverige.
KF 2009 beslutade att öka stödet till organisationens uppfödare genom ett antal
åtgärder. Alla aktiva uppfödare får Hundsport Special fyra gånger per år, vi utvecklade
valpförmedlingssajten www.köpa.hund.se som lanserades strax innan förra KF och nu
2013 har en besöksfrekvens på 3 500 besök per dag. Precis i dagarna så blev den nya
avelsboken klar. Den kommer att bli en av grundstenarna i uppfödarutbildningen.
Arbetet med en ny uppfödarbok pågår för fullt och kommer att vara klar under 2014.
Båda dessa böcker ersätter flertalet ur den gamla Hunduppfödarserien.
KF 2011 beslutade att radiakalt öka egenkontrollen av kennlar med hjälp av drygt 100
kennelkonsulenter. 2010 genomfördes ca 1 800 besök som fördubblades till över 3 800
år 2012. Det är väldigt tillfredsställande att förhållandena hos våra uppfödare är
mycket bra . Mer än 95 % av besöken leder inte till någon som helst anmärkning.
Fr.o.m. 2014 bromsas det in lite på den kraftiga expansionen och kennelkonsulenterna
ska bli mer precisa i sina besök och göra besök där behovet av stöd till uppfödarna är
som störst. Samtidigt med detta pågår ett gemensamt arbete med Jordbruksverket
och Länsstyrelserna att SKK ska ta en större del av den offentliga tillsynen av
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uppfödare anslutna till SKK. Från centralt håll har möten och samtal förts med
länsstyrelsen i Skåne. De har enligt vår uppfattning farit iväg i sin tillsynsverksamhet
över t.ex. shar-pei kennlar som vi anser är en helt fel väg att gå. Lite förenklat kan det
uttryckas så att det som är förbjudet i Skåne är tillåtet i Halland och övriga Sverige. Det
är nödvändigt med en gemensam syn på avel och uppfödning över hela landet.
Nils Erik Åhmansson framförde exempel på andra frågor som varit aktuella under den
gångna perioden .
Svenska stövare
För tio år sedan var nog tanken att SKK skulle öppna stamboken igen otänkbar. Men
ska vi långsiktigt kunna säkerställa en frisk och sund samt jaktduglig stam av stövare
utifrån det faktum att registreringssiffrorna blir allt lägre måste vi börja tänka i andra
banor. Det befintliga avelsmaterialet för stövarraserna måste användas mera generellt.
Detaljdiskussioner förs nu med Svenska Stövarklubben och uppfödarna. Egentligen
kanske det inte är så dramatiskt om man lyfter blicken lite, för SKK hade en öppen
stambok för stövare från 1890 till början av 1930-talet. Betydligt fler raser än stövarna
har motsvarande problem med mycket få registreringar både nationellt och över hela
världen.
Svenska Kynologiska Akademin
Akademin har snart funnits i 10 år med uppgiften att mer systematiskt säkerställa
organisationens historiska och kynologiska arv. När stövarklubben fyllde 100 år
arrangerades en utställning i samarbete med dem och ifrån damhund till knähund
visade hundens ursprung och användning i vår del av världen. Akademin har och
uppmärksammar hunden i det offentliga rummet alltifrån rondellhundar till vackra
offentliga konstverk. Akademin har både fått och köpt värdefull kynologisk konst.
Akademin har startat ett bevarandearbete att mer långsiktigt säkerställa ca 25 000
fotografier och några av er har kanske redan besökt det digitala artikelregistret och
bibliotek. Första månaden hade webbplatsen 1 000 unika besökare . Nästa år fyller SKK
125 år. De första 100 år är väl dokumenterade i 100-årsboken och nu är det dags att
samla de senaste 25 åren i lämpligt format.
IT-utvecklingen
Vi blir bara alltmer beroende av fungerande IT-system. Katalog för PC kan idag
användas av alla klubbar och många gör det också. Samtidigt sker det en oerhörd
utveckling på den tekniska sidan och SKKs programvaror måste uppdateras. Katalog för
PC 2012 uppdaterades och det byggdes en del finesser för att spara pengar t.ex. att
kunna skicka bekräftelser elektroniskt. Men ju mer komplexa system ju större är risken
att det kan bli någon driftstörning vilket märktes inledningsvis för de som använde
Katalog för PC, inte minst våra klubbar. En tillbakablick på säsongen 2013 visar att
programvaran fungerar problemfritt med långt mer än 100 000 hanterade anmälningar
till utställning.
Men för att ytterligare beskriva snabbheten i utvecklingen så utvecklades skk.se och
köpahund.se 2011 men redan två år senare så har det skett en kraftig förändring av
från vilka tekniska plattformar man besöker SKKs hemsida. Idag är det drygt hälften
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som gör det via läsplatta eller smartphone. Det innebär att SKK 2013 har fått investera
i betydande belopp för att anpassa hemsidor och IT-tjänster oberoende av om man
använder läsplatta eller smartphone.
Lite mer än hälften av medlemsadministrationen hos SKKs klubbar hanteras av SKKs
kansli. De klubbar som ansluter sig till SKKs medlemshantering har det första och andra
året påtagliga ökningar av sitt medlemsantal. Rekordet 2012 var en klubb som fick en
50 procentig medlemshöjning bara för att man bytte medlemsadministrationssystem.
Visst kostar en professionell hantering av administrationen pengar men förlorade
intäkter kostar också pengar.
Ordföranden uttryckte besvikelse över att projektet med att utveckla ett IT-stöd för i
första hand de drivande jakthundklubbarna inte lyckades. Alla klubbar var väl
medvetna om kravet på att en förutsättning för ett IT-stöd var en samordning av
jaktprovsreglerna. En gemensam gedigen förstudie gjordes och SKK satsade 250 000 kr
i detta arbete med en målsättning att ett bra och väl fungerade IT-stöd för vår
provverksamhet skulle bli resultatet. När fundamentet med samordning försvann
ställdes denna utveckling i väntläge. Andra IT-projekt som i och för sig är viktiga har
fått gå före i kön ur den långa lista av IT-projekt som finns på SKK.
Nästa gång SKK ger sig in i denna del av utvecklingen måste det finnas ett mera
hållbart avtal med berörda klubbar. Nu stod SKK där centralt med lång näsa med
250 000 kronor i investerade pengar och klubbarna kunde dra sig ur utan någon
egentlig ekonomisk konsekvens men med en minskad trovärdighet hur det ska kunna
gå att utveckla ett bra IT-stöd för prov- och tävlingsverksamheten.
Arbetet med regelrevideringar har lämnat mycket övrigt att önska. CS har fått mycket
starka reaktioner från medlemmar på några av de beslutade regelrevideringarna som i
vissa fall har inneburit att CS har upphävt specialklubbens beslut.
Svenska Vorstehklubben fick t.ex. behålla sitt tidigare regelverk i ytterligare fem år och
precis innan KF har samtal hafts med Svenska Älghundklubben kring deras
regelrevideringar. Nils Erik Åhmansson uppmanade alla att ta med erfarenheterna från
2011 inför 2016 och försöka undvika starka splittringar och känslor. Samarbetet med
att få till de nordiska utställningsreglerna har haft betydligt färre negativa reaktioner
och kritiken har i stort sett uteblivit.
Under 2011 och 2012 har stöd lämnats främst till ras- och specialklubbar med drygt
fyra miljoner kronor. Det har varit ett direkt ekonomiskt stöd för utbildningar av olika
funktionärsgrupper och uppfödare. Dessa bidrag är viktiga och ofta helt avgörande för
att klubben ska kunna genomföra dessa angelägna utbildningar. Det är CS fasta
ambition att denna typ av ekonomiskt stöd ska fortsätta men samtidigt måste alla
delar av verksamheten vara med i den finansieringen.
CS tog ett beslut i början av detta år som innebär att alla officiella resultat ska
stambokföras och avgiftsbeläggas. För utställningsdelen har detta varit praxis i
årtionden men inte i alla delar av prov- och tävlingsverksamheten. CS är väl medveten
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om att vissa klubbar inte tycker att det är nödvändigt att registrera alla resultat och få
dem stambokförda. Denna uppfattning delas dock inte av CS som t.ex. menar att det är
av vikt att kunna se om en hund, innan den får sitt pris, tidigare har haft 0 pris på prov
och skälen där för. Själva begreppet officiell betyder att resultat registreras och ger en
bättre bild av en hund och förares prestationer. Det finns även en solidarisk aspekt att
alla delar av verksamheten måste vara med och medverka till finansiering. CS ber om
att få ett utredningsuppdrag angående domarkonferenser och det finns även en
motion från Terrierklubben om den ekonomiska aspekten av bidragsfördelningen och
då är det samtidigt viktigt att vissa delar av verksamheten inte fortsätter att åka
snålskjuts på andra.
I verksamhetsberättelsen kan vi se den stora bredd i den centrala utbildningen inom
organisationen. Det finns tyvärr ingen central registrering av den mycket omfattande
utbildning som alla klubbar gör lokalt. Det gör att det saknas en total överblick över all
den utbildning som sker inom SKK-organisationen. Antalet studietimmar från
Studiefrämjandet visar att SKK svarar för drygt en tredjedel av förbundets totala
verksamhet eller drygt 300 000 studietimmar.
Forskning
SKK bidrar genom ekonomiska bidrag samt genom att ställa sina dataregister till
forskarnas förfogande. Detta innebär att det idag kan bedrivas mycket forskning på
hund. Det har gett oss en betydligt ökad kunskap kring molekylärgenetiska tester,
mentalitet etc. Samarbetsavtalet med AGRIA gör även att vår dryga forskningsmiljon
per år kan mer än fyrdubblas genom att AGRIA avsätter fyra miljoner kronor årligen till
forskning. Den gemensamma forskningskommittén attraherar intressanta projekt och
forskargrupper genom bidragen. SKK och Agria har kontinuerligt har stött forskning
vilket även betytt att samhället kraftfullt gett sitt stöd till hundforskning. De offentliga
medlen från forskningskommittéer och de europeiska motsvarigheterna har mer än väl
matchat de insatser som SKK och Agria har gjort och då inte minst vid SLU och Uppsala
Universitet.
Samverkan med veterinärkliniker
Idag använder mer än 250 veterinärkliniker SKKs IT-system för att skicka digitala
röntgenbilder. Kvaliteten har dramatiskt ökat från den tiden när SKK tog emot vanliga
röntgenbilder! Under det här året så kommer vi från den gemensamma
forskningsfonden kunna erbjuda ett diagnosregister som kommer att användas
åtminstone i Sverige, Norge och Danmark.
Vi har för avsikt att gå vidare i samverkan med veterinärklinikerna t.ex. med att
utveckla en fungerande registrering när hundar avlivas och varför. Det är ett gammalt
KF-beslut som ännu inte uppfyllts. CS hoppas att det ska kunna gå att övertyga
veterinärerna om att kunna komplettera kunskaperna om hundar med hur länge de
lever och orsaken till avlivning. Det finns även frågor om ID-märkning, andra diagnoser
som vi skulle kunna fördjupa vår digitala samverkan genom. Allt handlar inte bara om
att kritisera den kraftiga kostnadsökningen som vi ser inom svensk veterinärvård.
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Sociala tjänstehundar
Regeringen tillsatte en utredning 2009 för att se om samhället skulle öka ansvaret för
utbildningen av assistanshundar från dagens enbart ledarhundar till att även omfatta
andra funktionshinder. SKK har aktivt deltagit i denna utredning som ska slutredovisas
2014. För åren 2013 och 2014 har SKK fått i uppdrag från utredningen att ansvara för
kvalitetssäkringen av instruktörer och hundar samt att administrera
informationsverksamheten. På samma sätt har SKK under verksamhetsperioden
medverkat i att ta fram en svensk standard inom äldreomsorgen.
Sponsring
Under 2012 har SKK slutit långsiktiga samarbetsavtal med företag inom
hundbranschen. I budgeten så uppgår ersättningen till betydande belopp. Avtalen
sträcker sig över hela verksamhetsperioden vilket innebär att CS även kan budgetera
kostnader som kan finansieras genom den ersättning som utgår från dessa
samarbeten.
Politiska frågor
Det är två frågor som helt har dominerat oss det senaste året och som vi tydligt kan se
i verksamhetsberättelsen på sida 7 och 8, rovdjursförvaltningen och då i synnerhet
varg och djurskyddsfrågor med tillhörande tillsynsarbete hos länsstyrelserna.
Rovdjur
Den ena utredningen efter den andra har startats. Vår politiska värld har skjutit frågan
till myndigheterna som har skjutit den tillbaka. Frågan har skickats fram och tillbaka
mellan Sverige och EU. I augusti i år presenterade Peter Egart den senaste
rovdjursutredningen och SKK valde att gemensamt med Jägareförbundet och Sveriges
Jordägarförbund att göra en skrivelse till regeringen med rubriken att det är dags att
gå från ord till handling.
Det tog knappt två veckor så kom rovdjurspropositionen där regeringen t.ex. har satt
ner foten och anser att antalet vargar i vårt land ska ligga mellan 170 och 270 st. och
inte minst slagit fast att samtliga våra rovdjur har en gynnsam bevarandestatus i vårt
land. Rent konkret innebär det att jakt på t.ex. varg åter måste bli tillåten från 2014.
De organisationer som har en annan uppfattning har redan skrivit till EU. Osvuret är
bäst om vad som kommer att hända framöver.
Djurskydd
Djurskyddsutredningen presenterade sin utredning i slutet av 2011. Denna mycket
omfattande utredning har remissbehandlats 2012 och regeringen har börjat portionera
ut förslag till förändringar i lagstiftningen. SKK kommer att behöva vara mycket väl
förberedd och ha en hög beredskap för att kunna delta i debatter som kommer
framöver och berör vår verksamhet inom t.ex. avel, uppfödning, jakt m.m.
Internationella frågor:
Vår internationella organisation FCI, som idag har 87 länder anslutna är utsatt för stora
slitningar mellan de nya ofta små länderna kontra de äldre, ofta betydligt större och
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mer etablerade kennelklubbarna. Vi riktar stark kritik mot det vi kallar odemokrati
inom vissa kennelklubbar. Det finns tydliga inslag av privatekonomiska intressen och
man bedriver en verksamhet som vi inte anser vara förenlig med god hundhållning och
vad FCI står för. Ta ett exempel som den s.k. Black Sea utställningen i Bulgaren där man
under 10 dagar arrangerar 20 utställningar från 13 länder och 3 kontinenter. Från
dessa arrangemang kan hundar komma ut med ett kanske ett tiotal
utställningschampionat. Där man starkt kan ifrågasätta kvaliteten på hundarna och på
hur bedömningen skett.
FCI s generalförsamling 2013 och FCI Europasektionsmöte 2012 var rena katastrofen
med mycket ordväxling och långa debatter. Man fastnade i oväsentligheter för att
slippa diskutera de frågor där det råder stark åsiktsskillnad. Europasektionsmötet i
Genève i början på denna månad var bättre men det finns fortfarande starka
spänningar i främst södra och östra Europa. Som en motvikt till detta så kommer ni
imorgon att få en presentation av Dr. Brenda Bonnett som arbetar med ett nytt projekt
där ett drygt tiotal av väletablerade kennelklubbar håller på att samordna sig för att
utveckla bl.a. en webbplattform för kunskapsspridning. Dr. Bonnett har också hjälpt
oss i Sverige under många år med t.ex. Breed Profiles som drygt 100 raser idag har
tillgång till.
2012 arrangerade SKK en workshop, the Dog Health Workshop, med 140 deltagare
från 20 länder representerade genetiker, veterinärer, kennelklubbsrepresentanter,
initierade uppfödare och djurskyddsorganisationer, representanter inom EU. Den
bärande tanken är att arbetet för hundens och våra hundars bästa ska samverka
tillsammans. SKK ansökte om att 2014 få arrangera IPO-VM. Ordförande uttryckte att
han är helt övertygad om att SBK kommer att genomföra arrangemanget på ett
föredömligt sätt i Malmö-området.
SKKs samverkan med engelska kennelklubben fördjupas kontinuerligt och under
senare år har SKK mer regelmässiga möten med franska och tyska kennelklubben.
Samtidigt finns det en djup och grundläggande relation mellan de nordiska
kennelklubbarna som är en mycket viktigt komponent när vi diskuterar i andra
internationella sammanhang.
Avslutningsvis framförde ordförande ett tack till alla representanter i de
expertkommittéer som finns på sidan 12 i verksamhetsberättelsen. SKK har valt att
vara engagerade i samtliga FCI-kommittéer för att på bred front föra fram den svenska
synen i alla olika typer av kynologiska frågor inom FCI.
Framtiden
Förhoppningsvis kommer ett riksdagsbeslut om en mera långsiktig rovdjursförvaltning
som har ett brett stöd hos svenska folket och då inte minst de som har rovdjur i
grannskapet.
Förändringar kommer att ske i djurskyddslagsstiftningen. Låt oss gemensamt se till att
den gynnar hundar och hundägandet. Ordförande uttryckte en förhoppning om att
tillsynsverksamheten hos våra uppfödare i större utsträckning kommer att övertas av
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SKK och att organisationen slipper den typen av mycket skiftande inriktningar som idag
tyvärr kan upplevas.
SKK kommer att utveckla digitala utbildningar i allt större utsträckning SKKs tidningar
kommer även att komma ut som digitala tidningar inom kort. SRD kommer 2014
sannolikt vara ett nordiskt SRD.
Aveln för numerärt små raser kommer att i större utsträckning behöva ompröva hur vi
använder en större del av befintligt avelsmaterial för att säkerställa hälsa och funktion.
Flera personer med olika typer av funktionshinder har fått sin vardag lättare genom
utbildade assistanshundar. Den allt snabbare hundtjänstbranschen har vi från SKK
hittat en bra roll för att mera tydligt för våra medlemmar beskriva och säkerställa
kvaliteten.
Det är alldeles nödvändigt att hitta former för att stärka våra medlemmars möjligheter
att i förväg få veta kostnaden för en veterinärvårdsinsats.
Nya hundsporter står och knackar på dörren t.ex. rallylydnad som KF 2009 godkände
och som redan första året hade 11 000 starter. Flera andra sporter knackar på dörren
och vi måste hitta bra former för att kunna ta dem till oss.
Verksamheten med BPH fortsätter och ska etableras i hela landet.
Kampanjen Skäll inte på Hunden ska spridas från storstäderna till hela landet.
Stödet för att öka intresset att köpa rashund och underlätta för våra uppfödare att
sälja dessa måste öka.
SKK fyller 125 år 2014 och det ska vi gemensamt fira!
Ordförande uppmanade alla klubbar och medlemmar att försöka och hjälpa till att
vända den nedåtgående trenden som organisationen upplever för närvarande.

Tack
Ordförande riktade ett tack till sina kollegor i CS, alla förtroendevalda i CS kommittéer,
arbetsgrupper och FCI-representanter.
Tacket riktades även till alla auktoriserade domare, ringsekreterare,
kennelkonsulenter, certifierade utställningsarrangörer m.fl. Alla förtroendevalda inom
SKKs drygt 1 000 klubbar. och de tiotusentals funktionärer som finns i alla led inom
organisationen.
Ordförande tackade för det starka engagemang som finns hos uppfödarna, de nästan
300 000 medlemmarna och dess familjer och SKKs tjänstemän för att var och en på sitt
sätt är en ambassadör för hunden och hundägandet.
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Med dessa ord förklarade ordförande Kennelfullmäktige 2013 för öppnat.

§2

Justering av röstlängd

Röstlängden justerades genom upprop och antalet röstberättigade
fullmäktigedelegater fastställdes till 166 inklusive 16 fullmakter.

§3

Val av Kennelfullmäktiges ordförande och vice ordförande enligt § 5

Valberedningens ordförande, Bo Edoff, föreslår Carl Hård af Segerstad som ordförande
och Alf Andersson som vice ordförande för Kennelfullmäktige.
KF beslutade att till ordförande respektive vice ordförande för Kennelfullmäktige välja
Carl Hård af Segerstad och Alf Andersson.
KF beslutade att bevilja närvaro för övriga än delegater enligt § 7 moment 6.
KF:s ordförande föredrog förslag till arbets- och beslutsordning för mötet.
Ordförande uppmärksammade KF på ett förslag till ny ordning vid eventuell
rösträkning med slutna sedlar. Om mötet kan fortsätta under rösträkning genom att
rösträknarna ger en temporär fullmakt till annan KF-delegat från samma klubb under
denna tid.
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, yrkade att under punkten val ska texten lyda
”om val förrättas med slutna sedlar, ska varje valsedel innehålla maximalt antal namn
som det antal ledamöter som ska väljas”.
Ulf Uddman, informerade om att yrkandet är ett brott mot SKKs stadgar, § 7 mom. 5
som lyder ”röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon delegat så yrkar.
Röstsedeln ska innehåll de antal namn som ska väljas”.
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, drog tillbaka sitt yrkande.
KF beslutade fastställa förslaget till arbets- och beslutsordning.
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§4

Centralstyrelsens anmälan om protokollföring vid mötet

Centralstyrelsen anmälde att Annika Klang utsetts att föra protokollet.

§5

Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera
protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare

Valberedningens ordförande, Bo Edoff, föreslår Gunnar Pettersson, Svenska
Stövarklubben och Thomas Uneholt, Stockholms Kennelklubb till justerare samt
rösträknare.
KF beslutade att välja Gunnar Pettersson, Svenska Stövarklubben och Thomas Uneholt,
Stockholms Kennelklubb till justerare samt rösträknare.

§6

Fråga om KF delegater blivit stadgeenligt kallade

KF fann att sammanträdet blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Val av tre personer som ska förbereda val av valberedning enligt punkt 19

Anders Dahlstedt, Svenska Brukshundklubben, föreslog Birgitta Bernhed, Norra
Älvsborgs Kennelklubb, Kenneth Eliasson, Svenska Terrierklubben och Staffan
Thorman, Svenska Brukshundklubben.
KF beslutade att välj Birgitta Bernhed (sammankallande), Kenneth Eliasson och Staffan
Thorman och att förbereda val av valberedning på 2013 års KF.

§8

SKK: s verksamhetsberättelse samt årsredovisningar med balans- och
resultaträkning samt revisorernas berättelse för de två gångna
verksamhetsåren

Centralstyrelsens årsredovisning över verksamhet och förvaltning under 2011 och
2012 behandlades.
KF beslutade att godkänna årsredovisningarna samt revisorernas berättelse.
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§9

Fastställande av balans- och resultaträkningar för 2011 och 2012 samt beslut
om enligt dessa uppkomna vinster och förluster

Ulf Uddman lämnade en redovisning av balans- och resultaträkningar för 2011 och
2012.
Centralstyrelsen föreslår att Kennelfullmäktige fastställer CS förslag till disposition av
2011 och 2012 års uppkomna vinst och förlust.
KF beslutade att fastställa CS förslag.

§ 10

Rapport om förvaltade stiftelser om SKK:s närstående bolag inklusive
årsredovisningar

Årsredovisningar för åren 2011 och 2012 presenterades för Stiftelsen SKK:s Donatorers
fond, Stiftelsen SKK:s Forskningsfond, Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens
fond, AB Fritidsrörelsernas hus och Föreningsdistribution i Spånga AB.
KF beslutade att godkänna årsredovisningarna.

§ 11

Centralstyrelsens redovisning av de uppdrag föregående Kennelfullmäktige
gett Centralstyrelsen

Ulf Uddman lämnade en redovisning över de uppdrag CS fick vid KF 2011.
Mats Stenmark, Centralstyrelsen, lämnade en redovisning av etableringen av
Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH).
Moa Källström, Centralstyrelsen, lämnade en redovisning av Sveriges Hundungdoms
arbete med revidering av Junior Handling regler.
Staffan Thorman, Svenska Brukshundklubben, rekommenderar att utvärderingen av
BPH ska göras av utomstående experter och inte av samma person som har skapat och
genomför provet. Detta för att få en bättre kvalitetssäkring av provet och en ökad
trovärdighet.
KF beslutade att godkänna CS redovisning av utförda uppdrag.
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§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för Centralstyrelsen

KF beslutade bevilja Centralstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för åren 2011-2012.

§ 13

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade att ajournera sammanträdet kl. 11.00 för paus och återuppta
förhandlingarna igen kl. 11.30.

§ 14

Sammanträdet återupptas

KF:s ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptas.

§ 15

Disciplinnämndens verksamhetsrapport för de gångna två verksamhetsåren

Verksamhetsrapport för SKK:s Disciplinnämnd från 2011 års KF till årets KF
presenterades av Kerstin Widmark, ordförande i Disciplinnämnden.
KF beslutade att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 16

Beslut om Centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för de
kommande två verksamhetsåren

Ulf Uddman föredrog CS förslag till verksamhetsplan för de kommande två
verksamhetsåren.
Rolf Weiffert, Svenska Brukshundklubben, yrkar att punkten på sidan 2 i
verksamhetsplanen om att stödja etableringar av nya verksamhetsklubbar stryks ur
verksamhetsplanen med anledning av den oenighet som råder mellan SBK och SKK när
det gäller huvudmannaskapet och agility.
Centralstyrelsen yrkar bifall till föreslagen verksamhetsplan.
Karin Sejnell, Svenska Brukshundklubben, anser inte det går att jämföra agility med
andra verksamhetsklubbar såsom freestyle, vildsvinshundar etc. då agility är så mycket
större antalsmässigt. SBK vill stoppa att det bildas flera små verksamhetsklubbar.
Försöksvotering resulterade i att Centralstyrelsens förslag fick 81 röster och SBKs
förslag 72 röster.
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Karin Sejnell, Svenska Brukshundklubben, ställde frågan om hur CS ska uppnå att minst
75 % av alla hundar som föds i Sveriges ska registreras i SKK (sid. 3 i
verksamhetsplanen).
Ulf Uddman svarade att CS har för avsikt att öka marknadsföringen för uppfödare som
är registrerade hos SKK samt att öka marknadsföringen av rashundar.
Karin Sejnell, Svenska Brukshundklubben, framför önskemål om att en förtroendevald
ska skriva ledaren i Hundsport Special (sid. 10 i verksamhetsplanen).
SKKs ordförande, Nils Erik Åhmansson, kommer att ta önskemålet i beaktande.
KF beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2014 och 2015.
Svenska Brukshundklubben reserverar sig mot verksamhetsplanens punkt att stödja
etableringen av nya verksamhetsklubbar.

§ 17

Beslut om Centralstyrelsens förslag till rambudget för de kommande två
verksamhetsåren

Ulf Uddman föredrog CS förslag till rambudget för de kommande två verksamhetsåren.
Dag Brück, Svenska Brukshundklubben, yrkar att punkten på sidan två i rambudgeten
”avgift för stambokföring…” stryks och att budgeten justeras i motsvarande grad.
Gunnar Pettersson, Svenska Stövarklubben, yrkar att det avsätts pengar inom befintlig
budget för inrapportering av provresultat, SKK ska äga systemet.
Ingmar Tykesson, Svenska Vorstehklubben yrkar bifall till Svenska Brukshundsklubbens
förslag.
Ulf Uddman informerade om att CS tagit ett beslut som innebär att alla officiella
resultat från utställning, prov och tävling ska registreras från 1 januari 2014. Det har
gjorts länge när det gäller utställningar. Inom vissa provverksamheter är det också så.
CS menar att alla officiella resultat ska finnas i SKKs stambok.
CS avråder att öronmärka pengar för IT-utveckling, men uttrycker KF ett önskemål om
att CS ska prioritera jakthundsdata kommer detta att ske. Med den erfarenhet som
finns efter den förstudie som gjorts under den gångna verksamhetsperioden kommer
ett eventuellt fortsatt arbete att ske under avtalsenliga former.
CS yrkar att alla officiella resultat från utställning, prov och tävling ska stambokföras.
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Dag Brück, Svenska Brukshundklubben, förtydligar att de inte vill att alla resultat från
samtliga officiella utställningar, prov och tävlingar ska stambokföras, vilket också
måste medföra en justering i budgeten i motsvarande grad.
Gunnar Pettersson, Svenska Stövarklubben, yrkar på att CS gör en prioritering av
jakthundsdata under kommande verksamhetsperiod.
Försöksvotering resulterade i att CS förslag vann gehör.
Nils Erik Åhmansson, framförde ett förslag om att Centralstyrelsen får i uppdrag att
efter KF undersöka hur de drivande jakthundklubbarna ställer sig till att delta i ett
projekt om att arbeta fram jakthundsdata under avtalsreglerade former. De drivande
jakthundklubbarna blir i så fall ett pilotprojekt.
Med anledning av Nils Erik Åhmanssons förslag, drog Gunnar Pettersson, Svenska
Stövarklubben tillbaka sitt yrkande.
Kjell Andersson, Svenska Dreverklubben, informerade om det förarbete han uppdragits
att genomföra när det gäller jakthundsdata och att det är möjligt att återuppta detta
när och om berörda klubbar ställer sig positiva till det fortsatta arbetet.
Rolf Weiffert, Svenska Brukshundklubben, erbjöd CS att ta del av SBKs program, SBK
Tävling som kan vara till hjälp i utvecklandet av jakthundsdata.
KF beslutade att godkänna rambudgeten för 2014 och 2015.
Svenska Brukshundklubben reserverar sig mot förslaget till rambudget specifikt
punkten om ”avgift för stambokföring” i kommentarerna.

§ 18

Beslut om delegeringsordning för Centralstyrelsen

Centralstyrelsen (CS) föreslår att delegeringen, som fastställdes av KF 1997 att gälla
tills vidare, ska löpa oförändrad under kommande verksamhetsperiod.
CS ska vid betydande förändringar gentemot fastställd budgetram och verksamhetsplan, överlämna ändringsförslagen till KF för beslut genom skriftlig omröstning.
CS ska fortlöpande under pågående verksamhetsperiod hålla KF-delegaterna
informerade om verksamheten.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.
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§ 19

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade att ajournera sammanträdet kl. 13.00 för lunch och återuppta
förhandlingarna igen kl. 14.00.

§ 20

Sammanträdet återupptas

KF:s ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptas.

§ 21

Justering av röstlängd

Röstlängden justerades till 166 röster.

§ 22

Val av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, övriga
ledamöter och suppleanter i Centralstyrelsen enligt § 9 mom. 1 samt beslut
suppleanters tjänstgöringsordning

Valberedningens ordförande, Bo Edoff, lämnade en redogörelse över hur
valberedningens arbete bedrivits under perioden.
Val av ordförande
Valberedningen föreslår omval av Nils Erik Åhmansson till ordförande.
KF beslutade enhälligt att välja Nils Erik Åhmansson till ordförande till 2015 års KF.

Val av 1:e vice ordförande
Valberedningen föreslår Mats Stenmark till 1:e vice ordförande.
KF beslutade att välja Mats Stenmark till 1:e vice ordförande till 2017 års KF.
Val av 2:e vice ordförande
Valberedningen föreslår Pekka Olson till 2:e vice ordförande.
KF beslutade att välja Pekka Olson till 2:e vice ordförande till 2015 (fyllnadsval).
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Val av ordinarie ledamöter
Valberedningen föreslår omval Britt-Marie Dornell och Annica Uppström på fyra år,
samt nyval av Bo Skalin på fyra år.
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, föreslår Carl Gunnar Stafberg.
Berit Uhlén Svensson, Hallands Kennelkubb, föreslår Jahn Stääv.
Liz-Beth Carlsson Liljeqvist, Västra Kennelklubben, stöder förslaget på Annica
Uppström.
Rolf Weiffert, Svenska Brukshundklubben, stöder valberedningens förslag.
Stefan Harde, Sydskånska Kennelklubben, stöder förslaget på Britt-Marie Dornell.
Kjell Andersson, Svenska Dreverklubben, stöder förslaget på Britt-Marie Dornell.
KF beslutade att under kommande rösträkning utse Peter Fugelstad och Lars O
Törnkvist som ersättare till de två ordinarie justerarna.

Punkten ajournerades tills vidare och sammanträdet fortsatte.

P.O. Wallmark, Studiefrämjandet, gav en information om organisationen under det att
rösträkningen genomfördes.

§ 23

Beslut om avgift för ungdomsmedlem i specialklubb

Motion från Sveriges Hundungdom angående specialklubbarnas del av Sveriges
Hundungdoms medlemsavgift för 2014-2015.
Sveriges Hundungdom har i brev till CS föreslagit att den del av Sveriges Hundungdoms
medlemsavgift som tillfaller specialklubbarna ska vara 50 kr under 2014 och 2015.
CS föreslår KF att tillstyrka förslaget.
KF beslutade i enlighet med förslaget.
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§ 24

Anmälan om utmärkelser och belöningar

b) Förslag till mottagare av Hamiltonplaketten 2013
Carl Gunnar Stafberg informerade om gruppens arbete och förslag.
CS diskuterade förslagen och beslutade i enlighet med arbetsgruppens förslag att utse
nedanstående mottagare av Hamiltonplaketten.
Gunilla och Sven Altenmark, Kivik
Wirwelwinds, terveuren/groenendal
Anita och Anna Thelin, Aneby
Türingens, rottweiler
Birgitta Backlert/Anders Niklasson, Staffanstorp
Giba’s, borderterrier/weimaraner
Hilde Nybom, Arkelstorp
Lakkas, irish softcoated wheaten terrier
Anette Erlandsson/Matti Palm, Åled
Trollängens, strävhårig vorsteh/springer spaniel
Per-Erik Persson, Vilhelmina
Klövkampens, jämthund
Maj-Britt och Håkan Önnervall, Luleå
Aledalens, finsk stövare
Bengt Larsson, Järvsö
Mönstergårdens, drever
Henric Fryckstrand, Västerås
Dewmist, golden retriever
Monica Herjeskog, Nykroppa
Strömkarlens, tibetansk spaniel
Nenne Runsten, Edsbro
Airescot, whippet/affenpinscher

d) Förslag till mottagare av Förtjänsttecken 2013

Ulf Uddman informerade om arbetsgruppens förslag.
CS diskuterade förslagen och beslutade i enlighet med arbetsgruppens förslag att utse
nedanstående mottagare av SKKs förtjänsttecken.

Inga-Lill Persson
Carina Persson
Hans G Bengtsson

Karlskrona
Visby
Eldsberga
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Yvonne Rengren
Bo Blomquist
Ingalill Blixt
Curt Blixt
Jan Elow
Gunilla Karlström
Ann Kristin Lundberg
Inga-Britta Larsson
Kristina Tervonen
Margareta Olsson
Annette Persson
Allan Bergström
Lennart Holmsten
Margareta Rosenberg-Key
Annica Uppström
Bibbi Thunell
Ulla Rylander
Karl-Erik Johansson

Svenshögen
Nybro
Nyköping
Nyköping
Karlstad
Forshaga
Robertsfors
Kolsva
Huddinge
Katrineholm
Värnamo
Luleå
Mörsil
Lagan
Hallen
Älvsjö
Handen
Täby

e) Patriotiska Sällskapets hedersgåva

Ulf Uddman informerade om att tre personer på SKKs kansli kommer att tilldelas
Patriotiska Sällskapets hedersgåva för lång och uppskattad arbetsinsats: Nina
Berggren, Inger Gille och Jerry Mankowski.

§ 25

Förslag till justering i SKKs stadga

Förslag till ändring i § 7 moment 3 punkt 21
Till Kennelfullmäktige kommer ibland motioner från specialklubb eller Sveriges
Hundungdom (SHU) som till sitt yrkande helt avser de uppdrag som SKK/CS fått från
länsklubbarna och som är reglerat i ett avtal mellan SKK/CS och länsklubbarna.
Ett exempel på en sådan motion är den från Sveriges Hundungdom, bilaga 23:2, som
rör att medlemmarna i SHU får ett kostnadsfritt medlemskap i länsklubb tills de är 25
år. Kostnaden för en sådan förändring kan uppskattas till ca 2,3 miljoner kronor för
länsklubbarnas del.
CS föreslår KF att CS ges en möjlighet att hänskjuta inkomna motioner till
Länsklubbsfullmäktige, om de i sin helhet är angelägenheter som enbart rör
länsklubbarna.
Detta kan ske om följande tillägg görs i SKKs stadgar § 7 moment 3 i direkt anslutning
efter uppräkningen av vilka ärenden som ska behandlas på KF.
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Stadgetext:
Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig och ha kommit till Centralstyrelsen senast
den 31 mars det år Kennelfullmäktige hålls.
Nytt tillägg: ”Centralstyrelsen äger rätt att hänskjuta inkomna ärenden till
Länsklubbsfullmäktige eller Kennelfullmäktige för behandling.”
CS förslag till beslut:
Att Kennelfullmäktige beslutar komplettera SKKs stadgar med ovan nämnda tillägg
”Centralstyrelsen äger rätt att hänskjuta inkomna ärenden till Länsklubbsfullmäktige
eller Kennelfullmäktige för behandling.”
För stadgeändringsbeslut gäller att det stöds av tre fjärdedelar av de delegater som
deltar i beslutet vid ett ordinarie Kennelfullmäktige eller att likalydande beslut fattas
med enkel majoritet vid två på varandra följande Kennelfullmäktige, varav minst ett
ska vara ordinarie.
Dag Brück, Svenska Brukshundklubben, yrkar på ett förtydligande av skrivningen eller
avslag på förslaget.
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, yrkade på ajournering av punkten för att
komma med förslag på en ny formulering.
KF beslutade att ajournera hela punkten till en senare tidpunkt under förhandlingarna.

§ 26

Förslag från Centralstyrelsen

Revidering av KFs beslut 1997 om SKKs Dressyrpolicy till ”Policy för relation
människa-hund”
Vid KF 1995 fanns två motioner från Svenska Brukshundklubben respektive Stockholms
Kennelklubb rörande dressyrfrågor för hund.
KF 1995 gav CS i uppdrag att ta fram ett förslag till SKKs dressyrpolicy som KF 1997
sedan fastställde.
Den fastställda policyn har varit till stor hjälp när olika dressyrfrågor blivit aktuella i
t.ex. offentliga debatter och när samhället och medierna har önskat att få SKKs
ställningstagande när åsiktsskillnader alltför ofta varit starkt skiftande och tonläget
högt.
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CS ser dock ett behov av att göra en språklig och innehållsmässig översyn av
dressyrpolicyn. Även att mera tydligt klarlägga de etiska aspekterna i denna ofta så
kontroversiella fråga utan att för den delen göra någon förskjutning av SKKs
ställningstagande eller vårt förhållande till våra hundar.
CS föreslår att policyn från KF 1997 ersätts med det nya förslaget till policy för relation
människa – hund för SKK-organisationen.
Staffan Thorman, Svenska Brukshundklubben, yrkar att rubriktexten ändras till att lyda
”Svenska Kennelklubbens policy för relation människa-hund” samt att sista stycket på
första sidan som börjar ”Det är av största vikt att den presumtiva hundägaren väljer en
hund…” omarbetas.
CS tillstyrker Svenska Brukshundsklubbens förslag till ändringar.
KF beslutade att anta policyn föreslagen av CS med yrkade tillägg från Svenska
Brukshundklubben.
Förslag till revidering av KFs beslut 2001 om att alla raser ska ha en rasspecifik
avelsstrategi, RAS
Genomförandet av RAS sedan beslutet vid KF 2001 redovisas mera i detalj i bifogade
PM.
Centralstyrelsen föreslår att tidigare beslut i KF rörande RAS justeras enligt följande:
Förslag till beslut:
- RAS som regelmässigt registreras i SKKs stambok ska ha en rasspecifik
avelsstrategi (RAS) som utarbetats av rasansvarig klubb samt fastställs av SKK
-

Avelsarbetet inom klubben ska ske i enlighet med SKKs avelspolicy

-

RAS ska revideras av klubben vart 5:e år

-

För raser som inte har haft någon nyregistrering under de senaste 10 åren
behöver inte någon RAS utarbetas. Om ett exemplar av en sådan ras registreras
i SKKs stambok ansvarar specialklubben för att ett förenklat RAS utarbetas

KF beslutade att justera rasspecfik avelsstrategi, RAS, i enlighet med CS förslag.
Förslag till förändrad inriktning på exteriördomarkonferenser
I PM redovisas erfarenheter och synpunkter på de senaste drygt 20 årens
exteriördomarkonferenser samt en del idéer om hur fortbildningen av
exteriördomarna ska kunna utvecklas. CS har funnit att det finns skäl att göra en bred
översyn av hur dagens domarkonferenser fungerar. Hur de ska kunna utvecklas och
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finansieras i framtiden samt att pröva ett antal nya vidareutbildningsmetoder som t.ex.
distansutbildning, regionala konferenser och problemorienterade konferenser.
2012 arrangerade CS en generell domarkonferens med krav på obligatorisk närvaro.
Den samlade drygt 250 domare. CS kommer att arrangera en generell domarkonferens
igen i februari 2018, även då med krav på obligatorisk närvaro.
CS har beviljat bidrag fram till 2016 och föreslår att konferenser som under kommande
verksamhetsperiod ska beviljas för åren 2017-2018 minskas till endast några enstaka
per år enligt nuvarande modell för att inte låsa fast SKK alltför länge i långa avtal med
berörda specialklubbar.
CS avser att återkomma till KF 2015 med en utvärdering av ovan nämnda exempel på
alternativa modeller för fortbildningen av domarkåren.
CS föreslår KF att få uppdraget enligt ovan.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 27

Motion från Svenska Pudelklubben angående samkörning av avelsindex för
de nordiska kennelklubbarna

Motionen yrkar att de avelsindex som används i flera nordiska länder (exempelvis för
HD) ska samköras av de nordiska ländernas kennelklubbar, för en mer rättvisande
skattning av avelsvärdet för hundar vars avkommor förekommer i flera databaser.
Frågeställningen om att skapa en nordisk databas, vilket är en förutsättning för
skattning av nordiska avelsindex, är sedan länge aktuell inom Nordisk Kennel Union
(NKU). NKU:s vetenskapliga kommitté har sedan flera år en arbetsgrupp med uppgift
att diskutera frågor rörande avelsindex i syfte att verka för en harmonisering och
samkörning av avelsvärderingen i de nordiska länderna. SKK har tagit fram kostnaden
för ett forskningsprojekt som avser undersöka möjligheten för en sådan gemensam
nordisk avelsvärdering för drygt fem raser. Projektet kostnadsberäknas till 1,5 miljoner
kronor. Detta forskningsprojekt omfattar dock inte utveckling av de tekniska rutiner
som är nödvändiga för samkörning av avelsindex. Utveckling och implementering av
sådana rutiner kräver IT-utveckling i såväl Sverige som i de andra nordiska länderna.
CS är positivt inställd till ett arbete i motionens anda. Utbyte av härstamningsinformation och hälsodata är gynnsamt för avelsarbetet ur flera aspekter.
CS föreslår att CS får KFs uppdrag att driva frågan vidare inom NKU och att motionen
därmed är besvarad.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.
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§ 28

Motion från Svenska Terrierklubben angående fullständiga fem generationers
stamtavlor

Svenska Terrierklubben har i motion yrkat att SKK ”framåtriktat, så långt möjligt, ser till
att fullständiga 5 generationers stamtavlor stambokförs när importerade
hundar/sperma registreras”.
Liksom motionären anser CS det viktigt att avelsdjur har så fullständiga
härstamningsuppgifter som möjligt registrerade för att möjliggöra en mer rättvisande
skattning av index och en säkrare beräkning av inavelsgraden.
CS stöder därför motionärens yrkande, men för att kunna genomföra förslaget krävs
datautveckling av registreringsprogrammet. I dagsläget finns det varken dataresurser
eller personal för att genomföra förslaget.
I sammanhanget är det också viktigt att klargöra att många kennelklubbar liksom SKK
inte har teknisk möjlighet att utfärda 5-ledsstamtavlor och att det endast är i de fall då
stamtavlan också innehåller hundarnas registreringsnummer som registrering kan ske.
CS föreslår KF att avslå motionen men CS kan ta upp förslaget när det finns
ekonomiska, personella och IT-stöd att ställa till förfogande för denna rutinförändring.
Annica Andersson, Svenska Terrierklubben, yrkade att CS prioriterar frågan.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

Åter till dagordningens punkt 16.

§ 29

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande, övriga
ledamöter och suppleanter i Centralstyrelsen enligt § 9 mom. 1 samt beslut
om suppleanters tjänstgöringsordning – ajournerad punkt

KF beslutade efter omröstning med slutna röstsedlar att välja Annica Uppström (143
röster), Britt-Marie Dornell (137 röster), Bo Skalin (103 röster) till ordinarie ledamöter
för en period av fyra år.
Av övriga föreslagna ledamöter fick Jahn Stääv (62 röster) och Carl Gunnar Stafberg (53
röster).
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§ 30

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade att ajournera sammanträdet kl. 15.30 för paus och återuppta
förhandlingarna igen kl. 16.00.

§ 31

Sammanträdet återupptas

KF:s ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptas.

§ 32

Val av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, övriga
ledamöter och suppleanter i Centralstyrelsen enligt § 9 mom. 1 samt beslut
om suppleanters tjänstgöringsordning

Val av suppleanter
Valberedningen föreslår omval av Christoffer Schildt samt nyval av Maritha ÖstlundHolmsten, Freddy Kjellström, Eva Lejdbrandt för en period av två år.
Berit Uhlén-Svensson, Hallands Kennelklubb, föreslår Jahn Stääv.
Jan-Erik Ek, Svenska Terrierklubben, föreslår Thomas Uneholt.
Margareta Skogsberg, Svenska Schnauzer och Pinscherklubben, föreslår Moa
Källström.
Hans Andersson, Svenska Pointerklubben, föreslår Henrik Barnekow.
Malin Broman, Sveriges Hundungdom, föreslår Moa Källström
Sture Engström, Stockholms Kennelklubb, föreslår Jahn Stääv.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, stöder förslaget på Eva Lejdbrandt,
Maritha Östlund-Holmsten och Jahn Stääv.
Thomas Knuutila, Svenska Brukshundklubben, begär fem minuters ajournering för
överläggning innan röstförfarandet startar.
KFs ordförande föreslår KF att Peter Fugelstad, Stockholms Kennelklubb, ersätter
Thomas Uneholt som rösträknare då Thomas Uneholt är föreslagen som suppleant till
Centralstyrelsen.
KF beslutade i enlighet med förslaget.
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§ 33

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade att ajournera sammanträdet i fem minuter för överläggning innan
röstförfarandet genomförs.

§ 34

Sammanträdet återupptas

KF:s ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptas
med att röstningen genomförs.

§ 35

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade att ajournera sammanträdet till den 29 september kl. 09.00.
Resultatet av omröstningen redovisas utanför sammanträdeslokalen och fastställs när
sammanträdet återupptas.

§ 36

Sammanträdet återupptas söndagen den 29 september

KF:s ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptas.

§ 37

Val av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, övriga
ledamöter och suppleanter i Centralstyrelsen enligt § 9 mom. 1 samt beslut
om suppleanters tjänstgöringsordning

KF beslutade efter omröstning med slutna röstsedlar att välja Maritha ÖstlundHolmsten (127 röster) Freddy Kjellström (87 röster)Thomas Uneholt (81 röster) och Eva
Lejdbrandt (78 röster) till suppleanter för en period av två år.
Av övriga föreslagna ledamöter fick Jahn Stääv (65 röster), Christoffer Schildt (64
röster) Moa Källström (62 röster)och Henrik Barnekow (46 röster).
13 röster var ogiltiga.
KF beslutade att suppleanterna vid förfall av ordinarie styrelseledamot ska tjänstgöra i
den ordning röstetalet angav.
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§ 38

Justering av röstlängden

Röstlängden justerades genom upprop och antal röstberättigade fullmäktigedelegater
fastställdes till 165 inklusive 17 fullmakter.
Brenda Bonnett informerade om projektet The Dog Health, Well-Being and Welfare
Initiative.

§ 39

Val av två revisorer och revisorssuppleanter enligt § 10

Valberedningen föreslår Malin Nilsson, BDO och Susanne Thell till ordinarie revisorer
samt John Osser, BDO och Eva Bergzén till revisorssuppleanter.
KF beslutade att välja Malin Nilsson, BDO och Susanne Thell ordinarie revisorer till KF
2015.
KF beslutade att välja John Osser, BDO och Eva Bergzén till revisorssuppleanter till KF
2015.

§ 40

Val av ordförande och övriga ledamöter i Disciplinnämnden

Valberedningen föreslår omval av Kerstin Widmark till ordförande.
KF beslutade att som ordförande i Disciplinnämnden välja Kerstin Widmark till KF
2015.
Valberedningen föreslår omval av Martin Lindgren, Ulla-Britt Schwang, Tommy
Winberg och Bengt-Olov Horn som ordinarie ledamöter.
KF beslutade att till ordinarie ledamöter i Disciplinnämnden välja Martin Lindgren,
Ulla-Britt Schwang, Tommy Winberg och Bengt-Olov Horn som ordinarie ledamöter i
Disciplinnämnden till KF 2015.
Valberedningen föreslår omval av Anders Ekholm, Berndt Klingeborn och nyval av Eva
Liljekvist Borg som suppleanter.
KF beslutade att till suppleanter i Disciplinnämnden välja Anders Ekholm, Berndt
Klingeborn och Eva Liljekvist Borg som suppleanter i Disciplinnämnden till KF 2015.
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§ 41

Val av ledamöter och ordförande i valberedningen

Birgitta Bernhed, valberedningsgruppen, föredrog förslag till valberedning. Till
valberedningens ordförande föreslogs Lars O Törnkvist. Lars O Törnkvist är vald t.o.m.
2015.

KF beslutade att välja Lars O Törnkvist till ordförande i valberedningen till KF 2015.
Valberedningsgruppen föreslår Jonas Öhrn, Barbro Olsson och Gertrud Hagström.
KF beslutade att välja Jonas Öhrn och Barbro Olsson till ledamöter i valberedningen till
KF 2017. Gertrud Hagström valdes till ledamot i valberedningen till 2015, fyllnadsval
efter Lars O Törnkvist.
Monica Moberg-Falk är vald till KF 2015.

§ 42

Omedelbar justering av punkterna 16-19

KF beslutade förklara samtliga val omedelbart justerade.

§ 43

Återupptagande av punkten 23 – förslag till justering i SKKs stadga

Förslag till ändring i § 7 moment 3 punkt 21
CS presenterade förslag till nytt tillägg:
Centralstyrelsen äger rätt att hänskjuta inkomna ärenden till Länsklubbsfullmäktige om
de faller under de frågor som stadgemässigt ska behandlas av Länsklubbsfullmäktige
samt om de berör vad som avtalats i gällande länsklubbsuppdrag.
KF beslutade enhälligt i enlighet med CS förslag.

Motion från Sveriges Hundungdom angående förlängning av ungdomsmedlemskap
Motion från Sveriges Hundungdom om att alla ungdomsmedlemmar mellan 19-25 år
ska få ett kostnadsfritt medlemskap i länsklubb och därmed bl.a. tidningen Hundsport.
CS konstaterar att motionen ligger utanför KFs behörighet att besluta om då den
enbart avser länsklubbarnas ekonomi.
CS föreslår KF att motionen avvisas.
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Malin Broman, Sveriges Hundungdom, accepterar CS förslag.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

Motion från Sveriges Hundungdom angående åldersgräns för delegater till
Kennelfullmäktige
Sveriges Hundungdom yrkar i motionen att medlem inom SKKs medlemsorganisation
har rätt att väljas till delegat till Kennelfullmäktige oavsett ålder.
Kennelfullmäktige är SKKs högsta beslutande organ och där behandlas allehanda frågor
som påverkar hela organisationen. Det är av stor vikt att delegaterna har möjlighet att
sätta sig in i och förstå alla typer av ärenden, såväl organisatoriska som komplicerade
ekonomiska spörsmål.
CS föreslår KF att avslå motionen.
Malin Broman, Sveriges Hundungdom, yrkar bifall till motionen.
Karin Sejnell, Svenska Brukshundklubben, stöder Sveriges Hundungdoms motion.
Moa Källström, Sveriges Hundungdom, stöder Sveriges Hundungdoms motion.
Försöksvotering visade 112 röster för CS förslag och 47 röster för SHUs förslag.
KF beslutade att avslå motionen.

§ 44

Motion från Svenska Pudelklubben angående sammanställning av alla
uppgifter på Hunddata så att ingen omregistrerad hund kan ha uppgifter på
flera ställen

Svenska Pudelklubben (SPK) yrkar i motionen ”att alla hundar i SKKs register bara ska
finnas under ett registreringsnummer alternativt att både det ursprungliga och det nya
svenska registreringsnumret ska vara sökbara men alla uppgifter på hunden ska vara
samlade och finnas på en flik”.
CS stöder andemeningen i motionen, men frågeställningen är mycket stor och
komplex. Idag är det vanligt att hundar exporteras/leasas flera gånger under sin livstid
och därför förekomma under många olika registreringsnummer. Att hundar, som
motionären föreslår, bara ska finnas i SKKs databas under ett registreringsnummer är i
dagsläget dock ogenomförbart.
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Ur avelssynpunkt är detta givetvis olyckligt eftersom det försvårar såväl korrekta
inavelsberäkningar som utvärdering av hundars avelsvärde. Den bästa lösningen på
problemet skulle vara en internationell överenskommelse om att hundar alltid behåller
sitt ursprungliga registreringsnummer och att inget nytt registreringsbevis utfärdas när
hunden exporterats till annat land.
För hundar som importeras till Sverige registrerar SKK idag ursprungslandets
registreringsnummer och i förekommande fall, då hunden tidigare exporterats till
annat land, hundens senaste registreringsnummer. Något nytt registreringsbevis
utfärdas inte men hunden får ett svenskt registreringsnummer. Har SKK under ett
utländskt nummer registrerat resultat från hälsoundersökningar överförs dessa till det
nya svenska registreringsnumret. Detta görs manuellt.
CS föreslår dels att CS får KFs uppdrag att inom ramen för FCI och dess samverkan med
AKC och The KC verka för att hundar får behålla sitt ursprungliga registreringsnummer.
Att CS när möjligheter finns ställer ekonomiska och IT-resurser till förfogande.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Barbro Teglöf, Svenska Pudelklubben, yrkar bifall till motionen.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 45

Motion från Svenska Terrierklubben angående www.köpahund.se

Svenska Terrierklubben ställer följande fyra yrkanden i sin motion angående
köpahund.se.
Yrkande 1: Att SKK säkerställer att SKKs grundregler efterlevs i annonseringen på
köpahund utifrån det som kan avläsas i registreringsunderlaget
Yrkande 2: att SKK ser över konceptet köpahund.se med hänsyn taget till RAS
Yrkande 3: Att annonserna måste tidsbegränsas till tre månader efter första
aktiveringen, med en möjlighet till förlängning upp till sex månader givet
att uppfödaren aktivt begär förlängning
Yrkande 4: Att uppfödarlistningen i raspresentationerna på köpahund.se upptar
uppfödare som registrerat valpar de senaste tre åren eller är
nyregistrerade som uppfödare och då markeras med asterisk och
förklaring för att i någon mån erbjuda valpköparna aktiva
uppfödarkontakter
CS besvarar de fyra yrkandena nedan var och en för sig.
SKKs sida Köpahund.se är inte ämnad att konkurrera med SKKs ras- och specialklubbar.
Den ska ses som ett alternativ till andra annonseringssidor på Internet och en service
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till blivande valpköpare och inte minst alla klubbens uppfödare och då i synnerhet de
med kennelnamn som svarar för drygt 90 % av varje års valpregistreringar.
Yrkande 1: Vid registrering av valpkull som av någon anledning strider mot SKKs regler
uppmärksammas alltid detta. I det registreringsprogram som SKK använder finns
inbyggda spärrar som upptäcker om någon kull, vid ansökan om registrering, strider
mot SKKs Grundregler eller Registreringsregler.
När det vid registreringsansökan inkommer valpkullar som strider mot gällande
regelverk finns en arbetsordning hur detta ska hanteras. Spärr för tillgång till
Köpahund.se kan därefter eventuellt släppas. Motionärens yrkande görs därmed i
praktiken redan i dag.
Yrkande 2: Rasspecifika avelsstrategier, RAS, är inte ett regelverk utan ett
styrdokument för uppfödare och hanhundsägare och ska då inte påverka
möjligheterna att annonsera på Köpahund.se. Det finns hänvisning till både RAS och
Specialklubbar/rasklubbar i informationen om respektive ras på sidan, och skrivningar
att valpköparen ska vara noga med att kontrollera att rekommenderade
hälsoundersökningar är gjorda på föräldrarna till kullen denne väljer.
Yrkande 3: CS finner yrkandet intressant, och anser att SKK/CS uppdras att utreda
lämpligheten av att tidsbegränsa annonseringen hårdare än i dagsläget.
Yrkande 4: CS anser inte att man på något sätt behöver särskilja uppfödare på det sätt
som motionären vill. Ingenting pekar i dagsläget på att en uppfödare som inte haft en
valpkull på 4-5 år skulle föda upp valpar av lägre kvalitet än den uppfödare som har 2
kullar/år. Studier av registrerade valpkullar 2008-2012 visar att drygt 13 000 uppfödare
med kennelnamn har registrerat minst en valpkull under denna period. Drygt 7 000 av
dessa uppfödare som registrerat 1 eller två valpkullar under aktuell period skulle
därmed riskera att inte få tillgång till SKKs tjänst köpahund.se
CS föreslår att yrkande 1, 2 och 4 avslås samt att KF uppdrar till CS att utreda om
lämpligheten att tidsbestämma/gränsa ytterligare hur länge en annons kan vara
aktiverad på köpahund.se när det gäller yrkande 3.
Annika Andersson, Svenska Terrierklubben, yrkar bifall till yrkande 1.
Försöksvotering visade 109 röster för CS förslag mot 44 röster för Svenska
Terrierklubbens förslag.
KF beslutade att avslå yrkande 1.
Motionären drar tillbaka yrkande 2.
KF beslutade att uppdra till CS att utreda lämpligheten att tidsbegränsa annonsering
enligt motionärens yrkande.
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KF beslutade att avslå yrkande 4.

§ 46

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade att ajournera sammanträdet kl. 10.30 för paus och återuppta
förhandlingarna igen kl. 11.00.

§ 47

Sammanträdet återupptas.

KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptas.
Röstlängden justerades fullmakt lämnad till nr 80 från nr 79, nr 138 har lämnat till nr
134.

§ 48

Motion från Sydskånska Kennelklubben angående grundreglerna och
fodervärdsavtalen

Motionären yrkar att SKKs grundregel 4:5 ska förändras samt som en konsekvens
därmed SKKs fodervärdsavtal.
Vid användandet av ”Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt” betalar köparen
halva priset på hundens ordinarie pris. Säljaren får då använda tiken för en kull upp till
fem års ålder eller för en hanhund att använda denne för tre kullar upp till 5 års ålder.
CS anser att dessa villkor är både skäliga och realistiska eftersom köparen har betalat
en summa och då också måste få chansen att få äga hunden inom en överskådlig tid.
De villkor som gäller i SKKs ”Fodervärdsavtal” anser CS är skäliga. Att, som motionären,
jämföra ett ingående av avtal gällande icke levande ting med ett ingående av t.ex.
”Fodervärdsavtal” eller ”Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt” anser CS inte är
relevant.
CS åsikt är att uppfödaren bör hinna ta två kullar på tiken före hon blir fem år om hon
placeras hos fodervärd som valp. Hanhundsägaren bör hinna ta sex kullar efter
hanhunden före han fyller sju år om han placeras hos fodervärd som valp.
Överlåtaren har förhoppningsvis förtroende för fodervärden vad beträffar dennes
hundhållning vid överlåtandet och dessutom får hanhundens respektive tikens
överlåtare möjlighet att om fodervärden inte av någon anledning kan behålla hunden
återfå denna enligt pkt 11 för hanhund, punkt 12 för tik i fodervärdsavtalet.
Idag finns möjligheten att teckna ett "Låneavtal" för tik. Detta innebär i praktiken att
en uppfödare som har en god relation med sin fodervärd, även efter
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fodervärdsavtalets utgång, har möjlighet att efter överenskommelse låna tiken för
vidare avel.
CS föreslår KF att motionen avslås.
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, yrkar bifall till motionen.
Annica Hellman, Svenska Dvärghundsklubben, stöder motionärens förslag.
Annica Uppström yrkar att KF ger CS i uppdrag att utreda frågan ytterligare och komma
tillbaka med ett nytt förslag.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben stöder inte motionärens förslag.
KF beslutade i enlighet med CS yttrande att uppdra till CS att utreda frågan ytterligare
och återkomma med nytt förslag.

§ 49

Motion från Stockholms Kennelklubb angående att tillsätta en framtidsgrupp
för en total översyn av utställningsverksamheten

Motion från Stockholms Kennelklubb som yrkar att Centralstyrelsen ska tillsätta en
framtidsgrupp för en total översyn av utställningsverksamheten.
Motionären pekar på att utställningsverksamheten tar en betydande del av
länsklubbarnas resurser och att den i vissa fall kan utgöra ett stort ekonomiskt
risktagande. Vidare framhålls att den nya generationen utställare har helt andra krav
på utställningsverksamheten än vad vi är vana vid.
Även CS ser ett behov av att utställningsverksamheten ses över utifrån de nya
förutsättningar och förväntningar som växer fram. Översynen ska beakta både
kynologiska och ekonomiska aspekter baserade på de övergripande regelverk vi ha att
rätta oss efter som medlemmar i FCI.
CS föreslår i enlighet med motionärens förslag.
Sture Engström, Stockholms Kenneklubb, uttryckte tacksamhet över att CS föreslår
bifall till motionen.
Malin Broman, Sveriges Hundungdom, önskar att SHU får vara delaktig i den
kommande arbetsgruppen.
Ewa Löwenstein, Hälsinglands Kennelklubb, önskar att en representant från de
norrländska klubbarna får vara delaktig i den kommande arbetsgruppen.
KF beslutade att bifalla motionen.
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§ 50

Motion till Kennelfullmäktige från Specialklubben för Shih Tzu angående
hundcentra

Motionären beskriver svårigheterna med att hitta lämpliga lokaler för att arrangera
utställning. Klubben yrkar att en utredning görs med mål att etablera hundcentra i
utkanterna av de tre-fyra största städerna i Sverige. Senast inom tre år ska åtminstone
en av anläggningarna vara etablerad och i full drift.
CS finner att förslaget att etablera dessa hundcentra innebär en investeringskostnad
på mycket betydande belopp som CS inte finner realistiskt att kunna hitta inom SKKorganisationen. Vidare är projektet ett högriskprojekt som med mycket stor
sannolikhet innebär årliga förluster på flera miljoner kronor.
CS föreslår istället att SKK upprättar en lista över lämpliga lokaler eller markområden
som klubbarna kan hyra för utställningar med en spridning över hela landet.
CS föreslår KF att motionen avslås.
CS föreslår att andemeningen i motionen tas i beaktande av framtidsgruppen.
KF beslutar att avslå motionen.

§ 51

Motion till Kennelfullmäktige från Svenska Terrierklubben angående
exteriördomarkonferenser

Motion från Svenska Terrierklubben (SvTek)som pekar på de problem som uppstår för
specialklubben att följa SKKs Regler och riktlinjer för exteriördomarkonferenser, på
grund av att specialklubben ansvarar för ett stort antal rasklubbar, 29 stycken för att
vara exakt och gruppen omfattar 35 raser. Enligt gällande regler kan specialklubben
ansöka om ekonomiskt bidrag som utgår med 75 % av kostnaderna dock högst 100 000
kr. Dessa belopp gäller idag oavsett om konferensen omfattar en eller flera raser och
även oavsett om det gäller raser med ett större eller mindre antal för rasen/raserna
auktoriserade domare som kan delta.
Med nuvarande upplägg för exteriördomarkonferenser upplever även SvTek att de inte
kan följa SKKs regler och riktlinjer då det för närvarande tar ca 15 år mellan
presentationen av respektive ras istället för högst 10 års intervall som rekommenderas
i reglerna, alltså 50 % längre tid än den tidsintervall som anges i SKKs Regler och
riktlinjer för exteriördomarkonferenser.
SvTek har tittat på tre olika alternativ, enligt motionen, för att på bästa sätt följa SKKs
Regler och riktlinjer för exteriördomarkonferenser och konstaterar att det antingen blir
kraftigt ökade kostnader för klubben eller att raserna blir presenterade med ca 15 års
tidsintervall istället för SKKs rekommenderade tidsintervall på 10 år.

34

Svenska Terrierklubben yrkar att SKK/CS får i uppdrag av KF att snarast utarbeta ett
nytt system för ekonomiskt stöd till domarkonferenser. I uppdraget ska ingå att det
ekonomiska stödet ska ta hänsyn till det antal raser och antal auktoriserade domare
respektive arrangerande klubb har att ansvara för. Ett beslut i frågan bör fattas så
snart att det kan börja träda i kraft senast inför nästa budgetperiod.
CS föreslår KF att få ett uppdrag att göra en översyn över nuvarande system med
exteriördomarkonferenser. CS föreslår få KFs uppdrag att beakta de synpunkter som
framförs i motionen i detta utredningsuppdrag.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 52

Motion till Kennelfullmäktige från Svenska Vinthundklubben angående
raskompendier för domarkonferenser

Motion från Svenska Vinthundklubben beträffande ett önskemål om att
raskompendier framtagna till exteriördomarkonferenser, samt godkända av DK, ska
publiceras på www.skk.se. Specialklubben ser ett värde i att raskompendierna ska vara
tillgängliga för alla som söker en djupare och mer fyllig beskrivning av olika raser än
vad respektive standard ger. Vinsten med att publicera raskompendierna för
nedladdning på webben är att bredda kunskaperna om olika raser.
CS föreslår KF att motionen tillstyrks under förutsättning att varje specialklubb
garanterar att det inte blir några problem att upphovsmannarätten är reglerad med
respektive textförfattare och fotograf och att respektive specialklubb ger sitt
godkännande till att publicera raskompendiet på www.skk.se. Publiceringen ska endast
omfatta de raskompendier som är godkända av SKK/DK.
Jörgen Oinonen, Svenska Vinthundklubben, uttryckte tacksamhet över CS tillstyrkan.

KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 53

Motion till Kennelfullmäktige från länsklubbarna angående att CS återtar
beslutet om allrounddomare och snarast tar fram regler för bra,
kvalitetssäkrad vidareutbildning för blivande allrounddomare

Motion från länsklubbarna som pekar på deras tveksamhet till CS beslut att för
närvarande inte utbilda några fler allrounddomare. Länsklubbarna konstaterar i sin
motion att de har ett stort problem med att ha en bra täckning av just allrounddomare
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på sina utställningar för samtliga raser. Ser man även till våra grannländer så kan det
vara upp till 5 – 10 stora utställningar per helg under högsäsong. För detta krävs 30 –
50 allrounddomare. Då det i Norden finns ca 40 allrounddomare av vilka, av olika skäl,
ca 20 är tillgängliga och av dessa har en stor del uppdrag internationellt, resulterar
detta i att länsklubbarna i de flesta fall måste söka domare internationellt, ibland till
mycket höga kostnader.
Länsklubbarna vill ta till vara den kompetens som finns hos svenska domare istället för
att bli hänvisade till att i många fall använda yngre allrounddomare från andra länder.
Länsklubbarna skulle värdesätta en satsning på utbildning för att på ett bättre sätt
tillgodose behovet av såväl allrounddomare som gruppallrounddomare. Länsklubbarna
anser att det inte fungerar att bara utbilda gruppallrounddomare utan det behövs
även fler allrounddomare.
Länsklubbarna yrkar därför att CS återtar beslutet om allrounddomare och snarast tar
fram regler för bra kvalitetssäkrad vidareutbildning till allrounddomare.
Vid seminariet för länsklubbarnas utställnings- och domaransvariga 31 mars – 1 april
2012 framkom att länsklubbarna såg ett större behov av gruppallrounddomare än
allrounddomare. Domarkommittén hade därför länsklubbarnas uttalande som grund
när de arbetade med CS uppdrag beträffande eventuellt behov av fler allrounddomare.
Regelverket för utbildning av allrounddomare som det ser ut idag ser CS inga skäl till
att behöva ändra. CS har vid sitt möte den 12 juni gett Domarkommittén i uppdrag att
komma med förslag på domare som uppfyller gällande riktlinjer för allrounddomare
som bland annat anger att ”en allrounddomare är en person med så omfattande
kynologisk kompetens, erfarenhet av nationell som internationell hundsport och med
sådana personliga förutsättningar att han/hon kan anförtros att döma samtliga
hundraser på utställning. Domaren ska vara allmänt känd och respekterad i sin
domargärning.”
CS ställer sig tveksam till uppgiften om 5-10 stora utställningar per helg. Om denna
uppgift avser nationella och internationella utställningar i Norden så är det endast en
eller två helger per år där det arrangeras fler än fem utställningar och då beror det på
utvecklingen av att genomföra flera utställningar en och samma helg på samma plats. I
regel är det snarare 3-4 utställningar samma helg i Norden under högsäsong.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Berit Uhlén Svensson, tackade på länsklubbarnas vägnar CS tillmötesgående i denna
fråga.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.
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§ 54

Motion till Kennelfullmäktige från Svenska Vinthundklubben och Svenska
Dvärghundklubben angående SKKs användande av systemet med postförskott

Motionären yrkar på att betalning av registrering av valpar, profilartiklar, trycksaker
etc. ska kunna göras genom direktbetalning.
CS konstaterar att beställningar av profilartiklar och motsvarande lagervaror som idag
görs genom SKKs webbshop betalas med kort eller genom internetbank. I denna del är
motionärens yrkande redan åtgärdat i den riktning som motionären önskar.
Beträffande valpregistrering medger nuvarande rutiner inte en annan betalningsform
än postförskott, såvida inte en betydande administration med att matcha ihop rätt
betalning med rätt valpregistrering införs. Idag registreras ca 10 000 – 12 000
valpkullar per år.
CS har dock för avsikt att med prioritet utveckla en webbaserad valpregistreringsrutin.
En sådan utveckling kommer att innebära att en direktbetalning kan ske med kort eller
bank på motsvarande sätt som man idag anmäler till utställning där en klubb använder
SKKs IT-stöd.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Jörgen Oinonen, Svenska Vinthundklubben, är nöjd med CS svar.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 55

Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående utskick av
hundpass i samband med registrering av hund

Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) har i sin motion yrkat att SKK ska kontakta
Jordbruksverket för att få en överenskommelse till stånd som gör det möjligt för SKK
att lämna med hundpass i samband med registreringsbevis utfärdas.
Med anledning av motionen har SKK varit i kontakt med Jordbruksverket som avslår
förfrågan med följande motivering:
Jordbruksverket skickar idag ut information till veterinärerna tillsammans med passen.
På så sätt säkerställer Jordbruksverket så långt möjligt att veterinären som ska utfärda
passet vet hur och varför man ska göra det
För det andra så diskuteras just nu förslaget till ny EU-förordning och direktiv på
området och där finns följande artikeltext:
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”De behöriga myndigheterna ska säkerställa att tomma identitetshandlingar endast
distribueras till förordnade veterinärer…”
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Jonas Öhrn, Svenska Spets- och Urhundklubben, yrkar att CS arbetar för att SKK får
möjlighet att dela ut pass tillsammans med stamtavlan och/eller arbetar för att en
riksprislista eller maxprislista införs.
CS önskar komplettera sitt förslag till beslut med att CS får i uppdrag av KF att ta
kontakt med Jordbruksverket och visa på de orimliga veterinärkostnaderna som finns
idag.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 56

Sammanträdet avslutas

Svenska Kennelklubbens ordförande, Nils Erik Åhmansson, tackade KFs ordförande och
vice ordförande för ett bra arbete.
Nils Erik Åhmansson, summerade KFs förhandlingar och nämnde bl.a. den inledande
parentationen som alltid inleder KF. Det är alltid egentligen en tråkig uppgift att
berätta vilka profiler som lämnat oss. Det är de som lämnar ett outplånligt uttryck i vår
organisation. En person som vi inte nämnde var Per-Erik Wallin, som var en verklig vän
av kennelklubben, han var framgångsrik uppfödare av welsh corgi pembroke, domare
och föreningsmänniska, med en bakgrund i bl.a. gamla SSD.
Nils Erik Åhmansson avslutade sammanträdet och tackade delegaterna för ett givande
och konstruktivt sammanträde.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Carl Hård af Segerstad
Ordförande
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Justeras:

Gunnar Pettersson

Thomas Uneholt

Justeras § 22 - 28

Peter Fugelstad

Lars O Törnkvist

