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PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens fullmäktige den 30
september och 1 oktober 2017 på Clarion Hotel Stockholm, Stockholm.

§1

Kennelfullmäktiges öppnande

Svenska Kennelklubbens ordförande, Pekka Olson, öppnade Kennelfullmäktige och
hälsade alla närvarande välkomna.
Parentation
Bo Jonsson, hedersledamot och vice ordförande i SKK, ordförande i FCIs
lydnadskommitté m.m. Bosse hade sina rötter i Svenska Brukshundklubben och
dåvarande SKKs södra avdelning. Han var SBKs ordförande under en femårsperiod. Han
blev också hedersordförande i SBK. Att Bosse var intresserad av tävlingsfrågor och
lydnadsprovens utveckling både nationellt och internationellt kan nog inte ha undgått
någon. Avtrycket från hans gärning märks även idag.
Elisabet Sahlin hade sina rötter i Spaniel och Retrieverklubben, var bl.a. SKKs
representant i FCIs Retrieverkommitté. Hon var en mycket uppskattad ordförande
under en lång rad av år. Att hon talade flytande franska var en stor fördel i det
internationella kommittéarbetet. Under en kort tid var hon även ledamot i Svenska
Kynologiska Akademin.
Lars O Törnkvist, bl.a. uppskattad sekreterare i Svenska Stövarklubben, ordförande i
SKKs valberedning, deltog fram till sin död i Organisationsutredningen. Lars var ofta
engagerad som mötesordförande vid olika möten och sammanträden. Lars var en
engagerad ägare och uppfödare av Hamiltonstövare med stora framgångar. Han var en
förebild när det gällde frågor knutna till jaktetik. Innehavare av Svenska
Stövarklubbens silverplakett och SKKs förtjänsttecken.
Bengt Nilsson, en uppskattad revisor i SKK och en rad andra klubbar inom vår
organisation. Kom från terrierleden och födde upp welshterrier med framgång.
Innehade styrelseposter i Svenska Terrierklubben. Var utställningskommissarie bl.a. på
Stora Stockholm som den då kallades, på 1970-80-talet. Uppskattad för sin
hjälpsamhet och kunnighet i mångt och mycket som rörde hund, både praktiskt och
administrativt.
Hans Jerenäs sista uppdrag inom SKK-organisationen var ledamot i Svenska
Kynologiska Akademin från 2004 till 2016. Hans stora intresse var hund och särskilt
borderterrier. Var under 70-talet ledamot i SKKs södra avdelning. Han var också
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jaktprovsdomare under en lång tid av år. Han innehade SKKs förtjänsttecken och
Svenska Vorstehklubbens förtjänsttecken i guld.
Hans Lehtinen, välkänd och världsberömd internationell domarprofil. Hasse, som han
allmänt kallades, hade världen som arbetsfält. Han var en flitig gäst och
exteriördomare på Stockholm Hundmässa. Han fungerade som en viktig brygga inom
kynologin mellan Finland och Sverige. År 2012 tog Hasse emot Svenska Kennelklubbens
förtjänsttecken.
Det finns givetvis fler personer inom organisationen som har lämnat oss även om vi
inte nämner dem vid namn här. Vi skänker även dem en varm tanke.

Vad har hänt inom SKK sedan KF 2015?
SKK är fortfarande inne i en period med vikande medlemssiffror och förhållandevis
låga valpregistreringssiffror. En liknande bild fanns på 90-talet som ersattes av en
kraftig uppgång i början på 2000-talet. Tyvärr är det en naturlig cyklisk förändring som
går tillbaka till sent 50-tal. Det enda som hjälper är tålamod, långsiktighet, aldrig
glömma vår kärnuppgift och ha sunda finanser.
Utställnings- och provverksamheten visar inte på samma utveckling utan är mycket
stabil över tiden. Det som å andra sidan är tvärtom mot medlemsutvecklingen är viljan
att tävla med sin hund inom både gamla som nya hundsporter, t.ex. agility, rallylydnad,
freestyle m.fl. Detta framgår väldigt tydligt på sidan 26 i verksamhetsbetsberättelsen.
Sedan 2013 har SKK fått flera nya verksamhetsklubbar.
SKK fyllde 125 år 2014. Vi valde att inte göra något extravagant utan istället i ett antal
artiklar i Hundsport beskriva den utveckling som skett de senaste 25 åren. Denna
sammantagna beskrivning är också ett bra underlag för den diskussion som kommer
att hållas kring organisationsfrågor och den förra utredningen som avslutades 1994.
IT-utvecklingen är ständigt på tapeten, både vad avser utveckling av nya tjänster och
anpassning av befintliga system till den allt snabbare nya tekniken. Livslängden för ny
teknik tenderar att bli allt kortare. Som syns i budgetförslaget så gör CS ytterligare
ekonomiska satsningar inom denna sektor till gagn för verksamheten, medlemmar och
klubbar. Vi har även tagit till oss It-tekniken i vår utbildningsverksamhet samtidigt som
vi behöver behålla den tryckta skriften. Jag är glad över att vi sedan förra KF kunnat
färdigställa de två grundböckerna för landets uppfödare i hundavel och
hunduppfödning. Detsamma gäller att vi har kunnat fortsätta ge ut Hundsport Special
till landets uppfödare och då inte minst med ekonomiskt stöd från våra länsklubbar.
SKKs webbplatser har i allt större utsträckning anpassats till läsplattor och/eller
mobiltelefoner för att söka efter information. Kring IT kan man tala hur länge som
helst!!
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På det politiska området är det främst två saker som kan lyftas fram;
1. Rovdjurspolitiken där vi aldrig verkar komma i mål med en allmänt erkänd och
accepterad förvaltningsmodell. De utredningar och arbetsgrupper som under
de senaste 10-20 åren har varit involverade i denna fråga börjar nu bli pinsamt
lång.
2. Djurskyddsfrågorna: Djurskyddsutredningen la fram sina förslag i början av
2011. Sedan dess har det inom lagstiftningsområdet i stort sett inte hänt
någonting. Men verkligheten fortsätter och vi har sett ett mycket varierat
arbete från våra tillsynsmyndigheter/länsstyrelser. Ett antal länsstyrelser och
SKK kan uppvisa ett förnämligt samarbete medan med andra länsstyrelser är
samarbetet i det närmaste obefintligt. Till SKK och SJV kom på sensommaren
ett öppet brev undertecknat av idag bortåt 600 veterinärer som krävde mer
kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med problemet hos de kortnosade
raserna. Detta brev har självklart följts av debattartiklar i media och
diskussioner i riksdagen. Även om vi jobbat med dessa frågor både i rasklubbar
och genom SRD tillsammans med våra exteriördomare, framtagande av bättre
material, DVD-filmen kring andning så visar denna uppvaktning på vikten att vi
aldrig får glömma att arbete med våra hundars hälsa.
När vi tittar in i framtiden så ser vi att regeringen har aviserat att man kommer
att presentera en proposition 2018 kring en ny djurskyddslag. Att denna nya
lagstiftning kommer att påverka SKKs verksamhet är självklart dock fortfarande
svårt att bedöma hur mycket och i vilken riktning m.m. Det är många aspekter
som att den t.ex. har legat på regeringskansliet i flera år. Regeringen saknar
idag majoritet i riksdagen och vissa av förslagen i djurskyddsutredningen skulle i
stort sett förbjuda den djurhållningen framöver som idag är tillåten. Tänker då
inte på hund utan t.ex. pälsdjursuppfödningen. Men helt klart är att arbetet
kring djurskyddsfrågor inkl. lagstiftningen kommer vara högt uppe på
kommande års dagordning.
Internationellt
Som framgår av en av motionerna och styrelsens motionssvar så finns det många
frågor kring hur SKKs internationella relationer ska vara organiserade. Kritiken mot FCI
och inte minst mot den kultur som där etablerats är massiv och här behövs rejäla
förändringar. SKK hade så sent som för 1½ vecka sedan möte med de nordiska
kennelklubbarna och där det överenskoms om ett gemensamt nordiskt agerande
under kommande år. Redan nu önskar CS informera om att skulle SKK hamna i en
situation där CS finner det bäst att lämna FCI bör SKK göra det i grupp och inte
ensamma. CS kommer tillbaka till den diskussionen under KF-förhandlingarna.
Andra mera konkreta exempel på internationell samverkan är att våra särskilda
domaranvisningar från 2014 är gemensamma i Norden i Breed Specific Instructions. Ett
flertal andra länder både i Europa som andra delar av världen som kopierar modellen.
Under 2014 etablerades som organisation International Partnership for Dogs (IPFD)
med säte i Sverige. Idag är världens ledande kennelklubbar anslutna till organisationen
och även veterinära organisationer som jobbar med våra hundrasers hälsa vilket
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innebär att SKK har en bra kontaktyta både i Europa som Nordamerika. Arbetet är i
begynnelsefasen men IPFD har bl.a. arrangerat Dog Health Workshop i Dortmund. Den
första genomfördes som många kommer ihåg i Stockholm 2012.
SKKs bilaterala samtal med ledningen för några av Europas större verksamma
kennelklubbar har fortsatt och då inte minst med de som är medlemmar i FCI. Tyvärr
har SKK ännu inte hunnit etablera samma förtroendefulla samarbete med KC som vi
haft under de senaste decennierna med de nu nyvalda företrädarna.
Arbetet inom Svenska Kynologiska Akademin fortsätter vilket är glädjande. Akademin
vill gärna lyfta fram hunden i den offentliga konsten som är så mycket mera än de
fantasifulla rondellhundarna som kan ses ute i trafiken. Där har Märta Ericson gjort en
fantastisk insats och Marina Reuterswärd har lagt ner många timmar på det praktiska
arbetet i museet.
Renee Willes arbete med den fina museiboken som på ett föredömligt sätt ger oss
kunskap om våra konstföremåls bakgrund och historia. Har ni inte haft möjlighet att
besöka museet så är det väl värt att sätta av lite tid för ett sådant besök.
Att leda SKK innebär att man aldrig blir klar och även om jag nu inte blir omvald så
skulle jag vilja lyfta fram några frågor som måste få stort utrymme i arbetet under
kommande år:
Vända utvecklingen på medlem och valpregistrering
Djurskydd och våra hundrasers hälsa
De internationella relationerna och
IT-stödet.
Jag vill tacka mina kollegor i CS, alla förtroendevalda i CS-kommittéer, Arbetsgrupper
och FCI-representanter. Alla auktoriserade domare, ringsekreterare, kennelkonsulenter, certifierade utställningsarrangörer, m.fl. Alla förtroendevalda inom SKKs
drygt 1000 klubbar och de tiotusentals funktionärer som finns i alla led inom SKKorganisationen. Jag vill tacka för det starka engagemang som finns hos våra uppfödare
och våra nästan 300 000 medlemmar och dess familjer för att var och en på sitt sätt är
en ambassadör för hunden och hundägandet.
Sist men inte minst SKKs tjänstemän och i andra delar inom SKK.

§2

Justering av röstlängd

Upprop gjordes och justering av röstlängden verkställdes. Röstlängden upptog 169
röster. Majoritetsbeslut kräver 85 röster. Vid stadgeförändringar krävs ¾ majoritet
vilket betyder 127 röster.
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§3

Val av Kennelfullmäktiges ordförande och vice ordförande enligt § 5,
fastställande av arbets- och beslutsordning för Kennelfullmäktige 2017

Valberedningens ordförande, Barbro Olsson, föreslår Karin Sejnell som ordförande och
Sture Engström som vice ordförande för Kennelfullmäktige.
KF beslutade att till ordförande respektive vice ordförande för Kennelfullmäktige välja
Karin Sejnell och Sture Engström.
KF beslutade att bevilja närvaro för övriga än delegater enligt § 7 moment 6.
KFs ordförande föredrog förslag till arbets- och beslutsordning för mötet.
KF beslutade fastställa förslaget till arbets- och beslutsordning.

§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, Barbro Olsson, föreslår, Lotta Hallberg, Småland-Ölands
Kennelklubb och Lars Ramberg, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, till justerare
samt rösträknare.
KF beslutade att välja Lotta Hallberg och Lars Ramberg, till justerare samt rösträknare.

§6

Fråga om KFs delegater har blivit stadgeenligt kallade

KF fann att sammanträdet blivit stadgeenligt utlyst.

§7

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

Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, föreslår Staffan Thorman, Svenska
Brukshundklubben, Martin Svensson, Svenska Dreverklubben och Victoria Engström,
Östergötlands Kennelklubb.
KF beslutade att välja Staffan Thorman (sammankallande) Martin Svensson och
Victoria Engström och att förbereda val av valberedning på 2017 års KF.
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§8

SKKs verksamhetsberättelse samt årsredovisningar med balans- och
resultaträkning samt revisorernas berättelse för de två gångna
verksamhetsåren

Centralstyrelsens årsredovisning över verksamhet och förvaltning under 2015 och
2016 behandlades.
Rolf Weiffert, Svenska Brukshundklubben, föreslår att ändra namn på avsättning av
medel till organisationsutredningen till att det ska stå avsättning för
organisationsutveckling.
Förslaget godkändes av CS.
KF beslutade att godkänna årsredovisningarna samt revisorernas berättelse.

§9

Fastställande av balans- och resultaträkningar från 2015 och 2016 samt
beslut om enligt dessa uppkomna vinster och förluster

Ulf Uddman lämnade en redovisning av balans- och resultaträkningar för 2015 och
2016.
Centralstyrelsen föreslår att Kennelfullmäktige fastställer CS förslag till disposition av
2015 och 2016 års uppkomna vinst och förlust.
KF beslutade att fastställa CS förslag.

§ 10

Rapport om SKKs förvaltade stiftelser inklusive årsredovisningar

Årsredovisningar för åren 2015 och 2016 presenterades för Stiftelsen SKKs Donatorers
fond, Stiftelsen SKKs Forskningsfond och Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil StedGrens fond
KF beslutade att godkänna årsredovisningarna.

§ 11

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade att ajournera sammanträdet för paus kl. 10.30 och återuppta
förhandlingarna kl. 11.00.
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§ 12

Ajourneringen avslutas

KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptogs.

§ 13

Centralstyrelsens redovisning av de uppdrag föregående Kennelfullmäktige
gett Centralstyrelsen

Ulf Uddman lämnade en redovisning över de uppdrag som CS fick vid KF 2015.
KF beslutade att godkänna CS redovisningen av utförda uppdrag.

§ 14

Beslut om ansvarsfrihet för Centralstyrelsen

KF beslutade bevilja Centralstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för åren 2015 och 2016.

§ 15

Disciplinnämndens verksamhetsberättelse för de gångna två åren

Verksamhetsrapport för SKKs Disciplinnämnd från 2015 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

Pekka Olson föredrog CS förslag till verksamhetsplan för de kommande två
verksamhetsåren.
Ulf Uddman redovisade Centralstyrelsens förslag till förnyelse av Hundsport med
editionerna utställning och jakt.
Tommy Sundell, Svenska Stövarklubben, yrkar att beslut om verksamhetsplan och
rambudget flyttas till efter ärende nr 27 (Organisationsutredningen).
Arne Jonsson, Svenska Brukshundklubben, yrkar att MH ska läggas till under Mål på
sidan 4 i verksamhetsplanen och nämnas tillsammans med BPH.
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Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, yrkar att ansvaret flyttas till SKKs
kansli för att kontrollera okända domares kompetens som kommer från mindre kända
länder.
Eva Löwenstein, Hälsinglands Kennelklubb, stöder Västra Kennelklubbens förslag.
Pekka Olson, besvarade de kommentarer som framkommit:
Det är inte nödvändigt att flytta beslut om verksamhetsplan och budget. De förslag
som inte får gehör från KF stryks.
 Inget yrkande lämnades när det gäller trubbnosarna varför den punkten lämnas
utan åtgärd för tillfället.
 När det gäller att bjuda in domare så ska det hanteras i en kommande motion.
 Det går inte att överblicka att det finns kansliresurser för att hantera kontroll av
domarinbjudningar i dagsläget. Det får en budgetpåverkan så önskemålet är att
KF inte beslutar om detta nu.
Mats Stenmark, CS, informerade om att omfattningen är nio domarnamn som har
diskuterats av en separat grupp. Utav de nio namnen kom förfrågningar från fyra
länsklubbar och resten från specialklubbar. En av klubbarna blev uppmanad att byta en
ras för en domare.
Centralstyrelsen yrkar att den förslagna verksamhetsplanen för 2018 och 2019
tillstyrks.
Svenska Stövarklubben, yrkar att beslut om verksamhetsplan och rambudget flyttas till
efter ärende nr 27 (Organisationsutredningen).
KF beslutade efter öppen votering med 87 röster för och 74 emot att beslut om
verksamhetsplanen tas under denna punkt.
Svenska Brukshundklubben, yrkar att MH ska läggas till under Mål på sidan 4 i
verksamhetsplanen och nämnas tillsammans med BPH.
CS bifaller förslaget.
KF beslutade bifalla förslaget.
Västra Kennelklubben, yrkar att ansvaret flyttas till SKKs kansli för att kontrollera
okända domares kompetens som kommer från mindre kända länder.
KF beslutade bifalla förslaget.
KF beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2018 och 2019.
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§ 17

Beslut om Centralstyrelsens förslag till rambudget för de kommande två
verksamhetsåren

Ulf Uddman föredrog CS förslag till rambudget för de kommande två verksamhetsåren.
Mats Svensson, Svenska Dreverklubben, önskade en förklaring till att valpregistreringsoch stambokföringsavgifterna ger stora plus medan det felar lite på BPH och
kennelnamn. Kostnaderna ska tas ut där de behövs.
Ulf Uddman, förklarade att historiskt så har den centrala verksamheten inte
finansierats genom medlemsavgifter. Stadgarna ger CS rätt att fatta beslut om
medlemsavgifter. Historiskt sett har inga medlemsavgifter från länsklubb eller
specialklubb använts till den centrala verksamheten. Stambokföringsavgiften ska
finansiera tävlingsavdelningen och olika tävlingsgrenar. Beloppen är olika men
utställning, jakt och BPH ska bära sin del. Agility har t.ex. många starter vilket gjort att
de kan ha en låg stambokföringsavgift. Registreringsavgiften är SKKs centrala
finansieringsdel. Kennelnamn har en överfinansiering. Det är KF som beslutat om
avgiften där KF beslutat att det finns ett värde i den högre kostnaden.
Överfinansieringen gör att andra kostnader kan hållas nere.
KF beslutade att godkänna rambudgeten för 2018 och 2019.

§ 18

Beslut om delegeringsordning för Centralstyrelsen

Centralstyrelsen, CS, föreslår att delegeringen, som fastställdes av KF 1997 att gälla tills
vidare, ska löpa oförändrat 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.

§ 19

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

Valberedningens ordförande, Barbro Olsson, lämnade en redogörelse över hur
valberedningens arbete bedrivits under perioden.
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Val av ordförande
Valberedningen föreslår omval av Pekka Olson som ordförande.
KF beslutade att välja Pekka Olson till ordförande till 2019 års KF.
Valet var enhälligt.
Val av 1:e vice ordförande
Valberedningen föreslår nyval av Thomas Uneholt som 1:e vice ordförande.
KF beslutade att välja Thomas Uneholt som 1:e vice ordförande till 2021 års KF.
Val av ordinarie ledamöter
Valberedningen föreslår omval av Eva Lejdbrandt, Bo Skalin, nyval av Freddy Kjellström
och ett fyllnadsval på Patrik Cederlöf.
Alf Andersson, Svenska Taxklubben, föreslår Agneta Ståhle som ordinarie ledamot på
fyra år.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, föreslår Kurt Nilsson som ordinarie
ledamot på fyra år.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, stöder Svenska Taxklubbens förslag på Agneta Ståhle.
Lennart Jönsson, Specialklubben för Skällande Fågelhundar, föreslår Magnus Jensen
som ordinarie ledamot på fyra år.
Gunnar Pettersson, Svenska Stövarklubben, yrkar bifall till valberedningens förslag.
Bengt Pettersson, Wästmanlands Kennelklubb, föreslår Patric Cederlöf.

§ 20

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade ajournera sammanträdet för överläggning kl. 12.30 och återuppta
förhandlingarna kl. 12.40.
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§ 21

Sammanträdet återupptas

KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptogs,
val förrättades med slutna röstsedlar varefter sammanträdet ajournerades för lunch.

§ 22

Sammanträdet återupptas

KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptas.

§ 23

Val av ordinarie ledamöter, forts.

KF beslutade efter omröstning med slutna sedlar att välja Eva Lejdbrandt (135 röster.),
Agneta Ståhle (110 röster), Bo Skalin (96 röster) till KF 2021. Kurt Nilsson 71 röster,
Freddy Kjellström, 66 röster, Magnus Jensen 23 röster och 1 ogiltig röst.

§ 24

Val av ordinarie ledamot, fyllnadsval

Valberedningen föreslår ett fyllnadsval av Patrik Cederlöf på två år.
Lars Jönsson, Specialklubben för Skällande Fågelhundar, föreslår Magnus Jensen.
Gunnar Pettersson, Svenska Stövarklubben, föreslår Freddy Kjellström.
KF beslutade efter omröstning med slutna sedlar att välja Patric Cederlöf (96 röster) till
ordinarie ledamot till KF 2019. Freddy Kjellström 48 röster, Magnus Jensen 21 röster
och tre ogiltiga röster.

§ 25

Val av suppleanter

Valberedningen föreslår nyval av Freddy Kjellström, Kurt Nilsson, Ove Johansson och
Magnus Jensen.
Eva Löwenstein, Hälsinglands Kennelklubb, föreslår Birgitta Bernhed.
Lotta Hallberg, Småland-Ölands Kennelklubb, stöder förslaget på Birgitta Bernhed.
Jan Erikson, talesperson för länsklubbarna, stöder förslaget på Birgitta Bernhed.
Annika Andersson, Svenska Terrierklubben, stöder förslaget om Ove Johansson.

12

§ 26

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade ajournera sammanträdet för överläggning kl. 14.47 och återuppta
förhandlingarna kl. 14.57.

§ 27

Sammanträdet återupptas

KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptas.

§ 28

Val av suppleanter, forts

KF beslutade efter omröstning med slutna sedlar att välja Ove Johansson (154 röster),
Magnus Jensen (145 röster), Kurt Nilsson (142 röster), Freddy Kjellström (114 röster)
som suppleanter till KF 2019. Suppleanterna tjänstgör i den ordning de är uppräknade.
Birgitta Bernhed fick 113 röster.

§ 29

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår revisionsfirman BDO och Mats Lindborg till ordinarie revisorer
samt revisionsfirman BDO och Eva Bergzén till revisorssuppleanter.
KF beslutade att välja revisionsfirman BDO och Mats Lindborg till ordinarie revisorer till
KF 2019.
KF beslutade att välja revisionsfirman BDO och Eva Bergzén till revisorssuppleanter till
KF 2019.

§ 30

Val av ordförande och övriga ledamöter i Disciplinnämnden

Valberedning föreslår omval av Kerstin Widmark till ordförande.
KF beslutade att som ordförande i Disciplinnämnden välja Kerstin Widmark till KF
2019.
Valberedningen föreslår omval av Robert Dalman, Lina Abrahamsson och Berndt
Klingeborn samt nyval av Tilda Jurvanen, för en period av två år.
KF beslutade att till ordinarie ledamöter i Disciplinnämnden välja Robert Dalman, Lina
Abrahamsson, Berndt Klingeborn samt Tilda Jurvanen till KF 2019.
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Valberedningen föreslår omval av Ulla Björnehammar samt nyval av Ionie Oskarson
och Eva Fabiansson-Jonsson som suppleanter.
KF beslutade att till suppleanter i Disciplinnämnden välja Ulla Björnehammar, Ionie
Oskarson och Eva Fabiansson-Jonsson till KF 2019.

§ 31

Val av ledamöter och ordförande i Valberedningen enligt § 11

KF beslutade bordlägga punkten till nästkommande dag.

§ 32

Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-18

KF beslutade förklara samtliga val omedelbart justerade.

§ 33

Beslut om avgift för ungdomsmedlem i specialklubb

Den del av Sveriges Hundungdoms medlemsavgift som tillfaller specialklubbarna
höjdes 2013 till 50 kr.
CS föreslår KF att bifalla förslaget.
KF beslutade att bifalla förslaget.

§ 34

Anmälan om utmärkelser och belöningar

Anmälde CS nedanstående mottagare av utmärkelser:
Hamiltonplaketten
Berit Burmeister-Lindgren/Thomas Lindgren, Almunge
Radagast, parson russell terrier
Christina o Thomas Uneholt, Åkersberga
Seamrog, irish soft coated wheaten terrier
Ewa Söderwall, Långås
Tribuns, cairnterrier
Annica Lundqvist-Hemström/Monica Lundqvist, Österhaninge/Jordbro
Antefa’s, faraohund
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Conny Lundström, Sjulsmark
Rosådalens, hamiltonstövare
Anna Berg, Saxtorp
Skogs, strävhårig vorsteh
Annika Reitmaier, Oskarström
Miss Mallory’s, flatcoated retriever
Annalena Almgren/Johan Rosengren, Ljugarn
Epic, greyhound
Walter Åkerström, Älvsbyn
High Speed, whippet
Anja Svensson, Jönåker
Klettermusens, borderterrier
Förtjänsttecken
Charlotte Carping, Staffanstorp
Anders Dahlstedt, Ellös
Thomas Dömstedt, Norberg
Ulla Eckerberg, Sunhultsbrunn
Monica Ekman, Vallentuna
Bernt Eriksson Guldsmedshyttan,
Lars Fält, Hova
Gullvi Gullander, Lyckeby
Lise-Lotte Hall, Grums
Eveline Koch, Föllinge
Solvig Ljusterdal Esbjörnsson, Östersund
Helen Nylander, Hässelby
Rolf Näslund, Örnsköldsvik
Cindy Pettersson, Södertälje
Johan Sonesson, Bälinge
Erling Strandberg, Uppsala
Kenth Svartberg, Alunda
Tim Zedig, Gällivare
Berit Wallin-Håkansson, Lindholmen
Brenda Bonnett, Toronto
Förtjänsttecken Guld
Nina Karlsdotter, Tärnsjö
Berndt Klingeborn, Knivsta
Marina Reuterswärd, Danderyd
Elisabeth Rhodin, Mariefred
Gunilla Skoglund, Ramnäs
Bo Wiberg, Knivsta
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Annica Uppström, Uddevalla
Hedersledamöter
CS föreslår KF att utnämna Mats Stenmark, Renée Willes och Per-Inge Johansson till
hedersledamöter i SKK.
KF beslutade enhälligt att utse Mats Stenmark, Renée Willes och Per-Inge Johansson
till hedersledamöter i SKK.
Patriotiska Sällskapets utmärkelse
KF informerades om att två personer på SKKs kansli har tilldelats Patriotiska Sällskapets
hedersgåva för lång och uppskattad arbetsinsats: Irene Göth och Ulrika Henriksson.

§ 35

Förslag till justering i SKKs stadga

Ändrad ordningsföljd i målparagrafen
§ 1 Mål
För SKK och medlemsorganisationerna gäller det gemensamma målet att kontinuerligt
skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:
 Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt,
jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
 Informera och sprida kunskap om hundens beteenden, dess fostran, utbildning
och vård.
 Bevaka och arbeta med frågor, som har ett allmänt intresse för hundägaren och
hundägandet.
 Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och
hundägandet.
 Främja och utveckla goda former av hundsport.
Införande av en möjlighet till tvångsförvaltning
Inledning
Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet
för de ideella föreningarna länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar,
ungdomsklubb, genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar och till dessa anslutna
lokal- och rasklubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationerna.
SKKs och medlemsorganisationernas verksamhet regleras av stadgar för SKK, stadgar
för länsklubbar, stadgar för respektive specialklubb och verksamhetsklubb, stadgar för
genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar och stadgar för ungdomsklubb samt
SKKs regler. Om stadgar för medlemsorganisation strider mot SKKs gäller stadgar för
SKK.
SKK ingår som medlemsorganisation i Fédération Cynologique Internationale (FCI), som
är en internationell sammanslutning av kennelklubbar.
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§ 4 Medlemsorganisationer
Medlemsorganisationer i SKK är länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar,
genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar (i fortsättningen benämnda
avtalsanslutna klubbar), Sveriges Hundungdom, samt till dessa anslutna lokal- och
rasklubbar.
Moment 1
Länsklubb bedriver sin verksamhet enligt stadgar för länsklubb inom ett geografiskt
område som fastställts av SKK. Stadgar för länsklubb fastställs av ordinarie
Länsklubbsfullmäktige.
Moment 2
Klubb kan bli medlem som specialklubb i SKK genom beslut av Kennelfullmäktige eller
Centralstyrelsen. En specialklubb ansvarar för den eller de raser och/eller den
verksamhet som anges i specialklubbens stadgar, och för vilken/vilka delegering
erhållits av Centralstyrelsen efter samråd med specialklubben. Det ska endast finnas
en specialklubb per ras eller raser. Stadgar för specialklubb fastställs av
Centralstyrelsen.
Moment 3
Klubb kan bli medlem som verksamhetsklubb i SKK genom beslut av Kennelfullmäktige
eller Centralstyrelsen. En verksamhetsklubb ansvarar för den verksamhet för vilken
huvudmannaskap delegerats från Centralstyrelsen i samråd med verksamhetsklubben.
Stadgar för verksamhetsklubb fastställs av Centralstyrelsen.
Moment 4
Avtalsansluten klubb är en klubb vars verksamhet regleras genom avtal mellan SKK och
klubben. SKK har rätt att förändra klubbstatusen för avtalsanslutna klubbar.
Avtalsansluten klubb har inte rätt att utse delegat till Kennelfullmäktige och inte heller
rätt att göra en anmälan till Disciplinnämnden. Stadgar för avtalsansluten klubb
fastställs av Centralstyrelsen.
Moment 5
Sveriges Hundungdom, som är SKKs ungdomsklubb, ska ha en ungdomsvårdande
verksamhet med kynologisk inriktning enligt klubbens stadgar, vilka fastställs av
Centralstyrelsen.
Moment 6
Samråd ska ske mellan SKK och medlemsorganisationerna samt mellan
medlemsorganisationerna så att det gemensamma målet för SKK och
medlemsorganisationerna uppnås.
Moment 7
Medlemsorganisation har rätt att efter skriftlig begäran lämna SKK.
Centralstyrelsen har rätt att ställa medlemsorganisation under förvaltning eller
förklara den vilande samt förändra klubbstatusen för specialklubb. Beslutet ska
anmälas till Kennelfullmäktige.
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Kennelfullmäktige kan på förslag av Centralstyrelsen besluta att en
medlemsorganisation ska uteslutas ur SKK. För beslut om uteslutning krävs att
förslaget stöds av ¾ av de delegater som deltar i beslutet. Innan förslag väcks om
uteslutning ska Centralstyrelsen ha gett klubben i fråga möjlighet att yttra sig.
Medlemsorganisation kan uteslutas, ställas under förvaltning eller få förändrad status
om klubben:
 har låg aktivitet,
 saknar styrelse
 har få medlemmar,
 inte utövar den stadgeenliga verksamheten,
 inte följer regler och riktlinjer utfärdade av SKK eller i övrigt inte fullgör sina
skyldigheter enligt de stadgar som gäller för klubben.
Centralstyrelsen får, vad avser ras- eller lokalklubb, endast vidta åtgärd enligt ovan i
samverkan med berörd läns-, special- eller verksamhetsklubb.
Medlemsorganisation kan också uteslutas om klubben handlar på sätt som är ägnat att
skada eller motverka SKKs och/eller medlemsorganisationernas mål och verksamhet
och därigenom skadar medlemmarnas eller allmänhetens förtroende för SKK eller någon av dess medlemsorganisationer.
Moment 8
Kennelfullmäktige kan besluta om den avgift som medlemsorganisationerna ska betala
till SKK.
Centralstyrelsen yrkar bifall till förslaget.
Anders Dahlstedt, Svenska Brukshundklubben, ställde en fråga om CS tillsammans med
specialklubben ska förvalta en rasklubb.
Thomas Uneholt, CS, svarade att Centralstyrelsen önskar bara att ha en möjlighet att
kunna hjälpa en specialklubb att förvalta en rasklubb.
Anders Dahlstedt, Svenska Brukshundklubben, föreslår att meningen i moment 8
ändras till - Förslag att Kennelfullmäktige beslutar om den avgift som
medlemsorganisationerna ska betala till SKK.
KFs ordförande informerade om att det inte går att föreslå ytterligare en
stadgeändring. Förslaget får i så fall återkomma om två år.
Torbjörn Håkansson, Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, ställer sig positiv till
förslaget men undrar om en specialklubb som är en juridisk egen enhet kan förvalta av
en annan juridisk enhet utan att göra ändringar i underliggande stadgar?
Ulf Uddman, svarade att det inte är juridiskt prövat. SKK har historiskt tagit hand om
pengar till klubbar som t.ex. är vilande och tills klubben kunnat starta om. Men frågan
får prövas den dag ett sådant fall blir aktuellt.
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Torbjörn Håkansson, Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, önskar göra ett medskick
att man till nästa KF ska omarbeta stadgarna för ras- och specialklubbar så att de får in
även förvaltning i stadgarna.
Thomas Uneholt, CS, informerade om att en omarbetning av typstadgar för ras- och
specialklubbar finns på arbetslistan för SKKs Föreningskommitté.
KF beslutade enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 36

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade ajournera sammanträdet till den 1 oktober kl. 09.00.

§ 37

Sammanträdet återupptas

KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptogs.
Röstlängden justerades till 165 röster.

§ 38

Val av ledamöter och ordförande i valberedningen enligt § 11

Staffan Thorman, valberedningsgruppen, föredrog förslag till valberedning.
Till valberedningens ordförande föreslogs omval av Barbro Olsson.
KF beslutade välja Barbro Olsson till ordförande i valberedningen till KF 2021.
Valberedningsgruppen föreslår Berith Uhlén Svensson och Henrik Härling.
KF beslutade att välja Berith Uhlén Svensson och Henrik Härling till KF 2021.
Ett tack riktades till avgående ledamöter Ann-Chaterine Edoff och Jonas Öhrn.

Vice ordförande, Sture Engström, tar över ordförandeposten under nästa punkt på
dagordningen.
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§ 39

Organisationsfrågor - Översyn

1.

Redovisning av uppdraget från KF 2015 om att tillsätta en
organisationsutredning samt förslag på uppdrag till CS

CS tillsatte en organisationsutredning vid sitt möte i november 2015. Utredningen
redovisar sitt arbete i bifogad slutrapport som CS enhälligt har ställt sig bakom.
CS har i sitt förslag till verksamhetsplan för 2018-2019 arbetat in de uppdrag som
utredningen föreslår att CS ska få.
CS tolkar att ett grundmedlemskap kan begränsas, åtminstone inledningsvis tills KF
eventuellt beslutat annat, till att SKK-organisationens klubbar har ett gemensamt
medlemsregister. Att enkelt ha tillgång till ett gemensamt medlemsregister kommer
väsentligt att underlätta SKK-organisationens möjligheter att uppfylla de krav som en
förändrad lagstiftning får för förande av personregister. Vidare har alla medlemmar
möjlighet till t.ex. juridisk rådgivning. Möjligheten att använda olika e-tjänster som SKK
utvecklar kommer att underlättas.
CS vill även peka på de faktum att så gott som alla de nu drygt 60 ras- och
specialklubbar som valt att använda SKKs medlemsadministration påtagligt ökat sitt
medlemsantal de inledande åren. För några år sedan valde Svenska Stövarklubben att
ta tillbaka hanterandet av sitt medlemsregister från SKK. På bara 10 månader
minskade medlemsantalet med ca 15 % eller drygt 800 personer. Klubben valde då att
åter anlita SKKs medlemsadministration med ett positivt resultat.
CS föreslår KF att godkänna CS rapport samt ge CS de uppdrag som föreslår i
utredningen.
2.

Ett SKK för alla – men inte för allt

Arbetsgruppen föreslår att KF ger CS i uppdrag att:
 Säkerställa att ekonomiska medel kontinuerligt skapas för stöd av försäljning
rashundar genom t.ex. köpahund.se.
 Se till att etablering av nya hundraser som är erkända av FCI eller annan erkänd
kennelklubb sker i enlighet med SKKs avelspolicy, samt detsamma för
rasutveckling och rasvård.
 Främja etablering av nya hundsporter som vinner intresse hos hundägare i
landet.
 När en rasklubb väljer att organisera sig genom en specialklubb tillse att en
tydlig skriftlig reglering sker av hur det delegerade rasansvaret hanteras mellan
special- och rasklubb. Regleringen ska godkännas av SKK senast 2019.
 SKKs stadgar kompletteras till KF 2019 så att beslut som endast rör en ras eller
rasgrupp endast kan beslutas av SKK CS och den berörda ras- eller
specialklubben, alltså inte av KF.
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 Regelmässigt utvärdera utvecklingen av nya tävlingsformer för att bedöma om
de ansvariga klubbarna har det verksamhetsstöd som är nödvändigt för
utveckling av respektive tävlingsform.
Stefan Dahlheim, Svenska Brukshundklubben, önskar ett tillägg i den inledande texten
enligt nedan:
Arbetsgruppens absoluta uppfattning är att SKK bäst främjar rashundar, hundägare
och hundägandet genom att samhället och allmänheten uppfattar att SKK med sina
medlemsorganisationer ska vara den naturliga talespersonen för hunden i Sverige.
CS bifaller SBKs förslag.
Stefan Dahlheim, Svenska Brukshundklubben, yrkar ett tillägg till punkt tre i
arbetsgruppens förslag; att CS får i uppdrag att arbeta fram möjligheter för
specialklubbar att ha en verksamhetsklubb i sin organisation. I linje med att sporten
ska vara placerad där den bedrivs.
CS yrkar avslag på SBKs förslag.
Efter försöksvotering beslutade KF att avslå SBKs yrkande. Dock är CS beredd att se
över frågan.
KF beslutade i enlighet med de sex förslagen.
3.
Färdriktning mot ett grundmedlemskap
De flesta organisationsöversyner som gjorts av SKK de senaste 50 åren har pekat på
behovet av ett grundmedlemskap som inkluderar alla delar av SKK. Arbetsgruppen
konstaterar samtidigt att det saknats antingen praktiska, ekonomiska eller politiska
förutsättningar för att skapa ett grundmedlemskap i SKK när frågan tidigare varit
aktuell för beslut.
Arbetsgruppen föreslår att KF ger CS i uppdrag att:
 Fortsätta utveckla SKKs medlemsadministration så att fler klubbar ser
fördelarna med en gemensam medlemsadministration. Ett första mål ska vara
att minst 100 klubbar köper SKKs medlemsadministration redan 2020.
 Öppna möjligheten för ras-, special-, och verksamhetsklubbar att kunna köpa
Hundsport som medlemstidning på samma villkor som idag gäller för.
länsklubbarna och att detta formellt kan möjliggöras genom att Hundsport från
och med 2018 finansieras inom ramen för SKKs budget.
 Använda alla möjligheter som finns att ge medlemmar som administreras av
SKK gemensam tillgång till olika medlemsförmåner, t.ex. den digitala versionen
av Hundsport Special och tillgång till SKKs alla e-tjänster och juridiska
rådgivning.
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 Se till att Sveriges Hundungdoms medlemmars möjlighet till dubbelt
medlemskap behålls oförändrad, och att samtliga organisationens klubbar är
anslutna.
Anders Dahlstedt, Svenska Brukshundklubben, yrkar att orden som administreras av
SKK stryks.
CS yrkar avslag SBKs förslag.
Rolf Weiffert, Svenska Brukshundklubben, lämnade en förklaring till att varför man inte
odelat sympatiserar med att arbeta mot ett grundmedlemskap inom organisationen.
KF beslutade att avslå SBKs förslag.
KF beslutade i enlighet med de fyra förslagen.
4.
Ökat stöd till förtroendevalda och funktionärer
SKKs nuvarande organisationsmodell och antalet klubbar kräver i storleksordningen
16 500 förtroendevalda poster och utredningen bedömer att dessa idag löses av ca
10 000 personer.
Arbetsgruppen föreslår att KF ger CS i uppdrag att:
 Utveckla en digital plattform för klubbstyrelsernas arbete som möjliggör årsoch styrelsemöten på distans, protokollföring, arkivering m.m.
 Under 2018 undersöka det faktiska behovet av att SKK utvecklar de samarbeten
för administrativt stöd till medlemsorganisationerna som är ekonomiskt
försvarbara att skapa centrala resurser för, liknande den nuvarande
klubbförsäkringen.
 Stödja samarbeten som utvecklas regionalt mellan klubbarna för att därmed
kunna gynna/förändra SKK-organisationen i framtiden.
 Stödja sammanslagning av ras- och specialklubbar med liknande
verksamhetsinriktning.
 Utveckla en modell för tillvaratagande av förtroendevalda inom Sveriges
Hundungdom i övriga delar av organisationen.
 Ta fram förslag till stadgeändring till KF 2019 hur ledamöter som väljs på KF ska
nomineras med innebörden att de personer som är valbara ska vara kända för
KF-ledamöterna innan KFs möte börjar.
Lotta Hallberg, Småland-Ölands Kennelklubb, önskar ett förtydligande till den sista
punkten i förslaget. Det ger ett intryck av att minska demokratin.
Centralstyrelsen tar till sig synpunkten i det kommande arbetet.
Jörgen Oinonen, Svenska Vinthundklubben, yrkar att punkt sex i förslaget stryks helt.
Lars Karlborg, Svenska Brukshundklubben, ställde en fråga om punkten ett i förslaget
kommer att vara tillgängligt för alla klubbar.
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Pekka Olson, bekräftar att alla klubbar kommer att få tillgång till den digitala
plattformen.
CS yrkar avslag på Svenska Vinthundklubbens förslag.
KF beslutade att bifalla förslaget om att punkt sex i förslaget stryks.
5.
SKKs samarbete med privat sektor
Arbetsgruppen har i de enkäter som genomförts funnit att SKKs medlemmar och
hundägare i allt större utsträckning köper utbildning av privata företag.
Medlemmarnas köp av andra omsorgstjänster för sina hundar ökar även de kraftigt. I
många fall är de som idag driver dessa hundtjänstföretag utbildade hos klubbar inom
SKK. Samtidigt kan noteras att antalet personer som vill byta karriär mitt i livet genom
att sälja sina hundkunskaper hela tiden växer. Årligen examineras flera hundra
personer från gymnasieskolans naturbrukslinjer med inriktning att arbeta med hund.
Arbetsgruppen föreslår att KF ger CS i uppdrag att:
 Vid risk för myndighetsingripande omedelbart kunna ändra regelverket för vem
som är arrangör av officiell SKK-verksamhet.
 Utveckla samarbetsavtal med olika utbildningsarrangörer med start 2018 för
att därmed i större utsträckning kunna påverka kvalitet och kompetens.
 I samverkan med den klubb som har huvudmannaskap för viss verksamhet
kunna ge företag rätt att arrangera officiell verksamhet som bedrivs enligt SKKs
regelverk av SKK- eller klubbauktoriserade funktionärer och i övrigt med
säkerställande av ett bra djurskydd från 2018.
 I den takt klubbar önskar bistå med kvalitetssäkring av t.ex. funktionärer genom
att använda digitala verktyg på liknande sätt som idag sker avseende BPHfunktionärer och kennelkonsulenter i olika utbildningsverktyg.
 Med start 2018 etablera SKKs företagarförening, med möjlighet till anslutning
för företag och branschorganisationer som företräder verksamheter som säljer
tjänster till hundägare.
o Föreningens syfte ska vara att stödja utvecklingen av seriösa företag
genom standardavtal, försäkringslösningar m.m.
o För SKKs del ger företagarföreningen främst en möjlighet att tillse att
föreningens medlemsföretag följer SKKs etiska normer.
o För SKKs medlemmars del öppnar företagarföreningen för en bättre
konsumentupplysning genom kvalitetssäkring och prisjämförelser samt
ger möjlighet att skapa bra förmåner till SKKs medlemmar.
o För SKKs medlemsorganisationer underlättar företagarföreningen
utvecklingen av samarbete.
 Under 2018 konkretisera etablering av ett närmare samarbete med de skolor
som utbildar personer inom ramen för den offentliga yrkesutbildningen. Detta
kan exempelvis ske genom etablering av SKK Hundcollege.
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Förutom avtalskonstruktioner utreda om någon förändring av SKKs stadgar är
erforderlig
Rolf Weiffert, Svenska Brukshundklubben, yrkar på återremiss för hela punkten att tas
upp på nytt vid första lämpliga tillfälle.
SBK önskar en konsekvensanalys för punkt två och tre i förslaget. SBK anser att
förslaget undergräver den ideella verksamheten.
Lotta Hallberg, Småland-Ölands Kennelklubb, stöder SBKs yrkande om
konsekvensanalys.
Länsklubbarna känner sig oroade för att få konkurrens med företag när det gäller att
arrangera utställningar.
Pekka Olson, svarade att privata företag inte själva kan arrangera officiella
utställningar.
Christianne Simson, Svenska Agilityklubben, informerade om klubbens positiva
erfarenheter när det gäller samarbete med privat sektor.
Eva Löwenstein, Hälsinglands Kennelklubb, önskade ett förtydligande om
auktoriserade domare och funktionärer får jobba för privata företag när inget avtal
finns.
Ulf Uddman svarade att SKK-organisationen inte kan förbjuda någon att arbeta för den
privata sektorn. Det finns ett prejudikat i Marknadsdomstolen som SKK hänvisar till.
CS yrkar avslag på SBKs förslag.
Efter en försöksvotering beslutade KF att tillstyrka en återremiss av hela punkten 5.
6.
En gemensam värdegrund
I uppdraget från KF ingick även att presentera en värdegrund för SKK. Arbetsgruppen
har presenterat hur en värdegrund skulle kunna se ut och som baseras på fyra
grundstenar:
Arbetsgruppen föreslår att KF ger CS i uppdrag att:
 Under 2018 ta fram en gemensam värdegrund för SKK där arbetsgruppens
utkast kan vara en bas att starta arbetet ifrån.
Piia Nora, Svenska Brukshundklubben, yrkar en ändring av texten i arbetsgruppens
förslag; under 2018 arbeta fram gemensam värdegrund där dialog förs med hela
organisationen för delaktighet.
CS bifaller SBKs förslag.
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Torbjörn Håkansson, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, önskar göra ett
tilläggsyrkande; slutligt förslag till värdegrund ska presenteras för och fastställas av
Kennelfullmäktige 2019.
CS tillstyrker SSRKs tilläggsyrkande.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 40

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade ajournera mötet för paus kl. 10.47 till kl. 11.07.

§ 41

Sammanträdet återupptas

KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptogs.

§ 42

Motion från Svenska Brukshundklubben med förslag att bibehålla Svenska
Kennelklubbens organisation med utgångspunkt i associationsmodellen

Svenska Brukshundklubben, SBK, yrkar att den nuvarande föreningsmodellen inom
Svenska Kennelklubben med associerade specialklubbar behålls och att den utgör
basen för det fortsatta arbetet med att organisera och strukturera arbetet inom
organisationen. I det ligger att det enskilda medlemskapet betalas till klubbar som är
associerade till SKK enligt nuvarande modell.
CS konstaterar att något förslag till en organisatorisk förändring av klubbar, inklusive
Sveriges Hundungdom inte föreslås av CS. Frågan har även avförts från Organisationsutredningens lista av förslag. CS finner denna del av motionen vara besvarad.
SBK föreslår att KF ska begränsa hur enskilda klubbar väljer att organisera sitt
medlemskap genom att föreslå att medlemskapet ska betalas till klubben. CS föreslår i
sin redovisning av uppdrag från KF 2015 en förändring mot ett grundmedlemskap i
SKK. Anslutningen ska dock ske efter beslut av varje enskild klubb och inte genom
tvingande KF-beslut enligt CS förslag. SBKs förslag skulle hindra enskilda klubbar som
önskar en anslutning till ett gemensamt medlemskap att göra detta. Utredningen har
vidare pekat på den förändrade lagstiftningen som sker 2018 och som ställer högre
krav på klubbar som för personregister och där SKKs större erfarenhet är en tillgång för
klubbarna att kunna använda.
CS föreslår KF att avslå motionen till fördel för CS förslag från organisationsöversynen.
Staffan Thorman, Svenska Brukshundklubben, yrkar bifall till motionen.
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Efter en försöksvotering beslutade KF i enlighet med CS förslag.

§ 43

Motion från Dalarnas Kennelklubb med förslag att avveckla distrikt och
lokala klubbar inom organisationen

Motionären har återtagit motionen.

§ 44

Motion från Dalarnas Kennelklubb med synpunkter på
organisationsutredningens förslag

Motionären har återtagit motionen.
Sture Engström, lämnade tillbaka ordförandeklubban till Karin Sejnell.

§ 45

Motion från Svenska Agilityklubben om championat i allmänna hundsporter

Motionären yrkar att alla hundar ges lika rättigheter till championat i de allmänna
hundsporterna agility, freestyle, lydnad, nosework och rallylydnad.
SKK/CS får efter hörande av SKKs Prov och tävlingskommitté (SKK/PtK) avge följande
yttrande:
Avseende nosework är inte denna hundsport aktuell att ingå i yrkandet, såsom nytt
regelverk med provperiod och därmed inte har championat. För övriga allmänna
hundsporter, agility, freestyle, lydnad samt rallylydnad, finns championat för
registrerad hund.
Principen att endast registrerad hund kan tilldelas championat baseras på beslut vid KF
2007 (§ 45). Vid detta KF fattades beslutet att införa tävlingslicens för oregistrerad
hund i syfte att möjliggöra resultatregistrering och att synliggöra erhållna resultat.
Därtill att oregistrerad hund ska kunna tilldelas titlar i discipliner där det inte krävs
exteriör merit men med betoning att ordet ”championat” är förbehållet registrerade
hundar.
I avsikt att synliggöra oregistrerad hunds resultat har därefter även införts särskilt
diplom för denna kategori, motsvarande nivån championat för registrerad hund. Detta
i likhet med Danmark som har championat för registrerad hund respektive ”Dansk
agility-mester” för oregistrerad hund. Finland samt Norge har championat och kräver
då även lägst Good vid utställning.
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Det har noterats att i remissbehandlingen inför nuvarande regellåsningsperiod har
endast motionären (SAgiK) framfört förslag om ändring i denna del. Av de övriga 41
remissinstanser som besvarade remissen har inga synpunkter om detta framförts.
SKKs stadgars målparagraf är tydlig i att SKK har ett uppdrag att arbeta med frågor som
berör alla hundar oberoende om hunden har stamtavla eller inte. Utifrån detta har då
organisationen säkerställt oregistrerad hunds möjlighet att delta på samma villkor i de
allmänna hundsporterna samt att i den högsta nivån erhålla diplom motsvarande
championat för registrerad hund. I och med detta anser CS att alla hundars lika
rättigheter har tillgodosetts utan att principen om att endast registrerad hund kan
erhålla championat behöver ändras.
CS föreslår KF att avslå motionen, vilket Innebär att nuvarande regelverk står kvar
oförändrat.
Christianne Simson, Svenska Agilityklubben, yrkar bifall till motionen.
Lotta Hallberg, Småland-Ölands Kennelklubb, yrkar bifall till CS förslag.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 46

Motion från Sveriges Hundungdom gällande dubbelt medlemskap för
Sveriges Hundungdom

Motion från Sveriges Hundungdom som yrkar att KF beslutar om att det dubbla
medlemskapet för Sveriges Hundungdom ska gäller för alla specialklubbar inom SKKorganisationen och gälla för alla medlemmar i Sveriges Hundungdom mellan 6 och 25
år.
Möjligheten för ungdomar till ett dubbelt medlemskap har nu funnits i ca 25 år dvs.
möjlighet att vara medlem i ytterligare en klubb. För dessa medlemmar erhåller
specialklubben en avgift per medlem som KF fastställer vid varje möte, för närvarande
50 kr per medlem och år. CS kan konstatera att fast möjligheten till dubbelt
medlemskap finns så är det tretton specialklubbar som valt att inte ge
ungdomsmedlemmar denna möjlighet. För några klubbar finns det organisatoriska skäl
till att inte kunna erbjuda denna möjlighet. För dessa har det dock kunnat erbjudas
medlemskap i rasklubbar anslutna till specialklubben. För resterande klubbar är dock
beslutet ett aktivt val av klubben att inte möjliggöra detta för SKK-organisationens
gemensamma ungdomsförbund.
CS menar att alla specialklubbar ska erbjuda ungdomsmedlemmar upp till en ålder av
minst 18 år möjlighet till dubbelt medlemskap. Senast under 2018 ska specialklubbarna
avkrävas en förklaring till varför de inte erbjuder denna möjlighet för ungdomarna.
CS föreslår KF att CS får i uppdrag att i samverkan med Sveriges Hundungdom verka för
att alla specialklubbar som kan ska erbjuda dubbelt medlemskap senast under 2018
upp till minst 18 år och att motionen därmed är besvarad.
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Natalie Johansson, Sveriges Hundungdom, yrkar bifall till motionen.
Rolf Weiffert, Svenska Brukshundklubben, yrkar bifall till motionen. Han ställde också
frågan om varför inte alla klubbar kan erbjuda SHU möjligheten till dubbelt
medlemskap.
Ulf Uddman förklarade att några klubbar har en struktur som gör att man blir medlem i
sin specialklubb genom rasklubben vilket kräver lite mer arbete administrativt för att
lösas.
Lotta Hallberg, Småland-Ölands Kennelklubb, yrkar bifall till CS förslag.
Victor Gustafsson, Sveriges Hundungdom, informerade om att kravet för att få bidrag
till en ungdomsorganisation är att ungdomarna ska vara mellan 6-25 år.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 47

Centralstyrelsens förslag att tillsätta en HD-utredning

Till årets KF har det lämnats in fem motioner som rör SKKs hälsoprogram för ett stort
antal raser när det gäller höftleder. Därutöver har det varit och förs tidvis omfattande
diskussioner beträffande SKKs avläsarservice, inte minst på sociala media.
Under de år som gått sedan millennieskiftet har flera förändringar skett som har
påverkat utfallet av vilken status enskilda hundar fått vid bedömningen av hundens
höftledsstatus.
I början av 2000-talet övergick SKK till att tillämpa FCIs bedömningsskala
A-E för höftleder.
Vidare skedde samtidigt en väsentligt ökad användning av andra
sederingspreparat än tidigare. Dessa preparat ger kraftigare
muskelavslappning än tidigare mest använda preparat. Förändringen
innebär att fler hundar med HD kan upptäckas eftersom ledslapphet kan påvisas
i högre utsträckning än tidigare. Sederingspreparat är en av de faktorer som

ingår i indexberäkningarna för de raser som har kunnat få ett index för
hundens nedärvningsförmåga avseende höftledsdysplasi.
Sedan drygt fem år tillbaka har ett väsentligt skifte skett av hur
veterinärklinikerna fotograferar av hundens höftleder. Från att tidigare
enbart varit analoga bilder sker idag till mer än 90 % av fotograferingen
med hjälp av digital utrustning där det är enklare att skicka flera bilder.
Även denna förändring har sannolikt lett till att enskilda hundars
ledstatus mer säkert har gått att fastställa.
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Utöver ovanstående har det också påvisats möjliga effekter av att hundars
genomsnittliga vikt i flera raser har ökat vilket är en känd riskfaktor för sämre
höftledsstatus. En ökad användning av utländska hundar med okänd och oftast sämre
höftledstatus kan också ha bidragit till sämre höftledsstatus.
CS finner att antalet och innehållet i aktuella motioner och pågående diskussioner
samt de förändringar som beskrivits ovan starkt motiverar en övergripande utredning
av SKK:s HD program.
För att få en helhetsbild och ett säkrare underlag för eventuella åtgärder föreslås att
CS får ett uppdrag att tillsätta en HD – utredning med uppgift att
1. Utvärdera det nuvarande hälsoprogrammets effekter på HD utfallet över olika
tidsperioder
2. Analysera vilka faktorer som positivt eller negativt kan ha påverkat utfallet över
olika tidsperioder
3. Säkerställa att de frågeställningar som Svenska Brukshundklubben och Svenska
Spaniel-och Retrieverklubben påpekat i sina motioner besvaras angående:
a. Öppen redovisning av slapp led
b. Dubbelsidiga resultat avseende ED och HD ska visas på SKK Hunddata
c. Redovisning av kvalitetssäkring av avläsare
d. Byte av avläsare vid omröntgen
e. Årlig redovisning av omröntgen och överklagan till nordiska panelen
4. Föreslå eventuella åtgärder avseende arbetsordningar och former för
redovisning av resultat med anledning av ovanstående
CS menar att fram till dess att HD-utredningen presenterar sina slutsatser och
eventuella förslag till åtgärder ska inga förändringar som inte redan är beslutade
införas i hälsoprogram för HD.
Ambitionen bör vara att utredningen presenterar sina resultat under hösten 2018.
CS avser att presentera medlemmarna i den utredningsgrupp som ska genomföra
uppdraget vid Kennelfullmäktige. Gruppen ska vara sammansatt av medlemmar med
veterinärmedicinsk, statistisk och praktisk kompetens inom området.
Liknande diskussioner kring utvecklingen av HD-statusen förs också i våra grannländer.
Sedan många år tillbaka gör de nordiska avläsarna en kontinuerlig kvalitetssäkring så
att avläsningarna sker på ett likartat sätt. CS avser föreslå att utredningen också
involverar studier av vad som sker i framför allt de nordiska länderna.
Med hänvisning till ovan finner CS det vara mest ändamålsenligt att innan eventuella
större ändringar sker i nuvarande regler, praxis och administrativa rutiner att en
grundlig analys sker av ovanstående effekter som sannolikt i olika grad har påverkat
enskilda hundars resultat och rasers utveckling rörande HD-status.
CS föreslår KF att CS får detta uppdrag och att samtliga motioner i punkt 27:1-5
därmed anses besvarade och ska ingå i uppdraget.
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Åke Hedhammar presenterade förslag på den grupp som ska arbeta med HDutredningen.
Agneta Ståhle, ordförande
Bodo Bäckmo
John Örvill
Erling Strandberg
Kerstin Hansson
Katariina Mäki, FKK
Eva von Celsing
Morten Nilsen
Gustav Svensson
Astrid Indrebø, NKK
Petra Ellström, SKK
Sofia Malm, SKK
Till arbetsgruppens förfogande: Åke Hedhammar
Sekreterare i gruppen meddelas senare
KF beslutade i enlighet med förslaget att tillsätta en HD-utredning.
Lars Ramberg, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, yrkar på att motionerna om HD
ska hanteras och inte ingå i HD-utredningen.

§ 48

Motion från Svenska Brukshundklubben och Svenska Spaniel och
Retrieverklubben angående öppen redovisning av slapp led

Bakgrund
Ledslapphet ingår som en del i begreppet höftledsdysplasi (HD). Att särskilt stor vikt
alltid ska läggas vid den bild som visar högst grad av ledslapphet framgår av
information på SKKs webbplats (bl.a. i häftet ”Avel” samt i artiklar om HD).
Informationen hittas exempelvis genom en sökning på ordet ”ledslapp” alternativt
”slapp led”. Bakgrunden till denna FCI-regel är att en hund med slappa leder kan
uppvisa ledslappheten på en röntgenbild men inte på nästa (eller vice versa) även om
bilderna är tagna strax efter varandra (se exempel i artikeln ”Höftledsröntgen –
kvalitetssäkringen fortsätter” på SKKs webbplats). Ledslapphet kan alltså vara svår att
upptäcka och sannolikt missas en del slappa leder på grund av att ledslappheten inte
syns på den/de bilder som skickas in för avläsning. Hunden får i ett sådant fall ett falskt
bra resultat vilket kan leda till tråkiga överraskningar längre fram om hunden går i avel.
Även om slappheten i sig ibland kan minska över tid har den ärftliga benägenheten att
för ledslapphet/HD inte förändrats. Därför tillmäts alltid den bild som visar högst grad
av ledslapphet störst betydelse, oavsett när i tiden den tagits. Detta innebär dock inte
att slapphet tillmäts större betydelse än de andra parametrar som ligger till grund för
helhetsbedömningen av leden. Om ledslappheten haft avgörande betydelse för
resultatet av avläsningen kan dock en förbättring av resultatet inte komma i fråga även
om en omröntgen resulterar i bilder som inte avslöjar någon ledslapphet alls. Man bör
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ha i åtanke att kroppen som en reaktion på brist på stabilitet i en led reagerar på detta
genom att bilda vävnad som är mer stram runt leden så det som ses som en minskad
slapphet kan vara kroppens försök till läkning av något som är onormalt.
Som motionärerna påpekar ingår inte någon separat bedömning av ledslapphet i FCIs
röntgenavläsningskriterier. Höftleden bedöms i sin helhet och eventuell slapphet vägs
samman med andra parametrar som exempelvis passform. Att lägga särskilt stor vikt
vid ett visst kriterium (i detta fall ledslapphet) är inte i linje med den avläsningsform
som FCI tillhandahåller. Att rutinmässigt notera om slapphet finns kan bli missvisande
då det i många fall inte enbart är slappheten som ligger till grund för det aktuella
avläsningsresultatet.
En hundägare som vill ha information om på vilka grunder hunden har fått sitt HDresultat har i Sverige möjlighet att kontakta den avläsare som gjort den aktuella
bedömningen och få en beskrivning av varför leden bedömts med den aktuella graden.
Denna service är i ett internationellt perspektiv mycket ovanlig men något som SKK
prioriterat för att ge hundägaren möjlighet till så mycket information som möjligt.
Omröntgen i större skala och/eller på lösa grunder kan inte anses vara etiskt
försvarbart då den för undersökningen obligatoriska sederingen innebär en påfrestning
för hunden. Ett beslut om eventuell omröntgen bör därför föregås av ett noggrant
övervägande där ett samtal med den expert som utfört bedömningen torde utgöra en
mycket viktig del av beslutsunderlaget.
CS föreslår KF att uppdra till CS att se över om informationen avseende
bedömningskriterierna vid omröntgen kan förtydligas ytterligare. Det är dock inte
rimligt att information på denna detaljnivå lyfts fram framför information av mer
övergripande slag.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad och ska ingå i uppdrag som CS begärt
rörande HD.
Eva von Celsing, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, yrkar på bättre information till
hundägarna. Idag är informationen otillräcklig.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, yrkar bifall till motionen.
KF beslutade att bifalla motionen.

§ 49

Motion från Svenska Brukshundklubben och Svenska Spaniel och
Retrieverklubben angående dubbelsidiga resultat avseende ED och HD ska
visas på SKK Hunddata

Bakgrund
I dag registrerar SKK endast ett HD-/ED-resultat per hund och röntgentillfälle. Om
hunden visat sig ha olika resultat på höger respektive vänster led registreras det
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resultat som är sämst, medan resultatet för den bättre leden noteras i fritext i SKKs
databas samt på röntgencertifikatet som skickas till hundens ägare.
En ändring av nuvarande hantering skulle innebära programändringar i det program
som hanterar SKKs databas, i digitalröntgenprogrammet samt i SKKs Hunddata och
Avelsdata.
För att vid skattning av HD-/ED-index på ett korrekt sätt kunna ta hänsyn till resultat
från båda lederna skulle först behöva göras analyser av hur exempelvis en A-C höft ska
klassas i avelsvärderingen, jämfört med en B-B höft. En studie av fenotyper och
avelsvärden baserade på data innehållande båda ledernas resultat är nödvändig för
korrekta ingångsvärden i avelsvärderingen.
Eventuellt införande av registrering och publicering av separata resultat för höger och
vänster led skulle följaktligen lämpligen föregås av en studie kring inverkan av ett
andra ledresultat på avelsresultatet. Om en sådan studie visar att resultatet är relevant
för avelsarbetet (d.v.s. att hundar med exempelvis HD grad C+B i medeltal nedärver
markant lägre grad av HD jämfört med hundar med HD grad C+C) menar SKK/CS att ett
införande av dubbla ledresultat är relevant. Skulle resultatet av studien istället visa att
ett andra ledresultat tillför lite eller inget värde för avelsresultatet är det högst
tveksamt om ett införande av dubbelsidiga ledresultat bör genomföras. Det kan i
sådant fall vara kontraproduktivt ur avelshänseende snarare än tillföra information till
avelsarbetet.
CS föreslår KF att CS gör en studie kring effekterna av ett eventuellt införande av
dubbelsidiga resultat och att resultatet av studien ligger till grund för ett beslut i SKKs
styrelse om eventuellt införande av dubbelsidiga resultat. Motionen anses därmed
besvarad.
Kirsten Wretstrand, Svenska Brukshundklubben, yrkar bifall till motionen.
Efter försöksvotering beslutade KF att bifalla motionen.

§ 50

Motion från Svenska Brukshundklubben och Svenska Spaniel och
Retrieverklubben angående redovisning kvalitetssäkring av avläsare

Motionären yrkar på att SKK årligen redovisar kvalitetssäkringsdata avseende
samstämmighet.
Bakgrund
Att kvalitén på SKKs avläsare bibehålls och att avläsningen är likvärdig mellan avläsarna
så väl inom landet som mellan de nordiska länderna säkerställs genom olika former av
kvalitetssäkring
Dels genomförs kalibreringsövningar inom ramen för nordiska röntgenpanelens
verksamhet. Man diskuterar också intressanta fall, däribland fall som fått avvikande
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bedömning i olika instanser, vid panelens möten då avläsarna gemensamt kan titta på
den/de aktuella röntgenbilderna och diskutera utifrån dessa.
Årligen tar SKK också ut statistik över avläsarnas bedömningar av de ärenden som lästs
av under året. Denna statistik delges SKKs röntgengrupp och analyseras och diskuteras
vid gruppens möten. Då de olika avläsarna bedömt olika bilder och röntgenavläsning
innebär en bedömning inom ramen för FCIs kriterier kan av förklarliga skäl en exakt
samstämmighet inte förväntas. Statistiken kan ändå, tillsammans med de
kalibreringsövningar som genomförs, utgöra ett underlag för att säkerställa att
avläsningen håller en jämn och hög kvalité. För att korrekt kunna tolka denna statistik
krävs god kännedom om förutsättningarna under det aktuella året. Exempelvis kan
avläsare ha läst olika många bilder, avläsare under upplärning får enbart läsa bilder av
viss grad osv.
Som information kan nämnas att de Nordiska Kennelklubbarna till FCI framfört
önskemål om att det arrangeras ett nytt HD avläsarmöte liknande det som avhölls i
Köpenhamn 2006.
CS kan inte se att det är befogat att offentliggöra detaljerna i det interna arbetet. SKK
har ett ansvar för att avläsningen håller hög kvalité och det finns inga intressekonflikter
mellan medlemmar/uppfödare och SKK-organisationens olika delar kring detta.
Däremot ses inga nackdelar med att och uppdra till CS att publicera avläsarens namn i
samband med redovisning av röntgenresultat på Hunddata och Avelsdata.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad och ska ingå i uppdraget som CS
begärt rörande HD.
CS föreslår KF att motionen i detta läge avslås.
Lars Ramberg, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, yrkar bifall till motionen.
Eva von Celsing, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, yrkar bifall till motionen.
KF beslutade att bifalla motionen.

§ 51

Ajournering av sammanträdet

KF beslutade ajournera mötet för lunch kl. 12.30 och återuppta mötet kl. 13.15.

§ 52

Ajournering avslutas

KFs ordförande förklarade ajourneringen för avslutade och sammanträdet
återupptogs.
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§ 53

Röstlängden justerades

Röstlängden justerades till 152 röster.

§ 54

Motion från Svenska Brukshundklubben och Svenska Spaniel och
Retrieverklubben angående årlig redovisning av omröntgen och överklagan
till nordiska panelen

Bakgrund
Alla röntgenresultat redovisas idag på SKK Hunddata och SKK Avelsdata. Vid
omröntgen visas alla resultat för den aktuella hunden i fallande tidsordning. Vid
överklagan till nordiska röntgenpanelen stryks alla tidigare resultat och ersätts av
panelens resultat.
I funktionen listor i Avelsdata är det möjligt att välja ”HD, nya avläsningssystemet”
alternativt ”ED”. Då visas en lista över alla hundar som är röntgade under den valda
perioden. I listan är de hundar som har (minst) ett senare röntgenresultat markerade
med en asterisk. Det är alltså fullt möjligt att identifiera de hundar som omröntgats
och ta del av de individuella resultaten. Någon sammanställning över alla omröntgade
individer i en ras finns dock inte i dagsläget. Värdet ur avelssynpunkt av att skapa en
sådan sammanställning kan diskuteras.
Ur avelshänseende är det självfallet av stor vikt att röntgenresultaten är så säkra som
möjligt. Metoden kan dock inte, hur väl alla steg i kedjan från röntgen till avläsning
genomförs, alltid ge ett entydigt resultat om individens fenotyp (d.v.s. ledens
utseende) och än mindre om dess genotyp (d.v.s. vad den kan förväntas nedärva till
sina framtida avkommor). Trots att metoden alltså inte är perfekt kan den ge mycket
värdefull information inför ett avelsbeslut. Genetiska analyser av ledresultat i SKKs
databas, i samband med införande av index, har visat att arvbarheten för såväl HD som
ED är måttlig till hög, vilket i praktiken innebär att befintlig röntgenrutin fungerar väl
som underlag för avelsvärdering. För ett mer effektivt nyttjande av ledröntgen som
verktyg i syfte att minska andelen hundar med kliniska symptom av HD/ED bör dock
fokus förskjutas från den enskilda hundens fenotyp till att så långt som möjligt söka
information om dess faktiska nedärvningsförmåga avseende HD/ED. Hundens eget
röntgenresultat är en viktig informationskälla, men måste alltid sammanvägas med
övrig information om nära släktingar, miljöfaktorer m.m. för att ge ett bra
beslutsunderlag inför avel. Röntgenresultat från runt 5-8 avkommor säger exempelvis
ungefär lika mycket om en hunds nedärvningsförmåga avseende HD som hundens eget
röntgenresultat. På samma sätt tillför även röntgade syskon osv. information om
hundens avelsvärde för HD/ED. I detta sammanhang är index för HD respektive ED ett
mycket användbart verktyg för en säkrare bedömning av avelsvärdet.
Omröntgen sker idag närmast uteslutande av individer som fått HD grad C eller D,
alternativt ED grad 1 eller 2, och där hundägaren söker möjligheter att trots HD/EDresultatet använda hunden i avel. Även om det förekommer att hundar får ett ändrat
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resultat när nya bilder tillkommer till bedömningen är det tveksamt om det kan anses
etiskt försvarbart att röntga hundar ett större antal gånger i förhoppningen att få ett
förbättrat resultat. De individer som får ändrat resultat ligger, med största sannolikhet,
på gränsen mellan två kategorier. Det finns alltid en risk att individer som ligger nära
”tröskeln” mellan två grader kan bedömas något olika vid olika tillfällen. Istället bör
röntgenresultatet betraktas som den information den är och vägas samman med övrig
relevant tillgänglig information som finns att tillgå inför ett avelsbeslut.
Resultat av överklagan till nordiska panelen redovisas, sedan 2015 års resultat för HD
och 2016 års resultat för ED, offentligt. Värdet av att även redovisa resultaten rasvis
kan ifrågasättas. Ingen ras hade mer än 11 överklagansärenden (detta i en ras med
över 2000 röntgenärenden under samma år) 2016 (för tidigare år är siffran ännu lägre)
vilket gör att enstaka resultat blir tungt vägande och alla försök att dra några slutsatser
av statistiska sammanställningar blir meningslösa. Ras-/specialklubbar som önskat
diskutera HD-avläsning med SKK har dock även tidigare fått möjlighet att i samband
med dessa möten ta del av information om antal överklagansärenden för klubbens
egen ras/raser.
CS konstaterar att en årlig redovisning av utfallet av de svenska ärenden som
överklagas till nordiska panelen redan genomförs. CS föreslår KF att denna del av
motionen därmed är besvarad.
CS konstaterar att resultat för omröntgen för enskilda individer redovisas i SKK
Hunddata och Avelsdata.
CS föreslår KF att övriga yrkanden är besvarade och ska ingå i uppdraget som CS begärt
rörande HD.
Kirsten Wretstrand, Svenska Brukshundklubben, yrkar bifall till motionen.
Efter försöksvotering beslutade KF att tillstyrka motionen.
KF beslutade att bifalla motionen.

§ 55

Motion från Svenska Brukshundklubben och Svenska Spaniel och
Retrieverklubben med förslag att SKK ska godkänna utländska hundars
DNA-testresultat och att dessa ska registreras på SKK Hunddata

Bakgrund
Motionärerna yrkar på att utländska hundars DNA-test ska registreras förutsatt att de
uppfyller följande kriterier:
 Hundens ID ska kontrolleras av provtagande veterinär
 Blodprovet ska vara taget av veterinär
 Veterinären ska skicka provet till aktuellt laboratorium
 Veterinär och hundägare ska underteckna remiss/intyg vid provtagningstillfället
(inte nödvändigtvis SKKs egna utan motsvarande för det landets FCI-klubb).
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Utländska DNA-test som uppfyller kriterierna ovan registreras redan idag, med tillägget
(som gäller även DNA-test gjorda i Sverige) att remissen ska vara utfärdad och
undertecknad vid provtagningstillfället. Som alternativ godkänns en journalkopia där
motsvarande information framgår. Det är (med undantag för några av de nordiska
länderna) mycket ovanligt att landets kennelklubb eller rasklubb har egna DNAtestremisser. I de fall där motsvarande handlingar kan visas upp (och provsvaret
därmed registreras) är det oftast fråga om ett intyg i ”fritext” skrivet av den
provtagande veterinären vid provtagningstillfället, eller en kopia av laboratorieremiss
som innehåller all nödvändig information och underskrifter. Sedan en tid tillbaka
registrerar SKK även resultat från så kallade svabb-test, ovanstående gäller självfallet
även för dessa.
CS föreslår KF att motionen är besvarad då de önskemål som motionärerna yrkar på
inte innebär någon förändring av nuvarande rutiner. DNA-test som uppfyller de
nämnda kraven registreras redan i dag.
Kristen Wretstrand, Svenska Brukshundklubben, yrkar bifall till CS förslag.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 56

Motion från Svenska Terrierklubben avseende Agria Breed Profile

Motionären yrkar att SKK verkar för att oregistrerade s.k. yorkshireterrier och övriga
blandraser med yorkshireterrier stryks från Agrias skadestatistik för yorkshireterrier.
För den statistik som hittills producerats kan de flesta hundarna i de flesta raserna
betraktas som rashundar. Inom nästan alla raser har över 70 % och i de flesta raser
över 80 eller 90 % av försäkrade hundar ett registreringsnummer. Det är troligt att
även om en viss hund inte är registrerad har den en ”renrasig” bakgrund och dess
hälsoproblem kan därmed förmodas vara ett uttryck för de i rasen förekommande
problemen. Även om det är olyckligt att inte alla uppfödare av rashundar följer de
principer och program som föreslås av SKK-organisationen så är många hälsoproblem
typiska för raser i allmänhet.
Det finns inget motiv för en ägare att, vid ansökan om försäkring, falskt anmäla sin
hund som renrasig när det i själva verket är en blandrashund.
Motionären yrkar att SKK ombesörjer att Agrias skadestatistik översätts till svenska
innan den används inom SKK.
SKK har tagit initiativ till att en instruktionsfilm på svenska ska produceras och Agria är
positiva till att ta fram en sådan, vilket skulle göra materialet mer användarvänligt.
SKK avser att arbeta vidare med frågan om en filminspelad instruktion beträffande
Agria Breed Profiles.
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Att bortse från tillgänglig och värdefull veterinärvård- och dödsfallsstatistik på grund av
att den presenteras på engelska kan inte anses befogat. Den klubb som önskar hjälp
med tolkning av materialet bör i första hand vända sig till SKKs avdelning för avel och
hälsa.
Motionären yrkar att SKK begär att statistiken också ska anges i absoluta tal (antal
individer) och inte enbart i procent.
Analyserna är känsliga för förändringar i försäkringsvillkor, veterinärens sätt att
behandla och ägarnas förhållningssätt till vård, särskilt över tid. Det är dock rimligt att
anta att de flesta förändringar skulle påverka de flesta raser på ett likartat sätt. För att
minska antalet fel i tolkning eller övertolkning, antas det att jämförelsen av varje ras till
alla raser, kombinerat ger den bästa bilden av sjukdomens förekomst med minst risk
för missförstånd.
Dessutom måste man komma ihåg att det inte finns några helt friska djur eller raser
och alla djur kommer att dö. Den mest informativa och förnuftiga utvärdering blir då
jämförelsen av sjukdom eller död i en ras jämfört med alla raser.
Den relativa risken (frekvensen i rasen dividerat med frekvensen i alla raser)
presenteras numeriskt och tolkas som hur mycket mer eller mindre sannolikt det är att
en hund av rasen skulle drabbas av det tillståndet jämfört med alla andra hundar.
Snarare än att citera exakta siffror eller fokusera på små förändringar i risk vid olika
tidsperioder, så krävs det sunt förnuft av läsaren för att fokusera på trender och
jämförelser.
I samtliga fall är Agria Dog Breed statistik ett verktyg som ska användas för att förstå
förekomsten av sjukdomar och dödsfall hos hundar tillsammans med annan
information, kunskap och erfarenhet. Sunt förnuft måste användas vid tolkningen av
statistiken för att använda informationen till beslut om rasens avelsmål.
Vi vet att ras- och specialklubbar bedriver ett seriöst arbete med avelsfrågorna och
även gör försök att nå icke medlemmar. Det finns stor förståelse för att man inte når
alla hundägare eller uppfödare.
Inom en ras bör man göra känt hur man arbetar med hälsofrågor och vilka
prioriteringar man kommit överens om. Att hantera statistiken från försäkringsbolagen
ingår i detta arbete och klubben har i RAS möjlighet att redovisa de olika underlag man
har tillgång till och att anpassa mål och strategier till de områden man väljer att
prioritera.
CS avser att diskutera de önskemål som framkommit i motionen för att se vad som är
möjligt och lämpligt att komplettera AGRIA Breed Profile med. Vidare kommer CS att
poängtera vikten av att den svenska veterinärvården noterar hundens
registreringsnummer.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
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Eva Robertsson, Svenska Terrierklubben, är nöjd med CS svar.

§ 57

Justering av röstlängd

Röstlängden justerades till 150 röster.
Torbjörn Håkansson, Svenska Spaniel och Retriever Klubben, yrkar att KF ska ta beslut
om att ge HD-gruppen sitt uppdrag, vilket han anser att KF inte gjort.
KF beslutade att ge uppdraget att göra en HD-utredning till den utsedda
arbetsgruppen.

§ 58

Motion från Dalarnas Kennelklubb angående avelsspärr på hund med hög
inavelsprocent

Dalarnas Kennelklubb yrkar på att avkommor med inavelsgrad över 6,25 % automatiskt
ska spärras från avel och att avel med dessa endast ska tillåtas efter särskild prövning
hos SKK.
Yrkandet motiveras av att det ska bli en tydlig konsekvens när SKKs grundregler inte
efterföljs, att sänka inavelsgraden på alla raser. Motionären menar också att det skulle
leda till en bibehållen bredd i numerärt små raser.
Bakgrund
SKK har sedan många år tillbaka förordat låg inavelsökning i raser och för enskilda
kombinationer. Under senare år har medvetenheten om riskerna med inavel ökat och
inavelsökningen tydligt minskat i många raser. Arbetet med information och utbildning
i avelsfrågor snarare än strikta regelverk, har lett till denna positiva generella
utveckling.
Mot bakgrund av de hälsorisker som hög inavelsgrad medför finns riktvärdet 6,25 att
förhålla sig till. Detta ska dock inte ses som någon exakt gräns och det vore olyckligt
om just den siffran skulle utgöra ett definitivt tröskelvärde då parningar som ligger
strax under inte är att eftersträva i större mängd. Om majoriteten av parningar ligger
strax under 6,25 kommer inavelsökningen i rasen som helhet bli för hög. En generell
rekommendation, som redan tillämpas i många raser, är att inavelsökningen i
populationen inte ska överstiga 2,5 %, beräknat över fem generationer.
Det finns direkta olämpligheter i att spärra avkommor med en hög inavelsgrad då
dessa avkommor kan utavlas direkt genom parning med obesläktad partner och
därmed bidra till avkommor med inavelsgrad 0 % och i fortsättningen producera
avkommor med låg inavelsgrad. Även om kullen som sådan har en hög inavelsgrad kan
den alltså bidra till den genetiska variationen totalt inom rasen redan i nästa
generation vilket är viktigt i många raser. Motionären pekar ju också på att ”om en
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hund med hög inavelsgrad paras med en helt obesläktad individ bryts inaveln och
avkomman får 0 % i inavelsgrad”. Att genomföra motionärens yrkande skulle istället
för att öka den genetiska variationen minska densamma genom att utesluta en stor
grupp hundar ur aveln.
De särskilda prövningar som föreslås skulle inte möjliggöra en kvalitetssäkring av
avelsurvalet då man inte har kunskap om hundarnas arvsanlag och endast har tillgång
till hälsoundersökningsresultat som är centralt registrerade.
CS föreslår KF att avslå motionen.
Hans Balstedt, Svenska Lapphundsklubben, yrkar bifall till motionen.

KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 59

Motion från Dalarnas Kennelklubb angående att implementera
”Grupputställningar” i SKK-organisationen

Dalarnas Kennelklubb yrkar att möjligheten att även ordna ”Grupp utställningar” ska
implementeras i SKK-organisationen.
SKK/CS får efter hörande av SKKs Utställningskommitté avge följande yttrande:
Det är redan idag möjligt att inom SKK-organisationen arrangera grupputställning i den
meningen att samtliga raser inom en av FCIs rasgrupper kan delta på en och samma
utställning. Detta kan ske dels genom specialklubbsutställning där en och samma
specialklubb har rasansvaret för samtliga raser i en rasgrupp, som t.ex. Svenska
Terrierklubben i grupp 3 och Svenska Taxklubben i grupp 4.
Det kan också ske genom att ett antal olika specialklubbar inom samma rasgrupp
samarrangerar en utställning för samtliga raser i rasgruppen som dom har rasansvar
för.
Om det är motionärens mening att det är länsklubbar som ska kunna arrangera
grupputställningar så finns det en hel del hinder för detta.
Det arrangeras idag knappt 40 länsklubbsutställningar per år. Dessa kan ha status som
internationell, nationell eller Nordic och är öppna för samtliga raser som har
utställningsrätt. Specialklubbarna arrangerar knappt 600 utställningar per år som är
öppna för den/de ras/er som specialklubben har rasansvar för.
Vid KF 2015 redovisades slutsatserna från utredningen ”Framtidens
utställningsverksamhet”. En av de slutsatser som KF antog och uppdrog till CS att
arbeta vidare med var ”Att se över antalet utställningar per år. När det gäller ras- och
specialklubbsutställningar kan antalet utställningar i proportion till rasens numerär
ifrågasättas. SKK bör även stimulera till att ras- och specialklubbsutställningar
samarrangeras”.
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Att öppna upp för länsklubbarna att arrangera utställningar öppna endast för en
enskild rasgrupp går emot den inriktning som KF 2015 har pekat ut.
Länsklubbarna har i uppdrag att arrangera verksamhet för samtliga sina medlemmar
oavsett vilken ras de äger. Grupputställningar arrangerade av länsklubbar skulle endast
vända sig till en mindre andel av länsklubbens medlemmar.
Hur många officiella utställningstillfällen som ska finnas per ras, förutom
länsklubbsutställningarna som är öppna för alla raser, är en angelägenhet för den
rasansvariga specialklubben. Här finns en stor risk för en intressekonflikt mellan
specialklubbar och länsklubbar ifall motionärens förslag genomförs.
Det är också svårt att se hur de personella och ekonomiska vinster som motionären
pekar på skulle kunna uppnås genom att länsklubbar istället eller dessutom skulle
arrangera grupputställningar.
CS föreslår KF att avslå motionen.
Gunnar Petersson, Svenska Stövarklubben, yrkar avslag på motionen.
KF beslutade i enlighet med CS förslag

§ 60

Motion från Västra Kennelklubben angående enhetliga regler för samtliga
länder vid utställning och meritering på de nya Nordiska utställningarna och
kraven för Nordiskt utställningschampionat

Västra Kennelklubben föreslår i yrkande 1 att SKK/CS uppdras att verka för att snabbt
lösa frågan om olika provmeriter inom Norden för att erhålla det nya nordiska
utställningschampionatet samt i yrkande 2 att skapa en enighet inom NKU gällande
vilka provmeriter som ska gälla för att erhålla utställningsmeriter.
SKK/CS får efter hörande av SKKs Utställningskommitté, SKKs Prov- och
Tävlingskommitté och SKKs Jakthundskommitté avge följande yttrande.
NKU/AU fastställde 2016-10-12 Regulations for Nordic Dog Shows att träda i kraft
2018-01-01.
Den nya Nordic Show Champion titeln (NORDIC CH) ersätter den tidigare titeln Nordisk
utställningschampion (Nord UCh). För att bli Nordic Show Champion krävs att:
o Hunden ska vara nationell utställningschampion i det land där den är
registrerad.
o Hunden ska erhålla tre Nordic Show certifikat från tre olika Nordiska länder,
utdelade av tre olika domare. Minst ett av Nordic Show certifikaten ska ha
utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader.
Anledningen till kravet om att hunden ska vara nationell utställningschampion i det
land där den är registrerad är att kraven på provmerit för utställningschampionat
skiljer sig betydligt inom de nordiska länderna. Som exempel kan nämnas att det av
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SBKs raser endast är tysk schäferhund, rottweiler och dobermann som har krav på
provmerit för utställningschampionat i samtliga nordiska länder. Bland
jakthundsraserna kan som exempel nämnas att i grupp 6 är det endast drever och finsk
stövare som har krav på provmerit för utställningschampionat i samtliga nordiska
länder.
Att traditionella bruks- och jakthundsraser i Sverige skulle kunna erhålla Nordic Show
Champion titeln utan någon form av provmerit har inte bedömts som rimligt i NKUs
gemensamma arbete med regelverket. Att i nuläget påbörja en ny förhandling i syfte
att snabbt kunna nå enighet inom NKU om gemensamma krav på provmeriter är inte
realistiskt.
Att på längre sikt ha en ambition att arbeta mot mer gemensamma championatregler i
de nordiska länderna är lovvärt. Det huvudsakliga ansvaret för en utveckling i denna
riktning ligger på specialklubbarna som har avelsansvar för berörda raser. Den
variation i användningsområden som finns för olika raser i de nordiska länderna måste
också beaktas.
Som exempel kan nämnas att det i Danmark av naturliga skäl inte arrangeras
älghundsprov, utan där är ett 400 m långt blodspårprov den rasspecifika provmeriten
för det danska utställningschampionatet för älghundar.
CS föreslår KF att avslå yrkande 1 i motionen.
CS föreslår KF att yrkande nr 2 i motionen är besvarad.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben, yrkar bifall till motionen.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 61

Motion från Hälsinglands KK angående förändrade rutiner vid inbjuda av
exteriördomare från andra länder

Hälsinglands Kennelklubb yrkar att de domare som har varit i Sverige tidigare undantas
från kontroll då de varit inbjudna vid ett flertal utställningar och som av arrangörerna
betraktas likvärdiga med svenska domare och kan referera till tidigare meriter.
SKK/CS får efter hörande av SKKs Domarkommitté avge följande yttrande;
Frågan om bristande kompetens hos exteriördomare från vissa länder har diskuterats
åtskilliga gånger inom SKK-leden.
Trots att det inom FCI finns riktlinjer för kraven på grund- och vidareutbildning så kan
vi ändå se att både rasdomare, gruppallrounder och allrounddomare ibland utses på
ett oseriöst sätt. Det kan vara som belöning för gott arbete, goda kontakter, helgkurser
som ger grupp/allroundstatus m.m. Det kan också vara så att domare har t.ex. formell
allroundstatus men är utbildad i ett land där det finns ett begränsat antal raser.
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KF 2015 har gett CS i uppdrag att upprätta en lista på länder utanför Sverige vars
exteriördomarutbildning håller en acceptabel kvalitetsnivå. Från denna lista kan länsoch specialklubbar fritt bjuda in domare. Listan består idag av 33 länder. För domare
från länder som inte är listade ska inbjudande klubb först få ett godkännande från SKK
innan man har rätt att inbjuda domaren. Sådan domare ska styrka sin erfarenhet av
praktisk bedömning av den aktuella rasen som domaren inbjudits på. Denne kan då,
efter gruppens godkännande, läggas till listan såsom godkänd för rasen ifråga i
framtiden och får således fortsatt döma de raser domaren blivit godkänd för utan
förnyad granskning. Därför kan heller inte en sådan domare bjudas in på
ospecificerade raser (reservdomare).
Rutinen är i drift sedan 1 januari 2017 och CS anser det olämpligt att göra ändringar i
en ny rutin innan man hunnit utvärdera effekten av densamma.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Eva Löwenstein, Hälsinglands Kennelklubb, yrkar bifall till motionen.
Röstlängden justerades till 148 röster.
Efter en försöksvotering beslutade KF med 70 röster mot 61 för CS förslag.

§ 62

Motion från Örebro Läns Kennelklubb angående domare som stängts av från
att döma

Örebro läns Kennelklubb yrkar att SKK ska ta ansvaret att meddela organisationen när
en domare blivit avstängd samt att beslutet ska träda i kraft med viss fördröjning.
SKK/CS får efter hörande av SKKs Domarkommitté avge följande yttrande;
Det händer att domare stängs av under viss tid eller helt/delvis avauktoriseras.
Ansvaret för att kommunicera sådant beslut ligger idag på den enskilde domaren då
SKK inte har kontroll över domarens kalender och vet vilka uppdrag som avtalats. SKK
gör redan idag de nödvändiga förändringarna i FCI Judges Directory vid avstängning
eller avauktorisation.
CS ser inget hinder för att, som motionären avser, genom SKKs försorg sprida sådan
information till medlemsklubbarna på liknande sätt som Disciplinnämnden informerar
sina beslut. Detta fråntar dock inte domaren ansvaret att informera de arrangörer där
det finns gemensamma avtal.
CS föreslår KF att bifalla yrkande nummer 1 beträffande ansvaret att meddela SKKorganisationens klubbar med ett centralt utskick. Ansvaret kvarstår dock för domaren
att meddela de arrangörer man har avtal med.
CS föreslår KF att yrkande nummer 2 anses besvarad då det redan idag tillämpas en
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karenstid om 30 dagar från det att beslut tas till det träder ikraft. Detta för att ge
arrangörer rimlig tid att ersätta domaren ifråga.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.
Röstlängden justerades till 145 röster.

§ 63

Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben, SSUK, angående
standardmall för domarkompendium

Svenska Spets- och Urhundklubben yrkar att SKK tillhandahåller en enhetlig
standardmall där ras- eller specialklubben endast behöver lägga in text och
förklaringar.
SKK/CS får efter hörande av SKKs Domarkommitté avge följande yttrande:
SKKs Domarkommitté har utarbetat instruktioner för att ta fram kompendier samt att
bra exempel på raskompendier finns att tillgå för de klubbar som så önskar.
Den befintliga instruktionen kommer under avsnittet ”Layout” att kompletteras med
följande text för att underlätta klubbarnas arbete: Rubriksättningen ska följa den
uppställning som finns i rasstandarden för aktuell ras. Hur rasstandarden är uppställd
varierar beroende på när den senast reviderades. Rasstandarder som reviderats under
senare år följer den av FCI fastställda modellstandarden.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Jonas Öhrn, Svenska Spets- och Urhundklubben, yrkar bifall till motionen.
Röstlängden justerades till 144 röster.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 64

Motion från Stockholms Kennelklubb angående djursjukvårdens
kostnadsutveckling

Stockholms Kennelklubb yrkar i motion att CS ges i uppdrag att
- följa utvecklingen inom området:
- Informera och ge råd till medlemmar när det gäller adekvat sjukvård till rimliga
priser i syfte att stärka konsumentpåverkan
- Kraftfullt verka för att den negativa utvecklingen bryts i detta för hundägare så
centrala område
CS delar motionärens oro och försöker på olika sätt öka medlemmars och alla
hundägares kunskap i området.
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CS föreslår KF att bifalla motionen.
Lars-Olof Carlén, Stockholms Kennelklubb, ser med glädje att CS önskar bifalla
motionen.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 65

Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående förslag för att
stärka det skydd som hund har av lagen

Svenska Spets- och Urhundklubben, SSUK, yrkar i motion att
- Det för varje hund i Jordbruksverkets hundregister som har en i kennelklubb
registrerad uppfödare också registreras uppfödare
- Registreringar av ägarbyten i jordbruksverkets hundregister meddelas hundens
registrerade uppfödare för kännedom
- Om en hund omhändertas av myndigheter i Sverige och hundägaren befinns
olämplig att ta hand om hunden ska hundens uppfödare få förtur till att ta
hand om hunden
SSUKs förslag berör två lagstiftningar, lagen om tillsyn av hundar och katter och
Djurskyddslagen. Till dessa har sedan regeringen samt berörda myndigheter utfärdat
förordningar och föreskrifter för hur lagen ska tillämpas. Gällande Förvaltningslag ger
varken regering eller myndigheter rätt att utvidga de uppgifter som t.ex. ska
registreras eller hur t.ex. ska agera när en hund blir omhändertagen och inte
ursprungliga ägare har rätt att få tillbaka hunden.
Att ändra i befintlig lagstiftning är en lång och tidvis fruktlöst arbete, i synnerhet om
det inte finns tvingande EU-lagstiftning som gör detta nödvändigt eller att befintlig
lagstiftning är utsatt för stor och stark kritik. Ingetdera finns i nu nämnda krav på
yrkanden.
CS föreslår dock att CS ges i uppdrag att vid SKKs kontakter med framförallt berörda
myndigheter och departement lyfta de framförda önskemålen för att om möjligt
snabbare kunna förändra praxis i hur lagstiftning tillämpas.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
Jonas Öhrn, Svenska Spets- och Urhundklubben, är nöjd med CS svar.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.
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§ 66

Motion från Dalarnas Kennelklubb angående försäkringsvärde på hundar

Dalarnas Kennelklubb yrkar på att SKK ska påverka försäkringsbolagen att höja
maxbeloppet på försäkringarna till det rätta marknadsvärdet samt att se över det
tariffsystem som finns idag.
Vilket livvärde som en hund kan livförsäkras för är en uppgörelse mellan hundägaren
och aktuellt försäkringsbolag och är ingenting som SKK har någon anledning att ha en
uppfattning om. Ett högt livförsäkringsvärde medför naturligtvis även att
försäkringspremien blir högre.
Svenska Kennelklubben har en avgiftsbelagd värderingstjänst för framförallt hundar
som omkommit och som ska ersättas av annan part. Endast hundar som är
stambokförda hos SKK värderas. Denna värdering baseras på en av SKK framtagen
värderingsnorm som även försäkringsbolagen får ta del av.
SKKs värderingsnorm grundar sig på ett grundvärde samt på de meriter som är införda
i SKKs stambok. Grundvärdet har tre nivåer, dels ett valppris som kan variera mellan
raserna, dels ett värde för när hunden uppnått 1 års ålder samt ett värde för hundar
som uppnått 2 års ålder. För nivå 2 och 3 adderas värdet till valppriset.
Utställningsmeriter värderas efter kvalitetspris och adderas till grundvärdet.
Provmeriter värderas utifrån den högsta meriten som hunden erövrat på prov och
adderas till grundvärdet.
Championatvärdet är ett helhetsvärde och inkluderar grundvärdering och värde för
erhållna meriter.
SKKs värderingsnorm uppdateras vid behov, d.v.s. när förändringar av regelverken för
utställning, prov, tävling, beskrivning och championat sker samt när inflationen
motiverar en uppräkning. Under senare år har den årliga inflationen varit mycket låg så
en årlig uppdatering pga. inflation har inte varit nödvändig. Den senaste uppdateringen
av värderingsnormen gjordes 2017-04-01.
CS föreslår KF att avslå motionen.
Magnus Jensen, Svenska Älghundklubben, yrkar bifall till motionen.
Röstlängden justerades till 140 röster.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.
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§ 67

Motion från Svenska Dvärghundsklubben angående valpkullar på
köpahund.se

Svenska Dvärghundsklubben yrkar i motion att KF ger CS i uppdrag att uppdatera
köpahund.se så att alla rasers valpkullar ligger under rätt ras, storlek eller variant som
en hjälp för SKKs uppfödare att kunna marknadsföra sina valpkullar.
SKK får efter hörande av Arbetsgruppen för Rashundar och Medlemsrekrytering lämna
följande yttrande; Arbetsgruppen har i uppdrag av CS att fortlöpande förbättra
Köpahund.se för uppfödare och valpköpare.
En uppdragsbeställning med en beskrivning av en möjlig teknisk lösning har tidigare
tagits fram tillsammans med SKKs IT-avdelning men har inte genomförts på grund av
prioritering av utvecklingsresurser inom IT-avdelningen. Uppdraget finns nu beskrivet i
verksamhetsplanen och när revideringen är genomförd kommer uppfödare av de
berörda hundraserna själv kunna välja under vilken/vilka ras/er deras annons ska visas.
CS föreslår KF att bifalla motionen.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.

§ 68

Motion från Stockholms Kennelklubb angående alkoholpolicy

Stockholms Kennelklubb yrkar att starksprit inte tillhandahålls av arrangör inom all
verksamhet i SKK-organisationen.
CS vill understryka att måttfullhet ska råda vid all servering av alkoholhaltiga drycker
inom SKK, inklusive vin och öl, av bl.a. det skälet att det är medlemmarnas pengar som
används. Samtidigt ska vi uppskatta de insatser som förtroendevalda och funktionärer
gör för SKKs stora verksamhet och där dessa personers ideella insatser är till stort gagn
för medlemmarna. Ett litet och i all välmening tack är att klubben bjuder på en måttfull
men uppskattad måltid.
Servering av starksprit är idag alltmer sällan förekommande men förekommer kanske
som avec till kaffet, eller som en del i vissa maträtter.
CS föreslår KF att bifalla motionen.
Lars-Olof Carlén, Stockholms Kennelklubb, är nöjd med CS svar.
KF beslutade i enlighet med CS förslag.
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§ 69

Sammanträdet avslutas

Svenska Kennelklubbens ordförande, Pekka Olson, tackade för förtroendet att bli
omvald. Ordförande riktade ett tack till presidiet för ett väl genomfört arbete. Ett tack
riktades också till SKKs kansli för nedlagt arbete inför KF.
Pekka Olson tackade delegaterna och förklarade Kennelfullmäktige 2017 för avslutat.
Vid protokollet:

Annika Klang
Justeras:

Karin Sejnell
Ordförande

Justeras:

Lotta Hallberg

Lars Ramberg

