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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens SRD-kommitté  
tisdag 2023-01-31.  
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten, ordförande, Anna Törnlöv, Julia 
Hierner, Maria Lönnhammar, Nina Karlsdotter. 

Adjungerad SKKs kansli: Helena Skarp, chef Avel och Hälsa 

Journalistisk bevakning: Åsa Lindholm 

Protokoll: Lotta Olsson 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna  

 
§ 2 Val av justerare 
Att justera dagens protokoll valdes Julia Hierner 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom, några ändringar gjordes och kunde därefter fastställas. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades därefter till handlingarna 
 
§ 5 Resultatrapport 
Resultatrapporten gicks igenom och konstaterades att vi höll budget för 2022.  
 
§ 6 Information från ledamöter och kansli 
Ordförande: Rapporterade från läns- och specialklubbskonferensen 28-29 januari 2023. 
Lördagen var gemensam och söndagen var och en för sig. Det var en bra konferens 
med ca 100 deltagare och det kändes att det fanns ett behov att träffas ”på riktigt” 
efter att den varit digital. På agendan stod bland annat vad som ingår i begreppet 
”rasansvar”, inte helt lätt att specificera. Vision 2030 presenterades också. 
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Ordförande har blivit kontaktad av en rasklubb om att de önskar få rasen listad i SRD. 
Sekreteraren uppdrogs att kontakta rasklubben för att få mer information om vad de 
vill ha med som riskområden. 
 
Kansli: 
Helena Skarp: Rapporterade från Irländska kennelklubbens brakycefalkonferens där 
hon och SKKs avelskommittés ordförande Eva Lejdbrandt deltog. Konferensen riktade 
sig till både uppfödare, klubbar och veterinärer framför allt från Irland. Irländska 
kennelklubben presenterade de åtgärder de planerar att göra för att förbättra hälsan 
hos de brakycefala raserna, bland annat så kommer hundar beläggas med avelsförbud 
tills de genomgått de föreslagna hälsoundersökningarna. Konferensen hade en positiv 
anda och alla var överens om att det krävs samarbete mellan de olika 
intressegrupperna för att arbetet ska gå framåt.  
 
Helena gav också en kort information om det arbete som nu pågår med att förbättra 
hälsan hos cavalier king charles spaniel. Ett hälsoprogram för hjärta har funnits under 
många år men specialklubben, Cavaliersällskapet, vill nu göra fler åtgärder och tar 
krafttag för att förbättra hälsan hos rasen. Rasen finns upptagen i SRD med 
riskområden gällande bland annat skallens rundade form som enligt forskning kan leda 
till den neurologiska sjukdomen syringomyeli. Liknande projekt för att förbättra rasens 
hälsa pågår även i flera andra länder. 
 
§ 7 SRD  
I början av varje år skickas föregående års SRD rapporter ut till respektive klubb, i detta 
fall för 2022 inklusive My Dog 1 och 2 2023. Den kommitté som ansvarar för SRD 
efterfrågar då från varje klubb en sammanställning av vad som framkommer i 
rapporterna och från de kritiker som finns tillgängliga. Det följebrev som brukar skickas 
med gicks igenom och några små justeringar gjordes. Sekreteraren uppdrogs att skicka 
ut följebrev och rapporter så snart som möjligt. Kommittén ser fram emot att ta del av 
sammanställningarna vilka också skickas till SKKs domarkommitté och SKKs 
avelskommitté för kännedom. Sammanställningarna delas också med de svenska 
exteriördomarna. 
 
Samsyn gällande vad som är exteriör och mental sundhet togs här upp till diskussion. 
Även om samsynsfrågan inom organisationen inte specifikt finns i SRD-K 
delegeringsordning så kommer inte arbetet med våra hundars sundhet att gå framåt 
om inte organisationen i stort är eniga i vad som har negativ påverkan på våra hundars 
livskvalité. Mer och mer forskning visar på samband mellan genetiska defekter och 
negativa hälsoeffekter. Hur ska vi föra fram budskapet till domare, uppfödare och 
hundägare? Vår avel på rashundar måste följa lagstiftningen, vi kan ex. inte föda upp 
hundar där det är sannolikt att de behöver födas med kejsarsnitt eller förväntas 
behöva korrigeras kirurgiskt för att leva ett bra liv. Enligt lagstiftning och våra 
grundregler ska hundens basala beteenden vara uppfyllda så som att äta, sova, andas, 
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föröka sig naturligt, klia och slicka sig. Vad man anser vara sunt kan skilja sig väldigt 
mellan olika personer och intressegrupper. Vad är en önskvärd typ? Är den inte sund 
så är den inte av önskvärd typ. Vill vi ha kvar våra raser måste vi ändra på vissa ideal. 
Det är därför viktigt att samarbetet mellan SKKs kommittéer blir bättre än det är idag.  
 
§ 8 Revidering av SRD/BSI 
Upplägg av fortsatt arbete med revideringen fortsatte att diskuteras. Revideringen av 
SRD/BSI dokumentet är ett av kommitténs viktigaste uppdrag. Dokumentet är 
gemensamt för de Nordiska kennelklubbarna och Nordisk kennelunion, NKU, har 
beslutat att SKK ska vara sammankallande och leda arbetet med revideringen.  
 

- Ett första digitalt möte planeras hållas med respektive lands representanter 
under mars/april 2023 för att stämma av hur arbetet går och höra varje lands 
tankar om eventuella ändringar av dokumentet. Diskussion fördes om vad som 
ska tas upp på detta möte. Tre alternativ på datum för mötet togs fram. 
Sekreteraren uppdrogs att utifrån diskussionerna ta fram ett förslag på 
inbjudan och därefter skicka ut den till de nordiska kennelklubbarnas BSI 
ansvariga. Vilka som ska delta från denna kommitté beslutas på nästa 
kommittémöte som är den 22 mars. 

  
- Möten med ras- och specialklubbar planeras att hållas efter mötet med NKUs 

arbetsgrupp för SRD/BSI. Det är viktigt att de är delaktiga i arbetet med 
revideringen av SRD. 
 

- Enkäten som ska skickas ut till våra exteriördomare för att få deras syn på hur 
intentionerna med SRD och hur den bland annat kan få bättre genomslag gicks 
igenom. Sekreteraren uppdrogs att utifrån kommitténs diskussioner ta fram ett 
slutligt förslag på enkäten och efter OK från kommittén, skicka ut den till 
samtliga svenska exteriördomare.   

 
Utformningen av kommande SRD dokument fortsatte att diskuteras. På förra mötet  
uppdrogs kommittéledamöterna att gå igenom olika delar dokumentet och komma 
med förslag på ändringar och förbättringar. Dessa gicks igenom och alla är eniga om 
att dokumentets layout behöver göras om, språket förenklas och texterna kortas ner. 
Arbetet fortsätter och Julia uppdrogs att ta fram en dummie på utformningen utifrån 
kommitténs idéer och med inspiration från de två brittiska dokumentens Breed Watch 
och Breed Watch Illustrated Guide. 
 
SRD rapportens utformning behöver också ses över. Ett önskemål är att rapporten i 
framtiden kan göras digital och tas med i det digitala utställningsadministrativa- 
systemet. Att SRD rapporten läggs in direkt efter att en ras är färdigbedömd och att 
man då inte kommer vidare till nästa ras innan rapporten är komplett ifylld. Detta 
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system finns redan i exempelvis Danmark. Sekreteraren uppdrogs att framföra detta 
till de ansvariga på SKK för detta digitala verktyg. 
 
§ 9 Domarfrågor 

a) Granskning av domarkompendium och kommande exteriördomarkonferenser. 
En representant från SRD kommittén ska alltid vara med och granska 
domarkompendier för SRD listade raser, detta tillsammans med den av DK 
utsedda granskaren. 
Aktuell lista över kommande exteriördomarkonferenser fanns bifogat 
dagordningen. 

 
b) Samarbete och utbyte mellan DK och SRD-K diskuterades vid förra mötet. Båda 

kommittéerna har möte den 22 mars och då kommer två timmar att vara 
gemensamt. DK har efterfrågat punkter som SRD-K vill diskutera vilka här 
diskuterades. Sekreteraren sammanställer en lista på punkter utifrån 
diskussionerna för vidarebefordran till DK.  

 
§ 10 Avelsfrågor 
Ingen av ledamöterna har hittills blivit kontaktade av RAS granskare från AK när det 
gäller SRD listade rasers RAS. 
 
§ 11 Internationellt 
Nytt lagförslag har tagits fram i Nederländerna gällande att viss exteriör hos våra 
hundar och katter inte ska vara tillåtna. Förslaget om fattar både innehav, avel, 
utställning och handel med dessa. Kommittén tog del av det till dagordningen bifogade 
dokumentet och kommer att följa vad som händer. Det är viktigt att vi i Sverige håller 
oss informerade om vad som händer i vår omvärld när det gäller hundar. 
 
§ 12 Protokoll och protokollsutdrag 
 

a) CS § 166 b) och § 141 a)  
Dessa båda rör SRD-K delegeringsordning och budget. Syftet med SRD-K är: 
Främja att bedömning vid utställning sker utifrån hälso- och sundhetsaspekter 
samt rasstandard och därigenom motverka exteriöra och mentala överdrifter. I 
detta arbete ska hundens välfärd alltid sättas i första hand och hälsa alltid 
prioriteras. 
SRD-K har sedan tidigare tagit del av hela delegeringsordningen och budget. 
 

b) SKKs Utställningskommitté, UtstK 5 2022 
SRD-K tog del av protokollet. 
 

c) SKKs Domarkommitté, DK 5 2022 
SRD-K tog del av protokollet. 
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d) SKKs Standardkommitté, StandK 4 2022 
SRD-K tog del av protokollet. 
 

e) SKKs Föreningskommitté, FK 5 2022 
SRD-K tog del av protokollet. 
 

f) SKKs Avelskommitté, AK 5 2022 
SRD-K tog del av protokollet. 
 

g) SKKs Kommitté för marknadsföring av rashundar, KMR, 4 och 5 2022 
SRD-K tog del av protokollet. 
 

h) FCI cirkulär 42 2022 
SRD-K tog del av cirkuläret. 
 

§ 13 Kopia för kännedom 
Bifogat dagordningen fanns en artikel publicerad i The Economist: 
What makes certain dogs popular in certain countries 
Den som skrivit artikeln har undersökt registreringsdata för hundar i nio länder, varav  
Sverige är ett, och tittat på vad som gör vissa raser populära vid olika tidpunkter. Stor 
påverkan är om rasen syns i media, exempelvis i en film, men tydliga kulturella 
skillnader finns också som att små hundar uppskattas i Japan. 
 
§ 14 Ärenden som inte får offentliggöras innan justering 
Inget ärende befanns falla under denna punkt. 
 
§ 15 Nästa möte 
Kommande möten är bestämda till 22 mars och 15 maj. 
 
§ 16 Mötets avslutande 
Ordförande tackade alla för ett stort engagemang från alla närvarande och förklarade 
mötet avslutat. 
 
Protokoll 
 
Lotta Olsson 
 
Justeras 
 
Maritha Östlund-Holmsten, ordförande       Julia Hierner, ledamot 
 
Det justerade protokollet  redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
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