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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
tisdag 24 januari 2017 på SKKs kansli. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Thomas Uneholt (vice ordf) Kerstin Eklund, 
Viktoria Engström, Jan Hallberg, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo Wiberg 
 
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli 
Anmält förhinder: 
Protokoll: Jenny Damgren 
 
§1 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Val av justerare  
Ulla Rylander utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 3 Föregående protokoll 
Gicks igenom och godkändes av UtstK. 
 
§ 4 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 
a) Bordlagda ärenden 

§108 k) Bestyrelserapporter 
        Bestyrelserapporter Uppsala läns Kennelklubb Gimo 10-11 september 2016 
        Klagomål på ringsekreterarens beteende 
UtstK diskuterade ärendet och påpekar att det är mycket olämpligt av ringsekreterare 
att uttrycka sig på sätt som kan uppfattas stötande. Därefter lades ärendet till 
handlingarna. 
 
b) Ledamöternas uppdrag 

§107 Information från sekreteraren 
        Funktionärsstipendium – Kerstin och Cindy ser över reglerna  
Cindy Pettersson och Kerstin Eklund hade gjort en översyn av statuterna för 
funktionärsstipendiet och kommit fram till att de är bra och får vara oförändrade. 
Däremot föreslog de att statuterna kompletteras med en blankett för de sökande för 
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att förtydliga vilka uppgifter som efterfrågas i ansökan, t ex den sökandes långsiktiga 
mål med t ex kurs eller resa som planeras genomföras med de ansökta pengarna. 
UtstK beslutade i enlighet med förslaget. Förslag på blankett tas fram av Kerstin och 
Cindy tillsammans med sekreteraren och presenteras på nästa möte. 
 
§ 5 Övriga protokoll 
a) Centralstyrelsen 
För kännedom fanns protokoll från SKK/CS 5-2016, 2 och 3 november 2016. 
UtstK noterade informationen. 
 
Protokollsutdrag CS §137 f) ansökan om ny ras – miniature american sheperd – SBK 
UtstKs synpunkter är att de inte ser några problem med denna rasen, dock vill UtstK 
påminna om att i det fall utställningsrätt ska ges rasen ska det införas vid ett årsskifte 
och samtidigt i hela NKU. 
 
b) Domarkommittén     
För kännedom fanns protokoll från DK 5-2016, 21 oktober 
UtstK noterade informationen. 
 
Protokollsutdrag §88 Domarfrågor a) Domares bedömning och uppträdande 
Skrivelse fanns från Svenska Pudelklubben med begäran om ändring av prissättning på 
Krulltotts Calle SE24233/2014, utställd den 24 april 2016 som dvärgpudel i öppen klass. 
Svenska Pudelklubben yrkar på att priset ska ändras från good till disqualified då 
hunden är registrerad som black & tan. Enligt rasstandarden är "päls som inte är 
enfärgad" ett diskvalificerande fel. 
DK beslutade att rekommendera UtstK att stryka priset. 
UtstK beslutade i enlighet med DKs förslag. 
 
c) Utbildningskommittén 
För kännedom fanns protokollsutdrag från UK 4-2016 § 78 2017 års utvecklingsbudget 
för distansutbildning – ansökningar från SKKs centrala kommittéer 
Ansökan ur UKs investeringsbudget för utveckling av distansutbildningar ska vara UK 
tillhanda senast 1 oktober 2016 för år 2017. Nedanstående ansökningar har inkommit 
från SKKs centrala kommittéer för 2017 års utvecklingsbudget. 

 Ansökan från UtstK – språkutbildning för ringsekreterare – ansöker om 25 tkr 
UK beviljar samtliga ansökningar vilket innebär att 375 tkr ur 2017 års 
utvecklingsbudget för distansutbildning fördelas till ovanstående centrala kommittéer. 
UtstK noterade informationen. 
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§ 6 Inför KF 
UtstK gick igenom de prioriterade områdena ur verksamhetsplanen och givna KF-
uppdrag 2015. Även underlag till verksamhetsberättelsen gicks igenom. UtstK har 
under 2015 och 2016 genomfört arbetet med att revidera utställnings- och 
championatreglerna inför den nya låsningsperioden som trädde i kraft den 1 januari 
2017. UtstK har också arbetat med framtagandet av den nya utställningstypen Nordic 
Dog Show som införs från 2018. 
 
§ 7 Resultatrapport 
För kännedom fanns ekonomisk rapport för UtstK för december 2016. 
Rapporten lades till handlingarna. 
 
§ 8 Information från ordföranden 
Bo Skalin informerade om att han ska till FCIs möte för Show Commission i Sotji, 
Ryssland, 4 februari 2017.  
 
§ 9 Information från ledamöterna 
Viktoria Engström berättade att hon är inbjuden att hålla brush-up för ringsekreterare 
hos SMÖKK. 
 
Thomas Uneholt informerade om arbetet med att göra pärmen Handbok för 
utställningsansvariga digital, och presenterade ett förslag hur pärmen ska kunna finnas 
på SKKs hemsida. UtstK beslutade i enlighet med förslaget.   
 
Thomas gick igenom ett förslag på ny utbildning för funktionär som det kommit fram 
önskemål om på seminariet för domar- och utställningsansvariga i oktober 2016. 
Önskemålet innebar en övergripande, men inte så ingående som för CUA, utbildning i 
genomförandet av en utställning för t ex styrelsemedlemmar eller andra aktiva inom 
en klubb. UtstK beslutade att bordlägga frågan. 
 
§ 10 Information från tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson informerade om att arbetet med IT-anpassningar inför införandet av 
Nordic Dog Show pågår. Det kräver också anpassning av regelverk och 
utbildningsmaterial. 
 
Kjell informerade om den nya praxis för inbjudan av utländska exteriördomare som 
samtliga SKK-klubbar som har rätt att arrangera officiella utställningar fått skickad till 
sig. 
 
Vidare informerade han om att programmet Katalog för PC är uppdaterat med en ny 
version till regelrevideringen 2017. 
 
För information fanns minnesanteckningar från NKU Show Groups möte i Reykjavik 
2016-10-25, samt Regulations for Nordic Dog Shows. 
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Kjell presenterade information om den pågående organisationsutredningen, bland 
annat bakgrundsmemoria, samt dagsläge och förslag till åtgärder. 
 
Slutligen informerade Kjell om att Ringsekreterarföreningen är nedlagd. 
 
§ 11 Information från sekreteraren 
Sekreteraren redovisade information som skickats till berörda klubbar och 
funktionärer:  

- Inför ansökan om utställningar 2019, specialklubbar 
- Mätanvisningarna för domare uppdaterade (sv & en), skickade till läns- och 

specialklubbar 
- Information om nyheter i utställningsringen skickad till certifierade 

utställningsarrangörer (CUA) 
UtstK noterade informationen. 
 
§ 12 Bestyrelserapporter  
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 
Länsklubbar 
 
a) Södermanlands Läns Kennelklubb STRÄNGNÄS 11-13 mars 2016  
Inga noteringar   
 
b) Västernorrlands Kennelklubb SUNDSVALL 15-16 oktober 2016 
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
c) Småland- Ölands Kennelklubb VÄXJÖ 4-6 november 2016 
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK, men UtstK uppmärksammade och 
ser positivt på att id-kontroller hade genomförts. 
 
d) Stockholms Kennelklubb ÄLVSJÖ 2 december 2016 
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
e) SKK CS ÄLVSJÖ 3-4 december 2016 
Notering om felaktigt klassbyte australian sheperd, Del Cau Fosca Independence Day 
SE22593/2015.  
Ovanstående hund som innan utställningen nyligen blivit utställningschampion i 
Danmark var anmäld i öppenklass. Hundägaren fick, efter att ha frågat 
ringsekreteraren om hunden kunde byta klass, felaktigt göra det. Hunden vann btkl 
och tilldelades cert, CACIB och BIM. Hunden som placerades 2 btkl är fullcertad i 
Sverige. 
UtstK diskuterade ärendet noga och beslutade att aktuell hund får behålla resultatet i 
sin helhet.  

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjdlZThhZTZlYjRjYjExYjc
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjE1MDI0NTFiYmQ0OWM0NWI
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjE1MDI0NTFiYmQ0OWM0NWI
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4Ojc5M2ZkMjU5ZmI2NmFjNjM
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4Ojc5M2ZkMjU5ZmI2NmFjNjM
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjEzNmJkZTE5NjFhOGZhYTk
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjViOTRjY2MwYWNjMmMyY2Q
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjE4NTZiZGVhNDg3N2VlZTY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjUxYmEwNzg5NWZmMmI4ZGQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjRlMDNhM2ZhNGRkZTg2NTM
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Specialklubbar 
f) SDHK Papillonringen HANINGE 1 oktober 2016 
Notering om en hund som anmälts i klass den inte har rätt att delta (chkl istället för 
ukl) men nekades att byta.  
Utställaren fick både från ringsekreterare, funktionär i rasklubben samt bestyrelsen 
information om att hunden inte hade rätt att byta klass. Utställaren valde då att lämna 
utställningen.  
Utstk påtalar vikten av att kunna och följa reglerna, samt att uppmärksamma att rätt 
kompetens finns i bestyrelsen. Vidare ser UtstK att klubben har handlat på ett bra sätt 
efteråt. Med det läggs ärendet till handlingarna. 
 
g) Svenska Leonbergerklubben SUNDSVALL 15 oktober 2016 
Notering om att en utställare betett sig illa mot sina hundar. Flera vittnen till 
händelserna.  
UtstK beslutade att bordlägga ärendet för insamling av kompletterande uppgifter. 
 
h) SDHK TIMRÅ 16 oktober 2016 
Notering om en utställare som anser att hennes hund inte kunde visa sig på grund av 
två andra störande hundar i ringen. Ringsekreterarna har inte sett något utfall från 
någon av hundarna.  
UtstK beslutade lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
§ 13 Inkomna skrivelser 
a) Skrivelse inkommen 2016-12-21 från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 

med ansökan om ändring av championatregler för bracco italiano och spinone 
under pågående låsningsperiod.  

UtstK avslog ansökan med hänvisning till att reglerna är låsta till 2021-12-31. 
 
b) Skrivelse från Svenska Älghundklubben, motion från deras årsmöte angående 

veterinärintyg om tandstatus vid utställning. SÄKs förslag innebär att en hunds bett 
mot uppvisande av veterinärintyg inte ska kontrolleras av utställningsdomare från 
det att den kan ställas ut i unghundsklass. Detta för att minska risken av 
smittspridning på utställning. 

UtstK avslog ansökan med hänvisning till att domaren ser på mycket annat än bettet, t 
ex mentalitet, tillgänglighet, bredd på nosparti och käke. Dessutom påminner UtstK 
om de rekommendationer som sedan tidigare har gått ut till arrangerande klubbar om 
att domare ska använda handsprit i samband med kontroll av bettet. 

  

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjY1MDZmYjQ0YjQ5NWY1YjA
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjZhZTM0ZmNlZTA2MWY0NTk
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjVmM2E5NDI4NWI5OGM2MTg
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§ 14 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  
a) För granskning fanns ansökningar från ett antal specialklubbar om utställningar 

2018. Efter vissa förändringar godkändes ansökningarna från: 
- Fågelhundarnas Arbetsutskott 
- Svenska Gårds- och Vallhundsklubben 
- Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg 
- Svenska Leonbergerklubben 
- Svenska Newfoundlandshundklubben 
- Svenska Schnauzer Pincherklubben 
- Svenska Spaniel och Retrieverklubben 
 

b) Ansökan från SSRK Chesapeakeklubben om att byta plats för sin utställning 2017-
08-05 från Tvååker till Stockholm på grund av att utställnings- och provplatsen inte 
är tillgänglig längre. 
UtstK beslutade att avslå ansökan på grund av att det är för långt avstånd mellan 
den tänkta platsen och den önskade nya, och uppmanar klubben att hitta en plats 
närmare den ursprungliga. 
 

c) UtstK beslutade att ledamöterna i kommittén ska fortsätta granska 
utställningsprogrammet enligt nedan: 
Viktoria Engström grp 1 + 2 ej SBK 
Bo Wiberg SBK 
Ulla Rylander grp 3 
Jan Hallberg grp 4 
Cindy Pettersson grp 5 + 10 
Thomas Uneholt grp 6 + 7 
Kerstin Eklund grp 8 
Bo Skalin  grp 9 
 

 
d) På grund av problem med utställningsplatsen ansökte Stockholms Kennelklubb om 

att byta plats för sin utställning 2017-08-27 från Bro till Märsta. 
UtstK godkände ansökan.  

 
e) Förslag på fördelning av status för länsklubbsutställningar 2019 fanns enligt nedan. 

Thomas Uneholt anmälde jäv och deltog inte i diskussionen.  
 
NORDIC DOG SHOW 
MyDog 1  3 & 5 januari Västra Kennelklubben 
Lidköping  11-12 maj Skaraborgs Kennelklubb 
Hässleholm  18-19 maj Nordskånska Kennelklubben 
Österbybruk  25-26 maj Uppsala Läns Kennelklubb 
Vänersborg  8-9 juni Norra Älvsborgs Kennelklubb 
Gällivare  28-29 juni Norra Norrbottens Kennelklubb 



  

SKK/UtstK nr 1-2017 
2017-01-24 

Sida 7/12 
 
 

 
Tvååker  12 juli  Hallands Kennelklubb 
Köping   20-21 juli Wästmanlands Kennelklubb 
Ransäter  27-28 juli Värmlands Kennelklubb 
Svenstavik  3-4 augusti Jämtlands-Härjedalen Kennelklubb 
Norrköping  17-18 augusti Östergötlands Kennelklubb 
Sandviken  7-8 september Gästriklands Kennelklubb 
Stockholm Hundmässa 14-15 december SKK/CS 
                       
INTERNATIONELLA 
MyDog 2  4 & 6 januari Västra Kennelklubben 
Malmö   23-24 mars Sydskånska Kennelklubben 
Sundsvall SE V-2019 19-21 april Västernorrlands Kennelklubb 
Piteå   13-14 juli Södra Norrbottens Kennelklubb 
Visby   1 september Gotlands Kennelklubb 
Växjö   1-3 november Småland-Ölands Kennelklubb 
Stockholm  13 december Stockholms Kennelklubb 
 
NATIONELLA 
Strängnäs  15-17 mars Södermanlands Kennelklubb 
Västerås  27-28 april Wästmanlands Kennelklubb 
Piteå   25-26 maj Södra Norrbottens Kennelklubb 
Norrköping  1-2 juni Östergötlands Kennelklubb 
Leksand  15-16 juni Dalarnas Kennelklubb 
Vännäs  15-16 juni Västerbottens Kennelklubb 
Borås   29-30 juni Södra Älvsborgs Kennelklubb 
Alfta   6-7 juli Hälsinglands Kennelklubb 
Tvååker  13 juli  Hallands Kennelklubb 
Ronneby  10-11 augusti Blekinge Kennelklubb 
Askersund  10-11 augusti Örebro Läns Kennelklubb 
Överkalix  17-18 augusti Norra Norrbottens Kennelklubb 
Eskilstuna  17-18 augusti Södermanlands Kennelklubb 
Ljungskile  24-25 augusti Västra Kennelklubben 
Bro   25 augusti Stockholms Kennelklubb 
Visby   31 augusti Gotlands Kennelklubb 
Löttorp  7-8 september Smålands-Ölands Kennelklubb 
Gimo   14-15 september Uppsala Läns Kennelklubb 
Helsingborg  21-22 september Sydskånska kennelklubben 
Sundsvall  12-13 oktober Västernorrlands Kennelklubb 
 
UtstK beslutade att föreslå CS att fastställa status enligt förslaget. Därefter ska 
fördelningen av Nordic Dog Show i norden fastställas av NKU. Från och med 
utställningsprogrammet för 2020 ansöker länsklubbarna själva om vilken status de 
önskar för sin/sina utställning/ar.  
Punkten förklarades omedelbart justerad.  
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§ 15 Redovisning av UtstK VU-beslut  
a) Beviljade dispenser antal hundar/domare och dag 
VU-beslut 24 oktober 
Svenska Terrierklubben, Sollentuna 2016-11-12 
Angel Sotoca Santos 82 
 
VU-beslut 29 oktober 
Stockholms Kennelklubb, Lilla Stockholm 2016-12-02 
Charlotte Höijer 82 
Rade Dakic 83 
 
VU-beslut 29 oktober 
SKK CS, Stockholm Hundmässa Älvsjö 2016-12-03,04 
Lördag 
Agnes Ganami Kertes 83 
Eva Liljekvist Borg 81 
Peter F Berchtold 82 
Söndag 
Eddie Patterson 85 
Natalja Skalin 84 
 
VU-beslut 12 december 
Västra Kennelklubben, Göteborg My Dog 2017- 01- 05, 07, 08 
Torsdag 5 januari 
James Byrnes 81 
Lördag 7 januari 
Hans van den Berg 84 
Knut Sigurd Wilberg 82 
Paula Heikkinen Lehkonen 81 
Söndag 8 januari 
Knut Sigurd Wilberg 82   
 
VU-beslut 2 januari 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben, Kumla 2017-01-22 
Carina Östman 86 
 
b) Beviljade dispenser ändrat datum 
VU-beslut 1 november  
Svenska Pudelklubben/ Södra avdelningen att ändra datum för sin utställning från 
2017-03-25 till 2017-03-18, eftersom de har utställningen i samband med Sydskånska 
Kennelklubbens utställning som bytt datum på motsvarande sätt. 
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VU-beslut 3 november  
Sydskånska Kennelklubben att ändra datum för sin utställning i Malmö från 2018-03-
24,25 till 2018-03-31 ,2018-04-01 
 
VU-beslut 7 november  
Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel att ändra datum för sin utställning i Täby 
från 2017-01-28 till 2017-01-29. 
 
VU-beslut 21 december 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben att ändra datum för sin utställning i Forshaga 
från 2017-04-15 till 2017-04-16. 
 
VU-beslut 21 december med stor tvekan 
Svenska Terrierklubben att ändra datum för sin utställning i Sollentuna från 2017-02-
25 till 2017-03-04. UtstK påpekar med skärpa att det är mycket viktigt att klubbarna 
har kontroll på vilka datum som är ansökta om och beviljade innan bokningar av 
lokaler och domare sker. 
 
VU-beslut 22 december 
Svenska Vorstehklubben att ändra datum för sin utställning i Lycksele från 2017-05-12 
till 2017-05-26.  
 
VU–beslut 22 december 
Sydskånska Kennelklubben att ändra datum för sin utställning i Malmö från 2019-03-
30, 31 till 2019-03-23,24.  
 
VU-beslut 20 januari 2017 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben att ändra datum för sin utställning i Örnsköldsvik 
från 2018-07-29 till 2018-07-28. 
 
c) Övriga beviljade dispenser utställningar 
VU–beslut 8 november 
Uppsala Läns Kennelklubb att byta utställningsplats för sin utställning 2017-05-27,28 
från Österbybruks Herrgårdspark till Gimo sportanläggning.   
 
VU–beslut 6 december 
Svenska Taxklubben/Övre Norrlands Taxklubb att byta plats för sin utställning 2017-06-
17 från Vännäs till Sörfors. 
 
VU–beslut 2 januari 
Svenska Spaniel och Retrieverklubbens utställningar för 2018 fastställdes.   
 
VU–beslut 2 januari med stor tvekan 
Svenska Älghundklubben att ställa in sin utställning i Avesta 2017-05-28.   
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VU–beslut 17 januari 
Svenska Stövarklubben har beviljats dispens att ha sin utställning i Ullared 2017-05-06 
trots att det är mindre än 30 mil till Skaraborgs utställning i Lidköping samma dag. 
 
d) Avslagna dispensansökningar 
VU–beslut 21 december 2016 
Svenska Terrierklubbens ansökan om att utöka utställningsprogrammet 2017 med en 
utställning i Njurunda 2017-10-07.   
 
§ 16 Policyfrågor/regelfrågor 
a) Kastrerad hanhunds deltagande på inofficiell utställning efter 1 januari 2017. 
Protokoll 5-2016: UtstK uttalade att det är samma regler som gäller för deltagande på 
inofficiell som officiell utställning för kastrerad hanhund från och med 1 januari 2017. 
 
UtstK fastställde att kryptorkism i enlighet med rasstandarden är ett diskvalificerande 
fel och ska hanteras i enlighet med det. 
 
b) UtstK konstaterar att i de fall en hunds utställningsresultat annulleras flyttas inte 

eventuell kvalificering till Cruft’s då det för att kvalificera sig gäller att hunden har 
placerats bästa hane/tik, alternativt bästa juniorhane/tik med Excellent.  

 
§ 17 Registreringsärenden 
a) Fanns ett ärende med en hund som felaktigt anmälts till utställningen i Växjö 2016-

11-04. Ägaren till SE22888/2015 Amyfield Promise To Keep On Smiling har av 
misstag anmält kullsystern SE22886/2015 Amyfield Promise To Smile som inte var 
på utställningen.  

UtstK beslutade att stryka resultatet för SE22886/2015 Amyfield Promise To Smile. 
 
b) Fanns fyra ärenden gällande hundar som ställts ut under rådande karens efter HD-

röntgen 
- Eklövens Capriccio SE59516/2015 ställts ut i Älvsjö 2016-12-02 och Stockholm 

2016-12-03. 
- Eklövens C V SE59520/2015 ställts ut i Älvsjö 2016-12-02 och Stockholm 2016-

12-03. 
- Eklövens Con Forza SE59522/2015 ställts ut i Stockholm 2016-12-03. 
- Aquafortis Lovely Lisboa NO32100/16 ställts ut i Göteborg 2017-01-07 och 

2017-01-08. 
 
UtstK beslutade att stryka alla ovanstående resultat.  

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjRhM2NjNjMzYjlmZmUzZmE
https://sites.google.com/a/skk.se/utstk/moeten/2017/goog_177731972
https://sites.google.com/a/skk.se/utstk/moeten/2017/goog_177731972
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjdkNDA2MDcxYTNlOTQ1YTE
https://sites.google.com/a/skk.se/utstk/moeten/2017/goog_1603823174
https://sites.google.com/a/skk.se/utstk/moeten/2017/goog_1603823174
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjI4ZjY2MDQ5YTdkYWYxNjk
https://sites.google.com/a/skk.se/utstk/moeten/2017/goog_302276227
https://sites.google.com/a/skk.se/utstk/moeten/2017/goog_302276227
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§ 18 Utbildningsärenden 
a) UtstK gick igenom utvärderingarna och diskuterade de utbildningar som 

genomförts under hösten, seminarium för domar – och utställningsansvariga i 
länsklubbarna 22-23 oktober och brush-up för CUA-H 12-13 november. Flera bra 
förslag och synpunkter har framkommit under utbildningarna och utvärderingarna 
var övervägande positiva. 
 

b) Arbetet inför kommande utbildningar 2017 stämdes av. De är seminarium för 
ringsekreteraransvariga 25-26 mars, seminarium för domar- och 
utställningsansvariga i specialklubbar 8-9 april och seminarium för handledare för 
utbildning av ringsekreterare 14-15 oktober. Ulla Rylander gav en lägesrapport för 
distansutbildningen i engelska för ringsekreterare. 

 
§ 19 Junior Handling 
Cindy Pettersson informerade om resultaten i nordiska mästerskapen i junior handling 
i Herning, Danmark, 5-6 november 2016. Det svenska laget fick silvermedalj och 
individuellt kom Sverige på en bronsplats. Stort grattis till de fina insatserna önskar 
UtstK! 
 
§ 20 Ringsekreterarärenden 
a) Dispensansökan från Sanna Anderberg om att få förlängd tid att göra klart 

ringsekreterarutbildningen. Hon har på grund av att hon har haft flera valpkullar 
och själv ställt ut aktivt under det gångna året inte hunnit göra de sista 
aspiranttjänstgöringarna. 

UtstK beslutade att avslå dispensansökan. UtstK menar att det är på grund av dålig 
planering och att utbildningen inte prioriterats som den inte avslutats i tid. 
 
b) Viktoria Engström informerade om att det kommit förslag från Facebook-gruppen 

Ringsekreterare på facebook att det ska finnas en webb-baserad brush-up för 
ringsekreterare.  

UtstK håller med om att det är ett bra förslag och tar det med sig i planeringen av 
utbildningar. 
 
§ 21 Nya raser 
De nya raserna rat terrier och american hairless terrier tillhör än så länge inte 
Terrierklubben och kan därför inte ställas ut på specialklubbsutställningar. De får än så 
länge endast ställas ut på länsklubbsutställningar. 
 
§ 22 Information från FCI 
a) Information från FCI 
För kännedom fanns: 

- Dagordningen inför mötet med FCI Show Judges Commission 4 februari 2017 i 
Sotji 

- Viktiga beslut från FCI General Committee i Paris 30-31 oktober 2016 
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- Utställningsprogrammet för internationella utställningar 2017 och 2018. 

UtstK noterade informationen. 
 
b) Cirkulär 
För kännedom fanns cirkulär:  

- 43/2016 Avstängd domare Mr Josef Mravik 5 år från 2016-06-14 till 2021-06-13 
- 50/2016 FCI Judges Directory är nu obligatoriskt för domare 
- 57/2016 Internationella titlar är nu registrerade European Union Trademarks 
- 1/2017 Regulations for the FCI International Championships 

UtstK noterade informationen. 
 
§ 23 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat. 
Inga beslut som inte får offentliggöras fanns. 
 
§ 24 Nästa möte 
Nästa möte hålls den 29 mars på SKKs kansli. Därpå följande mötesdagar är den 16 maj 
2017 och 29-30 augusti tillsammans med DK på Thoresta Herrgård. Årets sista möte 
blir den 31 oktober. 
 
§ 25 Mötets avslutande 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet     
Jenny Damgren 
 
Justeras:     Justeras: 
 
 
Bo Skalin     Ulla Rylander 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


