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Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 
21 april 2021. 
 
 
Närvarande: Maritha Östlund-Holmsten (ordf), Birgitta Bernhed (vice ordf), Madeleine 
Bäckman, Kerstin Eklund, Viktoria Engström (från § 33), Cindy Pettersson (till § 46), och 
Bo Wiberg  
 
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli 
Protokoll: Jenny Damgren 
 
 
 
 
 
 
§ 27 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna till mötet. 
 
 
§ 28 Val av justerare  
Bo Wiberg valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 29 Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes enligt det förslag som fanns. 
 
 
§ 30 Föregående protokoll 
Protokoll från möte 1-2021 godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 31 Övriga protokoll 
a) Centralstyrelsen, CS 
För kännedom fanns protokoll 1-2021 från den 29 januari, samt följande 
protokollsutdrag: 
§ 8 b) Länsklubbarnas utställningar våren 2021 
§ 13 c) Per capsulam-beslut per den 14 december, finaltävlingar, generell dispens för 
klubbar att stänga anmälan innan anmälningstiden gått ut 
  
UtstK noterade informationen. 
 
b) Domarkommittén, DK 
För kännedom fanns protokoll 1-2021 från den 20 januari. 
UtstK noterade informationen. 
 
c) Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS 
För kännedom fanns protokoll 1-2021 från den 2 februari, samt följande 
protokollsutdrag: 
§ 8 SRD 
§ 9 Samsyn  
UtstK beslutade att bordlägga frågeställningen från § 9 Samsyn. 
 
d) Nordisk Kennel Union, NKU 
För kännedom fanns protokoll från digitalt möte den 16 november. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 32 Resultatrapport 
För kännedom fanns ekonomiska rapporter för UtstK till och med mars 2021. 
UtstK tog del av informationen som därmed läggs till handlingarna. 
 
 
§ 33 Information från ordföranden, ledamöter och kansli 
a) Ordföranden 
Maritha Östlund-Holmsten informerade från CS möte den 14 april, samt från visions- 
och strategimöte den 13 april. 
 
b) Ledamöterna 
Madeleine Bäckman lyfte tankar om ämnen som berörs i KSS protokoll 1-2021.  
  



  

SKK/UtstK nr 2-2021 
2021-04-21 

Sida 3/13 
 
 

 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson presenterade statistik över utställningar och kvalitetspriser samt 
exteriörbedömning från föregående år. 
 
  2019 2020 
Länsklubbsutställningar 36 st 2 st 
Specialklubbsutställningar 576 st 103 st 
Exteriörbedömningar  20 st 
 
Kvalitetspriser andel 2019 2020 
CK  50,5 42,7 
Excellent  78,2 70,7 
Very Good  17,7 21,6 
Good  3,1 5,9 
Sufficient  0,3 0,6 
Cannot be judged, KEP 0,3 0,4 
Disqualified  0,4 0,8  
 
UtstK konstaterar att farhågor om att domare vid exteriörbedömning skulle erbjuda en 
generösare kvalitetsprissättning inte kan utläsas av förra årets statistik, utan att 
kvalitetsprissättningen har justerats till att färre Excellent och CK har delats ut samt att 
kvalitetspriset Very Good och Good har ökat något. 
Orsakerna till detta kan vara att andra hundar än de som vanligtvis åker på utställning 
har deltagit på exteriörbedömning, och att det även är en annan grupp hundägare. 
UtstK ser positivt på båda dessa troliga orsaker. 
 
d) Sekreteraren 
Sekreteraren Informerade kort om olika jävsituationer och hur de ska undvikas. 
 
 
§ 34 Bordlagda ärenden 
Inga ärenden fanns. 
 
 
§ 35 Bestyrelserapporter 
Inga bestyrelserapporter från läns- eller specialklubbar fanns. 
 
 
§ 36 Arrangörsfrågor 
Handbok för utställningsansvariga. 
UtstK diskuterade Handbok för utställningsansvariga som finns på skk.se. Det finns 
behov att se över om handboken kan struktureras om för att bli tydligare och mer 
lättillgänglig. 
UtstK beslutade att föra in detta arbete i kommande verksamhetsplan.  
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§ 37 Resultat från exteriörbedömning 
a) Felaktig exteriörbedömning  
Det hade kommit till UtstK kännedom att en hund hade bedömts på 
exteriörbedömning vid ett tillfälle som inte var anmält till SKKs kansli, ingen 
klubbrepresentant hade närvarat vid tillfället som dessutom utfördes hemma hos 
domaren. På grund av detta har resultatet inte registrerats.  
UtstK konstaterar att det inte får gå till på detta sätt utan anvisningarna för 
exteriörbedömning ska respekteras och följas. UtstK beslutade att tillskriva aktuell 
domare för att påtala detta. 
 
 
§ 38 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  
a) Länsklubbar 2024 
Nytt för denna ansökningsperiod är att länsklubbarna ansöker om utställningar i två 
steg. I första hand ansöker klubbarna om en (1) utställning. När de är granskade och 
preliminärt godkända av UtstK ges möjlighet för de klubbar som vill, att ansöka om 
ytterligare utställning. UtstK målsättning är fortfarande att klubbarna i största mån ska 
få utställningarna enligt sina önskemål. 
 
UtstK gick igenom länsklubbarnas ansökningar i steg 1 och beslutade att 
utställningarnas status, nationell, Nordic eller internationell ska fastställas i nästa 
skede då ansökningarna i steg 2 hanteras. Sista datum att ansöka om ytterligare 
utställning är 31 augusti i år. 
 
UtstK beslutade att preliminärt godkänna nedanstående utställningar. UtstK uppdrog 
till sekreteraren att kommunicera med de klubbar som av olika anledningar behöver 
byta datum från det de ansökt om. Svensk Vinnarutställning 2024 arrangeras av 
Hallands Kennelklubb då programmet för Nordisk Vinnare skjutits ett år framåt på 
grund av pandemin. 
 

Datum Klubb Ort 

4 o 6 januari Västra Göteborg 

27-28 april Wästmanlands Västerås 

4-5 maj Skaraborgs Lidköping 

18-19 maj Uppsala Läns Gimo 

24-26 maj Södra Norrbottens Piteå 

24 maj Sydskånska Ronneby 

25 maj Nordskånska Ronneby 

26 maj Blekinge Ronneby 

8-9 juni Norra Älvsborgs Vänersborg 

8-9 juni Västerbottens Vännäs 



  

SKK/UtstK nr 2-2021 
2021-04-21 

Sida 5/13 
 
 

 

15-16 juni Hälsinglands Alfta 

15-16 juni Dalarnas Leksand 

28-30 juni Norra Norrbottens Gällivare 

29-30 juni Södra Älvsborgs Borås 

6 juli Hallands Tvååker 

19-20 juli Stockholms Märsta 

27-28 juli Värmlands Ransäter 

3-4 augusti Jämtl-Härjedalens Svenstavik 

10-11 augusti Örebro Läns Askersund 

17-18 augusti Östergötlands Norrköping 

17-18 augusti Södermanlands Eskilstuna 

31 augusti Gotlands Visby 

7-8 september Gästriklands Sandviken 

7-8 september Småland-Ölands Löttorp 

5-6 oktober Västernorrlands Sundsvall 

14-15 dec CS Älvsjö 

 
 
b) Ansökan om att ställa in 2021 
Ansökan från Blekinge Kennelklubb om att ställa in sin utställning i Ronneby den 7-8 
augusti 2021 fanns. 
UtstK beslutade att godkänna ansökan. 
 
c) Ansökningar specialklubbar 2022 
UtstK gick igenom och godkände ansökningarna från Svenska Stövarklubben, 38 st. 
 
d) Ansökningar specialklubbar 2023 
UtstK gick igenom och godkände ansökningarna från följande klubbar: 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige 2st 
Svenska Lapphundklubben                  4 st 
Svenska Shetland Sheepdog Klubben       5 st 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben     38 st 
Svenska Taxklubben                                    43 st 
Svenska Vorstehklubben                             15 st 
 
e) Ansökning om utställningar 2022  
Specialklubben för Västgötaspets har missat att ansöka om utställningar för 2022 och 
ansöker nu om två utställningar, den 26 maj i Gränna och den 17 september i 
Sandviken. 
UtstK beslutade att godkänna ansökningarna men påminner om vikten av att ha god 
planering och kontroll över sitt utställningsprogram. 
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§ 39 Framtidens utställningar 
a) När verksamheten startar 
UtstK diskuterade hur det kommer vara då utställningsverksamheten kommer igång 
igen, vilka behov kan klubbarna ha då?  
UtstK konstaterade att den centrala digitala brush-up för ringsekreterare, RIS, som 
beslutades om på förra mötet är ett bra sätt att stötta klubbarna. Vidare beslutade 
UtstK att förbereda ett utskick till klubbar och certifierade utställningsarrangörer, CUA, 
med samlad information om förändringar i regler och tips om var relevant information 
finns. 
UtstK beslutade att genomföra digital föreläsning för utställningsansvariga i klubbar 
samt CUA när det kan vara aktuellt. UtstK uppdrog till Viktoria Engström, Birgitta 
Bernhed och sekreteraren att förbereda och sammanställa material så det sedan med 
kort varsel är lätt att arrangera föreläsningen.   
 
b) Antalet utställningar 
Birgitta Bernhed redovisade från de samtal hon haft med ett antal specialklubbar 
gällande deras utställningsprogram och antal utställningar. Det hade varit bra samtal, 
och Birgitta väntar återkoppling från några klubbar. 
UtstK noterade informationen. 
 
c) Skrivelse i KSS-protokollet Efter Coronapausen 
En skrivelse från en ledamot i Kommittén för Samsyn och exteriör sundhet, KSS, med 
funderingar kring utställningsverksamheten efter pandemipausen fanns för kännedom. 
UtstK diskuterade skrivelsen och noterade intressanta tankar. 
 
 
§ 40 Regelrevidering, championatregler och särbestämmelser 
SKKs championatregler och särbestämmelser ska fastställas för en ny femårig 
låsningsperiod från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2026. 
Samtliga special- och verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar har beretts 
tillfälle att fram till den 1 januari 2021 ansöka om förändringar av dessa regler. 
 
a) Kjell Svensson redovisade följande klubbars revideringsförslag vilka hanterats av SKK 

Prov- och tävlingskommitté, PtK, respektive Jakthundskommitté, JhK. 
 
 Svenska Beagleklubben, SBIK - UtstK beslöt att bifalla JhKs tillstyrkan.  
 Ras och Avelsföreningen för Cane Corso, RACC - UtstK beslutade att bifalla PtKs 

tillstyrkan.  
 Svenska Porcelaineklubben, SPOK - UtstK beslöt att bifalla JhKs tillstyrkan. 
 Svenska Leonbergerklubben, SLBK - UtstK beslutade att bifalla PtKs tillstyrkan. 
 Svenska Molosser- och Herdehundklubben, SMHK - UtstK beslutade att bifalla PtKs 

avstyrkan, vilket innebär ett avslag på klubbens ansökan om att införa ett tilläggskrav 
på genomförd BPH för SE UCh gällande raserna pyreneisk mastiff, broholmer och 
maremmano abruzzese. Detta med anledning av att den gällande principen är att ett 
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tilläggskrav ska vara en merit från ett rasspecifikt arbetsprov för rasen vilket BPH inte 
är. UtstK uttalade dock en förståelse för specialklubbens vilja att arbeta med rasernas 
mentalitet och beslutade att skicka vidare klubbens önskemål till kommittén för 
hundars mentalitet, KHM, för vidare beredning inför framtida regelrevideringar eller på 
annat sätt gå specialklubben till mötes. 

 Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, SSDV - UtstK beslöt att bifalla 
JhKs tillstyrkan. 

 Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK - UtstK beslöt att bifalla JhKs tillstyrkan. 
 Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar, SKF - UtstK beslöt att bifalla JhKs 

tillstyrkan. 
 Svenska Brukshundklubben, SBK - UtstK beslutade att bifalla PtKs tillstyrkan. 

 
UtstK beslut om bifall är i enlighet med PtKs tillstyrkan i protokoll nr 1-2021 § 10, 

respektive JhKs tillstyrkan i protokoll nr 2-2021 § 22. 
 
b) Kjell Svensson redovisade följande klubbars revideringsförslag vilka hanteras direkt av 

UtstK. 
Svenska Brukshundklubben, SBK 

Ansökan om olika meritnivåer för att ta emot certifikat på utställning och deltagande i 
bruksklass för australian cattledog, australian shepherd, chodský pes, collie, vit 
herdehund och rysk svart terrier.  
UtstK avslår ansökan. I nuläget finns för vissa raser krav på arbetsmerit för att ta emot 
certifikat och att delta i bruks-/ jaktklass, samt krav på ytterligare merit för svenskt 
utställningschampionat. Att särskilja kraven för att ta emot certifikat och deltagande i 
bruksklass för några raser är inte förenligt med den övergripande målsättningen att 
undvika att komplicera reglerna ytterligare. 
UtstK återremitterar frågan till SBK att bestämma vilken meritnivå som ska gälla för 
erhållande av certifikat och deltagande i bruksklass för aktuella raser. 
 
Ansökan om att införa provmerit för att ta emot certifikat på utställning för australian 
cattledog, australian shepherd, chodský pes, collie, vit herdehund, hollandse 
hedershond och rysk svart terrier. 
UtstK bifaller ansökan. 
 
Svenska Grand Danois Klubben, SGDK 
Ansökan om separata BIR för gul och tigrerad, svart och harlekin, samt blå, alltså tre 
separata BIR för rasen. 
UtstK bifaller ansökan. 
 
 
§ 41 Kennelfullmäktige, KF 
a) Motioner 
De motioner som lämnats till KF och ska beredas av UtstK fanns för genomgång. UtstK 
diskuterade motionerna ingående och enades om förslag på svar att lämna till CS. 
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b) Verksamhetsplan och budget 2022-2023 
UtstK diskuterade verksamhetsplan inför kommande period. 
UtstK uppdrog till sekreteraren att sammanställa ett förslag på verksamhetsplan och 
budget som sedan skickas ut för påseende av kommittén.  
 
 
§ 42 Utbildningar 
a) Enkät om certifierad utställningsarrangör, CUA 
Madeleine Bäckman och Kerstin Eklund redovisade resultatet av den enkät som UtstK 
skickat till klubbar med frågor om CUA. 237 svar hade inkommit och många hade 
lämnat kommentarer som UtstK tar till sig. Enkäten visar att många vill ha kvar CUA-
utbildningen. 
Arbetsgruppens förslag är att bilda en grupp bestående av ca fem personer som dels är 
handledare och dels ansvarar för att uppdatera utbildningsmaterialet. 
 
UtstK beslutade enligt förslaget, samt att Birgitta Bernhed, som är handledare för CUA, 
ska ingå i gruppen och vara sammankallande. Några förslag på personer att ingå i 
gruppen fanns, och UtstK beslutade att tillfråga dem. Birgitta uppdrogs att tillsammans 
med dem hitta ytterligare någon eller några lämpliga personer att ingå i gruppen. 
UtstK tackar de handledare för CUA som gjort ett fantastiskt arbete under åren och 
avser kunna ta del av deras kompetens vid behov framöver. 
 
b) Funktionärsutbildning 
Genomgången av CUA-enkäten i punkten ovan visar att det finns ett intresse för en 
funktionärsutbildning i klubbarna. Arbetsgruppen för funktionärsutbildningen, 
bestående av Viktoria Engström, Birgitta Bernhed, Kerstin Eklund och Madeleine 
Bäckman tar del av enkätmaterialet och presenterar förslag på upplägg för 
funktionärsutbildningen på ett kommande möte. 
 
 
§ 43 Ringsekreterarärenden 
För kännedom fanns det nyhetsbrev som skickats till alla ringsekreterare i mars. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 44 Junior handling 
Minnesanteckningar från Handlingkommitténs möten den 17 februari och den 29 mars 
fanns för kännedom. 
UtstK tog del av dem och tackade för informationen. 
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§ 45 Inkomna skrivelser  
a) Yttrande SBK 
För kännedom fanns yttrande från SBK till den skrivelse som UtstK tagit emot till förra 
mötet från Svenska Boxerklubben, Svenska Australian Cattledogklubben och Svenska 
Chodský Pesklubben. Ärendet hanteras av CS. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 46 Ledamöternas uppdrag 
Listan över ledamöternas uppdrag gicks igenom och uppdaterades. 

 

 
§ 47 Redovisning av VU-beslut 
a) Ändring av godkänd utställning 

16 april godkänt ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om att ställa in 
sin utställning i Mantorp den 25 september 2021. 
 

16 februari godkänt ansökan från Södra Norrbottens Kennelklubb om att ställa in sin 
utställning i Piteå den 21-23 maj 2021. 
 

16 februari godkänt ansökan från Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg ansöker om 
att flytta sin utställning den 15 maj i Vadstena till den 29 augusti i Vårgårda 2021. 
 

17 februari godkänt ansökan från Svenska Spets- och Urhundklubben om att flytta 
utställningen för Lundehundsällskapet från den 22 maj till den 28 augusti 2021 i 
Gottlåsa, Växjö. 
 

22 februari godkänt ansökan från Svenska Spets- och Urhundklubben om att flytta 
Shiba-No-Kais utställning i Leksand från den 5 juni till den 4 september 2021. 
 

25 februari godkänt ansökan från Svenska Polarhundklubben om att flytta sin 
utställning i Degeberga från den 24 april till den 18 september, samt att flytta 
utställningen för samojed i Degeberga från den 25 april till den 19 september. 
 

23 februari godkänt ansökan från Svenska Molosser och Herdehundklubben om att 
byta plats och datum för nedanstående utställningar: 
Lidköping 1 maj flytt till Ljungskile 21 augusti 
Södertälje 13 maj flytt till 28 augusti Södertälje 

Klubben för gårds- och boskapsvaktare från Borås 3 juli till Malmö 18 september 
 

23 februari godkänt ansökan från Svenska Grand Danoisklubben om att byta datum för 
sin utställning i Södertälje från den 13 maj till den 28 augusti. 
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25 februari godkänt ansökan från Svenska Dreverklubben ansöker om att byta datum 
för sin utställning i Motala från den 29 maj till den 10 juli 2021. 
 

25 februari godkänt ansökan från Specialklubben för Västgötaspets att byta datum för 
sin utställning i Ljungskile från den 28 augusti till den 21 augusti. 
 

25 februari godkänt ansökan från Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel om att 
flytta inställd utställning i Upplands Väsby den 30 januari 2021 till den 28 augusti 2021 
i Bjursås. 
 

20 april godkänt ansökan från Västerbottens Kennelklubb om att ställa in sin 
utställning i Vännäs den 18-20 juni 2021. 
 

20 april godkänt ansökan från Hallands Kennelklubb om att ställa in sina utställningar i 
Tvååker den 8 och 9 juli 2021. 
 

4 mars godkänt ansökan från Svenska Terrierklubben om att ställa in sin utställning för 
Cairnterrierklubben den 11 juli 2021 i Tyringe. 
 

12 mars godkänt ansökan från Södra Älvsborgs Kennelklubb om att ställa in sin 
utställning i Borås den 2-4 juli 2021. 
 

11 mars godkänt ansökan från Svenska Spaniel och Retieverklubben om att byta 
datum och plats för Labrador Retrieverklubbens utställning från den 23 maj i Ulriksdal, 
Solna, till den 11 september i Skokloster. 
 

16 mars godkänt ansökan från Uppsala Läns Kennelklubb om att ställa in sin utställning 
i Gimo den 29-30 maj 2021, samt om att ändra status på sin utställning i Gimo den11-
12 september 2021 från nationell till Nordic. 
 

16 mars godkänt ansökan från Svenska Kooikerhondjeklubben om att flytta sin 
utställning i Gimo den 29 maj 2021 till samma plats den 29 maj 2022. 
 

16 mars godkänt ansökan från Hälsinglands Kennelklubb om att ställa in sin utställning 
i Alfta den 3-4 juli 2021. 
 

16 mars godkänt ansökan från Svenska Dvärghundsklubben om att flytta Svenska 
Griffon Sektionens utställning från Tvååker den 11 juli till Backamo, Ljungskile, den 21 
augusti 2021. 
 

16 mars godkänt ansökan från Östergötlands Kennelklubb om att ställa in sin 
utställning den 14-15 augusti 2021. 
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24 mars godkänt ansökan från Svenska Terrierklubben om att flytta utställningen för 
Rasklubben för släthårig foxterrier från den 30 maj 2021 i Gränna till den 28 maj 2022 i 
Tånga Hed. 
 

23 mars godkänt ansökan från Östergötlands Kennelklubb om att ställa in sin 
utställning den 14-15 augusti 2021. 
 

29 mars godkänt ansökan från Norra Norrbottens Kennelklubb om att ställa in sin 
internationella utställning i Gällivare den 2-4 juli 2021. 
 

31 mars godkänt ansökan från Stockholms Kennelklubb om att ställa in sina 
utställningar i Märsta den 23, 24 och 25 juli 2021. 
 

3 april godkänt ansökan från Södra Norrbottens Kennelklubb ansöker om att ställa in 
sin utställning i Piteå den 16-18 juli 2021. 
 

6 april godkänt ansökan från Södermanlands Kennelklubb ansöker om att byta status 
från nationell till Nordic på sin utställning i Eskilstuna den 14-15 augusti 2021. 
 

7 april godkänt ansökan från Svenska Dvärghundsklubben om att byta datum för 
Papillon Ringens utställning i Haninge 2021 från den 2 oktober till den 11 september. 
 

7 april godkänt ansökan från Specialklubben för Shih-Tzu om att flytta sina 
utställningar i Sala den 26 och 27 feb 2022 till samma datum i Eskilstuna. 
 

13 april godkänt ansökan från Värmlands Kennelklubb om att ställa in sin utställning i 
Ransäter den 31 juli -1 augusti 2021. 
 

15 april godkänt ansökan från Örebro Läns Kennelklubb om att ställa in sin utställning i 
Askersund den 7-8 augusti 2021. 
 

16 april godkänt ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om att ställa in 
sin utställning i Mantorp den 25 september 2021. 
 

20 april godkänt ansökan från Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige om att 
ställa in sina utställningar i Karlstad 8 augusti och i Röstånga 12 september 2021. 
 
b) Övrigt 
17 februari godkänt ansökan från Gotlands Taxklubb om att endast ta emot hundar 
från Gotland till sin utställning den 15 maj. Beslutet grundar sig i samma resonemang 
som när frågan hanterades på UtstK möte 6-2020 § 115, att det på grund av pandemin 
kan vara lämpligt att begränsa deltagarna geografiskt. Om klubb väljer att göra så ska 
det gälla alla utställare som anmäler till utställningen. 
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§ 48 Nya raser/rasnamn 
Ingen information fanns. 

 

 

§ 49 Information från FCI 
a) För kännedom fanns: 

- Information om European Section Show i Budapest 2021 
- Information om World Dog Show i Sao Paolo 2022 
- Statistik över internationella titlar och tävlingar 2020 
- Beslut från FCI General Committee den 19 och 22 februari 2021 
- Information om regler kring att byta datum för internationella utställningar 
- Information om möjlighet för domare att göra sin kontaktinformation synlig i 

FCI Judges Directory 
UtstK noterade informationen. 
 
b) För kännedom fanns cirkulär:  
- 30/2020 med bilagor. Information från FCI om utredning av hälsostatus för 

brakycefala raser. 
- 1/2021 Information om att endast använda nationella domare på internationella 

utställningar 
-  7/2021 Bulgarisk domares avstängning är avslutad 
- 8/2021 Uteslutna medlemmar i Algeriet 
- 10/2021 Schweizisk domare avstängd 
- 15/2021 Utesluten rasklubb i Brasilien 
- 17/2021 Klubbar inte längre associerade till Bulgariska kennelklubben 
UtstK noterade informationen. 
 

 
§ 50 Övriga frågor 
a) För kännedom fanns en anmälan UtstK lämnat till Disciplinnämnden. 
 
b) För kännedom fanns information och sammanställningar om SRD som skickats från 

KSS till domare. 
 
 
§ 51 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
UtstK beslutade att § 38 a) och § 42 a) inte får offentliggöras innan protokollet är 
justerat. 
 
 
§ 52 Kommande möten 
Kommande möten är den 8 juni, 15-16 september, och 2 november.  
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§ 53 Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade och tackade för mötet. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet     
Jenny Damgren 
 
 
 
Justeras:     Justeras: 
 
Maritha Östlund-Holmsten  Bo Wiberg 
 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


