UTDRAG UR;
SKK/PtK nr 2-2014
2014-10-01
§ 30-53
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och tävlings-kommitté
/PtK, på SKKs kansli 2014-10-01.
§ 39 Protokoll/Information från NKU
NKU Mästerskap
-Nordiska Mästerskap i Lydnad ska detta år arrangeras i Sverige, vilket kommer att ske i
anslutning till Stockholm Hundmässa den 13-14 december. Informerade sekreteraren att
samtliga länder nu har inkommit med information om sina respektive
domarrepresentanter. Svensk domarrepresentant är Barbro Kamleitner.
I anslutning till mästerskapet kommer NKUs Lydnadskommitté att ha ett möte.
§ 40 FCI IPO VM 2014
FCI IPO VM genomfördes i Malmö 8-14 september med Svenska Brukshundklubben som
ansvariga och teknisk arrangör. SKKs ledamot i FCI Utility Dogs Commission Ionie
Oskarson samt PtKs sekreterare har varit engagerade i förberedelser samt
genomförandet. Deltagare kom från 36 nationer med 124 faktiska startande.

UTDRAG UR;
SKK/KHM nr 5-2014
2014-11-11
§ 76 - § 95
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2014-11-11.
§ 82 BPH - Rapporter från arbetsgrupper
Rekryteringsgruppen
Ken Lundahl föredrog arbetsgruppens pågående arbete med att rekrytera nya arrangörer
för BPH. Arbetsgruppen har samtalat med klubbar och privata aktörer vilket har
resulterat i att Hallands Kennelklubb, Mönsterås Brukshundklubb och Svenska
Vorstehklubben i Kiruna har visat intresse för att bli nya arrangörer av BPH.
Hallands Kennelklubb hade kommit långt i sin planering med att starta upp BPH och det
förelåg ett förslag att utse klubben till arrangör av BPH. Arrangören avser att under en
övergångstid använda funktionärer från Svenska Terrierklubben och från Västra
Kennelklubben.
KHM tillstyrkte förslaget och beslutade att välkomna Hallands Kennelklubb som ny
arrangör av BPH. Beslutet justerades omedelbart.
Arbetsgruppen för BPH-film
Arbetsgruppen rapporterade att produktionen går framåt. SKKs marknadsavdelning har
tillsammans med Åsa Lindholm en del skapande kvar men filmens stomme är klar.
Arbetsgruppen för funktionärsvård
Liz-Beth Liljeqvist har sammanställt tankar kring ett arbetssätt för arbetsgruppen att
jobba efter och kommer att sammanställa dessa och skicka ut till ledamöterna efter
mötet.
Som ett led i att värna om de värdefulla BPH-funktionärerna kommer västar att tas fram
till verksamma beskrivare och testledare. Kommittén förevisades prototyper av västarna.
Ken Lundahl uppdrogs att, i samarbete med SKKs kansli, arbeta vidare med att utveckla
västarna för att en beställning ska kunna göras i början av 2015 med mål att västar ska
kunna distribueras under första halvan av 2015.
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§ 91 Information från ledamöter och övriga
Helena Frögéli informerade om att BPH numer finns upptaget som ett steg i
värderingsnormen som tillämpas vid SKKs värdering av hund.
Ulf Uddman informerade även KHM om att inga stora it-investeringar i BPH kommer att
göras under de närmaste åren och att den stora satsningen på onlineregistrering av
valpar kommer att ta mycket resurser. BPH har tidigare tilldelats mycket av SKKs itresurser.

UTDRAG UR;
SKK/AK nr 6-2014
2014-11-19
§ 110 - § 130
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,
2014-11-19.
§ 113 Föregående protokoll
Protokoll nr 5-2014 från AKs sammanträde 2014-10-02 förelåg.
AK konstaterade att § 80 gällande DNA-tester är mycket viktig och att det är viktigt att
sprida information om SKKs syn på, samt policy för DNA-tester till special- och
rasklubbar så snart som möjligt.
Gällande § 95 b) vill Avelskommittén, på förekommen anledning, förtydliga att
förändringen avseende hälsoprogram för HD för storpudel är gällande från beslutsdatum.
Efter ovan noteringar lades protokollet till handlingarna.
§ 116 Skrivelser från Svenska Pudelklubben
a) Önskemål om registreringsförbud för pudlar där något föräldradjur är flerfärgat
AK hade mottagit en skrivelse från Svenska Pudelklubben innehållande en begäran om
att SKK ska införa registreringsförbud för pudlar efter flerfärgat föräldradjur samt
registreringsförbud för importerade flerfärgade pudlar.
En liknande begäran från klubben har tidigare behandlats av AK under 2013 och även vid
tidigare tillfälle och kommittén konstaterade återigen att färg idag inte är ett skäl till
avelsförbud.
SKK/AK och SKKs registreringsavdelning har sedan tidigare konstaterat att
tillförlitligheten i hundens registrerade färg och överensstämmelsen med hundens
genotyp inte är tillräcklig för att basera ett regelverk rörande avel på dessa uppgifter.
Inom många raser ändras dessutom standarden över tid och nya färger kan tillkomma
eller bli otillåtna. SKK har inte möjlighet att för samtliga raser säkerställa att X, ej
godkänd färg, läggs in på hundar där en färg blir otillåten.
Det är upp till domarkåren att på utställning avgöra om hunden har standardenlig färg
enligt aktuell standard.
Avelsförbud enligt SKKs policy och registreringsregler kan, mot bakgrund av
ovanstående, inte användas som metod att stoppa förändringar avseende önskvärda
färger hos raser som uppstår över tid.
Sammanfattningsvis kan SKKs färgangivelser i stamtavlan användas av uppfödarna som
en information som i de flesta fall är korrekt. För att minska problemen med oönskade
färger eller färgkombinationer i pudelpopulationen är information och rådgivning till
uppfödarna av största vikt.
AK ansåg därmed skrivelsen besvarad och lade den till handlingarna.
b) Registreringsregler för pudel
Klubben hade även inkommit med en skrivelse innehållande observationer och förslag
gällande registreringsreglerna för framförallt pudel.
Pudelklubbens skrivelse innehöll även önskemål om redaktionella ändringar. AK tackade
för de inkomna synpunkterna, konstaterade att man inte kommer att göra några
ändringar innan den stundande regelöversynen och kommer att vidarebefordra klubbens
förslag till arbetsgruppen för regelöversyn.
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§ 117 Diskussion om spärrar i Köpa Hund för allvarliga sjukdomar med oklar
arvsgång
Kommittén diskuterade hur allvarliga sjukdomar som renal dysplasi, RD, hanteras i SKKs
webbtjänst Köpa Hund. Den typen av sjukdomar som, likt RD, ännu inte har en fastställd
arvsgång är svåra att hantera i vissa avseenden. AK ser fram emot att föra en dialog
gällande Köpa Hund med SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté som är ytterst
ansvarig för den webbtjänsten. Inför vidare diskussioner kommer Helena Skarp att
kontakta berörda klubbar för att skapa sig en bild av hur rasklubbarna arbetar med
sjukdomen.
AK fastslog att man ser framemot en fördjupad diskussion kring Köpa Hund.
§ 120 Utbildning
a) Utvärdering av grundutbildningen för avelsfunktionärer 18-19 oktober 2014
AK gick igenom den sammanställda utvärderingen efter höstens grundutbildning för
avelsfunktionärer. Kommittén kunde konstatera att det överlag var mycket positiv
feedback som framfördes. Idéer inför nästa års utbildning kommer att bollas mellan
kursledningen och AK.
AK ägnade tid åt att diskutera hur man kan förbättra spridningen av de kunskaper som
kommittén vill nå ut med till klubbar, uppfödare och hundägare. I framtiden skulle det
kunna vara aktuellt med en webbplattform för avelsfunktionärer för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte och för kvalitetssäkring.
b) Temautbildningen 21-22 mars
AK gick igenom den inbjudan och det faktablad som gått ut till klubbar och finns på SKKs
webbplats inför Temautbildningen i mars. Temat för utbildningen är ”Utvärdering av RAS
och hälsoprogram, hur gör man?”
Förutom representanter ur avelskommittén och från SKKs kansli är Kommittén för
hundars mentalitet tillfrågad om att medverka under mentalitetsbiten.
Exempel på aktuella ämnen är hälsoprogram baserade på DNA-tester, att ansöka om att
införa hälsoprogram, skillnaderna mellan de olika nivåerna på hälsoprogrammen och är
avelsrekommendationer inom klubben att föredra framför hälsoprogram?
AK konstaterade att vårens temautbildning kommer att bli intressant och kommittén
kommer att följa arbetsgruppens rapporter med stort intresse.
§ 124 Rapporter från ledamöter och adjungerade
Sofia Malm informerade även om pågående förstudier inom SKK avseende skapandet av
”Mina sidor” samt ”SKK Infobank”.
Åsa Lindholm ägnar mycket tid åt att färdigställa ”Uppfödarboken” som beräknas vara
klar efter årsskiftet.

UTDRAG UR;
SKK/UKK nr 5-2014
2014-11-26
§ 97-118
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
kennelkonsulentkommitté onsdag 2014-11-26.
§ 101 Information från SKKs VD/Chefsjurist
Agneta Lönn
Uttolkningen av SKKs grundregler del 3 är klar och kommittén har tagit del av denna,
uttolkningarna publiceras i Hundsport special samt kommer också läggas ut på SKKs
hemsida.
Förslag på vissa ändringar i SKKs Köpeavtal förelåg, kommittén beslutade att ta beslut
per capsulam gällande detta, ledamöterna meddelar sina åsikter till Agneta Lönn senast 3
december.
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Kommittén beslöt att ta upp frågor gällande delägarskap, navelbråck samt försäljning på
prov på nästkommande möte.
Det har anställts en ny medarbetare på SKKs Juridiska avdelning, Josefin Rydberg
kommer att arbeta som sekreterare i SKKs Disciplinnämnd samt i SKKs juridiska
rådgivning.
§ 103 UKKs delegeringsordning
I UKKs delegeringsordning kan man utläsa: ”I samverkan med UK utveckla digitala
kurser där så är lämpligt inom kommitténs ansvarsområde.” som ett led i detta utsågs
vid UKK möte 4 2014 Ulla Eckerberg och Monika Åkesson att vara representanter från
UKK gällande detta, de har gjort en förstudie som UKK uppdrar Ulla Eckerberg att i
utvalda stycken delge UKs arbetsgrupp i frågan. Ulla Eckerberg kommer även att vara
UKKs kontaktperson gällande utbildningen.
Kjell Svensson chef över SKKs Utbildningsavdelning ansluter och informerar om SKKs
utbildningsavdelning som är i startgroparna för den nya uppfödarutbildningen, både UK
som UKK har del i utvecklingen som ska baseras på SKK nya bok ”Hunduppfödning i teori
och praktik”, Kjell redogjorde för det uppstartsarbete som UK gjort och hur det är
planerat att fortskrida.
§ 108 Grundregelärenden
Täta kullar
G112/14
Pudel
Tikägaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
tikägaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.

UTDRAG UR;
SKK/FK nr 6-2014
2014-12-16
§ 94-111
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
tisdag 2014-12-16 på Barkaby Gård.
§99 Rapporter
a) Ordförandes rapport
Ordförande Per-Inge Johansson rapporterar inledningsvis att kommitténs sekreterare
kommer att vara handledare för den pilotgrupp som ska genomgå en distansutbildning i
föreningsteknik under våren.
SKKs Centralstyrelse har fört en diskussion kring regelverk för verksamhetsklubbar och
vägar för att hantera konkurrens från privata företag och därvid givit kommittén
uppdraget att utreda frågorna vidare. (Se även §§ 105 e och 107 a)
Stockholm Hundmässa kommer 2016 och 2017 att bli en dubbelutställning då
Stockholms Kennelklubb kommer att arrangera sin egen utställning på
Stockholmsmässan under fredagen.
b) SKKs VD Ulf Uddman
Agilityklubben tar över sin verksamhet vid årsskiftet och kommer då att ha ett eget
kapital på en knapp miljon kronor. Klubben kommer under första delen av året engagera
en kanslist från SKKs kansli men själv stå för denna kostnad, därefter kommer en egen
kanslist rekryteras till klubben. Agilityverksamheten har under det gångna året ökat med
närmare 10 % räknat i antalet starter.
Den parlamentariska situationen innebär att det påverkansarbete som pågår vad gäller
lagstiftningsfrågor fått läggas på is tillsvidare. Istället har vissa beslut rörande SKKs
standardavtal vid köp av hund prioriterats.
SKKs centralstyrelse kommer vid Kennelfullmäktige begära möjlighet att tilldela
tillträdesförbud för längre tidsperiod än den nuvarande (ett år).
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c) SKKs chefsjurist Agneta Lönn rapporterar att det pågår en större översyn av villkoren i
SKKs köpeavtal.
d) Thomas Uneholt - Rapporterar att Stockholms Kennelklubb under en längre tid har
haft problem med att få sin internationella utställning att gå ihop. Senast gjordes ett
försök med att hålla utställningen på Kistamässan, vilket inte fungerade ekonomiskt. Det
kommer med anledning av detta att göras ett försök att hålla utställningen i samband
med Stockholm Hundmässa under 2016 och 2017.
f) Helena Nyberg - Rapporterar att medlemsantalet i länsklubbarna fortsätter sjunka och
i dagsläget är tre procent lägre än föregående år. En analys av läget är under
framtagande på kansliet.
Rapporterar vidare om olika projekt som planeras på avdelningen, däribland
valpregistrering online. För att kunna använda tjänsten krävs medlemskap i en klubb
vars medlemshantering administreras av kansliet.
Förstudien över ”Mina sidor” är klar och funktionen kommer delvis starta
under 2015.
§ 105 Projekt/Uppdrag
a) Utbildning i föreningsteknik i Umeå
Nytt förslag på datum för utbildning i föreningsteknik i norra Sverige är den 14 mars i
Umeå. Offertförfrågan har gått ut till Scandic Syd i Umeå.
b) Utbildning i föreningsteknik i Örebro. Föreligger offert från Scandic Väst avseende
lokal för utbildning i föreningsteknik söndagen den 8 mars.
Kommittén beslutar att bekräfta offerten och att Thomas Uneholt, Anso Petterson,
Per-Inge Johansson och sekreteraren deltar för Föreningskommitténs räkning.

UTDRAG UR;
SKK/SRD-K nr 4-2014
2014-12-17
§ 58 - § 77
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda
domaranvisningar, SRD-K, tisdagen den 17 december 2014.
§ 68 Ögonmaterial ”Hundars ögonhälsa”
SRD-K hade i början av 2014 glädjen att ta del av en föredragning av Berit Wallin
Håkansson inom ämnet hundögats adnexa. Nu förevisades kommittén hela det gedigna
skriftliga material som är en slutprodukt skapad av Berit Wallin Håkansson för SKKs
räkning innehållande text och bild som visar den ögonproblematik som företrädesvis
drabbar vissa raser. Materialet ska så småningom göras tillgängligt för bland annat
exteriördomare.
SRD-K uttalade ett starkt önskemål om att adnexa-projektet ska erhålla ekonomiska
medel för att möjliggöra en översättning av materialet till engelska och på så sätt öka
den internationella tillgängligheten. Kommittén ser gärna att översättningen sker så
snart det är möjligt då materialets innehåll är mycket viktigt.
För att textens innehåll ska komma till sin rätt som utbildningsmaterial önskar SRD-K att
bilder och beskrivning av önskvärd ögonform och adnexa ska presenteras.
§ 69 SRD-/BSI-statistik 2009-2014
SRD-K gick igenom de nuvarande rutinerna för hantering av SRD/BSI samt statistik över
inkomna rapporter från domare mellan år 2009 och 2014.
Kommittén konstaterade att det krävs kontinuerlig hantering och uppföljning för att
kunna utvärdera verktyget. Att sprida informationen är väldigt viktigt och att
tillhandahålla ett bra och lättläst material. SRD-K planerar att skicka SRD-/BSI-material
till en större målgrupp än vad som var beslutat från början. Det finns behov att trycka
upp fler broschyrer för att sprida bland ringsekreterare, veterinärer med flera. SKKs
kansli uppdrogs att sköta beställningen av tryckt material.
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