UTDRAG UR;
SKK/KHM nr 1-2015
2015-01-19
§ 1 - § 30
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2015-01-19.
§ 4 Föregående protokoll
I § 91 informerade Ulf Uddman om att inga IT-investeringar i BPH kommer att göras
under de närmaste åren då omfattande resurser läggs på andra delar i verksamheten.
Kommittén önskade förtydliga att vissa mindre justeringar, till följd av den kommande
utvärderingen av BPH, kommer att genomföras och förmodligen kräva mindre ITresurser. Ulf Uddman tydliggjorde att arbeten som inkluderar IT-resurser under en kort
period kommer att vara möjliga medan övriga kommer att få vänta till 2017 för
verkställande.
Curt Blixt påpekade dock att de förändringar som behöver göras till följd av den
planlagda utvärderingen av BPH inkluderade redan från början en del IT-resurser och bör
därför ha funnits med i IT-planen redan innan det nuvarande beställningsstoppet
inträdde.
§ 8 Rapporter från ledamöter och adjungerade
Cilla Hamfelt rapporterade att utbildningen ”Hundens beteende” har startat och 8
handledare leder varsin grupp på 10-15 deltagare. Ett stort engagemang upplevs från
både handledarna och deltagarna. Handledarna hade innan kursstart genomgått en
handledarutbildning innehållande bland annat gruppdynamik och lärande om själva
webbplattformen PingPong.
Vidare informerade Cilla Hamfelt om att det pågår ett projekt att ta fram en
uppfödarutbildning både som studiecirkel och i PingPong
Ulf Uddman rapporterade att SKK slutit ett nytt avtal med PingPong avseende nyttjande
av webbplattformen och andra verktyg för utbildning och kvalitetssäkring. Han
informerade även om att ett forskningsseminarium där företrädesvis forskare som fått
medel ut SKKs och Agrias forskningsfond kommer att presentera sin forskning.
Seminariet kommer att äga rum norr om Stockholm den 21-22 november 2015 och
kommittén är välkommen att närvara. Några forskningsprojekt har rymt ämnena
mentalitet och beteende.
Åsa Lindholm meddelade att Uppfödarboken beräknas vara färdigtryckt under februari
månad.
Katja Nilsson berättade att hon under hösten 2014 gjorde de första indexskattningarna
för ett antal raser. Under våren ska hon färdigställa skattningarna, skriva en rapport
samt en populärvetenskaplig artikel om det framkomna resultatet. KHM konstaterade
att det är positivt att man efter tre år med beskrivningen kommer att kunna leverera de
första resultaten och påvisa användbarheten med BPH.
Stefan Björkman informerade om att han, och även Maritha Östlund Holmsten, varit på
SBK/Utskottet avel och hälsas mentalkonferens under föregående helg där bland annat
revideringen av SBKs mentaltest diskuterades.
Från det pågående ”terminologiprojektet” rapporterade Stefan Björkman att ett
arbetsmöte har ägt rum inför det stundande rundabordssamtalet den 29 mars med
externa mentalitetskunniga personerna. Till marsmötet är Pekka Olson tillfrågad att vara
moderator. Ett ytterligare förberedande möte är planerat till den 29 januari 2015.
§ 11 Revidering av regler för BPH
KHM har tidigare under 2014 givit Brith Andersson i uppdrag att hålla ihop
regelrevideringen avseende regler för BPH. Kommittén vill nu förtydliga att det uppdraget
innefattar att Brith Andersson ser över att den allmänna delen i regler för BPH
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överensstämmer med allmänna regler för övrig prov- och tävlingsverksamhet. Gällande
den verksamhetsspecifika delen i regelverket, till exempel momenten och
genomförandet, är det KHM som måste ansvara för översynen.
KHM uppdrog till Ken Lundahl, Curt Blixt, Helena Frögéli och Brith Andersson att se över
reglerna för BPH och presentera ett förslag på kommitténs sista möte 2015.
§ 12 Nyhetsbrev
Det första nyhetsbrevet för 2015 ska snart skickas ut och Anna Qvarfort kommer att
kalla arbetsgruppen till möte inom kort. Kommittén diskuterade ämnen som bör finnas
med i nyhetsbrevet.
§ 23 Intygsskrivning
På förekommen anledning uttalade KHM att BPH-beskrivare inte ska nyttjas till att göra
skriftliga uttalanden gällande specifika hundars beteende utöver den information som ges
vid beskrivningstillfället. Beskrivare ska inte uttala sig om en hunds lämplighet för avel
eller liknande.
§ 24 Förslag till fortsatt utvärdering av BPH
KHM förevisades ett förslag till utvärderingsplan för BPH för 2015 och 2016. Under 2016
ska en utvärdering avseende BPH göras och Björn Forkman har tillfrågats att genomföra
den. För att få en uppskattning av vilken arbetsinsats som krävs och vilken kostnad det
rör sig om ska KHM precisera uppdraget till Björn Forkman.
KHM uppdrog till Curt Blixt att ta fram information och ett förslag till
uppdragsbeställning och presentera på nästkommande möte. Kommittén avser att skicka
en tydligare beskrivning av uppdraget till Björn Forkman efter KHMs möte i mars.
§ 25 Förslag till premiering i samband med BPH
KHM tog del av ett föreslaget premieringssystem för BPH. Syftet är att hjälpa uppfödare
att motivera sina valpköpare att delta på BPH när hunden blivit minst 12 månader.
Kommittén gick igenom förslaget som bland annat innebar erhållande av diplom och
”diplomknapp” för hemsidan till uppfödare som fött upp ett visst antal BPH-beskrivna
hundar.
Förslaget skulle innebära ökad administration för SKKs kansli och KHM uppdrog till Ulf
Uddman att ta upp frågan med kansliets berörda avdelningar och återrapportera till
kommittén på nästkommande möte.

UTDRAG UR;
SKK/UKK nr 1-2015
2015-01-24
§ 1-24
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och
kennelkonsulentkommitté lördag 2015-01-24.
§ 3 Föregående protokoll
§ 102 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Förelåg förslag på ändringar i SKKs Köpeavtal samt Köpeavtal med bibehållen avelsrätt
samt mall på en icke obligatorisk bilaga, kommittén förde en lång diskussion gällande
ändringarna, UKK beslutade att synpunkter ska inhämtas från SKKs Avelskommitté vad
berör deras del i avtalen. Sista datum för att använda de gamla avtalen ska vara 31
december 2015.
På UKKs möte 5 2014 förelåg frågor gällande delägarskap för hane, navelbråck samt
försäljning på prov, frågorna bordlades vid det mötet för att behandlas på aktuellt möte.
Delägarskap hane
Både UKK som SKKs Juridiska avdelning ser exempel på att en del av dessa avtal inte
uppfyller kraven på att det ska vara mellan två jämbördiga parter utan att de används
som förtäckta fodervärdsavtal utan tak för varken antal parningar eller ålder på hunden,
2

det finns även avtal där ena parten tjänar mer på avtalet än den andre. UKK anser att
detta inte var ändamålet när man gjorde uttalandet i UKK protokoll 1 2009 §6, UKK
beslutade därför att detta uttalande inte längre gäller och att från och med
1 mars 2015 är det inte längre är i enlighet med SKK att mellan uppfödare och
konsument teckna andra avtal gällande försäljning/bibehållen avelsrätt av hund än:
Köpeavtal för hund, Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt samt Fodervärdsavtal.
Mellan två uppfödare (näringsidkare) finns möjligheten till delägarskapsavtal för hane
kvar. SKKS chefsjurist Agneta Lönn uppdrogs att titta på hur ett delägarskapsavtal
mellan näringsidkare kan se ut och därefter presentera förslaget för UKK.
Navelbråck
SKK har sedan tidigare haft rekommendationen att uppfödaren ska ersätta köpare för
eventuell nödvändig bråckoperation. Kommittén diskuterade frågan ingående och
uttalade att om köparen fått tydlig information om att hunden är behäftad med ett
navelbråck vid försäljningen så ska uppfödaren inte längre vara ersättningsskyldig till att
åtgärda detta. UKK vill härmed starkt betona att det är av vikt att information om
hundens defekt samt de eventuella konsekvenser den kan ge tydligt har givits till
köparen i en bifogad bilaga. Det är upp till säljaren om denne vill göra en prisreduktion
eller inte.
Försäljning på prov
UKK uttalade att då uppfödare vill sälja hund på prov kan antingen SKKs Köpeavtal för
hund med bilaga som säger att köparen kan lämna tillbaka hunden och återfå hela
köpeskillingen användas under en specificerad tidsram, alternativt att ett
inackorderingsavtal används där det specificeras den tid hunden ska vara hos
inackorderaren och att båda parter kan välja att avsluta avtalet i förtid. Tiden för
inackorderingen ska vara överskådlig med ambitionen att en försäljning ska ske.
§7 UKKs delegeringsordning
Redovisning över resultatet av enkätundersökningen som gjordes på Breeders Corner på
Stockholm Hundmässa. UKK har på detta sätt frågat uppfödare på plats gällande deras
synpunkter på en eventuell ändring av SKKs grundregel 4:5. UKK har av SKKs
Centralstyrelse via sin Delegeringsordning fått i uppdrag att ”Utreda om en förändring
ska göras av grundregel 4:5, samt att lämna förslag till CS på en eventuell förändring”.
UKK noterade informationen.
§ 8 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Ulla Eckerberg
Redovisade för det möte hon deltog på tillsammans med representanter från bland annat
SKKs Utbildningskommitté gällande utformningen av SKKs nya uppfödarutbildning. UKK
uttryckte sitt gillande över det arbete och de planer som presenterades. UKK beslöt
föreslår CS att godkänna certifiering av handledare för Uppfödarutbildningen.
§ 10 Uppfödarärenden
U4/15
Medlem som föder upp blandraser så kallade "labradoodles". UKK beslutade att anmäla
medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
§20 Köpahund
Förelåg diskussionsunderlag gällande vidareutveckling av sidan köpahund.se, UKK
diskuterade underlaget samt andra frågor gällande sidan. UKK anser att det är mycket
viktigt att utvecklingen av köpahund.se fortskrider, sidan är viktig både för att
marknadsföra SKKs uppfödare som för att ge köpare en bra möjlighet att hitta en SKK
registrerad valp. Att sidan kontinuerligt marknadsförs i lämpliga sammanhang är av stor
vikt.
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UTDRAG UR;
SKK/UtstK nr 1-2015
2015-01-28
§§ 1-23
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Utställningskommitté 28 januari 2015, på SKKs kansli.
§ 7 Information från tävlings- och utbildningschefen
Nyhetsbreven
Fanns för UtstK kännedom en grafisk rapport över hur breven når ut till mottagarna.
Kjell Svensson uttryckte att nyhetsbreven från utställningskommittén skrivna av Katarina
Sundberg, journalistisk bevakning är informativa och trevligt skrivna. SKK följer
utvecklingen av nyhetsbreven vad gäller antalet skickade brev kontra öppnade av
mottagarna och konstaterar att trots att nyhetsbreven är riktade till särskilda
funktionärsgrupper, når man inte mer än drygt 50 %. Vilket också gäller utskick av
nyhetsbreven från övriga kommittéer.
Kjell Svensson påpekade också att det går utmärkt för vem som helst att begära att få
prenumerera på ett nyhetsbrev. Nyhetsbreven finns även på www.skk.se så det finns
olika möjligheter att ta del av dem.
CUA – e-postadresser
I samband med lanseringen av webbtjänsten ”Arrangera utställning” för specialklubbar
den 20 januari 2015, uppmärksammade SKKs IT-avdelning att de automatiska mejlen till
de av specialklubbarna anlitade CUA, studsade tillbaka. Detta dels på grund av felaktiga
mejladresser, vilka hämtas upp från SKKs funktionärsregister, dels på grund av överfulla
mejlboxar.
Tävlingsavdelningen vill därför uppmärksamma CUA och arrangörer i SKKs klubbar på att
det kan finnas CUA som på grund av ovan nämnda inte har fått bekräftelse på att de är
anlitade av klubben som CUA.
§ 11 Bestyrelserapporter
b)Specialklubbar
Svenska Pudelklubben, västra avdelningen, Göteborg 2014-10-18
Notering om domare som lämnat mycket sent återbud på grund av arbete. Klubben har
förståelse för att domaren prioriterat arbetet, men har med viss förvåning noterat att
domaren själv ställt ut hund i sitt hemland samma helg. Rapporten vidarebefordrad till
SKKs domarkommitté för kännedom.
Svenska Pudelklubben, norra avdelningen, Sundsvall 2014-10-12
Notering om hund som anmälts till fel klass, vilket upptäcktes först efter bedömningen.
Resultatet annullerades av arrangör.
§ 12 Utbildningsfrågor
d)Hållpunkter inför Kennelfullmäktig (KF) året 2015
Fanns för kännedom en lista med datum och hållpunkter för att årets Kennelfullmäktige
ska kunna planeras och genomföras.
Tog UtstK del av dokumentet och noterade följande datum
1 mars - underlag till verksamhetsberättelse
1 april – respektive kommitté får de motioner som kommit in
1 maj – redovisning från kommittéerna om de uppdrag de fått från KF samt de uppdrag
som finns i delegeringsordning. Förslag till budget för 2016-2017.
25 maj – förslag till motionssvar från respektive kommitté
1 november – förslag till eventuella revideringar i kommittéernas delegeringsordning som
ska gälla för 2016 och 2017.
Snarast meddela vem som utsetts som representant från kommittén vid förslag till
mottagare av Hamiltonplaketten. UtstK har vid tidigare möte utsett Bo Wiberg, vilket
meddelats VD-sekreteraren.
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UtstK gjorde en avstämning av prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna
KF-uppdrag 2013 inför redovisning till CS senast 1 maj.
UtstK uppdaterade den preliminära utbildningsplanen enligt följande:
Periodicitet Målgrupp Utbildning år
Vart 3:e år utb av handled (ej tid utb) för utb av ring sekr 2017
Vart annat domar-/utst ansv i länsklubbar, seminarium ht 2016
Vart annat domar-/utst ansv i spec klubbar, seminarium vt 2017
Vart 7:e år utb av CUA-handledare förutb av CUA 2020
Vart 4:e år brush-up för CUA-handledare ht 2016
Vart 7:e år utbildning av speaker 2020
Vart 4:e år ringsekreteraransvariga, seminarium 2017
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