
 
 

 MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 

Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C 2007-05-22 2007-05-29 1(5) 
DELTAGARE 

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,  
Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. 
ANMÄLT FÖRHINDER 

André Lennberth, Helena Sirén och Solveig Bryn. 
 

 

§ 127 Mötets öppnande.  
Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
Protokollförare och protokolljusterare. 
Till protokollförare utsågs Karin Nilsson.  
Maria Kierkegaard utsågs att jämte ordförande Jonas Peterson justera dagens 
protokoll. 
 
Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 

§ 128 Motioner m m till Kennelfullmäktige. 
 
Styrelsen har tagit del av CS rapport om de uppdrag föregående KF givit CS, 
Disciplinnämndens verksamhetsrapport och CS förslag till verksamhetsplan för 
2008-2009 och fann ingenting att anmärka på. 
 
16:1 Motion från Svenska Vinthundklubben angående ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst vid centrala förtroendeuppdrag. 
CS föreslår att motionen avslås till förmån för CS förslag att införa hel- 
resp.halvdagsarvoden om 1000 resp. 500 kr. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
17. Beslut om avgift för ungdomsmedlem i specialklubb. 
Sveriges Hundungdom föreslår att specialklubbarnas andel kvarstår vid 30 kr. 
Styrelsen har ingenting att invända. 
 
19. Anmälan om utmärkelser och belöningar. 
Styrelsen tog del av innehållet i anmälan. 
 
26:2 Motion från STOKK angående ändring av tidpunkt för KF, där man förordar 
återgång till den gamla KF-tiden, dvs senhösten. 
CS föreslår att motionen avslås och att CS får i uppdrag att utreda samtliga klubbars 
synpunkter i frågan. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
26:3 Angående svarsfrekvens på remisser och förfrågningar. 
Med hänvisning till dålig svarsfrekvens föreslår CS KF att CS får stöd för att i 
framtiden redovisa vilka klubbar som inkommit med svar på de remisser, enkäter 
och förfrågningar, som gått ut. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
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27. Fråga hänskjuten från CS till KF – förslag om hantering av åldersgränser inom 
SKKs olika regelverk. 
CS föreslår att KF antar deras förslag till principer för åldersgränser inom SKK-
organisationen. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
28. Motion från STOKK till KF angående tävlingsförbud för kuperade hundar. 
CS föreslår att motionen avslås, och lägger fram ett eget förslag. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
29. Fråga hänskjuten från CS till KF – kvalitetssäkring inom hundaveln. 
CS anser att kvalitetssäkringen sker med hjälp av RAS, rasstandard, regelefterlevnad 
och utbildning Man har inlett samarbete med Sveriges Veterinärförbund beträffande 
att kvalitetssäkra aveln. 
CS föreslår KF att ovanstående inriktning på arbetet med att kvalitetssäkra 
hundaveln ska vara SKKs mål under kommande verksamhetsperiod. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
30. Motion från Svenska Pudelklubben angående införande av slumpmäsig 
härstamningskontroll. 
CS anser att en sådan kontroll inte skulle öka tillförlitligheten utan snarare skapa 
förvirring och föreslår KF att motionen avslås. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
31. Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående att SKK ska återuppta 
en valpförmedling samt utökad annonsering. 
CS föreslår KF att CS får i uppdrag att skapa en egen webbplats för köp och 
försäljning av hundar med målsättningen att denna webbplats bli rmarknadsledande 
för de kommersiella webbplatserna. Kravet för att få annonsera är att valpkullen 
uppfyller SKKs regler samt att uppfödaren inte har hänvisningsstopp. 
Stor hänsyn ska tas till de ras- och specialklubbar som har en väl fungerande 
valpförmedling. Detta kan ske genom tydliga länkar från denna webbplats till ras- 
och specialklubbarnas egna webbplatser och valpförmedlingar. 
CS beslutade att avslå motionen till förmån för CS eget förslag. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
32. Motion från STOKK angående kunskapsprov och register som kvalitetssäkring 
av uppfödare. 
CS konstaterade att utbildning sker och att ett teoretiskt kunskapsprov inte lämnar 
några garantier, utan föreslår KF att avslå motionen. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
33. Motion från SBK angående förändrad tidsplan för regelrevidering. 
SBK anser att med dagens tidsplan är tiden väldigt knapp. 
CS menar att arbetet före och efter fastställande av de nya regelverken ligger på 
resp. specialklubb och föreslår KF att avslå motionen. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
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angående championatregler. 
CS föreslår KF att motionen avslås. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
35. Motion från Sydskånska KK angående SKKs dopingreglemente. 
Motionen syftar till att utöka och systematisera provtagning. 
CS föreslår KF att motionen avslås, men föreslår att KF ger CS i uppdrag att under 
den kommande mandatperioden utarbeta en modell för en systematisk 
dopingprovtagning inom samtliga hundverksamheter och finansieringen av detta. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
36. Fråga hänskjuten från CS till KF – synliggöra tävlingsresultat för hundar utan 
stamtavla. 
CS föreslår KF att under kommande verksamhetsperiod 
Ska alla hundar utan stamtavla som deltar i prov- eller tävling vara ID-märkta och 
inneha en tävlingslicens utfärdad av SKK 
Tävlingsresultatet som hundar utan stamtavla uppnår ska registreras på SKK och 
synliggöras på lämpligt sätt på SKKs webbplats 
Hund utan stamtavla ska kunna tilldelas de titlar i de discipliner där man inte kräver 
exteriör merit, dock är ordet ”championat” förbehållet hundar med stamtavla. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
37. Fråga hänskjuten från CS till KF – förslag till praxis för att få arrangera Svensk 
Vinnarutställning. 
CS föreslår KF att ett förnyat beslut tas med innebörden att Svensk 
Vinnarutställning får arrangeras av SKK samt länsklubbar och att minst vartannat år 
ska utställningen arrangeras av en länsklubb. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
38. Motion från Specialklubben Bearded Collie angående juniorcertifikat, 
juniorchampionat och junior-BIS. 
CS föreslår KF att avslå motionen. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
39. Motion från Specialklubben Bearded Collie angående veterancertifikat, 
veteranchampionat och veteran-BIS. 
CS föreslår KF att avslå motionen. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
40. Motion från Svenska Bergs- och Herdehundsklubben angående införandet av 
rabattsystem för såväl nationell som internationell utställning. 
CS föreslår KF att avslå motionen. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
41. Motion från STOKK angående förtydligande av SKKs Force Majeure-regel. 
Dvs om domarbyte måste ske pga hastigt insjuknande eller olycksfall återbetalas ej 
anmälningsavgiften. 
CS anser ovanstående ej vara force majeure och att en länsklubb alltid kan se till att 
man har en reservdomare, och föreslår därför KF att avslå motionen. 
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Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
42. Motion från STOKK angående utställningsarrangörers återbetalningsskyldighet 
vid domarbyte. 
CS föreslår KF att avslå motionen. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
43. Motion från STOKK angående delning av junior handling i två åldersgrupper. 
CS påpekar att de nuvarande reglerna nyligen antagits och vill ej riva upp dessa, 
men finner ändå skäl att utreda motionen närmare. CS föreslår att de i samverkan 
med Sveriges Hundungdom får arbete vidare med frågan inför kommande 
regelrevidering. 
CS föreslår KF att avslå motionen. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
44. Motion från STOKK angående lägsta ålder för domare i junior handling. 
CS anser att lägsta ålder ska vara 18 år, ej föreslagna 26 år, och föreslår KF att avslå 
motionen. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
45. Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående att anmälan till 
kennelkonsulent inte ska kunna ske anonymt. 
CS uttalade att SKK liksom kommunernas djurskyddsinspektörer accepterar 
anonymitet, när det handlar om djurskydd, och föreslår därför KF att avslå 
motionen. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 
46. Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående att Uppfödare och 
Kennelkonsulentkommittén ska delas i två kommittéer. 
CS vill klarlägga att KF väljer ledamöter till CS. CS har i sitt interna arbete valt att 
arbeta genom kommittéer. Det är CS och ingen annan som ska bestämma vilka 
arbetsuppgifter kommittéerna ska arbeta med samt vilka personer som ska ingå. Det 
är alltid CS som har det slutgiltiga ansvaret för de beslut som fattas av de 
kommittéer som CS utsett. 
CS föreslår KF att med hänvisning till ovanstående motionssvar är motionen 
besvarad. 
Styrelsen instämmer i CS förslag. 
 

§ 129 Övriga frågor. 
Annons i Ridgeback-Nytt. 
En förfrågan från en medlem som önskar annonsera om planerade lydnadskurser i 
egen regi har inkommit. 
Styrelsen beslutade att annonseringen i Ridgeback-Nytt ska erbjudas till 
kommersiellt pris. 
 
Stamtavlor på hemsidan. 
Ett klagomål beträffande att det inte gick att läsa stamtavlor för importerade hundar 
på hemsidan har inkommit. 
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SRRS/C beslöt att tydliggöra stamtavlorna ifråga på hemsidan med hänvisning till 
Hund-Data. 
 

§ 130 Nästa styrelsemöte. 
Nästa styrelsemöte blir i Stockholm lördagen den 9 juni 2007. 

  
 

§ 131 Mötets avslutande. 
Jonas tackade alla och avslutade mötet. 

  
 
 
 
VID PROTOKOLLET  

Karin Nilsson 

 

JUSTERAS JUSTERAS 

Jonas Peterson Maria Kierkegaard 
 


