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Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen
The Winery Hotel, Stockholm
4-5 februari 2017
Lördag 4 februari
43 specialklubbar, 2 verksamhetsklubbar, 1 ungdomsförbund, 1 avtalsansluten
rasklubb och 22 länsklubbar (drygt 125 personer) var anmälda till årets konferens. De
presentationer som gjordes under konferensen bifogas.
Programmet var upplagt med en allmän del och en del som mer var riktad till
specialklubbarna.
SKKs ordförande, Pekka Olson, hälsade välkommen till helgens specialklubbskonferens
och lämnade sina reflektioner på det senaste årets arbete.
Det har varit ett väldigt roligt första år! SKK är en mycket fin organisation med mycket
engagemang och ett väldigt stort kunnande. Samarbetet i CS är härligt och det är ett
jättefint arbete som utförs i CS alla kommittéer och arbetsgrupper. SKKs kansli är
väldigt kompetent och engagerat.
Nordisk Kennel Union, NKU, som ordförande nu upplevt från insidan är en väl
fungerande sammanslutning av de nordiska kennelklubbarna. NKU har inga stadgar
men de överenskommelser som görs hålls. Bra och gemensamma beslut har tagits.
NKU kommer att bli mer publik då en webbsida med information snart kommer att
lanseras.
Ordförande ser med spänning fram emot SKKs framtid med t.ex.
Organisationsutredningen som kommer att presenteras senare i helgens program.
Ordförande fortsatte att informera om olika delar av verksamheten som berör alla
klubbar:
Regelrevideringen
Det är ett 80-tal olika regelverk som har reviderats och sedan fastställs av
Centralstyrelsen. Regelverken låses i fem-årsperioder vilket är bra för kontinuiteten.
Processen har i huvudsak gått bra, men det finns utrymme för förbättringar.
Centralstyrelsen har beslutat att processen ska utvärderas för att kunna hitta dessa
förbättringar.
När det gäller de allmänna hundsporterna måste det säkerställas att de som fått
delegerat huvudmannaskap för SKKs olika allmänna hundsporter dels klarar att
förankra dessa och dels inte missgynnar funktionärer, klubbar eller medlemmar från
andra medlemsorganisationer inom SKK-organisationen
Antalet internationella utställningar
2018 år utställningar är nu fastställda. SKK har ansökt om utställningarna sent i
avvaktan på FCIs agerande.
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Det blir en klar minskning av de internationella utställningarna till förmån för den nya
Nordiska utställningen. Det blir totalt 7 (6) internationella utställningar en minskning
med 19 stycken jämfört med 2017. 14 st. nya Nordiska utställningar. Detta får till följd
att SKK kommer att minska sin ersättning till FCI med 500 000 kr. Förändringen gör att
SKK är närmare det genomsnittliga antalet internationella utställningar som andra
hundländer av SKKs storlek i Europa har.
SKK har sagt OK till Agilityklubben att ansöka om Agility VM 2018. Ansökan är gjord och
Sverige kommer att vara arrangör för VM 2018, vilket är mycket glädjande!
Jordbruksverket och länsstyrelsen
Samarbetet med Jordbruksverket och länsstyrelsen har inte varit lätt. JV har låg
bemanning och inte rätt kompetens på personal som ska agera rådgivare i vissa frågor.
SKK har bett om ett möte för revision av föreskriften om hållande av hund inklusive
avel. Det har haft svårt att komma i kontakt med dem – nu har vi äntligen fått till ett
möte i slutet av februari!
Länsstyrelsen i Skåne har, som de flesta av er är medvetna om, haft en tuff attityd mot
uppfödare av vissa raser i Skåne. Både våra trubbnosar och shar pei har hamnat i
skottgluggen. Nu senast gäller det uppfödare som avlat på C-höfter i enlighet med SKKs
stadgar. Länsstyrelsen jämställer screeningprogram med klinisk sjukdom. Frågan är om
SKK kan ha sina hälsodata publika om myndigheterna använder det i fel syfte?!
Hälsofrågor
Frågan om de brachycefala raserna är aktuell i flera länder inte bara i Sverige.
Trubbnosuppropet utmynnade i ett antal arbetsgrupper som arbetar vidare med
frågan. SKK agerade snabbt och arrangerade en konferens i ämnet i februari 2016.
Konferensen blev lyckad med ett stort antal deltagare.
Ett ytterligare resultat är att det finns förslag på nya besiktningsintyg – valp och för
avelsdjur
SKK har förflyttat sig från att vara reaktiva till agera PROAKTIVT.
International Partnership for dogs, IPFD
På ett internationellt plan arbetar SKK mera med hälsofrågor genom IPFD, istället för
genom FCI. En anledning till detta är att trögheten är mindre. 11 kennelklubbar och
övriga organisationer är medlemmar. Förutom Sverige är t.ex. kennelklubbarna i
Norge, Finland, Tyskland, Frankrike och Irland med.
International Partnership for Dogs är sprunget ur den första Dog Health Workshop som
hölls i Sverige 2012. 2014 var konferensen i Tyskland och nu 2017 ska den hållas i Paris
i april. Konferensen samlar både veterinärer, genetiker, forskare med flera på ett och
samma ställe, vilket är unikt i dessa sammanhang.
Ett av de viktigare projekten är nytt och handlar om harmonisering av genetiska tester.
I dagsläget ser vi att det kommer allt fler nya laboratorier och de erbjuder alla former

3

av tester. Harmoniseringen innebär att försöka hitta en form av ackreditering för
laboratorier som gör DNA-tester. Projektledare är Ami Llwellyn-Zadi som tidigare
arbetet för The Kennel Club i England men som nu flyttat tillbaka till USA där hon
ursprungligen kommer ifrån.
Veterinärvårdskostnader
Väldigt många frågar sig varför det kostar så mycket att ta sin hund till veterinären.
Några anledningar är följande:
Djursjukhusen har öppet dygnet runt året runt. I Sverige med 10 miljoner människor
har vi 35 djursjukhus, I Frankrike finns det 14 st., med en befolkning som vida
överstiger Sveriges.
Kompetensen är hög hos veterinärer och djursjukskötare. Dessutom har vi som enda
land krav på att det ska finnas legitimerade djursjukskötare. Utrustningen som
djursjukhusen har tillgång är både avancerad och dyr.
Sverige har en lag som reglerar hur mycket övertid en anställd får ha.
Sverige har stränga hygienbestämmelser.
SKK har startat samtal med berörda koncerner, men det räcker inte. Strävan är att göra
prisbilden mer transparent, dessutom lätt att förstå och förutsägbar Fakturan ska inte
vara en överraskning när den kommer
CS har tillsatt en arbetsgrupp med Bo Skalin, Åke Hedhammar, Lotta Skoog (SKKs
Marknadsavdelning), Ida Sönnergren (SKKs Marknadsavdelning) Ulf Uddman och
ordförande för att diskutera hur SKK kan hjälpa medlemmarna att bli bättre
konsumenter/köpare av veterinärvård. Det gäller att hitta rätt i ”vårdtrappan” t.ex.
behöver man inte åka till ett avancerat djursjukhus för att ordna en okomplicerad
öroninflammation.
Prisökningarna ligger på mellan 3-5 % per år, enligt koncernerna, vilket är mycket
enligt SKKs sätt att se på det.
Ett försök ska göras med att skapa en prisjämförelsesajt.
SKK har tecknat avtal med FirstVet, som är en virtuell veterinärklinik. Medlemmar med
en ID-märkt/ägarregistrerad hund får sin första konsultation gratis (20 min).
Utvärdering av Hundsport
Länsklubbsfullmäktige 2015 tog ett beslut om att det ekonomiska resultatet för
Länsklubbsuppdraget måste vändas till ett överskott. Detta innebar att tidningen
Hundsport fick ett sparbeting på 1 miljoner kronor. Tidningen skulle bli tunnare men
vassare. En första utvärdering är gjord som visar att besparingarna har fått genomslag.
Utbildning
SKK har en lång tradition av att erbjuda utbildning till sina domare och funktionärer.
SKKs Utbildningskommitté har kommit och gått men finns nu i en bra form och har på
ett mycket bra sätt sett till att SKK följer den övriga utvecklingen i samhället och kan
numera erbjuda distansutbildningar i Hundens beteende och Uppfödarutbildningen
som precis startat. Distansutbildningar är det nya men det ska givetvis inte förta att
fysiska möten fortfarande både är bra och nödvändiga.
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SKK Play – är också en variant att nå många människor samtidigt med aktuella
efterfrågade ämnen.
Registrerings- och medlemssiffror
En bra och en mindre bra nyhet:
Det är kul just att valpregistreringssiffrorna är svagt positiva knappt 2 %
Länsklubbarnas medlemssiffror är dock tyvärr svagt negativa, tillsammans med SBK
och SHU.
Sociala medier
Internet och sociala medier är oftast av godo.
Vi måste fundera över hur vi kan utnyttja de digitala kanalerna för medlemsinflytande
utan att hamna i ”decision making by facebook”
Som i alla sammanhang när jag talar om sociala medier så vil jag rekommendera
delete-knappen innan du läser och innan du skickar något!!
SKK flyttar!
SKK kommer att flytta till nya och större lokaler i månadsskiftet augusti/september.
Ligger i Rotebro. SKK får tillgång till två hus och ska husera i entréplan och ytterligare
två våningar. Museum och bibliotek kan exponeras på ett bättre sätt än idag. Tillgång
till en större konferensavdelning med möjlighet till extern uthyrning till våra klubbar –
går under arbetsnamnet - SKK Klubblokal.

Information från SKKs VD
Ulf Uddman informerade i sifferform om 2016 års siffror för de olika verksamheterna i
organisationen.
Siffror och statistik i långa banor
Valpregistreringarna 2016 ligger lite på plus medan importhundarna har minskat.
Medlemsutvecklingen visar att de nyare verksamhetsklubbarna växer snabbt och att
Nose Workklubben ligger i topp med över 2 500 medlemmar. Länsklubbarna, SBK och
Sveriges Hundungdom har vikande medlemssiffror.
Länsklubbarna och Svenska Brukshundklubben har en dubbelanslutningsgrad på 60 % i
jämförelse med andra klubbar. Avvikande är jakthundsklubbarna med en
dubbelanslutningsgrad på 30 %.
Statistiska Centralbyrån har gjort en jämförelse mellan olika klubbar utifrån
socioekonomiska kriterier (uppdrag från Organisationsutredningen).
Resultat: Det är 75-90 % kvinnor i våra klubbar, men hos jakthundklubbarna är det
tvärtom 75 % män.
Det finns mycket få medlemmar födda i utomeuropeiska länder.
50 % av våra medlemmar är över 50 år.
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Medlemmar, utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
Många klubbar har fokus på valpköpare. Det finns en hög genomströmning av
medlemmar i klubbarna, dvs. medlemmarna stannar inte kvar länge i sina klubbar.
Under 2016 hamnade utställningsdeltagandet på ca 130 000 starter. Ras- och
specialklubbar hade ett ökat deltagande.
Det är nu klart att fr.o.m. 2018 kommer de nya nordiska utställningarna att
introduceras.
Jaktproven ökar i omfattning men bruksproven minskar något.
Deltagande på rallylydnad, lydnad, freestyle ökar medan agilityn planar ut.
Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund, BPH, ökar med Mentalbeskrivning
Hund, MH minskar.
Några raser har kommit upp i både 200 och 500 beskrivning vilket gör att de klubbarna
får extra hjälp från SKK med utvärderingar.
Vad händer mer under 2017?
 En utvärdering av det nyss avslutade regelrevideringsarbetet är gjord för att
underlätta inför nästa period som ska starta inom något år.
 Möten och kontakter med olika myndigheter kommer att genomföras,
Jordbruksverket, Försvarsmakten, regering och riksdag i olika angelägna frågor.
 Planering inför den generella domarkonferensen i februari 2018 fortsätter.
 Nytt studiematerial för exteriördomare (anatomidetaljer).
 Nya regler för inbjudan av utländska domare
 Nya utbildningar för funktionärer och andra intresserade inom organisationen.
 On-line registrering av valpar – efter sommaren
 Stockholm Hundmässa och Lilla Stockholm fortsätter inte samarbetet. Återgår
till en tvådagars utställning
 En ny HD/ED avläsare kommer att börja
 Planer/diskussioner på att ge ut Hundsport i olika utgåvor, t.ex. en jaktbilaga
och en utställningsbilaga. Som medlem får du en bilaga. FKK har goda
erfarenheter av detta system
 SKK flyttar… Planer att stänga kansliet i Rinkeby den 31/8, 1/9 och 4/9. Kansliet
öppnar igen den 5/9 på ny adress. Museum och bibliotek kan flytta tidigare.
 Någon form av Öppet Hus får det bli så småningom

Kennelfullmäktige 2017
Datum:
29 september – 1 oktober
Var:
Clarion Hotell Stockholm, Ringvägen, Skanstull)
Anmälan:
Senast 31 mars för anmälan av delegater för Läns- och specialklubb
Antalet delegater efter antalet medlemmar 31 dec 2016. Via fullmakt kan
man bara representera sin egen klubb
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Klubbar har rätt att representeras via fullmakt. Max 2 röster per person
Avtalsklubbar får delta med åhörare – ingen rösträtt
Online anmälan för boende, måltider öppnar under våren/försommar
Motioner: Senast 31 mars. Berörd kommitté behandlar och föreslår svar till CS
Utmärkelser: Mottagare av organisationens olika hederstecken kommer att
uppmärksammas särskilt under lördagens bankett
Pärmen
med handlingar skickas ut till respektive delegat senast fyra veckor innan
KF börjar

SKKs Valberedning – Barbro Olsson
Barbro Olsson, valberedningens ordförande, redogjorde för arbetet i gruppen. Inför
nästa mandatperiod har två ledamöter i CS, Annica Uppström och Mats Stenmark
meddelat att de inte ställer upp för omval.
Samma sak gäller för Bengt-Olov Horn och Eva Liljekvist Borg som sitter i
Disciplinnämnden.
Det finns alltså luckor att fylla med nya ledamöter. Uppmaning till klubbarna att
skicka in förslag på personer som kan tänkas ha tid, intresse och ett engagemang för
vår organisation inte bara i det lilla utan även i det stora!
Övriga ledamöter i Valberedningen:
Christina Bjerstedt Ohlsson
Ann-Chaterine Edoff
Jan-Erik Ek
Jonas Öhrn
https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kennelfullmaktige/

Sveriges Hundungdom – Natalie Johansson
Natalie Johansson (strax 16 år), medlem av Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd, gav
en lysande föreställning om sitt engagemang i sin organisation och vad det betytt för
hennes hundintresse och personliga utveckling.
Gick in i SHU som nioåring och vid elva års ålder startade hon en av SHUs
lokalavdelningar!
Medlemskapet i SHU har gett henne och tusentals andra mycket kunskaper utöver
hundträning. Personlig utveckling, föreningskunskap, ledarskapsträning etc. etc. är
några av de saker som både Natalie och många andra har lärt sig.
Tyvärr har SHU under några år haft ett stort medlemstapp. Anledningen tror
ungdomarna själva beror på att många ungdomar inte vet om att de finns. SHUs
webbplats hålls uppdaterad. På sökverktyget Google kommer SHU högt upp om man
t.ex. söker på ”hund” eller ”ungdom”. Målet är att till 2020 ha 10 000 medlemmar.
Riksläger, Ungdoms-SM, sidor i Brukshunden och Hundsport är viktiga kanaler för att
nå ut till ungdomar. Sociala media som Facebook och Instagram används givetvis
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också. Monter på Stockholm Hundmässa med olika tävlingar är också viktiga för att
visa upp ungdomars arbete med hund på olika nivåer.
Natalie uppmanar klubbarna att ta vara på de resurser som finns inom SHU. De är
framtiden. De tränar och utbildar ungdomar för att kunna gå vidare upp i
organisationen när de har åldern inne.
SHU kommer att motionera till Kennelfullmäktige 2017 om att kunna få dubbelt
medlemskap i alla specialklubbar när de tecknar medlemskap i SHU, vilket inte är fallet
i dag.
Avslutningsvis
 Önskar Ungdomsrådet att vi tipsar ungdomar om SHU och att de gärna stöttar
de ungdomar som önskar starta en lokalklubb.
 Att ungdomar blir välkomna in i ”vuxenklubbarna” när de har åldern inne
 Att SHU får ett samarbete med alla specialklubbar

Uppdatering av situationen inom Fédération Cynologique Internationale, FCI – Ulf
Uddman, Pekka Olson
Situationen inom FCI diskuterades senast på KF 2015, där SKK/CS fick mandat att titta
på möjligheten att lämna FCI, om det skulle vara lämpligt. Det är ingen vits med att
Sverige ensamt lämnar organisationen och som det ser ut nu är inte troligt att våra
grannländer önskar lämna FCI.
Nils Erik Åhmansson var under ett antal år revisor för FCI och lämnade kritiska
rapporter som mest lades åt sidan utan åtgärd.
SKK har kritiserat FCI när det gäller ekonomi, faran med korruption, fusk med
domarauktorisationer, dvs. att man t.ex. kan köpa sig till en allrounderauktorisation
genom att ha bra kontakter.
Sex kennelklubbar skickade in ett förslag med sex punkter som ledde till att FCI tillsatte
en arbetsgrupp med Dansk Kennel Klubs ordförande, Jörgen Hindse som
sammankallande. Arbetsgruppen ska lämna ett slutligt förslag till FCIs
generalförsamling i november i år.
Förslaget om att större länder/länder som bidrar med mycket pengar skulle få mer än
en röst har avförts från dagordningen.
Ett förslag som finns är att dela upp Europasektionen i tre delar. De nordiska länderna
skulle hamna tillsammans med Baltikum, Tyskland, Frankrike, Beneluxländerna och
Irland. Det finns givetvis länder som inte vill tillhöra viss konstellationer.
FCIs stadgar kommer också att få ett antal mindre justeringar.
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Sverige kommer att stanna kvar i FCI men på en lägre nivå för att t.ex. skydda våra
kennelnamn, stamtavlor, kunna ha ett domarutbyte etc.
SKK kommer att bidra med mindre pengar eftersom antalet internationella
utställningar kommer att minska. I reda pengar blir det ca 500 000 kr.
Engagemanget blir något mindre men vi deltar fullt ut i alla FCIs frivilliga kommittéer.
De nordiska länderna kommer gemensamt att motionera om en reglering av antalet
internationella utställningar.

Nya webbplatser – Ulf Uddman
Nordisk Kennel Union
Ulf Uddman informerade om att det under februari kommer att lanseras en webbplats
för NKU.
Samkörning av de nordiska ländernas databaser är svårt då olika uppfattningar råder
och alla är inte lika öppna som SKK. Det finns dock ett projekt som är i startgroparna
och det gäller de nordiska (SKK, FKK, NKK) älghundklubbarnas databaser som ska
försöka samköras.
Svenska Kynologiska Akademin
Ulf Uddman informerade om att Svenska Kynologiska Akademin ska lansera en
webbplats, men tidpunkten är inte satt ännu.
Det kommer att gå ut ett brev till alla specialklubbar med en önskan om att få in en
historiebeskrivning av respektive klubb som kan läggas på webbplatsen.
Akademins senaste tillskott är en målning från slutet av 1600-talet av David Klöcker
Ehrenstrahl (1628-1698). Den föreställer Drottning Hedvig Eleonoras fem hundar;
Madame, Griep, Bella, Curtisan och Biri. Tavlan är för närvarande hos en konservator
för rengöring. Den visar också att svarta mopsliknande hundar existerade i Europa
innan de – enligt vissa källor – första visades under mitten av 1800-talet.

Presentation och diskussion kring Organisationsutredningen – Per-Inge Johansson,
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Jonas Öhrn, Karin Sejnell
Per-Inge Johansson, ordförande i arbetsgruppen, presenterade personer som ingår i
arbetsgruppen enligt nedan:
Per-Inge Johansson, geografisk hemvist i Södermanland, f.d. ordförande SDHK och f.d.
ledamot i CS
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Ordförande Västra Kennelklubben
Karin Sejnell, Västerbotten, f.d. ordförande i SBK
Katarina Sundberg, Stockholm, f.d. chefsjurist SKK
Nils Erik Åhmansson, Skåne, f.d. ordförande SKK
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Jahn Stääv, geografisk hemvist Södermanland, f.d. CS-ledamot
Jonas Öhrn, Skåne, ordförande SSUK, f.d. ordförande Nordskånska KK
Henrik Barnekow, Skåne, ledamot SKK/JhK, f.d. ledamot i CS, ersatte Lars O Törnkvist
som avled i augusti 2016.
Ulf Uddman och Fredrik Bruno från SKKs kansli
Arbetsgruppens uppdrag härrör från Kennelfullmäktige 2015 då SKKs Centralstyrelse
fick i uppdrag att göra en förutsättningslös översyn av SKK-organisationen.
Detta för att på bästa sätt kunna tillmötesgå de krav som medlemmarna/klubbarna
uttryckt i motioner till Kennelfullmäktige 2015
I arbetet skulle både klubbar och enskilda medlemmars synpunkter och önskemål
inhämtas.
Till KF 2017 ska CS presentera översynen och föreslå eventuella förändringar av SKKs
organisation, regelverk och praxis samt en konkret tidplan för när arbetet med en
omorganisation kan påbörjas.
Utredningens huvudförslag ser ut som följer:








Alla ska känna sig välkomna
Ett grundmedlemskap införs i SKK
Sex eller sju regionala klubbar ersätter länsklubbsorganisationen
Förändrad valprocedur till KF och CS
Ökad möjlighet till delaktighet och påverkan
Företag kan anslutas till SKK
”Hundcollege” etableras

Varje huvudförslag presenterades sedan närmare med skäl till varför.
Efter de informationsmöten som hölls den 19 november i Malmö, Jönköping,
Göteborg, Stockholm och Umeå, har tidplanen skjutits framåt, då det framkommit att
många klubbar och medlemmar anser att mer tid behövs för diskussioner,
medlemsmöten etc.
CS har efter en förfrågan från arbetsgruppen förlängt tiden för arbetet med ytterligare
ett år.
Det finns mycket bakgrundsmaterial att ta del av, som kan läses i etapper. Det finn en
enkät tillgänglig för alla klubbar och medlemmar att svara på. Sista dag för svar är den
31 mars. Efter detta kommer arbetsgruppen att gå igenom enkäten och sammanställa
de synpunkter som kommit in.

10

Föreningskommittén – Thomas Uneholt
Thomas Uneholt informerade om att det finns oro i både läns- och specialklubbar. Det
har lett till ett flertal möten både på kansliet och ute i landet för att informera och
medla.
Problem inom styrelser och klubbar beror oftast på brist på kunskap om
föreningsteknik och att verka som förtroendevald. Många vet inte hur man skriver
motioner eller hanterar årsmöten etc.
Respekt för den demokratiska ordningen är en bristvara.
Sociala medier är inte alltid av godo. Tänk efter före! SKK har en policy för digitala
medier som kan vara bra att upplysa om.
Föreningskommittén är i slutfasen att med en ny broschyr till hjälp för
förtroendevalda. Det kommer en ny form av distansutbildning i föreningsteknik. En
kurs i föreningsteknik ska hållas i Stockholm den 13 maj.
Utnyttja Föreningspaketet där det finns mycket bra information som styrelser och
klubbar har stor nytta av.

Utbildningskommittén – Eva Lejdbrandt
Under de senaste åren har distansutbildningar blivit något som Utbildningskommittén
satsat mycket hårt på. Med tanke på hur Sverige ser ut geografiskt passar det i många
sammanhang bra att kunna erbjuda utbildning på distans som ett komplett till fysiska
kurser.
Eva informerade om arbetet kring distanskurserna ”Beteende hund”, utvecklingen av
”Uppfödarutbildningen” den äldre och den nya varianten.
En mer allmän utformning av utbildning inom föreningsteknik kommer att utarbetas
och lanseras under 2017.
Eva informerade också om SKK Play och Webbinarier som SKK erbjuder för
föreläsningar på olika teman.
Fjärrundervisning och undervisning för personer med olika funktionsnedsättningar är
också något som UK tittar på.
Sveriges Hundungdom har tagit fram ett material kring valberedningens arbete. UK
tittar på möjligheten till ett samarbete där.
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Frågor ställda till konferensen till UK från en grupp uppfödare:
Centralt register hos SKK över de som gått uppfödarutbildning:
De som går distansutbildningen finns registrerade centralt, men för de som går
studiecirkel hos läns- och specialklubbar är det inte möjligt för SKK att registrera
centralt för närvarande, av resursskäl. Det finns dock möjlighet för handledarna att
lägga in sina deltagarlistor i pingpong där de hämtar kursmaterialet och på så sätt
skapa ett register. Dock kan SKK centralt i nuläget inte ta ansvar för att dessa listor är
kompletta eller stämmer.
Uppfödare som gått utbildningen vill ha en banner att lägga på sin hemsida:
UK har diskuterat den möjligheten, men istället överväger vi att markera på
Köpahund.se om en uppfödare genomgått uppfödarutbildning. Svårigheten är var vi
ska dra gränsen. Ska detta endast omfatta de som nu går den nya utbildningen eller
ska markeringen även omfatta alla som gått sex-stegsutbildningen eller utbildning
ännu tidigare? SKK har inget register över alla som gått utbildningen och därför blir det
troligen inte möjligt att göra så. Om man gått utbildning och har sitt diplom så kan man
scanna det och lägga det på sin hemsida som ett alternativ, till dess vi har en lösning.
Uppfödarhandboken ersätts med en pärm där man kan byta ut delar som förändras:
SKK har valt att trycka den i form av en bok. I nuläget är det inte aktuellt att göra om
konceptet av kostnadsskäl. Det är möjligt att framtida upplagor inte kommer att
innehålla delar som ofta förändras, juridik och grundregler kan vara exempel på
sådana områden, utan istället göra korta särtryck vartefter de ändras.

SKKs IT-planering – Ulf Uddman
Ulf Uddman informerade om SKKs IT-avdelning som under de senaste åren vuxit och
nu består av 11 personer. Den totala kostnaden för SKKs IT-verksamhet flytande är
drygt 13 miljoner kronor.
SKKs IT-avdelning ansvarar för all utveckling och förvaltning av alla IT-program som
används på kansliet och inom vissa delar av klubbarnas verksamhet. Externa tillfälliga
konsulter används för större utvecklingsprojekt eller förstudier.
SKK använder molntjänster för många av de verksamheter som bedrivs dagligen på
kansliet.
De större IT-projekt som ligger närmast i tiden är valpregistrering online, arrangera
jaktprov, SKK Infobank och ett nytt utställningsadministrativt system. Mindre projekt
är bl.a. anpassa resultatregistreringsprogram för jaktprov vars nya regler börjar gälla 1
juli 2017, justeringar i Katalog för PC, HD/ED index etc. etc.
Sedan 2011 har SKK börjat göra förstudier innan ett eventuellt projekt ska starta,
planerar i sexmånadersintervaller. Projektlistan är lång även om inte alla projekt
involverar IT.

12

Det är en ständig utveckling på IT-sidan som SKK följer och utnyttjar när det passar
verksamheten. Samtidigt får vi inte glömma det löpande behov som finns av att
uppdatera de ca 40-talet specifika SKK IT-program som används och till de ständiga
uppdateringar som sker på marknaden av Windows m.fl.

Söndag 5 februari
Arbetsgruppen för Rashundar och Medlemsrekrytering – Birgitta Bernhed
Arbetsgruppen bildades efter KF 2015 och har på sitt ansvar att öka intresset för att
köpa rashund och öka antalet länsklubbsmedlemmar.
Med anledning av att valpregistreringssiffrorna har haft en nedåtgående trend så finns
det all anledning att se över vad vi som organisation kan göra för att vända den
trenden.
 Målet är att 75 % av de valpar som föds under året ska registreras i SKK
 Köpahund.se ska bli ännu bättre och ett bättre hjälpmedel för uppfödare
 Öka antalet medlemmar i länsklubbarna
Olika åtgärder har arbetats fram för att hjälpa uppfödare och klubbar.
Rashund i fokus:
 Utvalda rasklubbar har fått rasanpassad information till sina webbplatser
 Affischer
 Banners för rasklubbar och uppfödare att använda på sina respektive
webbplatser
 Möjlighet att påverka raspresentation i köpahund.se
 Lista med argument vad det innebär att uppfödaren är medlem i SKK och vad
det innebär för valpen
 Annonser på Blocket.se
 Köpahund.se på Facebook
 Värvningskampanj för att värva medlemmar – öppet för alla!
 Länsklubbstävling 1 februari – 30 juni
Ett önskemål uttalades från golvet om att det vore att föredra att föräldradjurens titlar
finns med på köpahund.se. Arbetsgruppen tog det med sig.

Jakthundar – vilken ras ska jag välja? – Britt-Marie Dornell
Jakthundskommittén har fått möjlighet att skicka ut en enkät till 5 000 av Svenska
Jägareförbundets medlemmar. Glädjande nog visar det sig att 85 % av medlemmarnas
jakthundar är rashundar.
Vid KF 2015 fanns en workshop som ställde frågan om hur man ska få jägare att välja
rashund. Resultatet från diskussionerna har utmynnat i en informationsbroschyr om
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rashundar och deras olika jaktformer, information om rashundar till jägarskolan och
naturbruksgymnasier.
Jakthundskommittén deltar i två olika jaktmässor per år med nytt material.
Givetvis finns JhK representerat på Stockholm Hundmässa där också fokus läggs på de
svenska nationalraserna.
Deltagarna tog sedan del av två kortare filmer om jakt, olika jaktformer och
jakthundar.

Vård i det vilda – Björn Eek
Björn Eek redogjorde för projektet vård i det vilda vars syfte är en ökad medvetenhet
ger en säkrare jakt. Svenska Jägareförbundet och SKK är pionjärer på området i
Sverige. Medlemmar inom Jägareförbundet är en tillgång för samhället om/när det
händer en olycka i skogen vare sig det gäller djur eller människa.
Mycket kunniga och erfarna personer är med och driver projektet, bl.a. veterinär och
läkare.
Målsättningen med det treåriga projektet är att alla jägare och aktiva med hund ska
känna igen den symbol som står för vård i det vilda. Inom perioden ska det finnas
utbildad nyckelpersonal för ett hållbart koncept för framtiden.
Kurspaketet innehåller olika punkter med bl.a. anatomi hos både hund och människa
och hur man primärt ska ta hand om en skada innan överlämning till annan
sjukvårdspersonal.
I kursavgiften ingår även ett produktpaket som är godkänt av Jägareförbundet samt
medicinskt och veterinärmedicinskt ansvariga. Förslag från golvet att även inkludera
druvsocker i produktpaketet för att kunna häva hypoglykemi och att även känna
igenom symptomen på detta.

Utvärdering av 2016 års regelrevidering – Kjell Svensson
Det är ett mycket omfattande arbete som görs vid varje regelrevidering, flera av CS
kommittéer blir engagerade i olika delar när det gäller olika regelverk. Det hela mynnar
ut i att CS slutligen godkänner alla regelverk genom att godkänna respektive
kommittés protokoll. Låsningsperioden är fem år för samtliga regelverk.
Kansliet har haft möten med Svenska Brukshundklubben, Svenska Agilityklubben och
Svenska Hundfreestyleklubben. Prov- och Tävlingskommittén har haft möten med
övriga berörda klubbar.
Jakthundsklubbarna kommer att ha sin utvärdering på Öster-Malma under våren.
Framförhållning är ordet framför andra när det gäller utvärdering av befintliga
regelverk. Man ska inte revidera bara för att man kan!
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Andra nyckelord är förankring, förenkling och samordning. Att tänka på att ha ett
enkelt språk och ett bra ordval.
SKK kan vara med i ett tidigare skede för att hjälpa klubbarna och även använda sociala
media där det är tillämpligt.
Kjell Svensson fortsatte sedan med att gå igenom
 de nya allmänna reglerna för utställningar, prov, tävlingar och beskrivning,
 särskilda regler för utställningar,
 regler för bedömning,
 championat och särbestämmelser,
 olika former av diplom samt nose work och mondioring
som gäller från och med 1 januari 2017

Kommittén för Medlemsfrågor – Patrik Cederlöf och Bo Edoff
Kommitténs ansvarsområde är att pröva om medlem brutit mot SKKs stadgar § 14 (DNärenden) och grundregel 1:2 som rör Centralstyrelsens möjlighet att tilldela person
tillträdes- eller tävlingsförbud.
Från och med 2016 har SKKs grundregler ändrats när det gäller förtal mellan
medlemmar.
Grundregel 1:2 ska skydda funktionär med uppdrag inom SKK mot förtal. SKK stadga §
14 är generell och gäller alla medlemmar.
Kommittén ska bl.a. hjälpa enskilda medlemmar samt medlemsorganisationer i brott
mot SKK stadgar, grundregler eller andra regelverk som gäller enskild medlems
uppförande i tal eller skrift.
Sedan kommittén bildades har 20 ärenden hanterats av varierande art.
Arbetet i kommittén har startat från noll och har nu utvecklats till att fokusera på
personers uppförande mot varandra. Sakfrågor ska behandlas av övriga kommittéer i
CS. Personliga samtal med inblandade personer kan ha en preventiv inverkan på ett
ärende, vilket är mycket positivt.
Kommittén önskar att uppdraget ses över inför framtiden. En redovisning kommer att
göras till Kennelfullmäktige.

Utvärdering hälsoprogram – Annica Uppström
AK fick ett uppdrag från KF 2015 att genomföra en generell översyn av
särbestämmelserna vid valpregistrering. Projektet ska pågå mellan 2016 till 2020.
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Klubbarna har fått i uppdrag att se över och utvärdera sina hälsoprogram på nivå två
eller tre. Till vägledning finns en mall och exempel på www.skk.se ”utvärdering av
hälsoprogram”.
Det är mycket viktigt för klubbarna att informera och förankra, det är viktigt oavsett
om man väljer att införa regler eller rekommendationer.
Sista datum för att skicka utvärderingen till SKKs avdelning för Avel o Hälsa är den 1
mars 2017. Utvärderingen ska åtföljas av en redogörelse för om hälsoprogrammet, ska
behållas, förändras eller avslutas.

Kommittén för Hundars Mentalitet
Mentalpoolen – resurs för ras- och specialklubbar – Maritha Östlund-Holmsten
MP-funktionärens roll är att kunna fungera som diskussionspartner och bollplank för
klubbar. De ska ha en bred kompetens och en stor erfarenhet, stora krav ställs på att
de har social kompetens, är lyhörda och har stor integritet.
MP-funktionären ska vara klubbarna behjälpliga i tolkning och slutsatser gällande BPHresultat. Hjälpa klubben att diskutera och utvärdera ett pågående mentalitetsarbete,
en mall för detta ska tas fram i samarbete mellan AK och KHM.
MP-funktionären ska kunna hjälpa klubben igång med mentalitetsarbetet utifrån olika
verktyg. Ge råd och ställa upp mål för mentalitet i RAS och hitta strategier för att nå
dit.
MP-funktionären ska kunna delta på ras- och specialklubbskonferenser och möten för
att informera om mentalitetsarbetet i aveln.
Nytt från 2016 är att det är möjligt för en specialklubb att söka bidrag från KHM för
mentalkonferenser.
På nedanstående webbplats kan du hitta mer information om mentalpoolisterna.
https://www.skk.se/mentalpoolen

Uppfödare- och Kennelkonsulentkommittén – Agneta Ståhle
För ung, för gammal, för ofta, för många, skärpning!
Genom diagram och staplar visade Agneta Ståhle att UKKs ärenden i princip följer SKKs
registreringssiffror.
Förseelserna mot SKKs grundregler håller sig ganska konstanta år efter år.
Karaktären på ärendena rör t.ex. uppfödare som inte följer avtal, HD/ED-ärenden,
patella, ögon, hjärta och registreringsfrågor.
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När det gäller att para alltför unga tikar är det svårt att se någon tydlig trend men
uppfödare utan kennelnamn är mer frekventa än de med kennelnamn. Den mest
lämnade orsaken till att unga tikar blir dräktiga är ”tjuvparning”.
För att försöka motverka förseelser mot olika regelverk använder sig UKK om
nyhetsbrev, informationsbrev till klubbar, Hundsport, Hundsport Special etc. En viktig
del i arbetet är det som utförs av våra kennelkonsulenter.
Ras- och specialklubbar kan delta i arbetet genom att ge bra och tydlig information på
sina respektive webbplatser och i sina medlemspublikationer.
Kom ihåg att de flesta av alla uppfödare sköter sig mycket bra och blir aldrig föremål
för UKK!

Inskickade frågor – Ulf Uddman
Svenska Bassetklubben
Finns det möjlighet att lägga sina medlemmars årliga medlemsavgifter som autogiro?
Om inte, går det att ordna? Om vi kan få till det så tror vi på mer trogna medlemmar.
30 kr/mån är ju som bekant billigare än 360 kr/år. Det vore även önskvärt att vi till
autogirobetalare kan ge en något billigare årsavgift. Exempel: 360 kr/år, för autogiro
25 kr/mån.
Svar: Det finns ingen möjlighet att utnyttja autogiro i dagsläget. Intresset är lågt, det
gäller både i Sverige och i Norden. Så svaret är nej, det är inget som kommer att
prioriteras.
Svenska Bassetklubben
Klubben vill veta varför SKK har valt att gå förbi specialklubbarna och endast rikta sig
till rasklubbarna när det gäller att få en billigare plats på Stockholm Hundmässa.
Svar: Stockholm Hundmässa är primärt en hundutställning.
Rasklubbstorget har främst utvecklats för rasklubbar, det är svårt att också få plats
med specialklubbar. De finns några specialklubbar som deltar och de har 50 % på
hyreskostnaden. Ulf Uddman lovade dock att ta med sig frågan till styrgruppen för
Stockholm Hundmässa.
Specialklubben för Skällande Fågelhundar
Vet SKK om Jordbruksverket tänker se över sina regler för import av hundar från
Finland? Då två tredjedelar av avelsbasen för båda våra raser och då framför allt
Norrbottenspets finns i Finland, så får vi in för få hundar från Finland till Sverige av
både Finsk spets och Norrbottenspets.
Svar: De EU-regler som gäller idag för import till Sverige är 15 veckor. SKK ser ingen
möjlighet att få ett undantag från den regeln. Så svaret blir nej.
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
Vid en genomgång av HD-bilder på breton under senhösten 2016 med avsikt att sätta
HD-diagnoser på dessa – blev det samtidigt kontrollerat hur FCI-diagnosen (som
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NKK/SKK använder sig av för alla raser) var i överensstämmelse med andra metoder.
Utifrån tidigare kalibreringar bör förhållandet mellan HQ och FCI-diagnosen vara
någorlunda i överensstämmelse.
Svar: Åke Hedhammar lämnade som svar ett antal power-pointbilder som bifogas
dessa minnesanteckningar.

Konferensen avslutas – Pekka Olson
SKKs ordförande tackade för två intressanta och bra dagar.
I Sveriges Hundungdom finns det fantastiska resurser, vilket är härligt att höra. SKK ska
på bästa sätt försöka hjälpa SHU att vända trenden med det nedåtgående
medlemsantalet. Det är de värda!
Uppmaning att läsa Organisationsutredningen, ta den i lämpliga bitar. CS har ännu inte
fått den eller läst den. Svara på enkäten som ligger på SKKs webbplats. Det är nu ni kan
vara med och påverka, säg er mening. Engagera er!
Tack för den här gången!
Vid anteckningarna

Annika Klang

