SSUK-nytt 2011-3
Referat från SKKs Fullmäktigemöte
Den 24-25 september deltog representanter för SSUK i Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF) i
Stockholm. Fullmäktigemöten avhålls vartannat år, det förra genomfördes den 30-31 maj 2009.
Vid KF deltar delegater från länsklubbar, specialklubbar och Sveriges Hundungdom. Antalet röster per
klubb utgår från medlemsantalet. SSUK har, med sina ca 2500 medlemmar, 2 röster och får utse minst en
delegat samt suppleant(er). Flest röster (16) har Svenska Brukshundsklubben med sina närmare 70 000
medlemmar.
Vid årets KF deltog väl över 200 personer och antalet röster uppgick enligt röstlängden till 181. Mötet
öppnades av Centralstyrelsens mångåriga ordförande Nils Erik Åhmansson och till Mötesordförande valdes
Karin Sejnell (Svenska Brukshundsklubben).
Föredragningslistan omfattade 38 punkter av vilka vi väljer att lyfta fram några som kan vara av särskilt
intresse:
Från Verksamhetsplanen 2012-2013 kan noteras att SKK under 2012 kommer att samla samtliga svenska
exteriördomare till en generell domarkonferens för att diskutera och understryka domarens roll i
främjandet av rashundar i Sverige. Vidare att SKK kommer att genomföra aktiva marknadsföringsaktiviteter
i syfte att SKKs valpförmedlingssajt, www.köpahund.se, ska bli den ledande marknadsplatsen för köp av
hund till stöd för uppfödare och valpköpare. Vad beträffar fyrverkerifrågan, ska arbetet med att få till stånd
ett förbud för försäljning av pyroteknik fortsätta tills en ändrad syn hos beslutsfattare har uppnåtts.
Vid val av ledamöter till Centralstyrelsen noterades att Valberedningen inte hade nominerat Göran
Bodegård (allrounddomare) för omval. SSUKs delegater bidrog till att han efter omröstning omvaldes för en
tid av 4 år.
Centralstyrelsen (CS) fick mandat av KF 2009 att göra en språklig översyn av SKKs stadgar utan att förändra
stadgarnas innehåll. Förslaget till nya stadgar remissbehandlades under våren (SSUK hade inlämnat ett
remissvar). I samband med stadgeöversynen har två tillägg i § 9 (”Centralstyrelsen”) önskats som krävde
beslut av KF. Det första tillägget ger CS rätt att utfärda ett temporärt tillträdesförbud för medlem eller ickemedlem till utställning, prov eller tävling eller annat klubbarrangemang. Det andra tillägget ger CS rätt att
tolka stadgar för SKK eller medlemsorganisation (dvs länsklubbar och specialklubbar) samt ha rätt att
bevilja dispens från regel i stadgarna. Det framhölls att på motsvarande sätt bör specialklubbarna ges rätt
att tolka stadgar och bevilja dispens från dessa för rasklubbarna. En ändring i typstadgarna för
specialklubbar kan därför förväntas.
Vid KF togs också beslut om att lansera en officiell Beteende- och Personlighetsbeskrivning (BPH) för alla
raser från och med 2012. BPH kan ses som en vidareutveckling av Mentalbeskrivning Hund (MH), som

Svenska Brukshundsklubben tillhandahåller sedan många år tillbaka. BPH är en beskrivning vars syfte är att
bidra till önskad kunskap om hundars mentalitet. Med hjälp av BPH ökar möjligheten att identifiera de
individer som utmärker sig positivt och har de egenskaper vi vill se hos våra hundar. I beskrivningen ingår 7
obligatoriska moment samt ett valfritt (”Skott”). De obligatoriska är Främmande person, Föremålslek,
Matintresse, Överraskning, Skrammel, Närmande person, och Underlag. Mer information kan erhållas på
www.skk.se . Under en provperiod på 3 år kommer i första hand 5 hundraser (ingen av SSUKs) att ha
företräde men även andra är välkomna i mån av plats. Provperioden om 3 år är fastställd för att möjliggöra
eventuella justeringar i regelverket inför övergång till ordinarie 5-årig låsningsperiod av bestämmelserna
för BPH.
KF-mötet avslutades med behandlingen av 12 inlämnade motioner. 11 av dessa antingen avslogs eller
ansågs besvarade. Däremot tillstyrkte KF, i motsats till CS förslag att avslå motionen, en motion från
Stockholms Kennelklubb om att SKK ska se över reglerna för Junior Handling för att göra sporten bredare
och därmed tillgänglig för fler ungdomar genom att införa åldersindelning eller klassindelning.
Roland Löfblad
-----------------------------------------------------------------------------------Styrelseutbildning
Söndagen den 18 september anordnade SSUK en träff för rasklubbarnas styrelsemedlemmar. Vi var elva
representanter från fem rasklubbar och SSUKs styrelse som träffades i Örebro Brukshundklubbs lokaler.
Föredragshållare var Göran Hogestadh och han berättade om styrelsearbetets grunder, om styrelsen
samspel inom och utom sig, om rätt inriktning, rapportering, styrning och mycket annat. Vi diskuterade
arbetssätt, vikten av fokus på utveckling och framåtriktande frågor.
SSUK bjöd på lunch, en god lasagne hade tillagats av de duktiga tjejerna på Örebro Brukshundklubb och vi
lät oss väl smaka. Sammanfattningsvis var det en givande dag och många tyckte att SSUK skulle upprepa
denna typ av utbildning flera gånger. Styrelserna fylls ju på med nya medlemmar och alla klubbar var inte
representerade denna gång. SSUK ska undersöka möjligheterna till en liknande träff nästa år.

Årets sista utställning hade vi i Sundsvall/Timrå Ridstadion den 9 oktober.
Vi hade 121 anmälda hundar och BIS blev
Pomeranian Baicko
Ägare: Kjell Rune Råstberg, Molde Norge

Nästa år startar vi vår utställningssäsong i februari med Kung Bore i Eskilstuna. Kolla vår hemsida för mer
information. Glöm inte att ni kan skaffa ett bidrag till er rasklubb om ni ställer upp med funktionärer på
våra utställningar. Tala med Eva Andersson, telefon 0521-256080.
I februari planerar vi också en kombinerad avelskonferens/medlemsträff
Den 31 mars äger SSUKs fullmäktige 2012 rum. Det innebär att rasklubbarna skall anmäla sina delegater till
SSUK senast den 18 februari. Plats blir Ibis hotell i Nyköping.
Om ni besöker Stockholms Hund Mässa i december så passa på och besök SSUKs monter i A-hallen. Den
ligger strax utanför rasklubbstorget (monternummer AF:04A). Har ni frågor runt SSUK eller önskemål inför
framtiden så ta och prata med oss som är där.
Alla våra medlemmar tillönskas en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
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