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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 10 november 

2010, på Snogeholms Slott, Sjöbo.  

  

  

Närvarande:  
  

Ordinarie ledamöter:  
Nils Erik Åhmansson, ordf., Ionie Oskarson, Göran Bodegård, Britt-Marie Dornell, Mats 

Stenmark, Jahn Stääv, Annica Uppström  

  

Suppleanter:  
Bengt Pettersson, Curt-Christer Gustafsson, Marie Nylander, Henrik Barnekow  

  

Adjungerade:  
Ulf Uddman, Åke Hedhammar, Yvonne Larsdotter, Bo Edoff (sammankallande i SKKs 

valberedning)  

  

Anmält förhinder:  
Per-Inge Johansson  

Carl Gunnar Stafberg  

  

  

  

Vid protokollet: Annika Klang  

  

  

  

§ 113 Sammanträdet öppnas  
  

Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet 

öppnat. Bo Edoff hälsades särskilt välkommen till detta möte som representant för SKKs 

valberedning.   

  

  

§ 114 Val av justeringspersoner  
  

Britt-Marie Dornell och Jahn Stääv utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

§ 129 Protokoll SKKs Arbetsgrupp för Freestyle  
  

Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle den 15 

september 2010.  

  

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  



  

  

§ 130 Beslut tagna av SKKs presidium  
  

a) Entledigande av kommittéledamot  
Nils Erik Åhmansson informerade om bakgrunden till att en kommittéledamot entledigats från 

sitt kommittéarbete genom ett enhälligt beslut av presidiet.  

  

CS fastställde presidiets beslut samt uppdrog till Ulf Uddman att i brev till ledamoten 

redogöra för beslutet.  

  

b) Sydskånska Kennelklubbens utställning 2011  
Presidiet har beslutat tillstyrka Sydskånska Kennelklubben Internationella utställning 

2011-03-19–20 i Malmö. Utställningen kommer att hållas vid Jägersro i stora tält där befintlig 

service i form av restaurang, parkering etc. finns tillgänglig.  

  

CS fastställde presidiets beslut.  

  

c) Ny TV-serie av SVT om familjer som får möjlighet att köpa en omplaceringshund  
Presidiet har beslutat tillstyrka ett projekt där ett svenskt filmbolag som efter amerikanskt 

koncept ska producera 10 program där några familjer får möjlighet att köpa en 

omplaceringshund. Deras tanke är att det ska vara svenska hundar som behöver ett nytt hem.  

  

Idén bygger på att blanda omplaceringshundar från t.ex. Hundstallet med hundar som 

uppfödare får tillbaka och som behöver ett nytt hem. Tanken är att det ska vara en motvikt till 

hittehundar från södra Europa.  

  

Ulf Uddman har i egenskap av ordförande i Hundstallet och SKKs VD blivit kontaktad av 

filmbolaget. SKK får möjlighet att påverka programmet med råd och information. Programmet 

är tänkt att visas under 10 veckor våren 2011.  

  

CS fastställde presidiets beslut och uttryckte att det är viktigt att visa att det även finns svenska 

hundar som behöver en andra chans i livet.  

  

d) Nytt datum för Stockholms Kennelklubbs (STOKK) utställningar  
Presidiet har den 27 oktober 2010 beslutat tillstyrka ändring av datum för STOKKs 

utställningar enligt nedan:  

  

25-26 maj 2013 internationell utställning, gruppfördelning lördag: 2,4,6,9,10,   söndag: 

1,3,5,7,8, Vallentuna flygfält  

1 september 2013 nationell utställning, samtliga grupper, Vallentuna flygfält  

  

 


