
Mötesprotokoll Ak 
 
Protokoll fört vid sammanträde för Svenska Hundklubbens avelskommitté 2019-06-24, telefonmöte. 
 
Närvarande: Frida Arnlund (sammankallande), Gabriella Larsson. Emma Stjernberg, Manuela Schönherr 
 
Anmält förhinder: Beatrice Saxin 
 
Frånvarande: - 
 
Adjungerade: - 
 
Vid protokollet: Frida Arnlund 
 

§36. Mötet öppnas. 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

 
§37. Val av justeringsperson/er. 

Manuela Schönherr att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§38. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställs. 

 
§39. Föregående protokoll, 2019-04-26. 

Gås igenom och läggs till handlingarna. 

Rapporter / inkomna skrivelser 

§40. Ekonomisk rapport  
Inget att rapportera 

§41. Inkomna skrivelser 
Inkommen förfrågan om stambok -. Ansökan misstänks ha kommit bort i serverbytet. Gabriella spårar bakåt. 
Redogörelse för brevväxling med sökande av kennelnamn Pug Passion angående kriterier för registrering av 
mops i SHKs stambok. 

Beslutsärenden 

§42. Kennelnamnsansökningar. 
Ansökan om kennelnamn A Star Is Born. Inkommen ansökan har publicerats på hemsidan. Ansökan har 
överklagats med motiveringen att sökande först fått registreringsförbud hos SKK (i 3 år fr om 2017-05-25) 
och därefter en tid senare även uteslutits ur SKK. De överklagande har i domstol avgjorda rättstvister med 
sökande, angående inköp och delägarskap av avelshundar, med bifall till de överklagande. Uppgifterna från 
de överklagande har verifierats av SKK och genom domar från tingsrätten. 
 
Beslut: Kommittén beslutar att avslå kennelnamnsansökan A Star Is Born. Detta med motiveringen att även 
om sökanden inte blivit utesluten från SKK, hade denne vid tiden för ansökan hos SHK fortfarande haft 
registreringsförbud hos SKK. 
Det kan i detta fall, baserat på inkommande uppgifter från både sökande och överklagande, inte anses ligga i 
SHKs intresse att erbjuda ett alternativ för stambokföring till sökanden minst under tiden för dennes 
avstängning hos SKK. 
 



 
§43. Motion om stambokföring av särskilda raser. 

Motion gällande stambokföringsprocedur kring särskilda raser knutna via rasklubbar i samarbete med SHK. 
Inkommen 18 maj 2019. Bilaga 1. 
Beslut: Kommittén beslutar att uppta förslagen motionen i AKs styrande dokument, med tillägg i punkt 4 
under rubriken tvister om att stamboken även skall begäras i retur. 

Diskussionsärenden 

§44. Alternative bulldog 
Tidsplanen för genomförande av inmönstring enligt förra mötesprotokoll måste justeras. Arbetet med 
rasstandard, kriterier för inmönstring och avelskriterier ska färdigställas till nästa möte för beslut. 
Inmönstringstillfälle/n skall meddelas i god tid, blir förlagt till senare 2019/tidigt 2020.  

§45. Utöka antalet ledamöter i kommittén 
Förslag på ledamot Cynthia Pinto Carpio. Kommittén enhälligt för. 

§46. Visionsarbete 
Punkt från föregående möte. Bordläggs tills vidare. 

 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor 
 

§47. Nästa sammanträdesdatum. 
Nästkommande sammanträden beslutas till den fredag 12/7 kl 11. 

 
§48. Sammanträdet avslutas. 

Ordföranden tackar de närvarande och avslutade sammanträdet. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 
 
 
___________________________ 
Frida Arnlund, Sammankallande 
 

Justeras: 

 
 
 
___________________________ 
Manuela Schönherr 
 
 
 


