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Handläggningsrutiner avseende bestyrelserapport –  
utställning länsklubb och utställning specialklubb / rasklubb / lokalavdelning

SKKs Domarkommitté (DK) och Utställningskommitté (UtstK) har som en del i SKKs arbete med kvalitetssäkring av  
exteriördomare och utställningsverksamhet tagit fram en särskild blankett, ”Bestyrelserapport” för rapportering/ 
notering av protester och särskilda händelser på utställningsarrangemangen.  Införandet av en bestyrelserapport har 
presenterats på Kennelfullmäktige 2011 och länsklubbarnas och specialklubbarnas seminarium med utställnings- och 
domaransvariga, 2012. Utvärdering av bestyrelserapportens utformning kommer att göras, innebärande att justeringar av 
formuläret kan komma att ske efter hand.
Bestyrelserapporten är obligatorisk för länsklubbar från 2013 och ska skickas in till SKKs tävlingsavdelning senast 14 da-
gar efter varje utställning oavsett notering om händelse. 
För specialklubbar är den obligatorisk från och med 1 januari 2014. Handläggningen är lite annorlunda för specialklub-
barna än för länsklubbarna. Specialklubbarnas rasklubbar/lokalavdelningar skickar en bestyrelserapport till sin speci-
alklubb centralt efter varje utställningstillfälle, senast en (1) vecka efter utställningen. Endast om det finns noteringar 
om händelser skickar specialklubben centralt vidare bestyrelserapporten till SKK, Tävlingsavdelningen, 163 85 Spånga, 
senast 14 dagar efter respektive utställning. 
OBS! Rapport om oacceptabelt beteende ska inte biläggas bestyrelserapporten utan skickas omgående till SKK, Tävlings-
avdelningen, Brith Andersson, 163 85 Spånga.

Bestyrelserapporten består av olika delar
Till grund för handläggning av protester ligger SKKs Utställnings- och championatregler, punkt 21. Protester.  
Nedan ett utdrag ur paragrafen:

Domslut kan ändras i följande fall 
•	 Om	fel	av	teknisk	art	begåtts 
•	 Om	hunden	inte	haft	rätt	att	delta	enligt	gällande	regler
Deltagare	kan	således	inte	protestera	mot	domarens	bedömning	och	fria	skön.
Frågan om ändring av domslut prövas
•	 Efter	protest	från	utställare	vars	rätt	berörs	av	det	klandrade	resultatet 
•	 Efter	anmälan	från	bestyrelsen	eller	från	den	domare	som	fattat	beslutet 
•	 Efter	beslut	av	SKK	att	av	annan	anledning	ta	upp	fråga	om	ändring
Om	protesten	lämnas	in	av	någon	som	inte	är	berättigad	till	detta	eller	om	protesten	inte	är	åtföljd	av	fastställd	protestav-
gift,	ska	protesten	omedelbart	avvisas.	Sådant	beslut	fattas	av	bestyrelsen.

Del I Protester 
Obs!  Notering i ”Nej-rutan” ska göras om inga protester/händelser förekommit 

a) och b) Protester som lämnas in till bestyrelsen på utställning, ska behandlas av bestyrelsen och beslut ska meddelas 
inom sju (7) dagar. Notering om sådana protester görs i bestyrelserapporten under Protester a) och b). 

c)  Protest som inte kan behandlas av bestyrelsen inom sju dagar och som enligt Utställnings- och championatreg-
lerna, punkt 21, hänskjuts till SKK, ska rapporteras under Protest c).  Tänk på att i ett sådant fall bifoga skriftliga 
underlag och eventuella yttranden från berörda funktionärer, exempelvis ringsekreterare, domare, bestyrelsele-
damöter, kommissarie, veterinär eller andra utställare/vittnen.

d) ”Skäliga klagomål” som tagits emot men som inte utmynnat i en skriftlig protest . DK och UtstK tar återkom-
mande emot samtal och skrivelser från utställare som i efterhand tar kontakt med SKKs kansli angående 
händelser på utställningar. DK och UtstK ser det som värdefullt att kunna följa kontaktvägarna för olika typer av 
klagomål. Genom att bestyrelsen gör noteringar om eventuella sådana ”skäliga klagomål”, kan DK och UtstK ges 
möjlighet att eventuellt förbättra och förtydliga informationen kring olika frågor.

Del II Notering av händelse – domare 
Obs! Notering ska göras i kryssrutan om inga händelser finns att rapportera

Del III Övriga händelser värda att notera
Här kan noteringar göras om händelser som föranlett rapport om hund i varm bil, oacceptabelt beteende, person som  
avvisats från utställningsplatsen eller annan händelse av betydelse där bestyrelse, kommissarie eller annan funktionär  
fått gripa in.

Svenska Kennelklubben 
Tävlingsavdelningen
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