
Nedanstående är ett utdrag ur kommande CS protokoll nr 4-2020. 
 
§ 48 Föregående protokoll 
 
d) Uppdatering av läget samt diskussion gällande verksamhet från den 1 juni 2020 och 
 framåt 
Ordförande inledde diskussionen om rådande situation. Centralstyrelsen, CS, följer det som 
händer i samhället via myndighetsinformation samt hur det påverkar SKK-organisationens 
förutsättningar att bedriva någon form av verksamhet. 
 
CS förde en lång och ingående diskussion om hur man på bästa sätt ska ta ställning till och 
förmedla en tydlig information till medlemsorganisationen. Det är viktigt att ha 
framförhållning vilket verksamheten även kräver när vi har en normal situation i landet. 
 
CS tog följande beslut: 
Nuvarande restriktioner gäller tom 31 maj 2020. 
”Ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-
organisationen. Det gäller även företag och organisationer som har avtal med SKK eller en 
SKK-ansluten klubb om att arrangera prov, tävlingar eller beskrivningar. Det gäller från 27 
mars till 31 maj 2020, men kan förlängas vid behov. 
Enda undantaget är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på 
samma plats och där de närvarande personerna inte har rest dit från en annan del av 
landet eller utlandet. 
Verksamheten bör företrädesvis bedrivas utomhus, men om den sker inomhus så är det 
särskilt viktigt att tänka på smittskyddsåtgärder som tex att hålla rejäla avstånd, handtvätt 
och att inga personer med någon form av sjukdomssymptom eller som tillhör någon 
riskgrupp deltar.” 
 
Gällande klubborganiserad verksamhet som planeras att genomföras från och med 1 juni 
2020: 
Större utställningar och tävlingar kräver ordentlig framförhållning. CS gör bedömningen att 
smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under sommaren. 
 

- Samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 31 augusti 2020 
Detta gäller oavsett om regeringen under denna period tar beslut om att upphäva 
beslut om begränsning av antal personer vid allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar.  

 
- Övriga utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 
- Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras. 
- I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

med fler än 50 deltagande personer. 
- Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än ovanstående 

gäller det nya regeringsbeslutet. 
 



- Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas vara på samma plats gäller 
följande för att verksamheten ska kunna genomföras: 

o Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
o Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss 

verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, 
förare, familjemedlemmar, funktionärer, publik m.fl.) som kommer att 
närvara. 

o Verksamheten ska företrädesvis genomföras utomhus och ha en regional 
prägel d.v.s. inga tillresande från andra delar av landet eller utlandet. 

 
o Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas.  

Det innebär bland annat att:  

 Personer ur riskgrupper inte ska delta, gäller även funktionärer.  

 Avstånd ska hållas mellan deltagande personer.  

 Förutsättningar för god handhygien ska finnas. 
 
Vid verksamhet där bortlottningsregler finns kan de användas för att begränsa det 
förväntade antalet deltagande personer.  
 
För verksamhet som inte har befintliga bortlottningsregler kommer SKKs Centralstyrelse att 
utfärda en generell dispens för arrangörer att begränsa deltagarantalet. 
 
CS har även uttalat att nationella mästerskap (SM) i olika prov- och tävlingsgrenar inte bör 
genomföras 2020 då gällande restriktioner gör det svårt att genomföra rättvisa kval-
/uttagningstävlingar samt att ett nationellt mästerskap medför resor från andra delar av 
landet. 
 

e) SM-tävlingar, t.ex. Svenska Stövarklubben med ett flertal uttagningstävlingar och 
final? Eventuell rekommendation från SKK? 

Se text ovan. 
 

f) Dispensmöjligheter vid valpregistrering? 
T.o.m. den 31 maj har SKK medgett en generell dispens från krav i grund- och 
registreringsregler om att, innan parning, komma in med resultat av t.ex. ögonlysning, HD, 
ED och liknande undersökningar samt krav om känd mental status.  
 
CS har fått många olika reaktioner på detta beslut. CS mening är att endast ett fåtal 
uppfödare i slutänden kommer att utnyttja möjligheten.  
 
Efter en kortare diskussion beslutade CS följande: 
Den generella dispensen gäller endast till och med den 31 maj. CS beslutade vidare 
informera Sveriges Veterinärförbund om beslutet. 
 
Detta betyder att berörda uppfödare har ytterligare en tid till förfogande för att hitta en 
lösning för att kunna uppfylla gällande krav för registrering. 
 
Fr.o.m. den 1 juni 2020 gäller det vanliga regelverket för registrering. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/rad-och-information-till-riskgrupper/

