
1 

 

SKK/AK nr 1/2012 

2012-01-28--29 

§ 1 - § 29  

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den  

28 – 29 januari 2012 

 

 

 

 

Närvarande:  

 

Ledamöter: Britt-Marie Dornell (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Helen 

Häggström, Elisabeth Rhodin (fr.o.m. § 5), Anna Uthorn  

  

Adjungerade: Karin Drotz, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm (fr.o.m. § 20), Sofia Malm, 

Helena Skarp, Petra Waleij (§ 6), Berit Wallin Håkansson 

  

Anmält förhinder: Sophie Gäfvert, adjungerad 

 

Vid protokollet: Ulla-Britt Karlmann 

 

 

 

 

§ 1 Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och vände sig då särskilt till AKs nya ledamot 

Helen Häggström. Mötet förklarades därefter öppnat.  

 

 

§ 2 Val av justerare 

 

Kjell Andersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 3 Dagordning 

 

Förslag till dagordningen fastställdes efter vissa justeringar av ordningsföljden. 

 

 

§ 4 Föregående protokoll nr 5/2011 

 

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 24 november 2011. 

 

Protokollet lades med godkännande till handlingarna. 
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§ 5 AKs uppdrag och arbetsformer 

 

a) Delegeringsordning och prioriterade områden. 

Förelåg AKs delegeringsordning för 2012 – 2013. 

 

AK diskuterade inledningsvis kommitténs olika arbetsuppgifter enligt 

delegeringsordningen.  

 

Konstaterade AK att en av kommitténs viktigaste uppgifter framöver är att bevaka 

myndigheternas uttalanden och agerande i avelsfrågor. Genom samråd på olika nivåer 

med Jordbruksverket hoppas AK på förståelse för varandras uppdrag och att en 

samverkan ska kunna uppnås. Även Länsstyrelserna har i sin roll som 

tillsynsmyndighet stor betydelse i sammanhanget och måste involveras i samarbetet. 

 

AK diskuterade vidare uppdraget att arbeta för att centralt producerat 

informationsmaterial sprids till gagn för specialklubbarnas arbete i avelsfrågor. En 

viktig del i detta arbete är att det finns artiklar lättillgängliga på hemsidan, som 

klubbarna kan publicera i sina tidningar.  

 

Beslöt AK tillfråga Åsa Lindholm om hon kan åta sig uppdraget att under året skriva  

två till tre artiklar enligt ovan. 

 

Beslöt AK vidare uppdra åt SKKs avdelning för avel och hälsa att med marknads-

avdelningen diskutera hur man på webben på bästa sätt når ut till klubbarna med 

materialet. 

 

Vidare diskuterade AK Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-

uppdrag 2011 och då särskilt punkten: 

 

I samverkan med berörda specialklubbar främja en sund avel av de svenska raserna, 

med fokus på långsiktig hållbarhet och genetisk variation. 

 

AK kommer att speciellt uppmärksamma de problem som hänger samman med 

vikande registreringssiffror, som merparten av de svenska raserna drabbats av.  

Förutsättningarna för de svenska raserna är dock högst varierande. Tillgången på vilt 

liksom intresset för olika jaktformer varierar över tid och påverkar i högsta grad 

jakthundspopulationen.  Jämthunden behåller sin position, medan flera av de drivande 

raserna har tappat stort. Av övriga raser är läget särskilt prekärt för den svenska 

lapphunden. Nytänkande och förutsättningslösa diskussioner inom organisationen 

kommer att vara nödvändiga för de raser där premisserna för en sund avel blir allt 

sämre när populationens storlek krymper och den genetiska variationen utarmas. 

 

b) Arbetsutskott  

 

Beslöt AK utse ett AU bestående av Ordföranden samt Elisabeth Rhodin. 

 

c) Permanenta arbetsgrupper 

 

Beslöt AK utse Anna Uthorn att tillsammans med Sofia Malm (sammankallande) och 

Helena Skarp att ingå i DNA-gruppen. Till gruppen kan därutöver vid behov 

adjungeras personer från SLU och SKKs kansli. 
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Beslöt AK utse Helena Skarp (sammankallande) samt SKKs avläsande veterinärer att 

ingå i Röntgengruppen. Därutöver kan vid behov andra personer adjungeras till 

mötena. 

 

Beslöt AK utse Karin Drotz (sammankallande), Kjell Andersson, Ulrika Edgren, 

Maija-Leena Eloranta, Malin Eriksson, Maria Nordin, Agneta Persson och May-Britt 

Sannerholt att ingå i Rashandledargruppen. 

 

 

§ 6  Skrivelse från Svenska Taxklubben ang. registrerade färger 

 

Förelåg skrivelse från Svenska Taxklubben (SvTK) i vilken klubben begär förändringar vid 

registreringen av färg hos tax. Klubben yrkar bl.a. att taxar som inte har standardenlig färg 

endast ska få X = ej godkänd färg registrerad i sitt registreringsbevis och inte som nu även 

färgen. Klubben önskar också införa registreringsförbud för avkomma till tax med ej godkänd 

färg.  Som argument anger klubben att det ur kombinationer med felfärgade föräldradjur 

kommer valpar med godkänd färg, vilket gör att anlag för ej godkända färger sprids i 

taxpopulationen. Klubben tar vidare upp avel med anlagsbärare för merle. 

 

Inledningsvis vill AK hänvisa till sitt tidigare uttalande (AK 3/2011) som reglerar avel med 

anlagsbärare för merle och som gäller samtliga raser och oavsett ev. rasspecifik benämning på 

merle. 

På grund av de hälsorisker dubblering av merleanlaget medför är det inte förenligt med SKKs 

grundregler (2:3) att para två hundar som är kända anlagsbärare för färgen merle med 

varandra.  

… 

Merleanlaget kan finnas dolt hos hundar med gul eller röd pälsfärg. Detta bör beaktas vid 

avel med gul eller röd hund av ras i vilken merleanlaget förekommer. 

I övrigt konstaterade AK att det av SKKs avelspolicy framgår att organisationen ska verka 

för att minska antalet avelsrestriktioner som inte är relaterade till hundrasernas sundhet men 

begränsar möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av befintliga hundmaterial och vid behov 

ta bort avelshinder mellan rasvarianter, vilka bygger på olikheter i enskilda genpar till exempel 

färg, hårlag och storlek.  

AK konstaterade vidare att registrering av färger såväl i Sverige som i andra länder grundar 

sig på uppfödarens uppgifter och riktigheten kan inte garanteras av någon kennelklubb. 

Svårigheter att tidigt avgöra vilken färg en valp kommer att få som vuxen liksom okunskap om 

färger och färggenetik innebär att många hundar har annan färg än den som angivits vid 

registreringstillfället. SKK har nästan 999 registrerade färger och det saknas i dag datatekniskt 

utrymme för att införa ytterligare färger. Under åren har flera försök gjorts att reducera antalet 

registrerbara färger och färgbeteckningar utan önskad effekt. 

Med hänvisning till ovanstående anser AK att förutsättningarna saknas för att tillmötesgå 

SvTK i flera av deras olika önskemål. Med anledning av SvTKs skrivelse beslutar AK dock 

att för importerade hundar kommer inte de färger som anges för härstamningshundarna i 

exportstamtavlan att registreras om färgerna inte är i överensstämmelse med de svenska 

färgbeteckningarna. Vidare kommer endast X = ej godkänd färg att registreras för såväl 

svenskfödd som importerade hund som inte har standardenlig färg.  
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§ 7 Artificiell insemination (A.I.) 

 

Förelåg rapport över antalet registrerade kullar mellan åren 2007 - 2009 där uppfödaren 

angivit att kullen tillkommit efter artificiell insemination. 

 

Konstaterade AK att antalet inseminationer under perioden varit i stort sett oförändrade utom 

vad gäller A.I. med importerad fryst sperma, som ökat kraftigt under 2011. 

 

Lades rapporten därefter till handlingarna. 

 

 

§ 8 Inför gemensamt möte med Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén 

 (UKK)  

 

Förelåg dagordning för morgondagens gemensamma möte med UKK.  

 

AK diskuterade speciellt de punkter i delegeringsordningen som är gemensamma för 

kommittéerna. Bland AKs arbetsuppgifter återfinns att i nära samråd med UKK följa och 

utvärdera konsekvenserna av grundregler och registreringsregler. AK har också att i samråd 

med UKK medverka till att minska antalet regelbrott mot SKKs grundregler avseende 

avelshundars hälsostatus 

 

Diskuterade AK särskilt problemen för nya uppfödare att före parning hitta adekvat 

information på rasnivå om gällande regelverk, vilket är en förutsättning om antalet regelbrott 

ska kunna minska. Tikägare som för första gången ska föda upp en valpkull tar oftast del av 

SKKs registreringsregler först när valpkullen är född.   

 

Beslöt AK efterhöra UKKs synpunkter på en ev. gemensam propå om att på SKKs webbsida 

göra det möjligt för uppfödare att genom att välja ras få upp en sida med all den rasspecifika 

information samlad som kan vara aktuell inför ett avelsbeslut. På så sätt skulle nya uppfödare 

få en rimlig chans att uppfylla SKKs krav och leva upp till gällande grundregler. 

 

 

§ 9  Förslag till vägledning vid tolkning av grundreglernas avelsparagraf 

 

CS har beslutat att uppdra till bl.a. SKK/AK att lämna förslag som kan utgöra vägledning vid 

tolkning av grundreglerna.  

 

AK utsåg i samband därmed en arbetsgrupp som nu överlämnat sitt förslag till vägledning vid 

tolkning av SKKs grundregler i de delar som ligger inom AKs ansvarsområde.  

 

AKs uppdrag omfattade även ett förändrat uttalande vad gäller avel med HD-belastade 

individer. 

 

Beslöt AK i enlighet med förslaget innebärande att det enligt AKs förmenande inte kan anses 

förenligt med punkten 2:3 i grundreglerna att använda hund med HD grad E i avel eller att 

para två hundar med HD grad D med varandra. Det är inte heller förenligt med grundregeln att 

använda hundar med kliniska symptom på HD i aveln.  
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Beslöt AK överlämna förslaget i dess helhet till CS. AK tackade arbetsgruppen för väl utfört 

arbete. 

 

 

§ 10 Skrivelse från Svenska Prazsky Krysarik Klubben ang. patellaluxation 

 

Förelåg skrivelse från Svenska Prazsky Krysarik Klubben (SPKK) med frågor gällande 

hälsoprogram avseende patellaluxation. 

 

Inledningsvis konstaterar AK att arvsgången för patellaluxation inte är klarlagd och att 

förhållandevis lite finns publicerat. Den rådande uppfattningen är dock att sjukdomen har en 

starkt ärftlig bakgrund. Eftersom en vedertagen undersökningsmetod dessutom finns är 

patellaluxation en sjukdom som väl lämpar sig för screeningundersökning och central 

registrering. Från 2004 har resultat av patellaundersökningar registrerats för vissa raser och 

2008 infördes central registrering för samtliga raser. Special- och rasklubbar gavs därigenom 

möjlighet att bedöma om patellaluxation utgör ett problem inom rasen. 

 

Ur djurskyddsaspekten ska rent generellt aldrig kliniskt affekterad hund eller hund med 

permanent luxerad patella användas i avel. Vad SPKK därutöver ska rekommendera sina 

uppfödare måste bero på hur stort problemet är inom rasen liksom vilka ev. övriga allvarliga 

sjukdomar/defekter och populationsgenetiska aspekter uppfödarna har att ta ställning till inför 

ett avelsbeslut. Genom att ta del av olika lösningar som andra klubbar har kommit fram till, 

kan SPKK säkert forma sin egen rasspecifika strategi. 

 

Med anledning av SPKKs skrivelse diskuterade AK om de data som finns i SKKs databas ev. 

kan utgöra underlag för genetiska analyser för skattning av arvbarheten för patellaluxation  

Denna typ av studie skulle möjligen kunna genomföras i form av ett examensarbete vid SLU.  

 

Skrivelsen anses härmed besvarad och lades till handlingarna. 

 

 

§ 11 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

 

Inlämnad för granskning 

● hrvatski ovcar, förenklad RAS 

 

Inlämnade för granskning, revidering 

● american staffordshire terrier, Elisabeth Rhodin  

● fransk bulldogg, Elisabeth Rhodin  

● golden retriever, Kjell Andersson 

● grand danois, Anna Uthorn 

● shiba, Maija-Leena Eloranta 

● whippet, Maija-Leena Eloranta 

 

Anmälda för fastställande 

● hrvatski ovcar, förenklad RAS  

● basenji, Anna Uthorn 

● american staffordshire terrier, Elisabeth Rhodin   

● grand danois, Anna Uthorn 

 

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag.  
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§ 12 Förslag till reviderat RAS för golden retriever 

 

Förelåg förslag till reviderat RAS för golden retriever samt den därmed sammanhängande 

korrespondensen som förevarit mellan både special- och rasklubb, Kjell Andersson i hans 

egenskap av granskare samt SKKs RAS-handläggare Karin Drotz. 

 

Beslöt AK uppdra åt Karin Drotz att kalla SSRK och Golden Retrieverklubben till ett möte till 

vilket även en representant från Föreningskommittén inbjuds. Från AK deltar ordföranden och 

Kjell Andersson samt från kansliet Sofia Malm och Karin Drotz. 

 

 

§ 13  RAS-handledargruppen 

  

Kjell Andersson, Karin Drotz, och Maija Eloranta rapporterade från senaste mötet med 

rashandledargruppen.  

 

Vid mötet diskuterades klubbarnas arbete med revidering av RAS och de svårigheter RAS-

handledarna möter även bland klubbar som lyckats väl med den första versionen. Orsakerna 

kan vara många t.ex. byte av funktionärer och bristande utvärderingar av mål och strategier i 

RAS, men även AKs höjda krav på dokumentets kvalitet.  

 

RAS-handledargruppen saknar ofta specialklubbens engagemang i rasklubbarnas arbete och 

beslöt att initiera en kursdag för specialklubbarnas avelsfunktionärer. Kursdagen föreslås 

innehålla genomgång av funktionerna i SKKs Avelsdata, ett nödvändigt hjälpmedel i RAS-

arbetet. 

 

Beslöt AK uppdra till RAS-handledargruppen att vidare undersöka möjligheterna till en 

kursdag och de ekonomiska förutsättningarna för denna. 

 

Förelåg vidare förslag från RAS-handledargruppen om tillägg i dokumentet Lathund för 

utvärdering och revidering av RAS bl.a. beträffande dokumentets omfattning.  

 

AK diskuterade förslaget och beslöt uppdra till kansliet att införa föreslagna tillägg i 

dokumentet. 

 

 

§ 14 Utbildning;  

 

Beslut per capsulam  

 

AK har vid olika tillfällen diskuterat hur grundutbildningen för avelsfunktionärer ska kunna 

vidareutvecklas. Efterfrågan på tillgängliga kursplatser är större än tillgången och idag finns 

inte utrymme för att genomföra fler centrala utbildningstillfällen.  

 

Vid AKs möte maj 2011 redogjorde Karin Drotz för de diskussioner, som ägt rum med 

Studiefrämjandet om en central utbildning av handledare. Studiefrämjandet kan genomföra 

regionala utbildningar efter fastställd kursplan och med tillgång till digitalt utbildnings-

material. 
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AK beslöt då att ge Karin Drotz i uppdrag att tillsammans med utbildningsavdelningen och 

Studiefrämjandet påbörja arbetet med en vidareutveckling av formerna för grundutbildning för 

avelsfunktionärer. Inom Studiefrämjandet har medel också avsatts för detta arbete 

 

KF har därefter antagit verksamhetsplanen för 2012-2013 och under Utbilda förtroendevalda 

samt klubb-, utställnings-, prov- och tävlingsfunktionärer återfinns uppdraget att 

 

 Påbörja arbetet med vidareutveckling av formerna för grundutbildning av 

avelsfunktionärer t ex. genom utvecklandet av digitala utbildningsverktyg och central 

utbildning av handledare.  

  

SKK/AK och avdelningen för avel och hälsa önskar därför att hösten 2012, i samarbete med 

Studiefrämjandet, genomföra central utbildning för blivande ledare till kursen 

”Grundutbildning av avelsfunktionärer”. Kostnaden för kursen beräknas till totalt 150 000 

SEK. Medel för kursen finns dock inte budgeterade. 

  

För att inte fördröja projektet har AKs ledamöter per mejl tillställts ett förslag till beslut om att 

hos CS äska medel för att kunna genomföra den planerade centrala utbildningen. Samtliga 

ledamöter har tillstyrkt förslaget.  

 

Efter per capsulam beslutet, har AK hos CS äskat 150 000 SEK för att kunna genomföra 

planerad central utbildning av blivande ledare till kursen ”Grundutbildning av 

avelsfunktionärer”.  

 

 

§ 15 Ansökan om konferensbidrag 

 

a) Förelåg ansökan om bidrag från Svenska Mastiffklubben avseende en för 

molosserraserna gemensam konferens den 21 oktober 2012. 

 

 Konferensen planeras i samråd med arbetsgruppen för uppföljning av SRD-raserna och 

 integrering av SRD i de rasspecifika avelsstrategierna RAS. 

 

Beslöt AK att uppdra åt ordföranden att vid kommande CS-möte, inom ramen för den 

satsning SKK gör för SRD-raser, begära särskilt bidrag till denna mycket lovvärda 

konferens. 

 

b) Förelåg ansökan om bidrag från Svenska Vinthundklubben för en avelskonferens den 

20-21 oktober 2012 (saluki). 

 

Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 

 

c) Förelåg ansökan om bidrag från Svenska Beagleklubben för en avelskonferens den 2-3 

juni 2012. 

 

Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 
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§ 16 Agrias och SKKs Forskningsfond 
 

Efter förfrågan från fondens styrgrupp utsåg AK vid förra mötet en arbetsgrupp med uppgift 

att utarbeta ett förslag till prioriterade forskningsområden för 2012. 

 

Arbetsgruppens förslag förelåg och diskuterades. 

 

Beslöt AK överlämna förslaget till styrgruppen för Agrias och SKKs Forskningsfond. 

 

 

§ 17 SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond 

 

a) Förelåg ansökan från Svenska Dobermann Klubben om bidrag till rasklubbens DCM 

Fond. Bidrag utgår till hjärtscanning eller vid obduktion av hjärtan.  

 

Beslöt AK föreslå CS att inte bifalla ansökan men uppmana klubben återkomma vid 

nästa ansökningstillfälle med en bättre underbyggd ansökan. 

 

b) Förelåg ansökan om förlängd dispositionstid för medel som 2008 beviljades till 

forskningsprojektet Renal dysplasi hos boxer.  

 

Beslöt AK om förlängd dispositionstid tom den 31 januari 2013. 

  

 

§ 18 Dispensansökningar från krav på specialistkompetens i hundens och kattens 

sjukdomar 

 

Förelåg ansökan från veterinär Susanna Hultberg om att få utfärda patellaintyg.  

 

Beslöt AK bifalla ansökan. 

 

 

§ 19  Ajournering av sammanträdet 
 

Ordförande ajournerade sammanträdet. Mötet återupptas den 29 januari efter mötet med 

Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén (UKK). 

 

 

§ 20  Sammanträdet återupptas 

 

Ordförande avslutade ajourneringen och sammanträdet återupptogs. 

 

 

§ 21  Kopia för kännedom 

 

a) Minnesanteckningar från möte den 12 december ang. andningsproblematiken hos 

engelsk bulldogg.  

 

b) Minnesanteckningar från möte med SSRKs Golden Retrieverklubb. 

 

c) Utdrag ur NKKs hemsida som exempel på information som där ges om inhemska raser. 
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d) Skrivelse från Svenska Bostonterrierklubben. 

 

e) Jordbruksverket ang. Legg Perthes. 

 

Informerade kanslipersonalen om de svårigheter som uppstår i kontakten med klubbar 

och medlemmar när jordbruksverket väljer att som här förbigå tidigare 

överenskommelse om samråd i avelsfrågor.  

 

Beslöt AK uppdra åt Helena Skarp och Åke Hedhammar att inbjuda jordbruksverket 

till nytt möte med SKK kring utvecklingen av samrådsformer mellan SKK, 

jordbruksverket och länsstyrelser. 

 

f) Valda delar av djurskyddsutredningen. 

 

 Beslöt AK ta upp djurskyddsutredningen som egen punkt på dagordningen till 

 kommande möte. 

 

 

§ 22  Information 

   

Helena Skarp 

Informerade om att de dataprojekt som berör AKs arbetsområden är nedprioriterade. SKKs 

IT-avdelning är överbelastade och många önskemål är tills vidare uppskjutna. 

 

Sofia Malm 

Informerade om att HD-/ED-index sedan den 3 januari är tillgängligt i Avelsdata för de fem 

första raserna.  

Informerade om planeringen av 1st International Workshop on Enhancement of Genetic 

Health in Purebred Dogs. Det är nu klart vilka personer som kommer att introducera samt leda 

diskussionerna för respektive tema. Mer information finns på www.doghealthworkshop.com. 

 

Kjell Andersson 

Rapporterade från möte med Svenska Älghundklubben och Jämthundklubben angående 

revidering av RAS för jämthund. 

 

Karin Drotz 

Informerade om att de särskilda rasspecifika domaranvisningarna, SRD, nu översatts till 

franska genom den franska kennelklubbens försorg. Den franska versionen kommer att 

publiceras på SKKs webbsida. 

Rapporterade från arbetsgruppen för uppföljning av SRD-raserna och integrering av SRD i 

de rasspecifika avelsstrategierna RAS. I kontakt med rasklubbarna har framkommit önskemål 

om arbetsgruppens representation vid rasspecifika konferenser. Utifrån dessa önskemål har 

formats idéer om att från SKK centralt stödja konferenser där flera raser med liknande 

problemområden ingår. Som ett första steg planeras tillsammans med Svenska Mastiffklubben 

en konferens för ett antal raser som tillhör gruppen molosser (stora, tunga raser). Information 

kommer att delges berörda klubbar. 

 

Elisabet Rhodin 

Rapporterade från sitt deltagande vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens (SSRKs) 

avelskonferens. 

http://www.doghealthworkshop.com/
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Åke Hedhammar 

Informerade om att en förstudie om dödsfallsregistrering slutförts som studentarbete. En 

slutsats är att det finns goda förutsättningar för att en dödsfallsregistrering ska kunna 

genomföras.  

Rapporterade från SRD kommitténs första möte. 

Informerade om att World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) planerar att 

publicera världsomspännande förteckning över tillgängliga DNA-tester och vilka laboratorier 

som utför dessa. 

 

Britt-Marie Dornell  

Rapporterade från Svenska Lapphundklubbens uppfödarmöte i december 2011. 

 

 

§ 23 Protokoll från CS  

 

a) CS-protokoll nr 6/2011  

 

AK noterade protokollet som därefter lades till handlingarna. 

 

 

§ 24 Protokoll från övriga kommittéer  

 

Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll. 

 

Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 25 Protokoll från FCI 

 

a) FCI General Committee juli 2011; ”Main decisions”. 

b) Breeds and breed varieties. 

c) FCI General Committee nov. 2011; “Main decisions” 

 

Noterade AK informationen. 

 

 

§ 26 Pågående ärenden 

 

Förelåg förteckning över pågående ärenden. 

 

AK noterade förteckningen. 

 

 

§ 27 Val av AKs representant till kommande UKK-möte  

 

Konstaterade AK att ingen av AKs ledamöter har möjlighet att delta på UKKs kommande 

möte. 

 



11 

 

§ 28 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska 

publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär 

 

Beslöt AK att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan protokollet är 

justerat och att uppdra åt AKs sekreterare och Åsa Lindholm att avgöra om någon punkt ska 

publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär.  

 

 

§ 29 Mötet avslutas 
 

Nästa möte planeras äga rum 28 mars 2012 på SKKs kansli.  

 

___________________________________________________________________________ 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock 

bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Ulla-Britt Karlmann 

 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Britt-Marie Dornell   Kjell Andersson 

Ordförande    Justerare 


