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SKK/AK nr 2/2012 

2012-03-28 

§ 30- § 58 

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den  

28 mars 2012 

 

 

 

 

Närvarande:  

 

Ledamöter: Britt-Marie Dornell (ordf.), Kjell Andersson, Helen Häggström, Elisabeth 

Rhodin, Anna Uthorn  

  

Adjungerade: Karin Drotz, Sophie Gäfvert, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia Malm, 

Helena Rosenberg (endast § 39), Helena Skarp, Petra Waleij (t o m § 38) samt Ulf Uddman  

(t o m § 38)  

  

Anmält förhinder: Maija-Leena Eloranta, Berit Wallin Håkansson, adjungerad 

 

Vid protokollet: Ulla-Britt Karlmann 

 

 

 

 

§ 30 Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

 

§ 31 Val av justerare 

 

Anna Uthorn utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 32 Dagordning 

 

Förslag till dagordning fastställdes efter vissa justeringar av ordningsföljden. 

 

 

§ 33 Föregående protokoll nr 1/2012 

 

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 28-29 januari 2012. 

 

Protokollet lades med godkännande till handlingarna. 
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§ 34 Djurskyddsutredningen 

 

SKK har på remiss erhållit förslag till ny djurskyddslagstiftning. Förslag till yttrande kommer 

att utformas av en tjänstemannagrupp. Remissyttrandet ska vara departementet tillhanda senast 

8 juni 2012. 

 

Ulf Uddman, som ingått i utredningen som expert, gav inledningsvis en kort sammanfattning 

över arbetet i djurskyddsutredningen, som bedrivits i en positiv anda. SKKs arbete med 

avelsfrågor har på flera punkter rönt uppskattning. Om förslaget går igenom kommer lag och 

förordning att bli mer generell och allmängiltig medan mer detaljerade bestämmelser flyttas 

över till Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter. 

 

Helena Skarp informerade om de punkter i betänkandet som närmast berör AKs arbetsområde 

och där tjänstemannagruppen önskade AKs synpunkter och förslag till SKKs framtida 

åtgärder/satsningar, så att organisationen kan leva upp till en ny lagstiftning. 

 

AK diskuterade bl.a. vikten av att 

 

 SKK blir en part med vilken myndigheterna samråder 

 SKK tar fram en utbildning som är anpassad för alla som föder upp en valpkull och 

som kan uppfylla eventuella framtida lagstadgade krav. Därutöver är det viktigt att 

SKK också kan erbjuda uppfödare en kvalificerad utbildning, som är mer inriktad på 

ett rasspecifikt avelsarbete än på uppfödning. 

 SKK får ta del av den information som följer med en ev. obligatorisk 

rapporteringsplikt för veterinärer och bidra till att informationen görs offentlig. AK ser 

gärna att SKK om möjligt blir aktivt involverad i arbetet med utformningen av 

rapporteringsplikten. 

 myndigheten förstår att det inte är möjligt att skatta avelsvärden för att få ett 

”totalindex”. I stället bör rasspecifika avelsstrategier prioriteras. 

 SKK även fortsättningsvis får leda utvecklingen genom RAS, SRD etc. och att dessa 

dokument inte åsidosätts eller övergår till att bli myndighetsdirektiv. 

 

Konstaterade AK avslutningsvis att många av de förslag som framförs i betänkandet till ny 

djurskyddslag är förbättringar som kan stödjas av SKK, vilket också bör återspeglas i SKKs 

yttrande. Det förutsätter dock att SKK med kraft framför krav på att få ingå som samrådspart 

och att SKK inom de områden där organisationen idag har verksamma verktyg kan få 

myndighetens uppdrag att utforma lämpliga regelverk. 

 

Beslöt AK utse Åke Hedhammar att, tillsammans med Åsa Juberget (UKK), ge förslag till 

remissyttrande avseende veterinär anmälningsplikt. 

 

 

§ 35  Svenska raser 

 

Ordföranden redogjorde för de diskussioner om svenska rasers framtid, som förts i CS och 

som ligger till grund för CS uppmaning till AK att med SKKs avelspolicy som utgångspunkt 

föra vidare samtal med berörda specialklubbar. 
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Diskussioner har även förts inom NKU med anledning av minskande populationer och att den 

genetiska variationen utarmas, vilket inte bara drabbat svenska raser utan även flera andra 

nordiska raser. 

 

AK diskuterade olika förhållningssätt inför de oundvikliga problem, som följer av allt färre 

registreringar och en minskad genetisk variation. 

 

Beslöt AK att i samband med specialklubbskonferensen 2013 bjuda in berörda specialklubbar 

till överläggningar om olika strategier som gör det möjligt för alla berörda att leva upp till 

SKKs Avelspolicy om en sund avel, med fokus på långsiktig hållbarhet och genetisk variation.  

 

Beslöt AK utse en arbetsgrupp bestående av ordföranden, Kjell Andersson och Sofia Malm 

med uppdrag att förbereda överläggningarna. Frågan om de svenska rasernas framtid har en 

sådan dignitet att AK vidare beslöt att tillfråga SKKs ordförande, Nils-Erik Åhmansson, om 

han har möjlighet att leda gruppens arbete. 

 

Konstaterade AK att intresset för jakt i högsta grad påverkar jakthundspopulationen. Det är 

därför också av vikt att jakthundklubbarna tillsammans och i samarbete med SKKs 

Jakthundkommitté och Svenska Jägareförbundet arbetar för att öka intresset för jakt med 

svenska raser. 

 

 

§ 36 SKKs hundregister 

 

Ulf Uddman informerade AK om framtida planer på förändringar av SKKs hundregister. 

Förslaget innebär bl.a. en samordning med övriga nordiska länder vad gäller registrering av 

”nya raser”, dvs. ras där ingen individ tidigare finns registrerad i något nordiskt lands stambok.  

 

Vidare ger förslaget möjlighet att tillgodose behovet av nya former av registrering utan att 

raspopulationer splittras samtidigt som positiva effekter av rasvårdsprojekt kan komma 

ursprungspopulationen tillgodo i ett tidigare skede.  

 

Fann AK förslaget utmärkt; flexibelt och väl anpassat till dagens krav samt helt i 

överensstämmelse med andemeningen i SKKs avelspolicy. 

 

Arbetet med utformningen av SKKs nya hundregister kommer att fortsätta. 

 

 

§ 37 Skrivelse från Svenska Taxklubben till FCI ang. färger som SKK 

 registrerar hos tax  

  

Förelåg från FCI en skrivelse från Svenska Taxklubben (SvTK) i vilken klubben önskar FCIs 

bedömning av SKKs beslut gällande färger som SKK registrerar hos tax (AK 1/2012 § 6).  

 

FCI önskar SKKs yttrande och kommer i enlighet med gällande rutiner att besvara skrivelsen 

via SKK. All FCIs korrespondens går via berörd nationell kennelklubb.  

 

AK informerade Ulf Uddman om bakgrunden till beslutet, varvid AK också betonar att SKK 

inte utfärdar registreringsbevis för till Sverige importerade hundar. SKKs registreringsnummer 

stämplas på exportstamtavlan i enlighet med FCIs bestämmelser. Tax född i Sverige och som 

enligt uppfödaren inte har standardenlig färg registreras alltid av SKK som felfärgad. 
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Skrivelsen kommer att besvaras av Ulf Uddman.  

 

Lades skrivelsen därmed till handlingarna. 

 

 

§ 38 Information från VD 

 

Ulf Uddman informerade om att 9 uppfödare i Skåne från länsstyrelsen erhållit underrättelse 

inför beslut. Det innebär att uppfödarna riskerar att från länsstyrelsen få föreläggande 

alternativt förbud gällande avel på shar pei. Uppfödarna har beretts möjlighet att yttra sig och 

ett gemensamt svar kommer att utarbetas i samråd med SKK. 

 

Olika möten med såväl Jordbruksverket som länsstyrelsen i Skåne är inplanerade. SKK 

kommer då att peka på det orimliga i att länsstyrelserna har olika tolkningar av 

djurskyddslagen och regelverket för tillsynsverksamheten med följden att avelsarbetet kommer 

att styras av i vilket län en uppfödare bor.  

 

Vidare informerade Ulf Uddman om att SKK, tillsammans med Agria planerar att genomföra 

en uppdatering av den SCB-mätning av antalet hundar och katter i svenska hushåll, som 

genomfördes 2006. Av kostnadsskäl har flera tänkbara intressenter tillfrågats om att delta i 

denna marknadsundersökning.  

  

AK noterade informationen. 

 

 

§ 39 Förfrågan från SKK/KHM ang. konsekvenser av en ev. registrering av 

 ”fördjupad genomgång” i BPH 

 

Helena Rosenberg, sekreterare i KHM, deltar under denna punkt och informerar AK om 

bakgrunden till den förfrågan som AK erhållit från KHM ang. konsekvenser av en ev. 

registrering av ”fördjupad genomgång” i BPH. 

 

Efter diskussion kom AK fram till att det gemensamma regelverk och de rutiner, som idag 

gäller för oacceptabelt beteende inom SKKs verksamheter, tills vidare räcker som instrument 

för att fånga upp de hundar som p.g.a. av rädsla eller aggressivitet bör utredas vidare och ev. 

åläggas utställnings-/tävlingsförbud och avelsförbud. Frågeställning kan dock lämpligen 

återupptas när en utvärdering görs av erfarenheterna från BPH.  

 

Beslöt AK meddela KHM sin uppfattning enligt ovan. 

 

 

§ 40 Ansökan om inmönstring av två saluki  

 

Förelåg ansökan från en hundägare om att få mönstra in två saluki importerade från Iran. 

 

Svenska Vinthundklubben och Salukiringen har i sitt gemensamma yttrande avstyrkt ansökan 

med hänvisning till att rasen inte har en smal avelsbas och att brindle inte är önskvärt enligt 

rasstandarden. I princip är klubbarna dock positiva till inmönstring av hundar från rasens 

ursprungsländer. 
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AK finner inte att de skäl som anges i yttrandet ger tillräckligt stöd för ett avslag och att 

genetisk variation alltid måste betraktas vara av godo.  

 

Beslöt AK bifalla ansökan. 

 

 

§ 41  Skrivelse från rasklubben för klein- och mittelspitz ang. parning mellan 

 varianterna 

 

Förelåg skrivelse från Svenska Klein & Mittelspitzklubben, som ifrågasätter den möjlighet 

som SKKs registreringsregler ger till avel mellan rasvarianterna kleinspitz och mittelspitz.  

Till skrivelsen fanns uttalande från rasklubben i Tyskland, som är rasens hemland. Där tillåts 

inte avel mellan varianterna eftersom man där enligt brev önskar stabilisera storlekarna inom 

resp. variant. Däremot tillåts omregistrering mellan storleksvarianterna efter inmätning. 

 

Konstaterar AK att enligt SKKs avelspolicy ska organisationen verka för att minska antalet 

avelsrestriktioner, som inte är relaterade till hundrasernas sundhet men begränsar 

möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av befintliga hundmaterial; vid behov ta bort 

avelshinder mellan rasvarianter/raser, vilka bygger på olikheter i enskilda genpar t ex färg, 

hårlag och storlek. 

 

Beslöt AK med hänvisning till ovanstående att inte ändra gällande registreringsregler för 

rasvarianterna klein- och mittelspitz.  

 

 

§ 42 Förfrågan från SKK/PtK ang. värdet av DSB som verktyg i avelsarbetet 

 

Förelåg protokollsutdrag från SKK/PtK, i vilket kommittén efterfrågar AKs syn på DSB-

bedömning som avelsverktyg och om denna bedömning bör synliggöras via registrering i 

SKKs databas. DSB står för driftsanlag, självsäkerhet och belastbarhet. Bedömningen sker i 

IPOs samtliga klasser och ska enligt regelverket ”beskriva karaktärsanlagen hos hund med 

tanke på användningen i aveln”. 

 

Konstaterade AK att kommittén saknar den grundläggande kunskap om DSB, som är 

nödvändig för att avgöra om DSB är ett lämpligt och verksamt avelsverktyg. 

 

 

§ 43 Ansökan om att få använda två hanhundar vid en artificiell  

 insemination 

 

Förelåg en ansökan från en uppfödare om att vid ett och samma löp få para en tik med en hund 

och dessutom inseminera tiken med sperma från en annan hund. 

 

AK har vid tidigare diskussion (AK 4/2011 § 99) konstaterat att det finns många fördelar med 

att öppna upp för möjligheten att para med flera hanhundar, men att vissa frågor ytterligare 

måste utredas t.ex. smittskyddsaspekten och de datatekniska problemen innan ett principiellt 

beslut kan fattas. 

 

Beslöt AK att ställa sig positiva till ansökan och uppdrog till sekreteraren att informera 

tikägaren om villkoren för att registrering av valpkullen ska kunna ske. 
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§ 44 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

 

Inlämnade för granskning, revidering 

● airedaleterrier, Kjell Andersson 

● mexikansk nakenhund, Kjell Andersson  

● samojedhund, Helen Häggström, Elisabeth Rhodin 

 

Beslöt AK återremittera RAS för samojedhund 

 

 

Anmälda för fastställande 

● rafeiro do alentejo, förenklad RAS  

● airedaleterrier, Kjell Andersson 

● mexikansk nakenhund, Kjell Andersson 

● shiba, Maija-Leena Eloranta 

● whippet, Maija-Leena Eloranta 

 

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag.  

 

För rafeiro do alentejo (ny ras i SKKs stambok) beslöt AK vidare att registreringsförbud ska 

gälla för avkommor efter i Sverige boende föräldradjur som ej har känd mental status.  

I enlighet med SKKs grundregler ska känd mental status föreligga före parning. Med känd 

mental status menas att hunden genomgått en fullständig Mentalbeskrivning Hund (MH).  

 

 

§ 45 Skrivelse ang. arbetet med RAS för nederlandse kooikerhondje 

 

Förelåg skrivelse från 22 uppfödare av nederlandse kooikerhondje med synpunkter på det 

styrelsearbete som bedrivs inom Svenska Kooikerhondjeklubben, SKooi, i avelsfrågor och då 

speciellt vad gäller arbetet med RAS. 

 

AK noterade skrivelsen och uppdrog åt Karin Drotz att stödja klubben i deras vidare arbete 

med avelsfrågor. 

 

 

§ 46 Utbildning 

 

a) Enligt uppdrag från Kennelfullmäktige ska AK arrangera en avelskonferens under 

2013.  

 

Beslöt AK att konferensen ska äga rum i Stockholm 2013-03-16/17 och att vid sitt 

nästa möte diskutera innehållet närmare. 

 

b) Förelåg preliminärt program för Allt du vill veta om hundars mentalitet, 

temautbildningen för avelsråd, som kommer att äga rum den 21-22 april.  

 

c) RAS-handledargruppen anordnar den 12 maj en kursdag i SKKs Avelsdata. Kursen 

genomförs i Uppsala och är i första hand avsedd för avelsfunktionärer i specialklubbar 

med ansvar för flera raser. Kursledare är Maija-Leena Eloranta, Kjell Andersson och 

Karin Drotz. 
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§ 47 Konferensbidrag  

 

a) Förelåg ansökan om bidrag från Welsh Corgi Klubben till en för corgiraserna 

gemensam nordisk avelskonferens 2012-09-01. 

 

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

 

  

b) Förelåg ansökan om bidrag från Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg för en 

konferens 2012-09-15. 

 

Beslöt AK avslå ansökan med hänvisning till att konferensen inte i första hand är en 

avelskonferens. Uppdrog AK åt Karin Drotz att kontakta klubben för att efterhöra om 

klubben i samverkan med andra berörda klubbar kan arrangera en SRD-konferens 

gällande de brakycefala raserna. 

 

 

c) Förelåg ansökan om bidrag från Svenska Polarhundklubben till en för 

polarhundraserna gemensam avelskonferens 2012-08-10--12. 

 

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

 

 

d) Förelåg ansökan om bidrag från Svenska Gårds- och Vallhundsklubben för en 

konferens för klubbens avelsfunktionärer. 

 

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

 

 

e) Förelåg ansökan om bidrag från Svenska Kooikerhondjeklubben för en avelskonferens 

sept./okt. 2012. 

 

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

 

 

f) Förelåg ansökan om bidrag från SBK för en avelskonferens i slutet av oktober 2012 

gällande rasen dobermann. 

 

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

 

 

§ 48   SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond 

 

a) Ej slutrapporterade projekt. 

 

Beslöt AK bordlägga ärendet p.g.a. tidsbrist. 
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§ 49 Veterinära dispenser 

 

a) Förelåg ansökan från veterinär Jörg Kostro, som innehar tysk specialistkompetens i 

hundens och kattens sjukdomar, om att få utfärda SKKs patellaintyg.  

 

Beslöt AK bifalla ansökan. 

 

 

b) Förelåg ansökan från veterinär Margareta Jonsson Häljestig om att få utfärda SKKs 

hjärt- och patellaintyg.  

 

Konstaterade AK att Margareta Jonsson Häljestig har flerårig tjänstgöring 

tillsammans med veterinär som innehar specialistkompetensen samt att hon bl.a. 

genomgått SVS kurs i hjärt- och lungsjukdomar 

 

Beslöt AK bifalla ansökan. 

  

 

§ 50 Information 

 

Helena Skarp 

Informerade om att Marknadsavdelningen har påbörjat en översyn av skk.se inför kommande 

vidareutveckling. AKs önskemål om en samlad rasspecifik information i enlighet med de 

diskussioner som fördes på AKs januarimöte samt på AKs och UKKs gemensamma möte i 

januari, har framförts till arbetsgruppen. 

Rapporterade från möte med Jordbruksverket.  

Informerade om att Maja Gustavsson har gått i pension och att Avdelningen för avel och 

hälsa nu har en ny medarbetare: Camilla Millner. Camilla kommer att ägna ungefär halva sin 

arbetstid åt resultatregistrering och telefonservice avseende hälsoundersökningar. Övrig tid 

kommer hon att fungera som sekreterare för Agrias och SKKs forskningsfond samt assistera 

avelskonsulenterna, bland annat med minnesanteckningar från möten. 

 

Elisabet Rhodin 

Rapporterade från sitt deltagande vid möte med rasklubben för fransk bulldogg. 

 

Sofia Malm 

Rapporterade från föreläsning om HD-/ED-index för uppfödare av berörda raser. 

Informerade om att hon kommer delta vid möte med Svenska Älghundklubben i april för att 

prata om HD-/ED-index samt DNA-tester. 

Rapporterade från planeringen av 1st International Workshop on Enhancement of Genetic 

Health in Purebred Dogs. I dagsläget är runt 80 personer från olika länder och organisationer 

anmälda till workshopen. Deadline för registrering är den 1 maj. 

 

Åke Hedhammar 

Informerade om det pågående arbetet med den internationella konferensen “Advances in 

Canine and Feline Genomics and Inherited Diseases”, som arrangeras av SLU tillsammans 

med Uppsala Universitet och som kommer att äga rum i Visby mellan den 28 maj och 1 juni. 

 

Sophie Gäfvert 

Rapporterade från SSVOs årsmöte 
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Kjell Andersson 

Rapporterade från konferens med styrelse och avelsansvariga för Svenska Basset Fauve 

Klubben. 

Rapporterade från möte med representanter för SSRK och SSRKs Golden Retriever Klubb. 

Informerade om att han deltagit i sitt första möte som ledamot i den referensgrupp inom 

Jordbruksverket som arbetar med frågor som berör förvaltningen av våra husdjursraser och de 

husdjursgenetiska resurserna. 

 

Åsa Lindholm 

Informerade om arbetet med att försöka utvinna DNA från den skinnbit från Dalbohunden 

som gjorts tillgänglig för molekylärgenetiska studier.  

 

Karin Drotz 

Rapporterade att SRD-kommittén diskuterat betänkandet av utredaren i Översyn av 

djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll bl.a. med avseende på kvalitetssäkring av 

domare och krav på domares kunskap om djurskyddsproblem kopplade till exteriöra 

överdrifter samt utställningsarrangörers ansvar vid rekrytering av domare och betydelsen av att 

rasstandarder beskriver en sund hund. 

Rapporterade från möte med Pekingeselogen och Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) 

angående Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) och hälsoläget i rasen. Vid mötet 

deltog förutom representanter från ras- och specialklubb, Göran Bodegård, Åke Hedhammar 

och Karin Drotz.  

Informerade om planerat möte med Mopsorden m.fl. rasklubbar berörda av SRD. I samband 

med utgivningen av utbildnings-dvd:n Att bedöma hundars andning kommer diskussioner att 

föras med rasklubbar för brakycefala raser. 

Informerade om att Shar Peiklubben utarbetat ett informationsmaterial för exteriördomare om 

bedömning av s.k. ”tight lip”, en defekt och ett diskvalificerande fel hos rasen och ett material 

om eyetacking, Shar peivalpar och deras ögon, avsett för alla intresserade. 

Informerade om att Helena Rosenberg och Karin Drotz kommer att delta i Nätpedagogisk 

kurs i Studiefrämjandets regi. Kursen kommer till största delen genomföras på distans och ger 

kunskap om nätbaserat lärande, lärmiljöer och verktyg för lärande. 

  

Britt-Marie Dornell  

Rapporterade från sitt deltagande vid ett av Sydskånska Kennelklubben arrangerat 

medlemsmöte där kastration diskuterades.  

 

 

§ 51 Protokoll från övriga kommittéer  

 

Förelåg förteckning över övriga kommittéers protokoll. 

 

Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 52 FCI cirkulär 
 

Förelåg cirkulär från FCI gällande parning mellan bullterrier och miniatyrbullterrier.  

 

AK noterade informationen. 
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§ 53 Pågående ärenden 

 

Förelåg förteckning över pågående ärenden. 

 

AK noterade förteckningen. 

 

 

§ 54 Kopia för kännedom 

 

a) Utvärdering av avelsarbetet för gotlandsstövare 2011. 

b) SPKKs dokumentation av mönstringarna 2011 av prazsky krysarik.  

c) Korrespondens mellan SGDK och FCI ang. färgavel. 

d) Information från SGVK ang. raser inom klubben med merleanlag. 

e) The KC announcing a new canine health scheme (CM/SM). 

f) Minnesanteckningar förda vid samrådsmöte mellan SKK, Svenska Älghundklubben 

och Jämthundklubben 2012-01-10. 

g) Minnesanteckningar från gemensamt möte mellan AK och UKK jan. 2012. 

 

 

§ 55  Övriga ärenden 

 

Förelåg ansökan från en pudelägare om att få ett resultat från DNA-test avseende prcd-PRA 

registrerat trots avsaknad av SKKs remiss. Till ansökan fanns bifogat intyg från 

blodprovstagande veterinär samt journalutdrag.  

 

Beslöt AK att bifalla ansökan med hänvisning till den bifogade dokumentationen och de 

särskilda omständigheter som åberopats. 

 

 

§ 56 Val av AKs representant till kommande UKK-möte  

 

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

möte. 

 

 

§ 57 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.  

 

 

§ 58 Mötet avslutas 
 

Nästa möte äger rum den 23 maj 2012 kl 10:15 på SKKs kansli.  

 

___________________________________________________________________________ 
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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   Anna Uthorn 

Ordförande    Justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


