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Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté 2013-05-23 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Elisabeth Rhodin, 
Anna Uthorn (per telefon) 
 

Adjungerade: 

Karin Drotz, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia Malm (t.o.m. § 88), Helena Skarp, 
Petra Waleij  
 

Anmält förhinder:  

Berit Wallin Håkansson 
 

Protokoll 

Ulla-Britt Karlmann 
 
 
 
 

§ 64 Sammanträdet öppnas 

 
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Meddelade ordföranden att Katarina Petersson, Holmsund utsetts till ny ledamot i AK 
och att hon kommer att delta på AKs kommande möte i september. Katarina Petersson 
är verksam inom Svenska Salukiringen. 
 
 

§ 65  Val av justeringsperson 

 
Kjell Andersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 66 Fastställande av dagordning 

 
Förslag till dagordning fastställdes. 
 
 

§ 67 Föregående protokoll 

 
Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde 2013-03-12. 
 

§ 39 Bordlagt ärende  

§ 18 SKKs Utvecklingsfond 

a) Förelåg ansökan från Catharina Ellerström avseende projektet 
genetisk förstudie inför potentiell inkorsning gällande svensk 
lapphund. 

 
Ordföranden informerade om att CS beslutat bifalla Catharina Ellerströms 
ansökan och att en arbetsgrupp ska utses med uppgift att utforma en mer 
utförlig projektplan.  
 
Catharina Ellerström är projektledare och sammankallande i arbetsgruppen. 
 
Beslöt AK utse Sofia Malm att vara SKKs representant. Tomas Bergström 
kommer att delta från SLUs husdjursgenetiska laboratorium. Uppdrog AK åt 
sekreteraren att informera SLK och be dem utse en representant.   
 
Beslöt AK vidare att en rapport tillsammans med ekonomisk redogörelse ska 
vara SKK tillhanda senast 2013-12-31. 

 

§ 40 Risken för att kryptorchida hundar drabbas av cancer 

 
Förelåg för AKs kännedom ett av de många uttalanden som idag finns om risken 
för att kryptorchida hundar ska drabbas av cancer. … 
 
AK beslöt att tillfråga lämplig sakkunskap om att skriva en mycket konkret 
informationstext i ämnet som komplement till SKKs policy. 

 
Beslöt AK uppdra åt sekreteraren att tillfråga Ann-Sofie Lagerstedt. 

 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 68 Bordlagda ärenden AK nr 2-2013 

 

§ 44 Frågor kring ögondiagnoser 

Förelåg mejlkorrespondens mellan AKs sekreterare och en representant för en 
rasklubb.  Frågor, bl.a. om diagnoserna ”runt ögat” framförs och att behov finns 
för att dessa diagnoser särskiljs från övriga diagnoser, som berör själva ögat. 
 
Med hänvisning till att SKKs ögonspecialist inte är närvarande vid dagens möte 
beslöt AK bordlägga ärendet. 

 
Beslöt AK om fortsatt bordläggning av ärendet då SKKs ögonexpert är förhindrad att 
närvara vid dagens möte. 
 
 

§ 69 Ekonomisk rapport 

 
Förelåg för kännedom resultatrapport för perioden april 2013. 
 
AK fann resultatrapporterna svåra att förstå, vilket komplicerar kommitténs planering 
av kommande verksamhet. 
 
Helena Skarp informerade, med anledning av AKs uppdrag att beräkna kostnaderna för 
en oförändrad utbildning av avelsfunktionärer under kommande verksamhetsperiod, 
om den konsekvensutredning av olika avgiftssystem för SKKs centrala utbildningar, 
som kansliet för närvarande genomför. För många klubbar kan möjligheten att själv 
kunna påverka kostnaderna för kost och logi vara viktig. 

 
 
AK noterade informationen.  

 
 

§ 70  Motioner till Kennelfullmäktige (KF) 2013 

 
Förelåg förslag till svar på de fyra motioner som AK erhållit av CS för beredning: 
 

 Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) angående hundpass. 

 Svenska Pudelklubben (SPK) angående avelsindex. 

 Svenska Pudelklubben (SPK) angående att hundar återfinns under olika 
registreringsnummer i SKKs databas. 

 Svenska Terrierklubben (SvTeK) angående registrering av fullständiga 5-
leds stamtavlor. 
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Beslöt AK uppdra åt sekreterare och Sofia Malm att utifrån förda diskussioner göra en 
redaktionell bearbetning av AKs förslag till motionssvar, som därefter överlämnas till 
CS. 
 
 

§ 71 Verksamhetsplan och budget för 2014-2015 

 
AK diskuterade ingående verksamheten för kommande mandatperiod.  
 
AK önskar även fortsättningsvis få verka för en avel med fokus på långsiktig hållbarhet 
och genetisk variation och där trender, som innebär en utveckling av exteriöra 
överdrifter, ohälsa eller aggressivt beteende, kommer att motarbetas. 
I detta arbete har de rasspecifika avelsstrategierna en mycket betydelsefull roll.  
 
Under verksamhetsperioden önskar AK verka för att det utvecklas en webblösning där 
uppfödare genom att ”klicka” på sin ras kommer till en sida där all rasspecifik 
information finns samlad om registreringsregler, hälsoprogram etc. Informationen ska 
vara utformad så att den även förstås av en ny uppfödare. En sådan webblösning kan 
förhoppningsvis också minska antalet uppfödare som inte följer SKKs hälsoprogram 
och därmed inte heller uppfyller SKKs Grundregler. 
 
Det är även önskvärt att RAShandledargruppen kan få möjlighet att fortsätta sitt 
arbete som stöd till klubbarna i deras arbete med avelsfrågor.  
Den centrala utbildningen av klubbarnas avelsfunktionärer är också liksom tidigare 
högt prioriterad.   
 
Beslöt AK uppdra åt sekreteraren och Helena Skarp att utifrån förda diskussioner och 
givna direktiv utforma AKs förslag till verksamhetsplan och därmed sammanhängande 
budget och därefter överlämna det till CS.  
 
  

§ 72  Beslut per capsulam 

 
Revidering av SKKs Grundregler 
AK har genom ett beslut i Disciplinnämnden (DN) uppmärksammats på det faktum att 
upplysningsplikten inte är densamma för ägare till avelshund som för ägare till avelstik. 
 
Enligt AKs förmenande är ur avelssynpunkt ansvaret för valpkullen detsamma för 
ägaren till faderdjuret som till moderdjuret. Därutöver har uppfödaren i sin roll som 
säljare sitt särskilda ansvar inför valpköparen, som väl regleras i grundreglernas punkt 
3:1. 
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Det är viktigt att SKKs grundregler återspeglar detta gemensamma ansvar för 
valpkullen och att det tydligt framgår att såväl hanhunds- som tikägaren har en 
upplysningsplikt gentemot varandra inför ett avelsbeslut och att det inte är förenligt 
med god avelsetik att undanhålla viktig information eller att lämna felaktig 
information. 
 
AK har per capsulam beslutat tillskriva CS och uttrycka sitt stöd för ett av DN framlagt 
förslag om tillägg under punkt 2, Avelsetik, i nuvarande grundregler. För AK är det dock 
viktigt att regeln formuleras så att den kan appliceras på såväl hanhundsägaren som 
tikägaren. 
 
 

§ 73  Anmälan av AU-beslut 

 
Sekreteraren informerade om att AKs arbetsutskott (AU) behandlat en dispensansökan 
från Svenska Lapphundklubben gällande en hanhund som klubben önskar ska få 
användas i aveln trots att hunden inte uppfyller gällande registreringsbestämmelser.  
 
Med hänvisning till den prekära situation som råder för rasen har AU beslutat bevilja 
dispensen under vissa givna förutsättningar. Hanhunden får användas till maximalt tre 
kullar. 
 
Beslöt AK fastställa AUs beslut. 
 
 

§ 74  Ansökan om dispens avseende HD  

 
Förelåg från uppfödare av collie en ansökan om dispens att i avel få använda en 
hanhund med HD grad C trots att rasen har hälsoprogram på nivå 3 avseende HD. 
 
Specialklubben (SBK) har i sitt yttrande avstyrkt ansökan. 
 
Utifrån SBKs yttrande beslöt AK avslå ansökan. 
 
 

§ 75   Skrivelse från Svenska Pomeranian Klubben ang. registrering av pomeranian 
importerade från länder utanför FCI 

 
Förelåg skrivelse från Svenska Pomeranian Klubben i vilken klubben framför önskemål 
om obligatorisk inmätning av föräldradjur, som importerats till Sverige från länder 
utanför FCI, innan avkomma kan registreras i SKK.  
 

http://www.pomeranianklubben.se/
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Konstaterade AK att det av klubben framförda argumentet saknar vetenskaplig grund. 
Hur vanligt förekommande det är med importer från länder utanför FCI nämns inte och 
inte heller vad som ska gälla för utländska avelshundar/sperma från dessa länder. 
 
Konstaterade AK vidare att enligt SKKs avelspolicy ska AK 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 till 
exempel färg, hårlag och storlek”. 
 
Beslöt AK med hänvisning till ovanstående att avslå klubbens begäran. 
 
 

§ 76 Skrivelse från Svenska Klein- och Mittelspitzklubben ang. parning mellan 
klein- och mittelspitz 

 
Förelåg skrivelse från Svenska Klein- och Mittelspitzklubben i vilken klubben 
ifrågasätter och efterfrågar en förklaring till AKs tolkning av FCI beslut om tillåten 
parning mellan rasvarianterna kleinspitz och mittelspitz. 
 
Rasklubbens skrivelse stöds av specialklubben.  
 
Renée Willes, ordföranden i FCIs standardkommitté, har beretts möjlighet att yttra sig 
över skrivelsen.  
 
Beslöt AK att översända Renée Willes yttrande till klubben och att skrivelsen därmed 
är besvarad. 
 
 

§ 77 Ansökan om inmönstring av tibetansk mastiff 

 
Förelåg ansökan om inmönstring av en importerad oregistrerad tibetansk mastiff. 
Såväl rasklubb som specialklubb tillstyrker inmönstring. 
 
Beslöt AK bifalla ansökan. 
 
 

§ 78 Kastration 

 
Förelåg för AKs kännedom en skrivelse från SSRKs Golden Retrieverklubb till ett 
djursjukhus som i sin reklam för kastration använt en bild på en golden retriever. Till 
skrivelsen fanns även klinikens svar bifogat. 
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Fann AK Golden Retrieverklubbens initiativ berömvärt och skrivelsen mycket 
välformulerad. 
 
Vidare diskuterade AK de uppgifter om antal kastrerade hundar som återfinns i 
Statistiska Centralbyrån undersökning om hundar, katter och andra sällskapsdjur. 
Av statistiken framgår att antalet hundar som kastreras i ung ålder har ökat sedan SCBs 
föregående undersökning. 
 
 

§ 79 Skrivelse från Svenska Prazsky Krysarik Klubben 

 
Förelåg önskemål från Svenska Prazsky Krysarik Klubben (SPKK) om ett möte med AK 
för att diskutera klubbens fortsatta arbete med avelsfrågorna. 
 
Informerade Karin Drotz om att klubben i april 2012 träffat RAShandledargruppen. 
 
Konstaterade AK att det för närvarande inte finns någon tid disponibel för ett möte 
med SPKK, men att klubben är välkommen återkomma längre fram. Klubben 
uppmanas att då precisera sina frågeställningar till AK närmare. 
 
 

§ 80 Stockholm Hundmässa 2013  

 
Frågan om bemanning i ”Breeders corner” på Stockholm Hundmässa diskuterades. 
Sekreteraren har informerats om att personal från kansliet inte får bemanna montern i 
samma utsträckning som tidigare. Det är därför önskvärt att ledamöter i AK och UKK som 
bor i Stockholms närhet i stället bemannar montern. 

 
AK anser att Breeders Corner fyller en viktig funktion som plats för möte mellan 
uppfödare, AK-ledamöter och kanslipersonal och uttalade att de ledamöter som har 
möjlighet gärna bidrar med sin frivilliga kraft, men förutsätter då att SKK ställer 
resurser i form av kanslipersonal till förfogande.  
 
Uppdrogs åt Ordföranden och chefen för Avdelningen för avel och hälsa att i samråd 
med UKK försöka finna en lösning inför kommande utställning. 
  
 

§ 81 Ansökan om förlängd giltighetstid för hjärtintyg 

 
AK informerades om det möte som nyligen ägt rum med Specialklubben för Cavalier 
King Charles Spaniel (SCKCS). 
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På mötet diskuterades olika frågeställningar främst rörande hälsoprogrammet 
avseende hjärta. Mötet fördelade vissa uppdrag mellan klubben och SKK. Klubben 
kommer att redovisa sina resultat senast den 30 september, därefter fattas beslut om 
ev. nytt möte. 
 
Klubben har efter mötet inkommit med en begäran om att hjärtintyg i likhet med intyg 
från andra veterinära undersökningar ska äga giltighet i 12 månader. 
 
Beslöt AK bifalla klubbens begäran innebärande att fr.o.m. den 1 juli är hjärtintyg 
giltigt i 12 månader. I övrigt är hälsoprogrammet oförändrat. 
 
 

§ 82 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

 
Inlämnade för granskning 

 slovenský cuvac, Förenklad RAS 
 
Inlämnade för granskning, revidering 

 aidi, Förenklad RAS 

 chihuahua, Elisabeth Rhodin  

 norsk buhund, Kjell Andersson 

 siberian husky, Anna Uthorn 

 svensk vit älghund, Kjell Andersson 

 tax, Anna Uthorn 

 welshterrier, Anna Uthorn 
  
Anmälda för fastställande av granskade RAS 

 aidi, Förenklad RAS 

 chihuahua, Elisabeth Rhodin    

 norsk buhund, Kjell Andersson    

 lancashire heeler, Elisabeth Rhodin 

 slovenský cuvac, Förenklad RAS 

 svensk vit älghund, Kjell Andersson 
 
Diskuterade AK den beskrivning av rasers mentalitet och beteenden som återfinns i 
rasstandarder under Bakgrund/användningsområde och Uppförande/karaktär för vissa 
av de sällsynta raser för vilka Förenklade RAS fastställs.  
 
Beslöt AK uppdra åt Karin Drotz att utforma en generell skrivning som ska kunna 
införas under Observandum i Förenklad RAS för raser vars standard beskriver 
mentalitet/beteenden som inte kan anses överensstämma med de krav samhället idag 
ställer på hundar. 
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Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag men med ett generellt tillägg 
under Observandum enligt ovan i Förenklad RAS för aidi och slovenský cuvac 
 
Förlängd tid för revideringsarbete 
Förelåg skrivelse från SBK/Schäferhundklubben om förlängning av revideringsarbetet 
för RAS gällande schäfer. 
 
Beslöt AK fastställa SBKs beslut. 
 
 

§ 83 Mall för RAS 

 
Presenterade Karin Drotz ett förslag om att utforma en mer utförlig mall för RAS, 
liknande den som tagits fram av Norsk Kennel Klub. Inför revideringsarbetet är kraven 
högt ställda inom många klubbar och en mer detaljerad mall kan underlätta klubbarnas 
arbete. 
 
Fann AK förslaget intressant och uppdrog åt Karin Drotz att vidareutveckla idén. 
 
 

§ 84 Avelskonferensen 2013 

 

Förelåg utvärderingen av avelskonferensen 2013. 

 
Deltagarna har i utvärderingen över lag lämnat mycket positiva omdömen om såväl 
konferensinnehållet som föreläsarna. Den höga kvaliteten på föreläsningarna men 
också den mycket skickliga moderatorn har rönt stor uppskattning.  
 
AK uttryckte sin stora uppskattning av Karin Drotz arbete både före och under 
konferensen. 
 
 

§ 85 Ansökan om bidrag till avelskonferens 

 
a) Förelåg ansökan om bidrag från Svenska Pudelklubben till en avelskonferens 

den 9-10 november 2013. 
 
Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 

 
 

b) Förelåg ansökan om bidrag från Svenska Sennenhundklubben till en 
avelskonferens den 23-24 november 2013. 
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Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 

 
c) Förelåg ansökan om bidrag från Svenska Bergs- och Herdehundklubben till en 

avelskonferens den 30 november 2013. 
 
Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 

 
 

§ 86 SKKs utvecklingsfond 

 
Förelåg en ansökan från Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser (SvKTR) om bidrag 
till utredning kring ev. förekomst av blödarsjuka hos tibetansk terrier. 
 
Ansökan har skickats till SKK förgående år, men inte kommit kansliet tillhanda. 
 
Beslöt AK att behandla ansökan så att utredningen inte omöjliggörs och föreslår att 
bidrag kan utgå med 50 % av kostnaderna dock högst 10 000 kr efter hörande av SKKs 
VD. 
 
 

§ 87 Veterinära dispenser 

 
Informerade sekreteraren om att Clarence Kvart i maj 2013 för veterinärer 
arrangerade en kurs i undersökning av hjärtat för diagnostik av blåsljud hos hund. Efter 
samråd med SKKs veterinärmedicinske expert, och i enlighet med tidigare praxis, 
kommer de veterinärer, som med godkänt deltagit på kursen att erhålla dispens av SKK 
från kravet på specialistkompetens för utfärdande av hjärtintyg. Ett krav är dock att de 
har minst tre års kliniktjänstgöring bakom sig.  
 
Noterade AK informationen 
 
 

§ 88 Information  

 
Sofia Malm 
Rapporterade från möte vid SLU med Svenska Dobermannklubben och Jens Häggström 
avseende hjärtfel (dilaterad cardiomyopati, DCM). Klubben önskar hjälp med hur 
sjukdomen ska hanteras i avelsarbetet och kommer med anledning av detta att kallas 
till möte på SKKs kansli.  
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Rapporterade från Svenska Stövarklubbens avelskonferens dit hon och Kjell Andersson 
var inbjudna för att diskutera den svenska stövarens framtid med avseende på en 
hållbar utveckling och genetisk variation.  
 
Elisabeth Rhodin 
Rapporterade från möte på SKKs kansli med Svenska Taxklubben. På mötet deltog 
även Petra Waleij.  Mötet ägde rum på begäran av taxklubben som önskade diskutera 
registreringen av taxar, som inte har standardenlig färg.  
 
Helena Skarp 
Rapporterade kort från möte som ägt rum i samverkansgruppen mellan Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Statens Jordbruksverk, Sveriges Veterinärförbund och SKK. 
 
Rapporterade från uppfödarmöte i Svenska Shar Pei Klubben. På mötet medverkade 
Mia Olsson, SLU, som framgångrikt forskat kring shar-pei feber, Christopher Martinsen, 
ögonveterinär samt Åke Hedhammar, Karin Drotz, Helena Skarp från SKK. 
Mötesanteckningar finns publicerade på klubbens hemsida.  
 
Rapporterade från det första mötet med SKEB i bulldoggsprojektet, som inletts i en 
positiv och konstruktiv anda. 
 
Petra Waleij 
Informerade om att antalet registreringar ökat något för att under april månad överstiga 
siffrorna för samma period förra året. 
 
Informerade om att SKK nu kommit överens med specialklubben för drivande 
vildsvinshundar om registrering av hundar av rasen plott som är registrerade i en ej FCI 
erkänd kennelklubb. 
 
Åke Hedhammar 
Informerade om han och Sofia Malm medverkat vid ett symposium som franska 
kennelklubben arrangerat i Paris. Ett antal kennelkubbar var inviterade däribland SKK.  
 
Kjell Andersson 
Informerade om att han medverkat vid Wachtelhundklubbens avelskonferens. 
Huvudinriktningen på föreläsningarna var genetisk analys av drevprov främst på 
dreverdata. Släktskap och inavel samt konsekvenserna av inavel var det andra ämnet. 
 

Maija-Leena Eloranta 
Informerade om att hon föreläst om arbetet med RAS ur ett SKK/AK perspektiv på en 
konferens kring avelsfrågor som Svenska Terrierklubben arrangerat för 
rasklubbsrepresentanter i samband med Terrierfullmäktige.  
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Rapporterade från workshop arrangerad av Agria försäkringsbolag (under ledning av 
Brenda Bonnett och Pekka Olsson) den 20 april med ett 15-tal deltagare från ras-
/specialklubbar, RAS-handledargruppen och kansliet. Syftet var bl.a. att ge deltagarna 
verktyg för att tolka och förstå informationen i Breed Updates gällande skade- och 
dödsfallstatistik och att jämföra informationen från olika tidsperioder för att 
tillsammans med annan rasinformation lära sig mer om hälsoläget i raserna. 
Utbildningsdagen var lärorik och uppskattad. Deltagarna ser nu fram emot att få ta del 
av den uppdaterade statistiken som till dags dato tagits fram för ett 80-tal raser. 
 
Rapporterade från kursdag ”Att arbeta med avelsfrågorna, RAS” den 13 april för 
specialklubbar med ansvar för flera raser. Specialklubbens arbete med avelsfrågorna är 
av mer övergripande natur än rasklubbens och ska stödja RAS-arbetet. Kursdagen 
leddes av RAS-handledargruppen och tog upp frågor om roller och arbetssätt 
gentemot rasklubbarna. Medverkade gjorde även avelskonsulenterna och Annika 
Hamilton från Studiefrämjandet. Syftet var att ge deltagarna praktiska redskap i 
arbetet och möjlighet till att utbyta erfarenheter och ställa frågor.  
 
Britt-Marie Dornell 
Informerade om utvecklingen inom Svenska Lapphundklubben och arbetet med RAS. 
 
Anna Uthorn 
Rapporterade från ett uppfödarmöte i Svenska Lapphundklubben. 
 
 

§ 89 Protokollsutdrag  

 
Förelåg utdrag ur: 
 

 SKKs Föreningskommittés protokoll nr 2/2013 § 36 ang. 
specialklubbstillhörighet för raser vilka AK har avelsansvar. 

 SKKs kommitté för Hundars Mentalitet ang. Försvarsmaktens begäran att få 
avelsspärra hund med hänvisning till kullsyskons status oavsett hundens egna 
resultat vad gäller hälsa/mentalitet.  

 
Noterade AK protokollsutdragen, som därefter lades till handlingarna. 
 
 

§ 90 Protokoll från SKKs övriga kommittéer 

 
Förelåg förteckning över övriga kommittéers protokoll. 

 
Noterade AK förteckningen. 
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§ 91 Protokoll från FCI 

 
Förelåg följande protokoll: 

a) FCI General Committee oktober 2012. 
b) FCI General Committee februari 2013 (Main Decisions). 
 

Noterade AK protokollen, som därefter lades till handlingarna. 
 
 

§ 92 Pågående ärenden 

 
Förelåg förteckning över pågående ärenden. 
 
Noterade AK förteckningen. 
 
 

§ 93 Kopia för kännedom 

 
a) Minnesanteckningar från AKs och UKKs gemensamma möte jan. 2013  
b) Öppet brev från styrelsen för Chinese Crested Club. 
c) FCI Breeding Rules. 
d) Minnesant. från mötet med JV Referensgruppen 2013-04-11 
e) Minnesant. från möte med Jordbruksverket 2013-05-15 

 
 

§ 94 Nästkommande sammanträde 

 
Nästkommande sammanträde äger rum den 11 september. 
 
 

§ 95 Sammanträdet avslutas 

 
Ordföranden avslutar mötet. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Ulla-Britt Karlmann 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjQ3YWMzYTNlZGU0MGQ0MDk
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjczNTc0NmRjYzc4Y2NmYTU
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjEzNTY0ZjRhMjZhYjdkYjg
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjRjYjNlMWU0ZDUyYjdkNTE
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Justeras: 
 
 
 
Britt-Marie Dornell   Kjell Andersson 
Ordförande    Justerare 
 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 


