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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté (FK) 
torsdagen den 12 december 2013 på Barkarby Gård. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Per-Inge Johansson, Göran Hallberger, Alf Andersson och Anso Pettersson 

Suppleanter: 

- 

Adjungerade: 

Ulf Uddman (from § 89 samt § 83 b och § 87 l och m), Anna Qvarfort, Helena Nyberg, 
Måns Engelbrektsson, Tomas Uneholt, Maud Sjölin och Fredrik Bruno (tom § 88, 
förutom § 83 b samt § 87 l och m) 
 

Anmält förhinder:  

Marita Björling, Maria Weinehall 

Protokoll 

Agneta Lönn 
 

§78 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Per-Inge Johansson hälsar de närvarande välkomna till dagens 
sammanträde. Då flera nya personer var på plats inleddes mötet med en kort 
presentation av samtliga deltagare. 

 

§ 79 Val av justeringsperson 

 Alf Andersson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 80  Fastställande av dagordning 

Kommittén beslutar att fastställa dagordningen utan ändringar.  
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§81  Föregående protokoll 

 Kommittén går igenom protokollet och lägger det därefter till handlingarna. 

 

§ 82  Ekonomisk rapport 

Kommittén går igenom den ekonomiska rapporten. Kommittén konstaterar att 
de två senaste utbildningstillfällena inte finns med ännu men att läget, även 
med dessa ser bra ut. Den ekonomiska rapporten lägges därefter till 
handlingarna. 

 
 § 83     Rapporter 
 

a) Ordförandes rapport  
Ordförande Per-Inge Johansson informerar om att Svenska 
Agilityklubbens interimsstyrelse stött på viss problematik, inte bara 
avseende bildandet av klubben utan också avseende praktiska saker 
ex. verksamhetsfrågor. Interimsstyrelsen måste planera för genom-
förandet av utbildningar (ex utbildning av domare, tävlingsledare etc), 
SM och EM. Årsmöte ska hållas den 5 april i Linköping då Svenska 
Agilityklubben officiellt bildas. Valberedningen har fått uppdraget att i 
sitt förberedande arbete finna personer med aktuell kompetens och 
om möjligt bra representation från olika delar i SKKs organisation. 
Agility har ca 100 000 startande ekipage per år så det är mycket för 
interimsstyrelsen att hantera i dagsläget. 

 
Kurs i föreningsteknik hölls i Värnamo i november. Kursen var 
densamma som den som hölls i Alingsås i våras. Kursen genomförs i 
samarbete med specialklubbar och den har fått bra respons och 
positiva kommentarer. Det finns önskemål och att nästa gång hålla en 
kurs norr om Dalälven.  
 
Det har också hållits en vidareutbildning för årsmötesordförande. 
Denna hölls som ett årsmöte där varje steg gicks igenom. Inbjuden 
var även Jan Wigdell. Dagen blev lyckad och många av deltagarna fick 
med sig nya kunskaper. Utbildningen har resulterat i att det numera 
finns en lista på 16 ordföranden som SKK kan namnge som lämpliga 
att leda årsmöten. Eftersom det inför varje årsmötessäsong finns en 
oro ute i klubbarna är det bra att det finns resurser utöver FK att 
delta på dessa årsmöten. 
 

b) VDs rapport 
Älghundsklubben har tillsammans med Ulf och Nils-Erik arbetat med 
att få fram nordiska jaktprovsbestämmelser till år 2017. Arbetet 
pågår. 
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SKK har formulerat ett skarpt brev till Deutsche Weltunion som 
överväger att registrera försvarsmaktens schäferhundar. SKK kräver 
att detta inte blir tillåtet med hänvisning till giltigt regelverk, bl a inom 
FCI. Försvaret har samtidigt minskat sina anslag till SBK men man vill 
samarbeta även i fortsättningen. 

 
CS har fastställt samtliga kommittéers delegeringsordningar. Samtliga 
ledamöter fastställs vid årsskiftet. 
 
Eva Lejdbrandt är ordförande i den nybildade Utbildningskommittén, 
FK står först i kön att få hjälp med kommande distansutbildningar.  

 
Hundsport och Hundsport Special finns nu även digitalt, from 
årsskiftet, vilket gör att även länsklubbsmedlemmarna får tillgång till 
Hundsport Special och inte som tidigare enbart uppfödarna. 

 
Momsfrågan är ej slutligt löst. 

 
En remiss från Landsbygdsdepartementet finns att ta ställning till, 
förslaget är att bilda en viltvårdsmyndighet vilket skulle innebära att 
Naturvårdsverket inte blir tillsynsmyndighet i dessa frågor. Förslaget 
ligger med som en del i jaktutredningen. SKK kommer troligtvis 
tillstyrka förslaget. 
 
Även en remiss från Jordbruksverket finns att ta ställning till. 
Remissen avser frivilliga kontrollprogram och förslaget innebär 
förändringar i förordningen. Frivilliga kontrollprogram finns redan 
idag, inom animalieproduktionen. SKK finner att det är stor skillnad 
mellan lantbrukets kontrollprogram då lantbrukarna består av få 
enheter med stor produktion kontra SKKs många enheter med liten 
produktion. Remissvaret ska vara inne senast den 14/2. SKK  
överväger att införa ett kontrollprogram för shar pei men slutligt 
ställningstagande i frågan föreligger ej. Detta är långt ifrån klart men i 
remissvaret ska SKK aktualisera våra synpunkter. 
 
Jordbruksverket har också infört nya föreskrifter avseende operativa 
ingrepp. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2014 och stadgar 
bland annat att sporrborttagning som genomförs i förebyggande syfte 
inte blir tillåtet. Med anledning av dessa nya föreskrifter har SKK 
skrivit till Jordbruksverket, med kännedom till lantbruksministern, 
angående den ökande kastreringen av framförallt unga hanhundar. 
Tikar kastreras vid senare ålder pga veterinärmedicinska skäl. 
Hanhundarna kastreras av ett antal skäl som saknar veterinär-



  

SKK/FK nr 5-2013 
2013-12-12 

Sida 4/12 
 
 

 
medicinsk grund och jämförelser görs således med de nya 
föreskrifterna. 

 
c) Ledamöternas rapporter 

 
Anso Pettersson 
Meddelar att många ringer om hjälp inför årsmötena. Hittills inbokad 
på fem årsmöten, alla i Stockholmstrakten. 

 
       Alf Andersson 

Alf har deltagit på båda kurserna, i Värnamo och Stockholm. Februari 
är fylld med årsmöten, både lördagar och söndagar. 

 
Göran Hallberger 
Göran har varit i kontakt med Älghundsklubben angående nya 
typstadgar. Älghundsklubben ska skicka ut dem till lokalklubbarna 
inför årsmötet. Stövarklubben har skickat sina stadgar till 
lokalklubbarna men inte fått svar från alla. 
 
Marita Björling 
Lämnade en skriftlig rapport där hon företrädesvis redogjorde för 
läget i Lagottoklubben. För övrigt inget att rapportera. 

 
d) Sekreterarens rapport 

Agneta Lönn meddelar att Göta Hovrätt den 6 november fastställde 
Eksjö Tingrätts dom avseende en schäfer med HD-screeningresultat E, 
utan medicinskt fastställda besvär. Hovrätten fann, precis som tings-
rätten, att hunden ska anses vara behäftad med ett konsumentköp-
rättsligt fel emedan HD räknas som ett dolt fel där fröet finns vid 
leverans. Köparen tillerkändes 75 % av köpeskillingen åter. SKK har 
begärt prövningstillstånd till Högsta domstolen, anstånd har begärts 
tom den 15 januari att inkomma med grunderna för överklagandet. 
En ny advokat har knutits till ärendet, en advokat med stor erfarenhet 
av att driva hästärenden och SKKs förhoppning är att erhålla 
prövningstillstånd utifrån det faktum att detta ärende skiljer sig från 
tidigare HD-ärenden avseende hund, då dessa ärenden har rört 
hundar som avlivats pga kliniska besvär. 

 
e) Övriga rapporter 

Helena Nyberg meddelar att SKK fått ett antal nya klubbar att 
administrera medlemsregister åt, bland annat Specialklubben för 
Västgötaspets och Salukiringen. SKK har också fått ansvaret för de 
nybildade specialklubbarna med verksamhetsansvar; Svenska 
Agilityklubben som bildas 5 april och Svenska Hundfreestyleklubben 



  

SKK/FK nr 5-2013 
2013-12-12 

Sida 5/12 
 
 

 
(SHFK). Medlemsantalet för länsklubbarna sjunker tyvärr -2,9 %. Ett 
försök att vända medlemsantalet är kampanjen ”Värva en vän”. Det 
finns två parallella kampanjer, en för medlemmar och en för 
uppfödare.  

 
Måns Engelbrektsson berättar att han filmat två ggr på kurser under 
året. Det finns för- och nackdelar. Det är svårt att få till en bra 
produktion då det blir mycket diskussioner och ljudet blir svårt att ta 
upp. Måns har även testat studioinspelning, både enskild föreläsning 
samt av typen studiesamtal. Dessa samtal går att ta om men det blir 
även dynamiskt. Oklart hur man ska gå vidare med detta. Det krävs 
vana föreläsare som kan hålla sig till manus. Ny kommitté är bildad 
som ska arbeta med digital utbildning, blir antagligen någon form av 
samarbete med denna och att man sedan går vidare utifrån det. 
 
Anna Qvarfort ger en kort rapport från KF och den Workshopen som 
FK anordnade angående digitala utbildningar. Workshopen hade ett 
20-tal deltagare som alla var aktiva och engagerade i frågor som vilka 
utbildningar SKK ska ha, önskemål om innehåll etc. 

 
§ 84     FK/VU-beslut 

Alf och Per-Inge meddelar att man inte har fattat några beslut sedan 
kommitténs senaste sammanträde. Man har företrädesvis diskuterat praktiska 
saker i samband med utbildningarna. 
 
Per-Inge föreslår att VU även fortsättningsvis, under år 2014-2015, ska bestå av 
Alf och Per-Inge. FK har inga invändningar utan man fattar beslut utifrån Per-
Inges förslag.  

 
§ 85     Stadgefrågor 

a) Svenska Schnauzer Pinscherklubben (SSPK) har lämnat förslag till 
reviderade stadgar. Stadgarna har varit ute på remiss hos 
rasklubbarna under sommaren. SSPK har bland annat beslutat om 
ändrat datum för inlämnande av motioner till fullmäktige samt i § 3 
medlemskap. "Enskild person som anslutit till en av SSPKs rasklubbar, 
är automatisk medlem i SSPK (gemensamt medlemskap)". 
Förändringen innebär att medlemsavgiften betalas till rasklubben och 
inte, såsom tidigare, till specialklubben. SSPKs förslag till stadgar 
fastställs av FK. 
 

b) Svenska Lagotto Rogmanoloklubben (SLRK) har lämnat förslag till 
reviderade stadgar. SLRK beslöt på årsmötet den 16 mars 2013 om 
ändring av § 4 Medlemsavgift. Ur stadgarna stryks därmed: "SLRK:s 
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årsbok delas endast ut för det år medlemskapet avser". SLRKs 
förslaget till stadgar fastställs av FK. 

 
 
§ 86     Ärenden gällande länsklubb 

Fråga från ledamot i Småland-Ölands Kennelklubb (SMÖKK). Frågan rör ett 
ärende gällande en medlem och eventuell blandrasavel. Kommittén finner att 
ärendet ska överföras till Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén (UKK). 

 
§ 87     Ärenden gällande specialklubb 

a) Inkommen anmälan avseende ledamot i SSRK HS 
Kommittén har tagit del av en skrivelse från anmälarna samt 
svarsskrivelse från den anmälde ledamoten samt SSRKs styrelse. 
Kommittén finner att det är ett ärende som ska handläggas av SSRK 
HS samt att den anmälde därvidlag inte deltar i beslutet. FK finner 
dock, efter genomläsning av handlingarna, att det inte har varit ett 
korrekt agerande av avelsrådet.   
 

b) Inkommen fråga från medlem av Svenska Welsh Corgi Klubben                 
(SWCK) 
Frågan har varit föremål för svar tidigare, både från föregående 
sekreterare i FK, nuvarande tillförordnad sekreterare samt SWCKs 
styrelse. FK uttalar sig nu en sista gång i frågan. Kommittéer är 
styrelsens förlängda arm och tillsätts av styrelsen och ska arbeta 
utifrån styrelsens mål och inriktning. Det står styrelsen fritt att 
förfoga över kommittéerna. Styrelsen ansvarar för sina kommittéer 
och arbetsgrupper och de kan byta dessa under verksamhetsårets 
gång, oavsett anledning. Frågan anses härmed till fyllest besvarad och 
ärendet är numera avslutat. 

 
c) Inkommen skrivelse från Svenska Eurasierklubben (SvEuk) 

Kommittén har tagit del av ett antal handlingar avseende Nordic 
Group for Eurasier Health (NGEH). FK anser att ärendet och 
frågeställningarna i dagsläget mer tillhör Avelskommittén (AK) än FK 
då det företrädesvis rör delar av hälsoprogrammet. FK föreslår att 
SSUKs avelskommitté träffar AK för ett möte.  

 
d) Rasklubben för dansk svensk gårdshund (RDSG) har inkommit med ett 

antal frågor avseende röstning 
Svaret på klubbens frågor är nej, det är inte möjligt att införa post- 
eller digitalröstning i dagsläget. FK finner att det, speciellt i numerärt 
små klubbar, är viktigt med fysiska möten. I dagsläget anser FK att det 
regelverk som finns idag avseende röstning är bra, för att kunna 
genomföra röstning på det sätt som RDSG efterfrågar krävs stor 
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stabilitet. FK avvaktar även den digitala utveckling som sker inom SKK, 
frågan kan därför komma att aktualiseras i ett senare skede. 
 

e) Skottefederationens styrelse har inkommit med en begäran till FK om 
ett uttalande i ett ärende som styrelsen har handlagt 
FK översänder ärendet till Svenska Terrierklubben (SvTk) för 
handläggning. 

 
f) Inkommen skrivelse från Svenska Bassetklubben (SBaK) 

FK har tagit del av skrivelsen från SBaKs CS där det framgår att SBaK 
övertagit ras- och avelsfrågor samt handlingar avseende rasklubben 
BANK som numera är vilande då man inte lyckats välja styrelse.  

 
g) Inkommen skriftväxling mellan medlemmar av SBaK 

FK har tagit del av mejlen och informationen i desamma, dessa lägges 
därefter till handlingarna.  

 
h) CS beslutade, § 108 130902, att kalla SÄK till ett personligt möte 

SÄK och SKK hade ett produktivt möte i samband med Kennel-
fullmäktige. FK har tagit del av informationen som därefter lägges till 
handlingarna. 

  
i) Inkomna frågor från medlem av Svenska Pudelklubben (SPK) 

FK finner att frågorna inte ligger inom kommitténs ansvarsområde 
utan rör SPKs interna angelägenheter. Kommittén har tagit del av 
ärendet som därefter lägges till handlingarna. 

 
j) Inkommen fråga från rasklubbssekreterare angående byte av 

sekreterare under pågående mandatperiod 
Frågan ska egentligen tillställas specialklubben men FK väljer att svara 
direkt då detta är en allmängiltig fråga. En styrelse har rätt att byta ut 
alla funktioner som inte väljs på årsmötet. Det står styrelsen således 
fritt att förfoga över detta. 

 
k) Inkommen fråga från Westielliansens valberedning angående 

stadgefråga 
Ärendet hänvisas till SvTk för handläggning. FK anser att det finns 
möjlighet att ge dispens men att den ska lämnas av SvTk. 

 
l) Inkommen fråga från Svenska Leonbergklubben (SLBK) angående 

redaktörens roll vid redigering av klubbtidning 
Kommittén uppdrog åt chefsjuristen att besvara sekreterarens fråga.  
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m) Frågan från SLBK gav FK anledning att återuppta ett ärende avseende 

medlemskap som hanterades på kommitténs senaste möte. FK 
beslutade att överlämna ärendet till CS för vidare handläggning. 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
  

§ 88     Ärenden gällande avtalsanslutna klubbar 
 

a) Inkommen skrivelse från Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) 
SDHK tillstyrker rasklubben för Prazsky Krysarik (SPKK) att ha sin 
tillhörighet i specialklubben för dvärghundar, SDHK .  Att gälla from 
2014-01-01. 

 
b) Ansökan om att ansluta Svenska chodsky pes klubben till Svenska 

kennelklubben 
Kommittén beslutade att tillfråga SBK om de kan ta över rasansvaret 
för Chodsky Pes.  
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
c) Inkommen rapport från FK-ledamot avseende Lagottoklubben 

Kommittén beslutar att ta kontakt med klubben för att diskutera 
nuläget och föreberedelserna inför årsmötet. Kommittén kommer att 
vara behjälplig med förslag till årsmötesordförande. 

 
d) Inkommen mejlkonversation avseende handläggning av 

styrelseprotokoll i SWKK 
Kommittén har tagit del av händelseförloppet och man beslutar att 
ordförande Per-Inge kontaktar klubben för samtal. 

 
e) Inkommet mejl, för kännedom till FK, avseende handläggning av ett 

ärende i Lagottoklubben 
Kommittén har tagit del av handlingarna i ärendet, de lägges efter 
genomläsning till handlingarna. 

 
f) Lista på stegindelning och kontaktpersoner för avtalsanslutna klubbar  

Kontaktpersoner för avtalsanslutna klubbar ändras och fastställs. 
Kursiverade klubbar, se nedan, har fått nya kontaktpersoner. Två 
klubbar, SPKK och MHK, tas bort från listan då ansvaret för dessa 
övergår till SDHK respektive SBHK from 2014-01-01.  
 
1 Mastino Napoletanoklubben, MNK vilande  
2 Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, RPVH Steg II Maude Sjölin 
3 Svenska Barbetklubben, SBBK Steg I Maria Weinehall 
4 Svenska Blodhundklubben, SvBK Steg II Maria Weinehall 
5 Svenska Dogo Argentino Klubben, DAK Steg II Alf Andersson 
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6 Svenska Dogo Canarioklubben Steg I Thomas Uneholt 
7 Svenska Kooikerhondjeklubben, SKooi Steg III Anso Pettersson 
8 Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK Steg II Göran Hallberger 
9  Svenska Lagotto Romagnolo Klubben, SLRK Steg III Thomas Uneholt 
10 Svenska Lancashire Heeler Klubben, SLHK Steg II Maria Weinehall 
11 Svenska Landseerklubben, SvLK Steg II Anso Pettersson 
12 Svenska Perro de Agua Espanol Klubben, SPDAEK Steg II Göran 
Hallberger 
13 Svenska Shar Pei Klubben, SvSpK Steg II Anso Pettersson 
14 Svenska Working Kelpie Klubben – Rasklubb för Australian Stock 
Dog, SWKK Steg III Per-Inge Johansson 
15 Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben Steg I Per-Inge 
Johansson 

 
§ 89     Raser utan klubbtillhörighet 

a) Lista på raser utan klubbtillhörighet 
Kommittén går igenom listan på raser utan klubbtillhörighet. Två nya 
raser tillförs listan; Ciobanesc romanesc carpatin samt Kraski ovcar. 
Båda raserna har en svenskregistrerad hund år 2013. 

 
b) Nr 2 på listan, Chodsky pes 

SBK tillfrågas om att överta rasansvaret, se § 88 b. 
 
§ 90     Projekt/uppdrag 

a) Listan på pågående projekt och uppdrag gås igenom 
Arbetet med att inventera klubbarnas stadgar är pågående. 
 
Uppdraget att se över hur vi kan få fler att vilja agera förtroendevalda 
i framtiden övergår från Karin till Anso. Samtliga ledamöter i 
kommittén fick även i uppdrag att till nästa möte fundera över hur 
SKK i framtiden ska kunna locka förtroendevalda till organisationen. 

 
Tidigare projekt avseende möjligheten att utveckla tekniska lösningar 
delas i två delar. Ansvaret för att utveckla utbildningsverktyget 
tillsammans med den nybildade Utbildningskommittén anförtros 
Maude och ansvarig för att se över möjligheten till nya tekniska 
lösningar anförtros Maria, som tidigare, samt Anso. 

 
Projektet med att anordna en konferens för avtalsanslutna klubbar 
fortgår. Planering pågår för att anordna konferensen hösten 2014. 
Datum för konferensen bestäms på kommitténs nästkommande möte. 
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b) Två nya projekt tillkom. Det ena projektet avser att analysera och 

genomlysa organisationsstrukturen inom klubbverksamheten. 
Ansvarig är Tomas och Per-Inge. Det andra projektet avser nya 
utbildningar i föreningsteknik för ordföranden, sekreterare och 
kassörer. Kommittén planerar för att arrangera två utbildningar under 
2014. Föreslagna utbildningsorter är Umeå och Örebro. Maude och 
Per-Inge utses till ansvariga för projektet. 
 

c) Ett nytt uppdrag tillkom. Med hänsyn till några av frågorna i dagens 
dagordning finner kommittén att det behövs ett nytt dokument 
alternativt att befintligt dokument ”Att verka som förtroendevald” 
revideras. Kommittén uppdrog åt Anso och Måns att se över 
uppdraget. 

 
 
§ 91     Föreningspaketet/Frågebanken/Nyhetsbrev 

Kommittén diskuterade vikten av att förtroendevalda vet vad som gäller inom 
SKK, se det nytillkomna uppdraget, § 90 c. En förtroendevald kan inte skifta stol 
mellan funktionär/förtroendeuppdrag och privatperson. Detta är ofta särskilt 
problematiskt vad gäller avelsråd och avelsfunktionär. Kommittén finner det 
också viktigt att påminna om att skilja mellan styrelsens ansvar och kommitténs 
ansvar, blanda inte ihop rollerna. 

 
Den nya listan på utbildade och rekommenderade årsmötesordförande 
kommer att läggas in i Föreningspaketet. I föreningspaketet kommer också en 
skrivning in avseende verksamhetsklubbar.  
 
Frågebanken ska utökas med en skrivning avseende exteriördomare.  

 
Förtydliga skillnaden mellan verksamhetsklubb och specialklubb – vem gör vad? 
Per-Inge ansvarar. 

 
Kommittén planerar för tre nyhetsbrev under 2014. Ett i början av året inför 
årsmötesperioden. Förslag på innehåll mottages tacksamt. Listan på ÅM-OF och 
mallen för revisionsberättelsen ska med.  

 
 
§ 92     Diskussionsfrågor 

a) Mejlfråga angående definitionen av ett medlemsmöte 
Svaret från kommittén är att ett medlemsmöte är fritt i form och 
innehåll. Det finns inga krav på att skriva minnesanteckningar och om 
detta ändå görs bestämmer styrelsen hur dessa ska tillhandahållas, 
generellt görs som med protokoll. Kommittén förtydligar också att 
inga beslut får tas på ett medlemsmöte. 
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b) Mejlfråga angående agerande från ordförande 
Kommittén har fått frågan om det är okej att en ordförande byter roll 
under ett möte och i stället agerar justerare och låter vice 
ordföranden agera ordförande. Kommittén svarar att det inte finns 
någon anledning att göra på detta sätt om ordinarie ordförande är på 
plats och deltar. Är ordförande närvarande ska han/hon vara 
ordförande. Det finns dock klubbar med roterande ordföranden och 
det är något annat. Om ordföranden är jävig går han/hon ut och 
lämnar över posten till annan under den punkten. Ordföranden är 
personligt vald på årsmötet och är den enda ledamoten i styrelsen 
som väljs personligen, övriga väljs som ledamöter. Det är ett ansvar 
att hålla i ordförandeklubban. Det finns enbart två situationer då 
ordförande inte ska/kan agera ordförande och det är om han/hon är 
frånvarande eller befinner sig i jävssituation. 

 
§ 93     För kännedom 

a) PM beträffande överrevision av RDSG 
Kommittén har tagit del av svaret och lägger ärendet till 
handlingarna.  
 

b) Delegeringsordning för Föreningskommittén 
Delegeringsordningen är fastställd förutom deltagarna i kommittén. 

 
c) Lathund för kommittéledamöter, fastställd av CS 131114 

Lathunden innehåller ledamöternas ansvar. Per-Inge påminner om 
skillnaden mellan SKK-uppdrag och klubbuppdrag. Vid tveksamheter 
avgör Per-Inge. 

  
§ 94     Datum för nästkommande sammanträde 
             Datum för nästkommande sammanträde är den 4 februari 2014 på SKKs kansli.        
             Förslag på övriga mötesdagar 2014: 15/4, 27/5, 27/8, 14/10 (ev byte till fredag i  
             anslutning till konferens), 16/12 

 
§ 95     Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får  
             offentliggöras innan protokollet är färdigjusterat 
             FK beslutar att ärende under § 87 m inte får offentliggöras innan protokollet är        
             färdigjusterat. 
 
§ 96     Sammanträdet avslutas 

Ordförande avslutar mötet och önskar deltagarna en god jul och ett gott nytt 
år. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Agneta Lönn 
 
 
Justeras 
 
 
 
Per-Inge Johansson, ordförande 
 
 
Justeras 
 
 
 
Alf Andersson 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som 
fattats kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
 
 
 
 
 


