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SKK/FK 1/2010. 

(§§ 1 – 23) 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté  

tisdagen den 2 februari 2010 på Rissne Gård, Sundbyberg. 

 

 

Närvarande:  Jahn Stääv (ordf.), Anso Pettersson (tom § 14), Gun Kristensson, Alf 

Andersson, Marita Björling och Göran Hallberger (fr o m § 4). 

 

Anmält förhinder:  Karin Sejnell. 

 

Adjungerade:  Ulf Uddman, Katarina Sundberg och Måns Engelbrektsson (tom § 18), 

SKK, Peter Rimsby, SBK (närvarar ej under § 14), Gordana Eriksson, Yvonne Kekkonen, 

SKK (§ 1 – 4) och Nina Berggren, SKK (§ 7). 

 

Vid protokollet:  Åsa Gustavsson. 

 

 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas. 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och vände sig med en särskild hälsning till 

Gordana Eriksson som från och med den 15 februari efterträder Åsa Gustavsson som 

Föreningskommitténs sekreterare. 

Efter en presentation av FKs ledamöter förklarades sammanträdet öppnat. 

 

 

§ 2 Val av justeringsperson. 

Utsågs Alf Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 3 Fastställande av dagordningen. 

FK beslöt att som första punkt behandla punkten 17, Mall, avtal mellan klubb och 

webbmaster. 

Efter denna ändring fastställdes dagordningen. 

 

 

§ 4 Mall, avtal mellan klubb och webbmaster. 

Hälsades Yvonne Kekkonen välkommen till sammanträdet.  

Katarina Sundberg redogjorde för uppdraget att utforma en mall för avtal mellan klubb och 

dess webbmaster.  

Yvonne Kekkonen informerade om att sök-/informationsknappar kommer att läggas in som 

förklarar olika termer i dokumentet. 

Marita Björling framförde en del synpunkter på förslaget.  

Ulf Uddman framförde att ett separat dokument bör upprättas som beskriver 

gränsdragningen mellan ansvarig utgivare och redaktör. 

Beslöts att Marita Björling översänder sina synpunkter till Katarina Sundberg. 

Vidare uppdrogs till Katarina Sundberg och Yvonne Kekkonen att fortsätta arbetet och till 

nästa sammanträde inkomma med nytt förslag till avtalsmall samt dokument som klargör 

gränsdragning mellan ansvarig utgivare och redaktör. 
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§ 5 Föregående protokoll 4/2009. 

§ 93, pärm inför FKs sammanträden. 

Alf Andersson framförde synpunkter mot att en del handlingar inför FK-sammanträdet 

sänts ut via mail. Detta arbetssätt innebär en förskjutning av visst arbete från kansliet till 

ledamöterna, vilket innebär ett omfattande merarbete för den enskilda ledamoten. 

Framfördes vidare att arbetssättet för sekreteraren inte innebär någon arbetsbesparing, det 

innebär inte heller någon miljöbesparing eftersom kansliet kan dubbelsidigt kopiera 

handlingarna, vilket ledamöterna inte har möjlighet att göra. 

Beslöt FK att återgå till den gamla ordningen att alla handlingar kopieras av kansliet och  

sänds ut till ledamöterna. Kort tid före mötet, kan vissa handlingar – för tids vinning –  

mailas ut till ledamöterna. Handlingarna sänds dock utan pärm. 

Protokollet lades därefter med godkännande till handlingarna. 

 

 

§ 6 Rapporter. 

Ordförande. 

Ordföranden lämnade en kortfattad rapport från specialklubbs- och ordförandekonferensen 

som avhölls sista helgen i januari. 

Bland annat redovisades SKOP-dokumentet. Vidare redogjordes för de nya gemensamma 

nordiska utställningsbestämmelserna, som kommer att träda i kraft nästa år. 

 

Ordföranden har tagit emot många telefonsamtal och mail. 

 

VD. 

Med anledning av att låsningsperioder utgår, genomgår en del av SKKs regelverk 

förändringar. 

 

Skatteutredningen:  Friluftsföreningarna – däribland SKK – har lämnat önskemål om att 

idrottsbegreppet skall utökas, dvs att friluftsliv och idrott skall jämställas. 

Momutredningen: remisstiden utgår i mars. EU godkänner idrott som momsbefriat, 

regeringen är medveten om problemen med gränsdragning mellan verksamheter inom 

friluftslivet och idrotten. 

När momsutredningen är klar, kommer SKK att upprätta en ”lathund” till klubbarnas hjälp 

i momsfrågor. 

 

Tjänstehundutredningen föreslår att svensk tjänsthundavel samordnas på sätt att privat 

uppfödning kommer att främjas. 

 

Assistanshundverksamheten arbetar för att få assistanshunden erkänd som hjälpmedel. 

 

Djurbranschens Yrkesnämnd arbetar med att utforma arbetsordningar för företagande inom 

djurbranschen. 

 

Ulf Uddman ingår som expert i en utredning av djurskyddslagen. 

 

Lotta Skoog har anställts som ny chef för Marknad- och kommunikation hos SKK. 
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Alf Andersson. 

Alf Andersson upplever att det varit lite lugnare hittills i år, jämfört med tidigare år under 

årsmötes-/fullmäktigetider. 

Alf har dock åtagit sig ett flertal uppdrag som års-/fullmäktigeordförande. 

 

Alf rapporterade från ett möte hos specialklubb som han närvarat vid. Vid mötet var 

representanter från två av klubbens rasklubbar kallade. Mötet var stormigt. 

FK beslöt utse Alf Andersson som kontaktperson till specialklubben samt uppdrog till Alf 

att hålla fortsatt kontakt med klubben. 

 

Gun Kristensson. 

Gun Kristensson rapporterar att hon tagit emot och besvarat många telefonsamtal och mail. 

 

I Freestyle-gruppen händer det mycket, bl a kommer en konferens att avhållas i februari. 

 

Anso Pettersson. 

Även Anso Pettersson har tagit emot och besvarat många telefonsamtal och mail. 

 

Anso rapporterade att hon tagit del av utvärderingen från SKKs sekreterarutbildning i 

november 2009, vilken var mycket positiv. 

 

Göran Hallberger. 

Göran Hallberger rapporterade från ett möte med Svenska Slovensky Kopovklubben som 

han närvarat vid. 

 

Marita Björling. 

Marita Björling rapporterade att även hon börjat få en del telefonsamtal och mail i 

föreningsfrågor. 

 

Redogjorde Marita för en fråga som hon mottagit via mail och besvarat. 

Fråga och svar lades med godkännande till handlingarna. 

 

Övriga rapporter tas upp senare under mötet. 

 

 

§ 7 Framtida funktionärsutbildning. 

Hälsades Nina Berggren välkommen till sammanträdet.  

Nina redogjorde för att Utbildningskommittén sedan hösten 2009 är avvecklad. 

Utbildningskommittén har tidigare utarbetat kursplaner för sekreterare, kassör, ordförande 

samt grundutbildning i webbadministration. Flera kurser för samtliga dessa förtroende-

uppdrag har genomförts, utom ordförandekursen. En sådan kurs är inplanerad till oktober 

2010. 

I övrigt är nu tanken att varje kommitté antingen själv kan genomföra kurser inom sitt 

arbetsområde, alternativt kan anlita Utbildningsavdelningen att genomföra kurser för 

kommitténs räkning. 

En lista ”Servicegrad för utbildning” har upprättats av SKKs Tävlings- och Utbildnings-

chef, Kjell Svensson. Med utgång från listan, redogjorde Nina för grunderna hur arbetet 

kan bedrivas. 
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Beslöt FK att kurs för ordförande skall genomföras som tidigare planerats samt uppdrog 

till Utbildningsavdelningen att för FKs räkning genomföra kursen. 

Anso Pettersson utsågs som FKs kontaktperson gentemot Nina Berggren och Utbildnings-

avdelningen. 

 

Beträffande planering av nya kurser 2011 och 2012 för sekreterare, kassör och 

webbadministration, återupptar FK den frågan vid senare tillfälle. 

Ulf Uddman föreslog att man då också bör undersöka möjlighet att under en helg samköra 

kurser för flera av förtroendeuppdragen. 

 

 

§ 8 Rapporter. 

Återupptogs punkten ”Rapporter”. 

 

Sekreteraren. 

Inget att rapportera. 

 

Måns Engelbrektsson. 

Inget att rapportera. 

 

Peter Rimsby. 

Den tidigare avtalsanslutna rasklubben Vit Herdehundklubb är sedan årsskiftet överförd 

som rasklubb inom SBK 

 

Arbetet med nya stadgar för lokalklubb inom SBK fortgår. 

 

Arbetet med nya stadgar för rasklubb inom SBK har förskjutits pga att några av 

rasklubbarna inte vill acceptera den nya grundstadgan för rasklubb. 

 

 

§ 9 Ekonomisk rapport. 

Informerade Ulf Uddman om att CS för FKs räkning beviljade pengar för SKOP-

undersökningen och att summan kommer att ligga kvar på FK-rapporten. 

Rapporten lades därefter till handlingarna. 

 

 

§ 10 FK/VU. 

Stadgar för Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK. 

Meddelade Alf Andersson att han gått igenom stadgarna och funnit att de med några få 

undantag väl överensstämmer med typstadgar för rasklubb.  

Alf har föreslagit några få redaktionella ändringar. 

Beslöt FK att med dessa ändringar fastställa stadgar för SKLK. 

 

Återupptog FK frågan om stadgar för en specialklubb som under 2008 reviderat och av FK 

fått sina stadgar fastställda. Klubben har därefter på sin hemsida lagt ut information om att 

ytterligare några små justeringar av klubbens stadgar måste göras. 

Någon ny begäran om revidering av stadgarna har dock inte inkommit till FK. 

Beslöt FK uppdra till Alf Andersson att ta kontakt med klubben i ärendet. 
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Revidering av stadgar för Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel, SSTS. 

Meddelade Alf Andersson att han gått igenom revideringsförslaget. Alf föreslår att 

stadgarna godkänns. 

Beslöt FK fastställa stadgar för SSTS. 

 

Stadgar för Specialklubben för Skällande Fågelhundar, SSF. 

Bakgrund: 2008 behandlade och fastställde SKK/FK stadgar för SSF. I samband med att 

protokollutdrag sändes ut till klubben, begärdes i sedvanlig ordning att ett ex av de nya 

stadgarna med i kraftträdande- och fastställandedatum införda skulle sändas in till 

SKK/FK. 

Denna upplaga av stadgarna inkom aldrig till FK. Den upplaga som SKK arbetat med och 

fastställt, har dessutom genom datorkrasch försvunnit. 

Sekreteraren hämtade då hem stadgarna från klubbens hemsida och uppmärksammade att i 

kraftträdande- och fastställandedatum saknades, samt att några rader i stadgarna var 

ofullständiga.  

Stadgarna begärdes in från SSF, vars sekreterare meddelade att den upplaga han hade, var 

den upplaga som SKK fastställt. De saknade orden var i denna upplaga ifyllda. 

Alf Andersson har nu gjort en ny genomgång av klubbens stadgar. Alf Andersson föreslår 

att följande ändringar/kompletteringar bör göras i stadgarna: 

 

§ 7 Mom. 2 Fullmäktigedelegater. 

Tredje stycket, A, bör lyda:  

delegat har rätt att genom fullmakt ha ytterligare tre röster om klubben är berättigad 

till detta enligt gällande medlemsantal per den 31 december året före fullmäktige-

mötet. 

 

§ 7 Mom. 6 Närvarorätt. 

SKKs verkställande direktör eller annan av SKK/CS utsedd person. 

 

Noteringstexterna bör tas bort då dessa i Typstadgarna endast är till för vägledning 

under stadgearbete. 

 

Vidare finns en felnumrering i § 7, momentet ”Kostnader”. Denna anges i stadgarna 

som mom 6, skall vara mom 8. 

 

Beslöt FK att med dessa ändringar fastställa stadgar för SSF.  

FK uttalade att ändringarna kan betraktas som redaktionella ändringar och behöver endast 

anmälas vid klubbens fullmäktige. 

 

Stadgar för Svenska Klubben För Ungerska Rashundar, SvkFUR. 

Under våren 2009 inkom nya stadgar för SvkFUR. Stadgarna hade reviderats vid klubbens 

årsmöte i mars 2009. Stadgeförslaget hade inte sänts in till SKK/FK för granskning. 

Av inkomna stadgar framgick inte vilka ändringar som genomförts. FKs har därför dels via 

telefonsamtal samt dels via protokollutdrag från mötet i september, uppmanat klubben att 

inkomma med information om vad som ändrats i stadgarna. 

Stadgar med markerade ändringar inkom i slutet av oktober 2009. 

Uppdrog FK till Alf Andersson att gå igenom stadgarna. 

Uttalade FK att eftersom stadgarna tidigare inte sänts in till SKK/FK för granskning, är 

det de gamla stadgarna som tills vidare gäller för klubben. 
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§ 11 Stadgeärenden. 

SKKs stadgar. 

Informerades om att stadgarna för SKK nu är klara och finns utlagda på SKKs hemsida.  

En iläggslapp med genomförda ändringar skall skrivas och läggas in i kvarvarande tryckta  

häften. 

Enligt tidigare beslut skall en språklig översyn göras av SKKs stadgar.  

Uppdrogs till Ulf Uddman att utse person som genomför detta arbete. 

 

Specialklubbsstadgar under arbete. 

Genomgicks listan med stadgar under arbete. För dagen återstår två stadgearbeten – 

revidering av gamla stadgar. Utöver dessa har tillkommit stadgeärenden som bl a ligger 

under arbete hos FK/VU. 

 

Skrivelse från SKKs medlemsavdelning rörande medlem som vill byta länsklubb. 

Förelåg skrivelse från SKKs medlemsavdelning, som redogör för problem som uppstår när 

medlem vill byta länsklubb av andra orsaker än att man flyttar till annat län. 

Medlemsavdelningen föreslår att byte av länsklubb skall tillåtas utan godkännande från 

berörd klubb, oavsett orsak till begäran om klubbyte. 

Uttalade FK att det är viktigt att den länsklubb som förväntas ta emot medlem från annat 

län, skall få möjlighet att yttra sig över begäran om klubbyte. 

FK beslöt avslå medlemsavdelningens begäran. 

 

 

§ 12 Avtalsanslutna rasklubbar samt raser utan klubbtillhörighet. 

Kontaktpersonernas rapporter. 

Rapporterade Marita Björling att hon tagit kontakt med de klubbar för vilka hon är 

kontaktperson. 

 

Anso Pettersson rapporterade att hon haft kontakt med en avtalsansluten rasklubb, där det 

är lite oroligt. 

 

I övrigt fanns inget särskilt att rapportera. 

 

Svenska Dogo Argentinoklubben, DAK. 

Redogjorde Gun Kristensson och sekreteraren för en mängd mailskrivelser som inkommit 

rörande att DAK inte varit beredda att via mail sända ut protokoll till medlem som så 

begär. 

DAK har valt att sända ut protokollen via post och då tagit ut en avgift för varje protokoll. 

Detta är formellt inte felaktigt, men FK har tidigare uppmanat både denna klubb och andra 

klubbar som hört av sig, att om det finns möjlighet så kan/bör protokollen sändas ut via 

mail. 

Gun informerade om att styrelsen nu tagit beslut om att sända ut protokoll via mail till 

medlem som så begär. 

 

I handlingarna fanns även utdrag från två privata hemsidor där uppfödare uttryckt sig på ett 

nedlåtande och mycket otrevligt sätt, riktat mot DAK och dess styrelse. 
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Uppdrogs till Ulf Uddman att tillskriva en av uppfödarna och lämna information om att 

texterna av SKK uppfattas som mycket olämpliga. 

 

Ordföranden påtalar det ökande problemet med skrifter på nätet som innehåller texter med 

mycket nedlåtande och otrevligt innehåll, och som riktar sig mot förtroendevalda eller mot 

medlemmar och uppfödare. 

Uppdrog FK till ordförande att ta frågan till Centralstyrelsen för diskussion om eventuella 

åtgärder för att stävja problemet. 

 

Bildande av specialklubb för raser lämpliga för vildsvinsjakt. 

Förelåg skriftlig information från Kjell Bräster och Per-Inge Johansson. 

En ny specialklubb, Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, SSDV, har 

bildats. En interimsstyrelse har valts, stadgar har utarbetats, en valberedning har utsetts för 

att förbereda stadgeenliga val vid kommande fullmäktige/årsmöte. 

Klubben kommer inledningsvis att bestå av raserna gonzcy polski, griffon fauve de 

bretagne, griffon nivernais, posavski gonic samt slovensky kopov. 

FK beslöt godkänna Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, godkänna 

förkortningen SSDV samt fastställa stadgar för klubben. 

Svenska Slovensky kopovklubben kommer därmed att upphöra som avtalsansluten 

rasklubb. 

 

Skrivelse från avtalsansluten rasklubb. 

Förelåg skrivelse från avtalsansluten rasklubb med begäran om att en anmälan mot ett 

uppfödarpar skall göras till SKKs Disciplinnämnd. 

Efter genomgång av handlingarna beslöt FK att för dagen inte sända in anmälan mot 

uppfödarna. Klubben uppmanas dock att inte lämna förtroendeuppdrag till personerna. 

Uppdrogs till Ulf Uddman att tillskriva uppfödarna och lämna information om att deras 

uppträdande av SKK uppfattas som mycket olämpligt. 

 

Konferens för avtalsanslutna rasklubbar. 

En konferens för avtalsanslutna rasklubbar kommer att avhållas under november 2010. 

Konferensen är inplanerad till den 13 – 14 november 2010. För dagen är det dock osäkert 

om konferensen kommer att avhållas under båda dagarna, eller bara under söndagen. 

Uppdrogs till sekreteraren att till avtalsklubbarna sända ut information om konferensen 

samt uppmana klubbarna att inkomma med frågeställningar som dom vill skall diskuteras. 

Svarsdatum skall sättas till 30 dagar efter att brevet sänts ut. 

2 personer per klubb erbjuds att deltaga. 

Vidare uppdrogs till sekreteraren att boka konferenslokal någonstans i Stockholms närhet. 

SKKs chefsjurist Katarina Sundberg skall inbjudas att lämna information i juridiska 

spörsmål. 

 

Raser utan klubbtillhörighet. 

Braque francais. 

Genom ett missförstånd hos kansliet har rasvarianten gascogne enligt tidigare FK-beslut 

överförts till SKF, medan rasvarianten type Pyrenees inte blivit överförd. FKs sekreterare 

hade inledningsvis inte uppmärksammat att det finns olika varianter inom rasen. 

SKF har accepterat rasansvaret, men ställt delkrav i hälso- och tävlings/championat-frågor. 

Vid telefonsamtal med klubbens sekreterare har meddelats att klubben åtar sig rasansvaret, 

oavsett vilket besluten blir från SKK/AK och SKK/UtstK i dessa frågor. 
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Beslöt FK att rasansvaret för braque francais överförs till SKF. 

(För dagen finns endast hund i varianten type pyrenees registrerad hos SKK.) 

 

Gonzcy polski, griffon fauve de bretagne, griffon nivernais samt posavski gonic. 

Beslöt FK överföra rasansvaret för dessa fyra raser till den nybildade specialklubben, 

SSDV. 

 

Podenco canario. 

Beslöt FK tillfråga Svenska Vinthundklubben om klubben är beredd att åta sig rasansvar 

för podenco canario. 

 

Slovensky Hrubosrsty Stavac. 

SKF har accepterat att överta rasansvar för slovensky hrubosrsty stavac. 

Beslöt FK att överföra rasansvaret till SKF. 

 

 

§ 13 Hundsport Funktionär. 

Måns Engelbrektsson meddelade att nästa nummer utkommer i mars. 

 

Förelåg dokumentet ”Lathund för fullmäktiges/årsmötets ordförande”. Dokumentet har 

publicerats i Hundsport funktionär och skall läggas in i Föreningspaketet. 

Framförde Alf Andersson att punkten 2 i dokumentet anger att det är absolut olämpligt att 

klubbens ordförande också leder årsmötet. Alf menar att i många klubbar inte finns någon 

möjlighet att tillsätta annan person än klubbens ordförande som mötesordförande. 

Efter diskussion beslöt FK att textinnehållet skall ändras så att orden ”OBS!” och 

”absolut” tas bort ur texten. 

 

Vidare anförde Marita att punkten 16 bör ändras så att det framgår att paragraf med 

omedelbar justering, skall utformas skriftligt under årsmötet och undertecknas.  

Marita hänvisar här till text som finns i Frågebanken. 

FK beslöt att texten i dokumentet ”Lathund för fullmäktiges/årsmötets ordförande” skall 

kvarstå. Svaret i Frågebanken – som återfinns under punkten Klubbstyrelsen – skall ändras 

så att det anges att ”paragrafen bör skrivas och justeras (undertecknas) under mötet”. 

 

 

§ 14 Skrivelse från SBK. 

Peter Rimsby lämnade rummet och närvarade inte under denna punkt. 

Ett antal medlemmar har tidigare till SKK/FK inkommit med en skrivelse med begäran om 

att FK skulle utreda ärendet och vidtaga åtgärder. Eftersom FK i normalfallet inte utreder 

ärenden som inkommit från lokalavdelning eller rasklubb inom specialklubb, översändes 

skrivelsen till SBK för handläggning.  

SBK har nu återsänt skrivelsen till SKK/FK med begäran om att FK tar ställning i ärendet. 

Efter genomgång av handlingarna i ärendet beslöt FK att anmäla de två berörda personerna 

till SKKs Disciplinnämnd. 

 

 

§ 15 Skrivelse från lokalavdelning inom SvTK. 

Förelåg skrivelse från lokalavdelning inom SvTK som berör en händelse vid jaktprov samt 

domarkollegiets arbete efter provet. 

Ärendet har handlagts hos SKK/JhK som lämnat beslut i frågan. 
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FK beslöt att utan annan åtgärd lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

§ 16 Skrivelser rörande kritik mot styrelse som framförts på hemsida. 

Av handlingarna i ärendet – bl a utdrag från aktuell hemsida – framgår att hemsidans ägare 

framför ris och ros i olika sammanhang. Det ”ris” som framförts i det bilagda utdraget är 

enligt FKs uppfattning inte av så allvarlig art att det bör föranleda någon åtgärd. 

Ärendet lades till handlingarna. 

 

 

§ 17 Inbjudan att närvara vid Svenska Schäferhundklubbens årsmöte. 

Förelåg en skriftlig inbjudan från Svenska Schäferhundklubben till SKK att närvara vid 

klubbens årsmöte. 

Ingen från SKK/FK har möjlighet att närvara vid mötet. 

 

 

§ 18 Begäran om förtydligande om § 3 SKKs typstadgar för specialklubb. 

Förelåg begäran om att § 3 i SKKs typstadgar för specialklubb skall förtydligas. 

Informerade Ulf Uddman om att personal anställd vid SKKs centrala kansli som är 

verksamma i länsklubb eller specialklubb, uppmanas att avstå från sådan förtroende-

ställning/uppdrag inom klubben att konfliktsituation gentemot arbetsgivaren kan uppstår. 

FK uttalade i övrigt att paragrafen får anses tillräckligt tydlig och att någon ändring inte 

behöver vidtas. 

 

 

§ 19 Ärenden bordläggs. 

På grund av tidsbrist bordlades ärendena under punkterna 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 

23, 24, 25, 26 och 28. 

 

 

§ 20 Nästa sammanträdesdatum. 

Datum för FKs sammanträden före sommaren: tisdagen den 13 april samt tisdagen den 8 

juni 2010. 

 

 

§ 21 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 

Beslöt FK § 14 inte får offentliggöras innan protokollet har justerats. 

 

 

§ 22 Byte av sekreterare hos SKKs Föreningskommitté. 

Informerade ordföranden om att Åsa Gustavsson, som varit FKs sekreterare sedan starten 

1998, slutar som FK-sekreterare och kommer att ersättas av Gordana Eriksson. 

Gordana börjar sin anställning hos SKK den 15 februari. 

FK tackade Åsa för ett väl genomfört arbete under åren och överlämnade en fin blomma. 
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§ 23 Sammanträdet avslutas. 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade sammanträdet. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

………………………………….. 

Åsa Gustavsson, sekreterare. 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

………………………………….. 

Jahn Stääv, ordförande 

 

 

 

 

………………………………….. 

Alf Andersson, justeringsperson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


