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SKK/PTK nr 1/2009 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och 
tävlingskommitté/ PtK 2009-05-13 på SKKs kansli, Spånga. 
 
Närvarande: Annica Uppström (ordf), Inger Svedin, Nalle Jansson, 
 John Eklöf (ej §§ 1-12), Anette Wennström 
 
SKKs kansli: Kjell Bräster (ej § 8) 
 
Vid protokollet: Brith Andersson 
 
 
 
§ 1 Sammanträdets öppnande 
 
Hälsade ordföranden de närvarande välkomna till årets första möte och riktade sig speciellt 
till sekreteraren, som nu åter är i tjänst efter en längre sjukskrivning, varefter mötet 
förklarades för öppnat. 
 
 
 
§ 2 Val av justerare 
 
Utsågs Anette Wennström att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
 
§ 3 Föregående protokoll 
 
Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 1/2008, 2008-10-16--16, vilket med 
godkännande lades till handlingarna.  
 
 
 
§ 4 Bordlagda ärenden/Ledamöternas uppdrag 
 
SKK/PtK nr 1/2008, § 5 Protokoll/Information från FCI 
Av FCI fastställda regelverk för vallhundsprov för border collie och kelpie: Herding Working 
Test /”FCI-HWT”, Collecting style, samt International Rules for Sheepdog Trials, collecting 
style, med CACIT.  
 
Förelåg yttrande från Svenska Vallhundsklubben i vilket SVaK framför att de anser reglerna 
vara väl genomarbetade och ser inga hinder för att de ska finnas som ett komplement till de 
vallhundstävlingar/-prov som idag arrangeras. 
 
SVaK framför frågeställning om ISDS-registrerade domares behörighet visavi nationella 
domare att döma dessa prov. PtK finner inte att skillnad skulle föreligga gentemot behörighet 
att döma dessa prov och SVaKs övriga prov. 
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SVaK framför även frågeställning huruvida PtK ser att den nya tävlingsformen kan komma 
att påverka SVaKs tävlingsverksamhet. PtK ställer sig något frågande till vad som avses med 
frågeställningen.  
 
Uppdrogs till Anette Wennström att vara PtKs kontaktperson för SVaK i regelverkets svenska 
anpassning, inför fastställande och ikraft tagande i Sverige. 
 
 
SKK/PtK nr 1/2008, § 11 Inkomna ansökningar om bidragsberättigad domarkonferens 
2011 
Av PtK bifallen ansökan från Svenska Newfoundlandshundklubben om att få arrangera 
bidragsberättigad konferens för domare vid vattenprov 2011. SNK har ombetts att snarast 
inkomma med fastställt datum. 
 
Förelåg svar från SNK med information om att fastställt datum för konferensens 
genomförande är 2011-05-14--15. 
 
Uppdrogs till sekreteraren att tillse att datumet förs in i kalendarium över domarkonferenser 
på SKKs webplats. 
 
 
 
§ 5 Information 
 
Information från ordföranden: 
Informerade ordföranden från SKK centralstyrelses sammanträden nr 4/2008 samt nr 2/2009 
avseende för PtK berörda delar. Avseende HUND2009 har CS beslutat att endast hall A samt 
hall C kommer att användas. Förutom NordM i Agility kommer internationell Agilitytklass 
samt internationellt Lydnadsprov Elitklass att genomföras. I vilken omfattning lydnadsprovet 
kan genomföras är ännu inte helt klart. 
 
Informerade ordföranden om den stora frammarsch som sporten drag-barmarkstil har. Vidare 
att Svenska Brukshundklubben kommer att arrangera ett SM i barmarkstil i Degerfors 
2009-10-24--25. 
 
Information från ledamöterna: 
Informerade Inger Svedin från Svenska Brukshundklubbens Förbundskongress, vilken avhölls 
2009-05-09--10. 
 
Informerade Nalle Jansson från deltagande såsom åhörare vid Svenska Brukshundklubbens 
distriktskonferens för agilityansvariga, vilken avhölls 2009-03-07--08. 
 
Information från verksamhetschefen: 
Informerade verksamhetschefen om kommande pensionering och därefter arbete på 
konsultbasis. 
 
Budget: 
Förelåg kommitténs resultatrapport, vilken genomgicks och diskuterades i valda delar. 
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§ 6 Protokoll / Information från FCI 
 
Förelåg för PTK kännedom: 
 
- FCI Cirkular nr 81/2008 angående doping, att alla FCIs medlemsländer och kontrakterade 
partnerländer ska vid arrangemang under FCIs patronage vidta åtgärder mot doping. 
 
- FCI Cirkular nr 82/2008. Angående FCI Regulations for International Sight Hound Races 
and Lure Coursing events. I reglerna har på sid 23, punkt 4.7.1 License required, gjorts ett 
tydliggörande avseende rasen sloughi. 
 
- FCI Cirkular nr 21/2009. Statistik över internationella championattitlar utdelade år 2008.  
 
- FCI Cirkular nr 22/2009. Statistik över antal utdelade CACIT per år och land 2003-2008. 
  
- Protokoll från möte med FCI General Assembly of the FCI Europé Section, Budapest, 
Ungern, 2008-10-06. 
 
- Protokoll från möte med FCI General Committé, Madrid, Spanien, 2008-04-01--02. 
 
- Protokoll från möte med FCI General Committé, Bad Tatzmannsdorf, Österrike,  
2008-09-03--04. Noterade PtK punkt 5, Participation of mixed and crossed breeds at different 
events like Obedience, Agility, Utility etc. I texten poängteras att vid VM och EM (world and 
section championships) får endast renrasiga hundar delta. 
 
- Protokoll från möte med FCI Agility Commission, Helsingfors, Finland, 2008-02-09--10. 
- Protokoll från möte med FCI Agility Commission, Helsingfors, Finland, 2008-09-29. 
 
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission, Louvain La Neuve, Belgien, 
2008-09-15. 
 
- Förelåg även minnesanteckningar från den svenska delegaten Ionie Oskarson från möte med 
FCI Utility Dogs Commission, Gmunden, Österrike, 2009-03-14--15. Av anteckningarna 
framgår att inför kommande regelrevidering av IPO reglerna har Tyskland ett första förslag 
ute på remiss i de tyska klubbarna. För att undvika att två regelverk existerar är inriktningen 
från FCIs Utility Commission att det kan bli enhetliga regler att gälla från 2011. Arbetet är 
planerat att ske i två steg. Ett första förslag, ej slutlig remiss, är på gång att skickas ut till 
medlemsländerna. Länderna ombedes att ta del av förslag 1 och lämna eventuella synpunkter 
till commissionens möte i september. Förslag 1 kommer då att revideras och förslag 2 tas 
fram, vilket då är det slutliga underlaget som också är ett remissförslag för delegaterna i 
commissionen.  
 
Diskuterade PtK den beskrivna arbetsgången. Inför Sveriges delaktighet i detta arbete ska 
representanter för SBK vara involverade. Därtill finner PtK det vara av vikt att SBK även 
knyter an de svenska IPO-domare som finns upptagna i FCI Utility Commissions Pool of 
judges for FCI World Championships till detta. Uppdrog PtK till John Eklöf och Inger Svedin 
att representera PtK i samarbetet med SBK. 
 
- Protokoll från möte med FCI Rescue Dogs Commission, Zatec, Tjeckien, 2008-08-31.  
- Förelåg även minnesanteckningar från den svenska delegaten Catharina Dahlström från 
möte med FCI Rescue Dogs Commission, Zatec, Tjeckien, 2009-04-04--05. 
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- Protokoll från möte med FCI Herding Dog Commission, Gumpoldskirchen, Österrike,  
2008-04-05--06, samt minnesanteckningar från den svenska delegaten Katarina Björn.  
 
- Förelåg av FCI nu slutligt fastställda regelverk för vallhundsprov för andra raser än border 
collie och kelpie: Herding Working Test /”FCI-HWT”, Traditional style.  
Förutvarande regelverk är efter vissa justeringar fastställt av FCI General Committee att gälla 
från och med 2009-04-01. 
 
- Förelåg av FCI nu slutligt fastställda regelverk för vallhundsprov för andra raser än border 
collie och kelpie: International Rules for Sheepdog Trials, Traditional style, med CACIT.  
Förutvarande regelverk är efter vissa justeringar fastställt av FCI General Committee att gälla 
från och med 2009-04-01. 
 
Uppdrogs till sekreteraren att skicka den slutligt fastställda versionen av regelverken till 
Svenska Vallhundsklubben respektive Svenska Brukshundklubben. 
 
Tog PtK del av underlagen vilka i övrigt kommenterades i valda delar. 
 
 
 
§ 7 Protokoll / Information från NKU 
 
Förelåg för PTK kännedom: 
 
- Förelåg minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson från möte med NKUs 
Agilitykommitte med rapport från NordM i Agility, Hamar, Norge, 2008-11-22--23. 
 
- Protokoll från möte med NKUs Lydnadskommitté i Köpenhamn, Danmark, 2008-05-08. 
- Förelåg kallelse till möte med NKUs Lydnadskommitté, Wals, Österrike, 2009-05-29, i 
anslutning till möte med FCI Obedience Commission.  
 
Tog PtK del av underlagen vilka i övrigt kommenterades i valda delar. 
 
 
 
§ 8 Protokollsutdrag från SKK/CS 
 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2008-11-12 för PtK berört ämne; 
 
§ 117 Information från:  b) CS ledamöter, Annica Uppström 
Protokoll SKK/PtK nr 1/2008, § Informaton 
Protokollsutdrag med anledning av att PtKs ordförande i brev till SBK/FS uttryckt förvåning 
över att PtKs representant inte var välkommen på ett möte med SBKs C-Agilitysektors 
distriktskonferens.  
 
Efter att ha tagit del av handlingarna i ärendet fann CS att man stödjer PtKs uppfattning, att 
det inte bör finnas något hinder för att en ledamot ur någon av SKKs kommittéer ska kunna 
delta vid konferenser som arrangeras av ras- och specialklubbar inom organisationen och som 
berör frågor som hänförs till någon av SKKs kommittéer. Berörd kommittée ska då stå för 
kostnaden för ledamotens deltagande. 
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Protokoll SKK/PtK nr 1/2008, § Regelverk - Vallhundsprov 
PtK har från SBK fått förslag om att hantera den amerikanska provformen Herding. 
Ursprunget till förslaget kommer från Svenska Kelpieklubben. SBK anser att verksamheten 
bör ligga under SKK, då fler raser än de som SBK har ansvar för berörs. 
 
CS diskuterade ärendet och beslutade att uppdra till verksamhetschefen och PtKs ordförande 
att via telefonmöte initiera en diskussion om vallhundsverksamheten. Därtill att 
vallhundsverksamheten ska läggas till de ämnen som finns som kvällsdiskussioner på 
specialklubbskonferensen 2009-01-31--02-01. 
 
Tog PtK del av protokollsutdragen vilka diskuterades i valda delar. 
 
 
 
§ 9 Information från SKKs kansli 
 
Annullering av provmeriter 
Förelåg för PtKs kännedom information om annullering av provresultat från deltagande vid 
lydnadsprov för två hundar vars ägare är utesluten ur SKK-organisationen. 
 
Noterade PtK informationen. 
 
Internationella championat 
Förelåg för PtKs kännedom information om att FCI infört ytterligare internationellt 
championat. Förutom de förutvarande C.I.B/ International Beauty Champion och C.I.T/ 
International Working Champion finns nu även C.I.E./International Show Champion. 
Konstaterade PtK att för championatet C.I.E föreligger inte krav om arbetsprov för de 
arbetande raserna. 
 
Tog PtK del av informationen. 
 
Finsk mentaltest 
Förelåg underlag angående ärende handlagt av SKKs Uppfödar- och Kennelkonsulent-
kommitté avseende två hundar av rasen collie, vilka deltagit vid finskt mentaltest och där 
rasklubben ifrågasatt titeln SUCH.  
 
Tog PtK del av underliggande handlingar vilka diskuterades i valda delar. Finner PtK det 
önskvärt att en allmän generalklausul om hund som förs ut ur landet och senare förs in igen 
tillförs de allmänna bestämmelserna vid kommande regelrevidering. I likhet med nuvarande 
generalklausul avseende kupering eller annan i Sverige otillåten åtgärd.    
 
 
 
§ 10 Redovisning av PtK/VU 
 
Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut avseende godkännande av redovisning från Svenska 
Brukshundklubben, efter att ha genomfört bidragsberättigad konferens för Mentalbeskrivare 
2008-07-12--13, för utbetalning av ekonomiskt bidrag med max 75% av kostnaden, dock 
högst 75.000:-: 
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Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att bifalla hemställan från SBK om att i Bestämmelser för 
mentalbeskrivning ändra tid för ansökan om provtillfälle till SBKs Förbundskansli under 
punkt 3, Ansökan, till en vecka från fyra veckor att gälla från och med 2009-01-01. VU har i 
sitt beslut betonat att detta inte på något sätt får ersätta den långsiktiga planeringen.  
 
Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att i nuläget ej fatta beslut i fråga avseende hemställan 
från SBK om att i Bestämmelser för korning ändra tid för ansökan om provtillfälle till SBKs 
Förbundskansli under punkt 4, Ansökan, till en vecka från fyra veckor. Bakgrund till VUs 
beslut är att regelverket för den nya korningen, anvisningar samt bestämmelser, är fastställda 
att gälla under en provperiod fram till 2009-12-31, varefter regelverket faller in i ordinarie 
pågående 5-års period. SBK ska senast 2009-06-30 inkomma till PtK med underlag avseende 
eventuella justeringar i regelverkets anvisningar och bestämmelser. VU har påtalat för SBK 
att ytterligare begäran om ändringar i regelverket får i förekommande fall framföras i det 
sammantagna underlaget som ska vara PtK tillhanda senast 2009-06-30. 
 
Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att i nuläget ej fatta beslut i fråga avseende hemställan 
från SBK om att i Bestämmelser för korning införa ändring avseende tid för föranmälan till 
SBKs Förbundskansli vid exteriörbeskrivning. Bakgrund till VUs beslut är att regelverket för 
den nya korningen, anvisningar samt bestämmelser, är fastställda att gälla under en 
provperiod fram till 2009-12-31, varefter regelverket faller in i ordinarie pågående 5-års 
period. SBK ska senast 2009-06-30 inkomma till PtK med underlag avseende eventuella 
justeringar i regelverkets anvisningar och bestämmelser. VU har ånyo påtalat för SBK att 
ytterligare begäran om ändringar i regelverket får i förekommande fall framföras i det 
sammantagna underlaget som ska vara PtK tillhanda senast 2009-06-30. 
 
Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs handläggning och beslut avseende ansökan från SBK om att 
tillföra ytterligare tre svenska domare till FCI Utility Commissions internationella lista över 
IPO-domare. Listan, ”Pool of judges for FCI World Championships”, är ett underlag för 
uttagning av domare till internationella mästerskap, såsom VM/EM. Grundläggande ska 
domarna, utöver övriga meriter, ha erfarenhet från att ha dömt i andra länder, vilket PtK 
tidigare har framfört till SBK (SKK/PtK nr 4/2006, § 80 Internationell lista över IPO-
domare). 
 
SBK har inkommit med två separata ansökningar, den första ansökan avseende två domare 
därefter avseende ytterligare en domare. 
 
SBKs första ansökan upptog två domare. Av ansökan fann VU att den ena av domarna inte 
har dömt utanför Sverige samt att den andra domaren dömt i Norge vid ett tillfälle. Varvid 
VU mot bakgrund av de grundläggande kraven beslutat att i nuläget avslå ansökan om att de 
båda domarna ska upptas på FCI Utility Commissions lista. Då domarna i övrigt är väl 
meriterade uppmanas de till förnyad ansökan då fler domaruppdrag utanför Sverige har 
innehafts. 
 
Därefter har den sistnämnda av domarna för egen del inkommit till PtK med hemställan om 
omprövning av beslut om avslag.  
 
Tog PtK del av tillgängliga handlingar i ärendet. PtK finner inte, mot bakgrund av de 
grundläggande kraven (SKK/PtK nr 4/2006, § 80 Internationell lista över IPO-domare), att 
ytterligare har tillkommit vilket skulle föranleda ändring av tidigare fattat beslut om avslag. 
 
Beslöt PtK därmed att tidigare fattat beslut i ärendet kvarstår oförändrat. 



 

 

7

 

SBKs andra ansökan upptog en domare. Av SBKs ansökan fann VU att Pierre Wahlström 
utöver övriga meriter har innehaft ett flertal domaruppdrag utanför Sverige och utanför 
Norden. Varmed PtK/VU beslöt att bifalla SBKs ansökan om att Pierre Wahlström ska 
föreslås till FCI Utility Commission att upptas på den internationella domarlistan. 
 
PtK vill betona att de namn som föreslås till listan ska ha erfarenhet från att ha dömt i andra 
länder än Sverige, vilket då innebär inom såväl som utanför Norden. Att döma vid ett 
VM/EM motsvarande är en mycket grannlaga uppgift och ett ärofyllt uppdrag, där det gagnar 
domaren att innan ha erfarenhet från att ha dömt tävlingar i andra länder. Att varje land kan 
tillföra listan fyra namn innebär inte per automatik att det från början ska finnas fyra namn per 
land. 
 
Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 
 
 
 
§ 11 Nordisk konferens för lydnadsprovsdomare 2010 
 
Fördes en fortsatt diskussion avseende förutsättningar och förberedande delar för den 
nordiska konferens för lydnadsprovsdomare som SKK via PtK ska genomföra 2010.  
 
Förutom delegaterna i NKUs Lydnadskommitté, vilka samtliga är lydnadsprovsdomare, kan 
varje land anmäla upp till fem domare. Vill PtK framföra att för Sveriges del innebär detta 
enbart domare som är internationella lydnadsprovsdomare, dvs finns upptagna på SBKs lista 
över internationella lydnadsprovsdomare. Kostnad för resor samt deltagande i konferensen 
täcks av respektive land.  
 
Informerade Inger Svedin om den kontakt som skett med representant för SBKs lydnadsgrupp 
angående delaktighet i konferensen samt de praktiska delarna av konferensens genomförande.  
 
Vidare informerade Inger Svedin om att kontakt skett med Väsby Brukshundklubb avseende 
tillgänglighet för de praktiska delarna av konferensens genomförande. Av de datum som 
framförts finner PtK att oktober är att föredra, varvid PtK beslöt att avhålla konferensen 
2010-10-02--03.  
 
Uppdrogs till sekreteraren att skicka en första inbjudan till de nordiska länderna med 
information om datum, ort och antal deltagare per land. 
 
 
 
§ 12 Freestyle 
 
Förelåg för PtKs kännedom underlag från SKKs VD avseende Freestyle, då verksamheten ska 
utvärderas under 2009.  
 
Tog PtK del av underlaget vilket, i avvaktan på CS fortsatta diskussion samt beslut, 
diskuterades i valda delar.  
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§ 13 Rallylydnad 
 
Rapporterade Inger Svedin och John Eklöf från deltagande vid SBKs konferens om 
Rallylydnad 2008-11-22--23, där John Eklöf deltog 22/11 och Inger Svedin 23/11. 
Konferensen var den första avseende rallylydnad och genomfördes av SBKs arbetsgrupp AG 
Rallylydnad.  
 
Konferensen genomfördes i mycket trevlig anda och med stort engagemang för sporten. 
Önskemålet från deltagarna är att sporten med tiden ska bli officiellt godkänd. I det arbetet 
råddes SBK att från början arbeta för en enighet inom Norden avseende regelverket. Därtill att 
säkerställa kvalitetssäkring av instruktörer och domare. 
 
Tackade PtK för informationen 
 
 
 
§ 14 Information från Svenska Brukshundklubben 
 
Förelåg för PtKs kännedom SBKs utskick av remiss angående regler för agility respektive 
lydnadsprov inför kommande låsningsperiod 2012-2016. I enlighet med rätten att arrangera 
prov och tävlingar har båda remisserna skickats till Sveriges Hundungdom, SKKs länsklubbar 
och specialklubbar förutom SBKs distrikt och rasklubbar.  
 
Tog PtK del av remisserna vilka diskuterades i valda delar. 
 
 
 
§ 15 Regelverk  
 
a) Svenska Polarhundklubben 
Förelåg inkommen skrivelse från SPHK med ansökan om redaktionell ändring i nuvarande 
meriteringsregler att gälla från och med kommande tävlingssäsong. 
 
Ansökan avser slopande av övre åldersgräns för deltagande i prov-/tävlingsverksamheten. 
Bakgrund till ansökan är att Svenska Draghundssportförbundet/SDSF inför säsongen 2009 
tagit bort den övre åldersgränsen ur sitt regelverk. Då SPHK genomför tävlingar i samverkan 
med SDSF skapar detta stor förvirring för deltagarna.   
 
Beslöt PtK bifalla SPHKs ansökan om att i regelverket få slopa den övre åldersgränsen för 
deltagande att gälla från och med 2009-10-01. I detta betonar PtK vikten av att inte knyta 
regelverk till andra organisationers regelverk. 
 
Förklarades beslutet omedelbart justerat. 
 
 
b) Svenska Vallhundsklubben 
Förelåg skrivelse från medlem i SVaK i vilken framförs att SVaKs tävlingskommitté avser 
göra andringar i reglerna för Vallhundsprov/VP att gälla från 2010. Då detta är ett officiellt 
prov ifrågasätter skribenten eventuella ändringar under pågående låsningsperiod. 
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Tog PtK del av skrivelsen, varvid Anette Wennström informerade att detta är ett internt 
missförstånd. Diskussioner har till viss del förts inom klubben. I det fall någon ändring skulle 
bli aktuell kommer inte detta att ske förr än i samband med regelrevideringen inför 
kommande 5-åriga låsningsperiod. Lade PtK därmed ärendet till handlingarna utan vidare 
åtgärd. 
 
 
§ 16 Prioriterade områden 
 
a) Vallhundsverksamhet 
Informerade Anette Wennström om den kontakt hon, såsom kontaktperson från PtK, initierat 
med ansvarig för SBKs arbetsgrupp för vallning. Arbetsgruppen för vallning är underställd 
SBKs utskott för avel och hälsa. Via e-mail har Anette Wennström erhållit information om 
vilka uppdrag ansvarig för gruppen har fått samt att en arbetsgrupp om fem personer har 
bildats. Därtill framgår att gruppen avhållit två möten. Uttryckte PtK förvåning över att 
kommitténs kontaktperson inte har beretts möjlighet att närvara vid de möten som hittills har 
avhållits. 
 
Av SKKs VD har PtK informerats om att SKK har gett visst ekonomiskt bidrag till 
arbetsgruppen avsett för möteskostnader, då ett flertal andra klubbar med vallande raser är, 
och förväntas vara, involverade i arbetet.  
 
 
b) Verksamhet inom skyddshundsgruppen 
Av de områden PtK tidigare angett som prioriterade (SKK/PtK nr 4/2006 § 97) kvarstår 
verksamhet inom skyddshundsgruppen.  
 
Förde PtK en allmän diskussion om i vilket avseende det finns kvalitetssäkring av ansvariga 
vid utbildning och träning inom de olika grupperna, skyddshundsgruppen sk ”svenskskyddet” 
resp IPO/BHP. I detta har PtK för avsikt att sedermera föra en dialog med SBK. 
 
 
§ 17 Meriten Tjänstehund 
 
Förelåg skrivelse från Securitas Tjänstehundklubb i Stockholm med ansökan om att godkänd 
väktarhund ska klassas som officiell merit och registreras i SKKs register.  
 
Förelåg även underlag via SKKs VD avseende ansökan från Synskadades Riksförbund om 
tjänstehundscertifiering av ledarhund. 
 
PtK har förståelse för att önskemål finns att synliggöra hundarna via någon form av 
meritering, såsom varande samhällsnyttiga hundar. Diskuterade PtK ingående frågan och kan 
konstatera att inom begreppet övriga samhällsnyttiga tjänstehundar innefattas fler typer av 
hundar. 
 
Uppdrog PtK till sekreteraren att inhämta grundläggande information om olika typer av 
hundar, dessas utbildning, hur sker godkännandet, vilka riksorganisationer finns, mm, som 
stöd inför en mer omfattande diskussion inför beslut i frågan. 
 
Beslöt PtK därmed att bordlägga ansökningarna från Securitas Tjänstehundklubb i Stockholm 
respektive Synskadades Riksförbund. 
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§ 18 Övriga inkomna skrivelser 
 
Förelåg skrivelse från anonym person angående anordnande av vallhundstävling. 
 
Då skrivelsen har anonym avsändare tas denna inte upp till behandling. Ärendet lades därmed 
till handlingarna utan åtgärd.  
 
 
 
§ 19 Nästa möte 
 
Beslöt PtK avhålla nästa sammanträde 2009-10-21--22. 
 
 
 
§ 20 Mötets avslutande 
 
Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg, varefter 
mötet avslutades.   
 
 
 
 
Justeras:    
 
 
 
Annica Uppström   Anette Wennström  
ordförande 
 
 
 
 
Vid protokollet:    
 
 
Brith Andersson    
 
 
 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock 
bli föremål för ändring av SKK/CS. 


