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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2022-09-
08. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Thomas Uneholt, ordf., Magnus Jensen, Maritha Östlund Holmsten, Bengt Pettersson, 
Bo Skalin, Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Jörgen Oinonen 
 

Suppleanter: 

Anna Fors Ward, Birgitta Bernhed, Märta Brandts, Sara Nordin (via länk) 
 

Adjungerade: 

Kees De Jong, Kjell Svensson, Karin Andersson, § 108- 115, Lotta Gry 
 

Anmält förhinder:  

Ove Johansson, Lotta Bengtsson, personalrepresentant 
 

Protokoll 

Annika Klang 
 
 

§ 108 Sammanträdet öppnas 

 
Thomas Uneholt öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna. Karin 
Andersson är SKKs ekonomichef och deltar i sammanträdet fram till lunch. Lotta Gry 
kommer att efterträda Annika Klang som vd-assistent och deltar i sammanträdet under 
hela dagen. 
Anna Fors Ward är ordinarie ledamot, då Ove Johansson har förhinder att delta vid 
detta möte. 
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§ 109 Val av justerare 
 
Magnus Jensen och Bengt Pettersson valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
 
§ 110 Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkändes med ett tillägg: Visselblåsarfunktion på SKK. Punkten 
hanteras under VDs information. 
 
 
§ 111 Föregående protokoll 
 
§ 98 c) Danska ringsekreterare 
Stycket förtydligas:  Sydskånska Kennelklubben ska i september prova att anlita danska 
ringsekreterare. En utvärdering ska göras på Utställningskommitténs möte i november. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 112 Presidiefrågor 
 

a) Ekonomiskt stöd till operation av ukrainsk hund 
SKK har fått förfrågan om att hjälpa till med ekonomiska medel för att en ukrainsk 
flyktinghund ska kunna genomgå en operation. Presidiet har godkänt förfrågan. En 
artikel om hunden och familjen finns i Hundsport nr 5 2022. CS har sedan tidigare tagit 
beslut om att avsätta 100 000 kr för att hjälpa ukrainska hundar på olika sätt. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Överklagan kennelnamn 
Uppfödare som överklagar beslut om att protest avslagits för kennelnamn som 
uppfödaren anser är för likt sitt eget. 
 
Presidiet har avslagit överklagan med motiveringen att namnen inte anses vara för lika 
varandra i enlighet med gällande regelverk. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 113 Diskussions- och strategifrågor 
 

a) Specialklubbskonferens 2023 – förslag på ämnen till dagordningen 
Specialklubbskonferensen kommer att hållas den 28-29 januari 2023, på 
Bergendals Konferensgård i Sollentuna. 
 

• Rasspecifika Avelsstrategier – RAS 
En diskussion kring RAS och hur den kan förändras 

• Vision 2030 – hur går vi vidare? 
Information om hur långt arbetet kommit, eventuell workshop 

• Vad innebär det att ha rasansvar? 

• Workshop om specialklubbsorganisationen 

• Information från respektive kommitté/arbetsgrupp 

• Nya typstadgar för specialklubbarna 

• Information om KF 2023 
 
Specialklubbarna är välkomna att skicka in förslag på ämnen att ta upp till diskussion 
på konferensen. 
 
Det slutliga programmet kommer att beslutas på CS möte den 8-9 november. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 114 Information från SKKs ordförande 
 

a) Samtal med DN om DNs arbete 
Ordförande och vd har haft samtal med DNs ordförande bl.a. om gällande regelverk för 
DNs arbete. Samtalet ger grund för att eventuellt göra en övergripande genomlysning 
av de regelverk som finns inom SKK-organisationen. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Dansk Kennel Klub, DKK 125 år 
SKK uppvaktade jubilaren vid en mottagning på DKKs kansli i Köpenhamn. Samtidigt 
kunde DKKs ordförande fira 80 år och 45 år som ordförande i föreningen. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Rapport svensk lapphund 
CS tillsatte under 2021 två externa arbetsgrupper för att dels reda ut problematiken 
kring avelsarbetet med svensk lapphund och dels hur SKK centralt hanterat 
problematiken som under många år funnits inom Svenska Lapphundsklubben.  
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Båda rapporterna är en beskrivning i hur avelskommittén och föreningskommittén har 
agerat i försök att hitta lösningar, som skulle leda till att klubben kunde bedriva en 
sund avel och för övrigt ha en bra verksamhet.  CS beklagar att resultatet inte är 
tillfredsställande varken från kommittéerna eller från klubbens sida.  
 
CS diskuterade ingående nästa steg och utkast till projektdirektiv för fortsatt 
arbete. Arbetet ska ledas av SKK, vara transparent, redovisas fortlöpande på hemsidor 
och gälla alla intresserade svensk lapphundsägare. 
 
CS beslutade uppdra till ordförande i AK att utforma slutligt projektdirektiv till 
kommande CS möte. Innan nästa CS möte ska dialog med Svenska Lapphundsklubben 
ske för att förankra den tänkta handlingsplanen. 
 
CS diskuterade ingående vikten av att skyndsamt få en förändring och metoder för att 
nå dit. 
 
CS beslutade vidare uppdra till ordförande i FK att leda en arbetsgrupp för att definiera 
vad begreppet rasansvar innebär.  
 
CS betonade att det är angeläget att berörda kommittéer, AK, FK, PTK och JhK, 
samarbetar för att driva arbetet framåt.   
 

d) Inbjudan från Raad van Beheer 
Åtta europeiska kennelklubbar kommer att träffas i Amsterdam i slutet av september 
för att diskutera gemensamma frågor bl.a. kring nya djurskyddslagar. 
 
I detta sammanhang kan också nämnas att Chinese Crested Club för information 
lämnat en skrivelse till SKK/CS där de beskriver hur nya lagar bl.a. i Tyskland ar 
försvårat för många raser för att bl.a. kunna ställas ut.  
 
CS noterade informationen. 
 

e) Möte med Svenska Brukshundklubben, SBK 
Ett möte är inbokat med SBK i början oktober. Klubben önskar bl.a. diskutera interna 
motsättningar som under tid funnits i en av rasklubbarna. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 115 Information från SKKs vd 
 

a) Statlig utredning: En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och 
sjukvård för djur 

Utredningen ka redovisas senast den 3 oktober. SKK är representerat i utredningen av 
Pekka Olson. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Ny ledamot FCI, NKU – Lydnad 
Den tidigare ledamoten slutar p.g.a. av personliga skäl. Nytt förslag är Martha Landin. 
Förslaget är även förankrat hos Svenska Brukshundklubben. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 

c) Länsklubbskonferens 
Västerbottens Kennelklubb är arrangör av årets länsklubbskonferens. Programmet är 
ännu inte helt fastställt. Ordförande och vd, samt några ledamöter kommer att 
representera CS. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) Arbete mot nätmobbning 
SKK ska i samarbete med Agria arbeta med en kampanj mot nätmobbning. Kampanjen 
kommer att lanseras under hösten och fortsätta under 2023. 
 
CS fann initiativet utmärkt. 
 

e)  Visselblåsarfunktion 
Ett arbete har initierats för att implementera en visselblåsarfunktion för kansliet. 
Frågan återkommer till CS när arbetet kommit en bit på väg. 
 
CS noterade informationen. 
 

f) Skattefrågor, sociala avgifter 
Ovanstående frågor är ständigt aktuella för organisationen. SKK driver frågan i 
samarbete med Svenskt Friluftsliv och för att kunna fortsätta arbetet kommer även 
externa experter att anlitas. 
 
CS noterade informationen. 
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g) Samlad funktion för uppfödarfrågor på SKKs kansli 
Ett arbete har inlett för att ha en samlad funktion för uppfödarelaterade frågor på 
kansliet. Ärendet kommer att återkommande på kommande möte 
 
CS noterade informationen. 
 

h) Kennelfullmäktige 2021 
En halvtidsrapport från KFs uppdrag till Centralstyrelsen har påbörjats.  
 
CS noterade informationen. 
 

i) International Partnership for Dogs, IPFD 
CS förde en lång diskussion om SKKs framtida intressen i organisationen. Till mötet 
fanns ett utkast på skrivelse till IPFD från SKK om förslag på förändringar och förnyelser 
av organisationen inför ett eventuellt nytt avtal från 2023. CS önskade fortsatt 
diskussion om deltagande i IPFD på kommande möte. 
 
Efter några smärre justeringar godkändes brevet för att kunna skickas till IPFDs 
styrelse. 
 
 
§ 116 Kansli- och personalinformation 
 
Ett arbete har inletts med att arbeta mer gränsöverskridande, än det som görs idag. 
Kansliet arbetar också med ledarskap, värderingar och förebilder. 
 
Kansliet är också i full gång med förberedelser inför Stockholm Hundmässa. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 117 SKK/AK 
 

a) Protokoll nr 3-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 31 
maj 2022. 
 

a) Protokollsutdrag § 61 a) avelsrätt till frusen semin 
Ärendet bordläggs till CS möte den 8-9 november 2022. 
 

b) Information från ordförande 
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Border collie 
Ett inledande möte har hållits med Svenska Vallhundsklubben för att bl.a. diskutera 
registreringsregler och organisationsform. 
 
CS noterade informationen. 
 
Respiratory Function Grading System – RFG-S 
En lead assessor för RFG är utsedd och kommer att påbörja sin utbildning i slutet av 
september. 
 
CS noterade information. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 118 SKK/DK 
 

a) Protokoll nr 3-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 1 
juni 2022. 
 

b) Protokollsutdrag § 78 exteriör sundhet, b) Arbetsgrupp SRD 
DK föreslår i protokollsutdraget att ansvaret för SRD ska ligga i en egen kommitté 
under SKK/CS. 
 
Förslag är att kommittén, SKK/SRD, leds av Maritha Östlund Holmsten. Ordförande i 
SKK/SRD, föreslår övriga ledamöter. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 119 SKK/JhK 
 

a) Protokoll nr 3-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
17 juni 2022. 
 

b) Protokollsutdrag § 39, Inkomna skrivelser/ärenden 
Kommittén har fått synpunkter på att gällande konferensbidrag är för låga då 
kostnaden för att arrangera konferenser har ökat. 
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Jakthundskommittén uppmanades att till nästa budgetperiod ta hänsyn till ökade 
kostnader i sina budgetäskanden. 
 

c) Protokoll nr 4-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
17 augusti 2022. 
 

d) Information från ordförande 
 
Manifestation 
Delar av kommittén har deltagit i en manifestation kring förvaltningen av 
vargstammen. Manifestationen gällde att det riksdagsbeslut som finns ska följas. Även 
Svenska Jägareförbundet fanns representerat. 
 
CS noterade informationen. 
 
Ny sekreterare 
Kommittén kommer att få en ny sekreterare i Ewa Ekfeldt. Hon börjar i mitten av 
oktober. 
 
CS noterade informationen. 
 
Nationella Dopingkommissionen 
En diskussion fördes kring gällande dopingreglemente och vilka möjligheter CS har att 
föra framsynpunkter på gällande regelverk. 
 
Då dopingreglementet är under revidering kommer frågan att tas upp vid nästa CS-
möte. 
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 120 SKK/KHM 
 

a) Information från ordförande 
 
Nya BPH-västar – återremitterat ärende till KHM 
KHM föreslår att kostnaden för nya västar ska tas från inkomna stambokföringsavgifter 
för BPH. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
Rhodesian Ridgeback 
Specialklubben är först med att få tillgång till Mentalindex, MI, på sin webbplats. 
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CS noterade informationen 
 
SKKs policy relationen för människa-hund 
Den utsedda arbetsgruppen har hittills haft två möten. Förslag kommer att utarbetas 
för att ge konkreta förslag till hur dokumentet kan reviders med koppling till de nya 
föreskrifterna i djurskyddslagen. 
 
CS noterade informationen. 
 
SKKs verksamhetsplan 2022-2023 
Under punkten 17.1 nämns hundsport. KHM föreslår att ordet byts ut mot 
hundverksamhet. Orsaken är att MH, MT och BPH inte kan anses vara hundsporter. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
§ 121 SKK/KMR 
 

a) Protokoll nr 3-2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Kommitté för 
marknadsföring av rashundar. 
 

b) Protokollsutdrag § 24, övriga protokoll och protokollsutdrag 
Kommittén kommer att avvakta med att se över information om de brakycefala 
raserna på köpahund.se innan den nya sidan är klar. 
 
CS noterade informationen 
 

c) Information från ordförande 
Intervjuer med kända personer 
Idén med att intervjua kända personer som har rashundar har tyvärr fallit platt. 
Gensvaret har varit noll. Istället kommer intervjuerna göras med vanliga 
hundägare. 
 

CS noterade informationen. 
 

Workshop 
Den workshop som hölls vid KF 2021 om marknadsföring av rashundar kommer att 
hållas med Svenska Terrierklubben inom kort. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 122 AG/RS 
 
a) Information från ordförande 

 
Kommunikationsplan 
Arbetet fortgår och vid det senaste mötet presenterades ett första förslag till en 
kommunikationsplan. Planen kommer att justeras innan det slutligt färdigställs. 
 
CS noterade informationen. 
 
Gemensam exteriör målbild för berörda raser 
Då arbetsgruppen och berörda klubbar är överens om vissa arbetssätt är nästa steg att 
kunna komma överens och besluta om en exteriör målbild. 
 
CS noterade informationen. 
 
Artikel i Hundsport nr 6-2022 
En artikel om RFG och BOAS kommer att finnas i Hundsport nr 6-2022.  
 
CS noterade informationen. 
 
Ny ledamot 
Berörda klubbar har haft önskemål om att ha en uppfödare av brakycefal ras med i 
arbetsgruppen. Förslag att Susanne Andersson, uppfödare av mops, blir ledamot. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
 
§ 123 Nationella Dopingkommissionen 
 

a) Protokoll nr 1-2022 
För information fanns protokoll från möte i Nationella Dopingkommissionen den 17 
maj 2022. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 124 SKK/StandK 
 

a) Protokoll nr 2-2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Standardkommitté den 1 
juni 2022. 
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b) Polski Spaniel Mysliwski – Polish Hunting Spaniel 

För information fanns en engelsk översättning av rasens standard. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 125 SKK/UK 
 

a) Protokoll nr 3-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 20 juni 2022. 
 

b) Protokoll nr 4-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté 
den 25 augusti 2022. 
 

c) Information från ordförande 
 
Kontakt 
UK har börjat att kontakta alla kommittéer och arbetsgrupper för att se om det finns 
utbildningar som de kan hjälpa till att realisera. Det finns ekonomiska medel för att ta 
extern hjälp för att producera nya utbildningar. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 126 SKK/UKK 

a) Protokoll nr 2-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 19 april 2022. 
 

b) Överklagan importerad hund från Belarus 
Ärendet gäller en uppfödare som importerat en hund från Belarus som nekats 
registrering. Uppfödaren har inte uppfyllt de kriterier som gäller för registrering och de 
beslut som Centralstyrelsen tagit när det gäller inköp av hund från Ryssland och 
Belarus. 
 
CS beslutade att avslå överklagan. 
 

c) Överklagan nekad registrering av valpkull samt nekad registrering av import 
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Då UKK har beslutat att skicka ärendet vidare till SKKs Disciplinnämnd kommer CS inte 
att handlägga detta ärende vidare. 
 

d) Protokoll nr 3-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 21 juni 2022. 
 

e) Information från ordförande 
 
Ny ledamot 
UKK saknar fortfarande en ledamot i kommittén och känner stort behov att fylla den 
lediga platsen. Ordförande i UKK kommer efter dagens möte att försöka påskynda 
processen med att hitta en ny ledamot. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 127 SKK/UtstK 
 

a) Protokoll nr 3-2022 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
den 7 juni 2022. 
 

b) Protokollsutdrag § 54, Information från ordföranden, ledamöter och kansli, e) 
Ordförande Centralstyrelsen, CS 

Fråga om hur SKKs representation i FCI Show Commission ska se ut framöver. 
 
CS beslutade att bordlägga frågan till CS möte den 8-9 november. 
 

c) Protokollsutdrag, UtstK nr 4-2022, § 84 Policy/regelfrågor, a) nya 
internationella championat 

Två nya internationella titlar infördes från den 1 augusti 2022, Internationell 
Juniorchampion, CIB-J och Internationell Veteranchampion, CIB-V,  
 
För att få ett CIB-J eller CIB-V ska en hund placeras 1:a i junior- alternativt 
veterankonkurrensklass med priset Excellent i tre olika länder under tre olika domare. 
Ett kort som bekräftar detta ska lämnas till hundägaren på utställningen och korten ska 
sedan bifogas när hundägaren ansöker om titeln CIB-J/CIB-V. Dessutom ska kopia på 
stamtavlans fram – och baksida bifogas ansökan av hundägaren. Svenska hundägare 
ansöker till SKK, som sedan ansöker till FCI som bekräftar titeln. Fullständiga regler 
kring championaten är ännu inte publicerade hos FCI. 
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UtstK diskuterade ingående informationen samt hur hanteringen kring championat och 
ansökningar ska hanteras på bästa sätt. 
 
UtstK har beslutat uppdra till kansliet att så snabbt det är möjligt formge kort för 
internationellt juniorcertifikat samt internationellt veterancertifikat. 
 
UtstK har beslutat att hund som placerats 1:a i junior- alternativt 
veterankonkurrensklass med priset Excellent och CK får internationellt junior- 
alternativt veterancertifikat. 
 
CS noterade informationen. 
 

d) Information från ordförande 
 
Möte med NKU Show Group 
I början av oktober kommer NKU Show Group att ha ett möte i Köpenhamn för att 
diskutera gemensamma frågor. 
 
CS noterade informationen. 
 
Junior Handling 
Deltagande i Junior Handling har minskat kraftigt i Sverige i jämförelse med andra 
europeiska länder. UtstK har tillsammans med Junior Handling kommittén börjat 
undersöka anledningen till tappet. 
 
CS noterade informationen. 
 
Domare som dömer på utställningar i Ryssland 
Utställningskommittén har beviljat klubbar inom SKK-organisationen att avboka 
domare som har dömt i Ryssland.  
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 128 Vision 2030 
 

a) Höstens turné 
De sista förberedelserna för höstens resa genom Sverige är i det närmaste klara. De 
första platserna att besöka blir Höör, Ronneby och Jönköping. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 129 SKK/DN 
 

a) Beslut 
För information fanns beslut 17, 19, 21-21, 28, 31-34. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Beslut 
För information fanns beslut, 38, 43-45. 
 
CS noterade informationen. 
 

c) Protokollsutdrag 6 maj 
Ärendet är avskrivet då berörd person är avliden. 
 
CS noterade informationen. 
 
§ 130 Svenska Kynologiska Akademin 
 

a) Protokoll nr 2-2022 
Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kynologiska Akademin den 31 maj 2022. 
 

b) Inventering 
Akademin genomför en inventering av hela den samling som museet har i sin ägo. 
 
CS noterade informationen. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 131 Nordiska frågor 
 

a) NKU-möten i oktober 2022 
Den 12 och 13 oktober genomförs en rad olika möten bl.a. med ländernas advokater, 
mediafolk och VD. Mötet hålls på SKKs kansli. 
 
CS noterade informationen. 
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§ 132 Internationella frågor 
 
FCI 

a) FCIs generalförsamling i Madrid juni 2022 
För information fanns handlingar från generalförsamlingsmöte i Madrid, bl.a. 
rapporter från ordförande, styrelse och skattmästare. 
 

b) FCI – beslut från styrelsemöte 19 och 21 juni 2022 
För information fanns beslut från FCIs styrelsemöte den 19 och 21 juni 2022. 
 

c) FCI – beslut från styrelsemöte 20 och 21 juni 2022 
För information fanns beslut från FCIs styrelsemöte den 20 och 21 juni 2022. 
 

d) FCI – Sanktioner mot ryska kennelklubben 
FCIs styrelse har beslutat att ryska domare, funktionärer, representanter och landslag 
inte får delta i några FCI-relaterade evenemang eller kommittéer eller arbetsgrupper. 
Beslutet gäller tills vidare. 
 

e) In memoriam 
FCIs förre ordförande, Rafael de Santiago, har avlidit efter en tids sjukdom. 
 
SKK har kondolerat i enlighet med Rafael de Santiagos önskemål, om hjälp till Ukrainas 
hundar. 
 
CS noterade informationen. 
 

f) Nytt avtal 
FCI har ingått ett avtal med The World Cat Federation, WCF, för att främja och 
marknadsföra sund avel av hundar och katter inom de båda organisationerna. Avtalet 
innebär också ett arbete med utbildning och att minska antalet hemlösa sällskapsdjur i 
världen. 
 
CS noterade informationen. 
 

g) FCI Europasektion styrelsemöte 
För information fanns protokoll från styrelsemöte den 9 juni 2022. 
 
CS noterade informationen. 
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Rapporter 
 
Rapport från FCI Rescue Dog Commission – Räddningshundar 
För information fanns rapport från möte med FCIs kommitté för räddningshundar samt 
VM-tävling. 
 
CS konstaterar att SKKs representant, Leif Sundberg, avgår som sekreterare efter 10 år, 
men stannar som ledamot. CS sänder ett stort tack till Leif för det arbete han utfört 
under tiden som sekreterare i kommittén. 
 
 
§ 133 Ekonomi/Statistik 
 

a) Budgetprognos 
Prognosen för årets slut visar på ett positivt resultat även för 2022. 
 
CS noterade informationen. 
 

b) Registreringssiffror 
Augusti månad visar på en nedgång i jämförelse med samma tidpunkt 2021. 
Ägarregistreringarna visar på en nedgång i jämförelse med 2021. 
Jordbruksverket har också en nedåtgående tendens när det gäller ägarregistreringar. 
 
Länsklubbarnas medlemssiffror är fortsatt positiva. 
 
CS noterade informationen. 
 
 
§ 134 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
CS fann att § 126 b) och c) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
 
§ 135 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls den 8-9 november. 
 
 
§ 136 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
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