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SKK/DK nr 4-2021
2021-09-15
§ 65-87

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens, Domarkommitté, DK,
onsdag 2021-09-15.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:

Thomas Uneholt (ordf.), Eva Liljekvist-Borg,
Johan Andersson, Kjell Lindström, Marie Gadolin

Adjungerade:

Kjell Svensson, SKKs tävlings- och utbildningschef (deltog vid
§ 73)
Ulrika Henriksson, SKKs utbildningsavdelning

Anmält förhinder:

Anna Uthorn, Dodo Sandahl

Protokoll:

Boa Strandberg

§ 65 Mötet öppnas
Ordföranden hälsade samtliga välkomna.
En tyst minut hölls för Annica Uppström samt Hans Forsell som avlidit under
sommaren.
Mötet förklarades därefter öppnat.
§ 66 Val av justerare
Eva Liljekvist-Borg utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 67 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.
§ 68 Föregående protokoll
DKs protokoll 3-2021 godkändes och lades till handlingarna.
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§ 69 Resultatrapport
Resultatrapporten för augusti 2021 granskades och lades till handlingarna.
§ 70 Kennelfullmäktige
Inför Kennelfullmäktige 2021
För kännedom fanns en uppdaterad planering inför Kennelfullmäktige, KF, den
23-24 oktober 2021. Av planeringen framgick information om att ledamöternas
mandatperiod i de olika kommittéerna förlängts till den 28 februari 2022.
§ 71 Domarkonferenser
a) Ansökan om exteriördomarkonferens 2024
Som underlag för beslut om domarkonferenser 2024 fanns en lista över vilka raser som
har haft och ska ha exteriördomarkonferenser mellan åren 1990-2023.
Tre klubbar hade inkommit med ansökan samt budget till bidragsberättigad konferens
för exteriördomare 2024.
Svenska Spaniel och Retrieverklubben
Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, hade ansökt om att få arrangera
bidragsberättigad exteriördomarkonferens den 21-22 september 2024. Bifogat
ansökan fanns preliminär budget.
Följande raser kommer behandlas under konferensen:
- amerikansk cocker spaniel
- clumber spaniel
- cocker spaniel
- engelsk springer spaniel
- field spaniel
- irländsk vattenspaniel
- sussex spaniel
- welsh springer spaniel
DK tog del av SSRKs ansökan samt budget och beslutade att godkänna datumet
21-22 september 2024. Konferensen är bidragsberättigad för 75 % av kostnaderna om
högst 150 000 kronor.
Svenska Dvärghundklubben
Svenska Dvärghundklubben, SDHK, hade ansökt om att få arrangera bidragsberättigad
exteriördomarkonferens den 12-13 oktober 2024. Bifogat ansökan fanns preliminär
budget.
Följande raser kommer behandlas under konferensen:
- prazsky krysarik
- russkiy toy
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-

chihuahua
russkaya tsvetnaya bolonka
papillon
phalène
chinese crested dog

DK tog del av SDHKs ansökan samt budget och beslutade att godkänna datumet
12-13 oktober 2024. Konferensen är bidragsberättigad för 75 % av kostnaderna om
högst 150 000 kronor.
Svenska Terrierklubben
Svenska Terrierklubben, SvTeK, hade ansökt om att få arrangera bidragsberättigad
exteriördomarkonferens den 22-23 november 2024. Bifogat ansökan fanns preliminär
budget.
Följande raser kommer behandlas under konferensen:
- australisk terrier
- borderterrier
- cairnterrier
- irländsk terrier
- lakelandterrier
- skotsk terrier
- skyeterrier
- terrier brasileiro
- welshterrier
- west highland white terrier
DK tog del av SvTeKs ansökan samt budget och beslutade att godkänna datumet
22-23 november 2024. Konferensen är bidragsberättigad för 75 % av kostnaderna om
högst 150 000 kronor.
b) Redovisning av exteriördomarkonferens
Protokoll samt ekonomisk redovisning hade inkommit från Svenska Brukshundklubben,
SBK, för godkännande efter exteriördomarkonferens den 20-21 mars 2021.
DK beslutade att godkänna SBKs protokoll samt ekonomisk redovisning för utbetalning
av bidrag på 75 % av kostnaderna om högst 100 000 kronor.
c) Deltagande vid exteriördomarkonferens för utlandsboende
En fråga hade uppkommit kring reseersättning till domarkonferenser för
exteriördomare som bor utomlands.
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DK förtydligar återigen att det är domarens svenska adress som är angiven i SKKs
register som gäller. Finns ingen adress i Sverige gäller den senaste svenska adressen
domaren haft.
§ 72 Domarkompendier
a) Lista över domarkompendier
DK gick igenom listan över de domarkompendier som för tillfället granskas samt de
exteriördomarkonferenser som ska genomföras tillsammans med tillhörande
domarkompendier.
En ny granskning av kompendiet för staffordshire bullterrier pågår för att
överensstämma med den nyligen uppdaterade rasstandarden.
Domarkompendierna för tibetansk spaniel, tibetansk mastiff, lhasa apso samt pudel är
godkända och därmed kan bidraget om 3 000 kronor betalas ut till klubbarna.
Vidare diskuterades arbetsgången då en rasstandard revideras under pågående arbete
med ett domarkompendium. DK påpekade vikten av att samtliga berörda informeras
om eventuella justeringar i rasstandarden. Kansliet kommer se till att berörda
meddelas när uppdaterade FCI-standarder inkommer.
b) Breed-specific education från FCI
För kännedom fanns dokumentet Breed-specific education för dalmatiner.
§ 73 Domarfrågor
a) Skrivelse angående domares bedömning
En skrivelse hade inkommit gällande en svensk domares prissättning av hund på
specialklubbsutställning den 1 augusti 2021.
DK tog del av skrivelsen. Den berörda domaren har blivit uppmärksammad på
skrivelsen och ärendet lämnades utan vidare åtgärd.
b) Skrivelse angående domares bedömning och uppförande
En skrivelse hade inkommit gällande en svensk domares bedömning och uppförande
vid en exteriörbedömning arrangerad av specialklubb den 12 juni 2021.
DK tog del av skrivelsen samt yttranden från arrangör och berörd domare och ärendet
lämnades utan vidare åtgärd.
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c) Skrivelse angående domares bedömning och uppförande
En skrivelse hade inkommit från bestyrelsens ordförande gällande en svensk domares
bedömning och uppförande vid en specialklubbsutställning den 8 augusti 2021.
DK tog del av skrivelsen samt yttranden från ringsekreterare, kommissarie och berörd
domare. DK konstaterade att domaren tidigare fått ett flertal varningar samt ett
personligt samtal angående förseelser avseende bland annat stötande språkbruk.
DK beslutade föreslå CS att domaren avauktoriseras med anledning av upprepade
överträdelser av punkt ett i de domaretiska reglerna för exteriördomare:
En auktoriserad domare har en framskjuten förtroendepost inom Svenska
Kennelklubben. Domarens oväld och objektivitet får inte kunna ifrågasättas. Skulle det
bli uppenbart att domaren brister i dessa för domarvärvet grundläggande egenskaper
eller om hans allmänna moraluppfattning kan anses klandervärd, bör domarens
fortsatta auktorisation omedelbart omprövas av Svenska Kennelklubben.
Vidare beslutade DK att domaren blir avstängd från domaruppdrag från den
1 oktober 2021 i avvaktan på CS beslut.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
d) Domares återbud till uppdrag
För kännedom fanns information från Michael Ganzer beträffande återbud till
domaruppdrag i Finland den 12 september 2021.
DK noterade informationen.
e) Bestyrelserapporter
Till mötet hade följande bestyrelserapporter inkommit:
Wästmanlands Kennelklubb - Västerås - 17-18 juli 2021
Inga noteringar som behövde hanteras av DK.
Västra Kennelklubben - Ljungskile - 22-23 augusti 2021
Inga noteringar som behövde hanteras av DK.
Gotlands Kennelklubb - Visby - 28-29 augusti 2021
DK noterade att det skett flera byten av raser mellan olika domare utan att berörda
informerats samt att fördelningen av antalet hundar varit ojämn mellan domarna.
DK konstaterade den uppenbara bristen på information och påpekade att hanteringen
av situationen inte är godtagbar.
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Vidare fanns skrivelse från berörd utställning gällande tolkning av mätresultat. DK tog
del av skrivelsen och uppmanar att domarna sätter sig in i SKKs Utställnings- och
championatregler vad gäller mätraserna för att undvika missförstånd.
Dalarnas Kennelklubb - Leksand - 4-5 september 2021
Inga noteringar som behövde hanteras av DK.
f) Övrigt
En skrivelse hade inkommit från en exteriördomare angående diskrepans mellan de
nordiska länderna vid prissättning av hund med baksporrar för raser där det klassas
som ett diskvalificerande fel.
DK tog del av skrivelsen och poängterade att rasstandarden alltid ska följas och att det
är olyckligt om man ser på det olika i de nordiska länderna.
DK beslutade att lyfta skrivelsen till CS för att ta frågan vidare till NKU/AU.
g) Uppföljningssamtal
Ordföranden redovisade de punkter som kommer tas upp på uppföljningssamtalen för
exteriördomare. Samtalen påbörjas under oktober och de första att kallas blir de som
godkänts vid de två senaste preparandkurserna.
§ 74 Ansökningar
a) Gruppallroundauktorisation för grupp 3
En ansökan hade inkommit från Catharina Hasselgren beträffande
gruppallroundauktorisation för grupp 3.
DK beslutade att avslå ansökan på grund av att domaren inte uppfyller kraven för
godkännande då hon saknar erfarenhet av att ha dömt en av de fem största raserna i
gruppen.
Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att kontakta Catharina Hasselgren angående hennes
ansökan.
b) Följdauktorisation för svensk vit älghund och rysk-europeisk lajka
En ansökan hade inkommit från Anna Lena Angeria beträffande följdauktorisation för
raserna svensk vit älghund och rysk-europeisk lajka.
DK beslutade att godkänna ansökan.
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c) Följdauktorisation för stövarraser
En ansökan hade inkommit från Sonny Ström beträffande följdauktorisation för
anglo-russkaja gontjaja, estnisk stövare, foxhound, haldenstövare, harrier,
hygenstövare, istarski kratkodlaki gonic, russkaja gontjaja, srpski gonic och treeing
walker coonhound. Sonny Ström är auktoriserad för de sju stövarraser som enligt
tidigare beslut från DK krävs för att få följdauktorisation på resterande stövarraser.
DK beslutade att godkänna ansökan.
§ 75 Samsyn och exteriör sundhet
a) Dokument med information från Kommittén för samsyn och exteriör sundhet
Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS, hade till mötet inkommit med
2020 års sammanställning av Särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD, för
shih tzu.
DK noterade informationen. Sammanställningen ligger ute på DKs interna webb för
exteriördomare.
b) Gemensamt möte med AK, DK och KSS
Ordföranden informerade om det gemensamma mötet DK haft med Avelskommittén,
AK, och KSS den 3 september 2021.
§ 76 Arbetsgrupper
a) Arbetsgruppen för utveckling av exteriördomarkonferenser samt utveckling av
distansutbildningar för exteriördomare
Deltagare i arbetsgruppen är Johan Andersson som sammankallande,
Eva Liljekvist-Borg, Susanne Nilsson samt Pernilla Sandström.
Arbetsgruppen gick igenom regler och riktlinjer för exteriördomarkonferenser och
redovisade förslag till justeringar för att förtydliga möjligheten att hålla konferenser
samt skicka ut material digitalt.
Ulrika Henriksson uppdrogs att sammanställa justeringarna och redovisa ett förslag vid
DK 5-2021.
b) Arbetsgruppen för stöd till exteriördomarkonferenser
Deltagare i arbetsgruppen är Kjell Lindström som sammankallande, Jens Myrman,
Henrik Johansson, Jan-Erik Ek samt Kerstin Henriksson.
Arbetsgruppen hade inget att rapportera.
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c) Arbetsgruppen för vidareutbildning av exteriördomare
Deltagare i arbetsgruppen är Marie Gadolin som sammankallande, Anna Uthorn,
Dodo Sandahl samt Jan Herngren.
Marie Gadolin redovisade arbetsgruppens förslag för utlåtande om elevtjänstgöring
samt ett framtaget diskussionsunderlag.
Arbetet fortsätter och redovisas vid DK 5-2021.
d) Arbetsgruppen för generella domarkonferensen
Deltagare i arbetsgruppen är i inledande fas DK/VU samt resurser från kansliet.
Vid DKs gemensamma möte tillsammans med Utställningskommittén, UtstK, den
14 september 2021 diskuterades punkter att ta upp på den generella
domarkonferensen 2024. Hur domaren agerar mot funktionärer och utställare, vikten
av utförliga kritiker samt domarens roll ur ett internationellt perspektiv var några
punkter som togs upp.
e) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare
Arbetsgruppen hade inget att rapportera.
f) Projektgrupp för nya allrounddomare
Deltagare i projektgruppen är Thomas Uneholt, Eva Liljekvist Borg samt Dodo Sandahl.
Arbetsgruppen hade inget att rapportera.
g) Projektgrupp för FCI Breed-specific education
Deltagare i projektgruppen är Nina Karlsdotter samt Ulrika Henriksson som kanslistöd.
Arbetsgruppen hade inget att rapportera.
§ 77 Domarutbildning
a) Gruppallroundutbildning
För kännedom fanns en lista över av DK godkända ansökningar om att få genomföra
utbildning till gruppallrounddomare.
DK konstaterade att en exteriördomare varit inaktiv under en längre period och
Kjell Lindström uppdrogs att ta kontakt med den berörda domarens kontaktperson för
lägesrapport.
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b) Gruppallroundauktorisation för grupp 8
En skrivelse hade inkommit från Jan Herngren beträffande clumber spaniel.
DK beslutade att revidera Jan Herngrens utbildningsplan för grupp 8 och konstaterade
samtidigt att han därmed genomfört sitt utbildningsprogram för gruppen.
DK beslutade att Jan Herngren i och med detta erhåller gruppallroundauktorisation för
grupp 8.
c) Godkänd FCI All‐breed international judge
För kännedom fanns information från FCI om att Åke Cronander blivit godkänd
FCI All-breed international judge.
DK gratulerade Åke Cronander till auktorisationen.
d) Allroundutbildning
Information fanns om Johnny Anderssons utbildning i grupp 3 som ingår i
allroundutbildningsprogrammet.
DK konstaterade att utbildningsprogrammet är slutfört och beslutade därmed att
auktorisera Johnny Andersson som gruppallrounddomare för grupp 3.
e) Examinationer samt elev- och aspiranttjänstgöring
En domare hade inkommit med synpunkter på sin underkända aspiranttjänstgöring. I
utlåtandet hade tjänstgörande domare skrivit att en ny aspiranttjänstgöring kan göras
utan att aspiranten behöver göra om tidigare elevtjänstgöring. Enligt reglerna ska en
ny elevtjänstgöring göras om man blivit underkänd på sin aspiranttjänstgöring.
DK beslutade att den underkända aspiranttjänstgöringen kvarstår och att inte frångå
reglerna om att en ny elevtjänstgöring ska göras.
f) Dispens elevtjänstgöring
En ansökan hade inkommit från Karin Hedberg angående dispens för att gå elev på
hälleforshund för domare som inte dömt rasen fem gånger.
DK beslutade att avslå ansökan.
g) Vidareutbildning svenska raser
Ordföranden och Eva Liljekvist-Borg informerade om det digitala möte de haft
tillsammans med specialklubbar för svenska raser den 26 augusti 2021. Mötet hade
mottagits positivt och ett nytt möte planeras till våren 2022.
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h) Brush up för exteriördomare
Planeringen inför en digital brush up för exteriördomare har påbörjats och under det
gemensamma mötet med UtstK den 14 september 2021 diskuterades lämpliga ämnen
att ta upp.
Ordföranden samt Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att påbörja arbetet med en digital
brush up för exteriördomare samt tillfråga en representant från UtstK för att bistå i
arbetet.
§ 78 Övrig utbildning
Ungdomsanatomikurs
För kännedom fanns utskick, deltagarlista samt program inför ungdomsanatomikursen
som ska hållas den 29-31 oktober 2021 på SKKs kansli.
En slutlig gallring av deltagarna till kursen är gjord av DK/VU men Johan Andersson
deltog inte vid besluten.
§ 79 Redovisning DK/VU
Redovisning av auktorisationer
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring:
Martin Adner
Anne-Chaterine Edoff

chesapeake bay retriever
engelsk setter
pointer

Gunnar Furvik

karelsk björnhund
svensk vit älghund
hamiltonstövare
schillerstövare
schweiziska stövare
(berner/jura/luzerner/schwyzer)
smålandsstövare

Marie Gadolin

gonczy polski

Petra Högberg

grosser schweizer sennenhund

Ann-Christin Johansson

bayersk viltspårhund
finsk stövare
hamiltonstövare
schillerstövare
smålandsstövare
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Per Lundström

irish glen of imaal terrier
irländsk terrier

Charlotta Mellin

gos d'atura catala
old english sheepdog

Karin Sjöholm Östlund

västsibirisk lajka

Sonny Ström

beagle
gotlandsstövare

Auktorisationer genom examination:
Patrik Cederlöf

borderterrier
ceskyterrier
dandie dinmont terrier
skyeterrier

Gunnar Furvik

hälleforshund
västsibirisk lajka
finsk stövare

Inger Hansson
Ann-Christin Johansson

skyeterrier
basset fauve de bretagne
basset hound
drever
petit basset griffon vendéen

Mikael Nilsson

basset fauve de bretagne
basset hound
petit basset griffon vendéen

Johan Sandström

dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit)
norfolkterrier
west highland white terrier

SKK/DK nr 4-2021
2021-09-15
Sida 12/16

§ 80 Ledamöternas uppdrag
Lista över ledamöternas uppdrag
DK gick igenom och reviderade listan över pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande uppdrag är genomförda:
1-2020
§ 9 b)

DK förde en generell diskussion rörande exteriördomarutbildning på My
Dog och beslutade att under My Dog 2021 ska en från DK/VU finnas på
plats för att assistera vid praktiska och administrativa frågor.

Eva Liljekvist-Borg samt Marie Gadolin uppdrogs att representera DK på My Dog 2022.
2-2021
§ 39 b)

DK tog del av protokollsutdraget och beslutade att DK/VU informerar
Svenska Polarhundklubben, SPHK, om hur DK resonerade vid möte
5-2020 när domarens överklagan godkändes efter SPHKs avslag.

DK har tillsammans med SPHK vid ett digitalt möte diskuterat ärendet och inväntar nu
återkoppling från SPHK kring en uppföljning. Ordföranden uppdrogs att kontakta
klubben gällande återkoppling.
3-2021
§ 52 b)

DK beslutade att inför att utställningsverksamheten återupptas gå ut
med en påminnelse till exteriördomarna angående hur KEP ska användas.

Ulrika Henriksson rapporterade att uppdraget är genomfört och att ett utskick gällande
detta gått ut till svenska exteriördomare den 5 juli 2021.
3-2021
§ 53 d)

DK diskuterade lämpliga ämnen att ta upp på det gemensamma mötet
med AK och KSS och sekreteraren uppdrogs att informera KSS
sekreterare om DKs förslag.

Sekreteraren rapporterade att uppdraget är genomfört.
3-2021
§ 55 b)

Marie Gadolin uppdrogs att kontakta Cathrin Westin angående hennes
ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 2.

Marie Gadolin rapporterade att uppdraget är genomfört.
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§ 81 Information från DK samt kansli
a) Ordföranden
- Inget att rapportera.
b) Ledamöter
- Inget att rapportera.
c) Tävlings- och utbildningschefen
- Inget att rapportera.
d) Sekreteraren
- Informerade om det utskick som gått ut till berörda klubbar den 14 juni 2021
gällande uppdaterade anvisningar för exteriörbedömning från och med den
1 juli 2021.
- Informerade om det utskick som gått ut till SKKs klubbar den 29 juni 2021
gällande restriktioner och rekommendationer vid klubbverksamhet sommaren
2021 till följd av rådande pandemi.
e) Utbildningsavdelningen
- Informerade om det utskick som gått ut till SKKs exteriördomare den 5 juli 2021
gällande tilldelning av KEP, Disqualified eller annat kvalitetspris på grund av
temperamentet.
- Informerade om det utskick som gått ut till SKKs exteriördomare samt
länsklubbar och specialklubbar den 21 juli 2021 gällande den mindre revidering
som gjorts i dokumentet Domaranvisningar för brakycefala raser samt att det
nu finns en engelsk version av anvisningarna, Instructions to judges of the
brachycephalic breeds.
- Informerade om det utskick som gått ut till berörda exteriördomare den
30 juli 2021 gällande den mindre revideringen som gjorts i dokumentet
Checklista för kritikskrivning på brakycefala raser.
- Informerade om den brist på information som skett under utställningen i
Sandviken där domare inte fått reda på att de ska döma ett stort antal hundar.
DK poängterade att berörda domare alltid ska kontaktas av arrangören om de
ska döma fler än 80 hundar.
§ 82 Information från FCI samt NKU
För kännedom fanns följande dokument från Fédération Cynologique Internationale,
FCI, samt Nordisk Kennel Union, NKU:
a) Cirkulär från FCI
- 29/2021 med sammanställning av beslut och rekommendationer tagna med
anledning av Covid-19.
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-

-

32/2021 med information från Cyperns kennelklubb att Elias Andreou blivit
utesluten från och med den 9 december 2019.
34/2021 med information från Colombias kennelklubb att Clara Inés Pulido
Reyes blivit avstängd som internationell exteriördomare från och med den
5 juni 2021.
38/2021 med information från Algeriets kennelklubb om deras nya
kontaktuppgifter.
42/2021 med information från Guatemalas kennelklubb om deras nya
kontaktuppgifter.
43/2021 med information från Sloveniens kennelklubb att Sergej Vanzha blivit
avstängd som internationell domare mellan den 1 september 2021 och den
31 augusti 2026.

b) Allmän information från FCI
- Protokoll från möte med FCI Europe Section General Committee den
4 augusti 2021.
- Beslut från möte med FCI General Committee den 25 maj 2021.
- Beslut från möte med FCI General Committee den 27 juli 2021.
- Inbjudan till möte med FCI Show Commission och FCI Show Judges Commission
den 5-6 februari 2022.
c) Protokoll från NKU
- Protokoll från möte med NKU den 2 juni 2021.
§ 83 Protokoll samt protokollsutdrag
a) Centralstyrelsen
För kännedom fanns protokoll från Centralstyrelsens, CS, möte 4-2021 den
15-16 juni 2021 samt protokoll från CS möte 5-2021 den 11 augusti 2021.
Protokollsutdrag från CS möte 4-2021:
§ 90 SKK/DK
b) Protokollsutdrag DK nr 3-3031, § 55 c) – domarutbildning
DK informerade om att Åke Cronander är godkänd som
gruppallrounddomare för samtliga grupper.
DK föreslår CS att auktorisera Åke Cronander som allrounddomare.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
DK tog del av protokollsutdraget.
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b) Utställningskommittén
För kännedom fanns protokoll från Utställningskommittén, UtstK, möte 3-2021 den
8 juni 2021.
c) Kommittén för samsyn och exteriör sundhet
För kännedom fanns protokoll från Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS,
möte 3-2021 den 27 maj 2021.
Protokollsutdrag från KSS möte 3-2021:
§ 47. SRD
a) Inkomna SRD sammanställningar
DK tog del av protokollsutdraget.
Protokollsutdrag från KSS möte 3-2021:
§ 49. Brakycefali
b) Fem fokusraser
DK tog del av protokollsutdraget.
Protokollsutdrag från KSS möte 3-2021:
§ 50. Domarfrågor
c) Reaktion angående domares bedömning vid en exteriörbedömning
DK tog del av protokollsutdraget.
d) Utbildningskommittén
För kännedom fanns protokoll från Utbildningskommittén, UK, möte 3-2021 den
11 juni 2021.
e) Disciplinnämnden
För kännedom fanns Disciplinnämnden, DN, beslut 39/2021.
DK tog del av DNs beslut.
f) Arbetsgruppen för standardfrågor
För kännedom fanns protokoll från Arbetsgruppen för standardfrågor, AG Standard,
möte 5-2021 den 17 maj 2021, protokoll från AG Standard möte 6-2021 den
11 juni 2021 samt protokoll från AG standars möte 7-2021 den 30 juli 2021.
g) Avelskommittén
För kännedom fanns protokoll från Avelskommittén, AK, möte 1-2021 den
19 januari 2021 samt protokoll från AK möte 2-2021 den 23 mars 2021.
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§ 84 Övriga frågor
Inga inkomna ärenden.
§ 85 Nästa möte
Nästa möte är sedan tidigare fastställt till den 3 november 2021.
§ 86 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
DK beslutade att § 73 c) samt § 77 f) inte får offentliggöras innan protokollet är
justerat.
§ 87 Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla för dagens möte och det förklarades därefter avslutat.

Justeras:

Thomas Uneholt

Eva Liljekvist-Borg

Vid protokollet:

Boa Strandberg

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.

