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SKK/UtstK nr 5-2021
2021-11-10
§§ 109-134

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 10
november i Rotebro.

Närvarande: Maritha Östlund-Holmsten (ordf), Birgitta Bernhed (vice ordf), Madeleine
Bäckman, Kerstin Eklund, Cindy Pettersson och Bo Wiberg
Anmält förhinder: Viktoria Engström
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli
Protokoll: Jenny Damgren

§ 109 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 110 Val av justerare
Madeleine Bäckman valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 111 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 112 Föregående protokoll
Protokoll från möte 4-2021 diskuterades. Sista meningen i § 92 a beslutades tas bort,
och med det lades protokollet till handlingarna.

§ 113 Presentation av VD
SKKs VD Kees de Jong anslöt mötet. Kommittén och Kees presenterade sig för varandra
och diskuterade viktiga områden att arbeta med framöver. Därefter lämnade han
mötet.
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§ 114 Övriga protokoll
a) Domarkommittén, DK
För kännedom fanns protokoll 4-2021 från den 15 september.
UtstK noterade informationen.
b) Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS
För kännedom fanns protokoll 4-2021 från den 2 september med protokollsutdrag § 67
SRD med information om utskick som ska göras gemensamt med UtstK gällande hur
kritiker och SRD-rapporter används. Informationen riktas till klubbar och
exteriördomare.
UtstK noterade informationen.
c) Disciplinnämnden, DN
För kännedom fanns beslut 53-2021 från DN gällande ärende som hanterats av UtstK.
UtstK noterade informationen.

§ 115 Resultatrapport
Ekonomiska rapporter för UtstK till och med oktober 2021 gicks igenom och lades
därefter till handlingarna.

§ 116 Information från ordföranden, ledamöter och kansli
a) Ordföranden
- Informerade kort från Kennelfullmäktige, KF.
b) Ledamöterna
- Inget att rapportera.
c) Tävlings- och utbildningschefen
- Inget att rapportera.
d) Sekreteraren
- Sekreteraren informerade om utskick som gjorts till klubbar om hantering av
kritiker och SRD-rapporter, samt motsvarande utskick från KSS till
exteriördomare (se § 113 b).

§ 117 Bordlagda ärenden
Inga ärenden fanns.

SKK/UtstK nr 5-2021
2021-11-10
Sida 3/13

§ 118 Bestyrelserapporter
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter:
a) Gimo 11-12 september, Uppsala Läns Kennelklubb
Notering om en hund som deltagit vid utställningen mindre än 75 dagar efter valpning.
Yttrande från hundägaren fanns.
UtstK beslutade att stryka resultatet för Capraibexs Cinderella SE33881/2018 vid
aktuell utställning.
Notering om en pudel som mätts om på utställningen på grund av att den blivit felmätt
dagen innan på annan utställning.
UtstK konstaterar att arrangören har hanterat situationen på ett utmärkt sätt, och
förtydligar att ommätning inte ska anmälas till SKK kansli utan anmäls till arrangerande
klubb.
Notering om att utställare efter bedömning kontaktat bestyrelsen på grund av att
hunden troligtvis hade fått fel mätresultat. Domaren kontaktades och var enig,
mätresultatet var troligtvis 10 cm fel. Ytterligare en hund hade också orimligt
mätresultat.
UtstK beslutade att stryka mätresultaten för leonberger Bölelejonet Last Dream For U
SE49604/2019 och Gep's Big Bear's Stylish Squaw SE40293/2019.
b) Sandviken 18-19 september, Gästriklands Kennelklubb
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns.
c) Vänersborg 17-19 september, Norra Älvsborgs Kennelklubb
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns.
UtstK konstaterar med glädje att alla länsklubbarnas bestyrelserapporter varit
informativa och bra ifyllda.
d) Svenska Vinthundklubben, Norra avdelningen, Oviken 7 augusti
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns.
e) Svenska Taxklubben, Södermanlands Taxklubb, 11 september Flen
Notering om finsk tax som ställts ut vid ett tillfälle 2019 i Sverige och då blivit slutligt
inmätt till dvärgtax. I Finland är taxen registrerad och tävlar som kanintax. Vid aktuell
utställning i Flen tävlade den som kanintax, men resultatet går inte att registrera på
grund av att den i SKKs databas är registrerad som dvärgtax.
Eftersom det är troligt att den finska utställaren inte känner till att hunden i Sverige
anses som dvärgtax beslutade UtstK att detta, som var hundens första utställning efter
att den blev slutligt inmätt, hanteras som en ommätning och hundens resultat som
kanintax ska registreras samt att hunden nu är slutligt inmätt som kanintax.
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f) Svenska Shetland Sheepdog Klubben 18 september Högbo Bruk
Notering om hundar som under dagen lämnats i bilen av ringsekreterare. UtstK
beslutade att bordlägga ärendet för att inhämta mer information från arrangören samt
yttrande från aktuell ringsekreterare.
g) Svenska Molosser och Herdehundklubben, Svenska Mastiffklubben, 18 sep Malmö
Notering om inlämnad protest mot att den person som i katalogen stod som
kommissarie visade hund på utställningen. Arrangören meddelade att kommissarie
byttes efter att katalogen tryckts och den person som var kommissarie på utställningen
inte visade hund på utställningen. Bestyrelsen avslog protesten.
UtstK ser ingen grund för protest och rekommenderar klubben att återbetala
protestavgiften till aktuell utställare.
h) Svenska Vinthundklubben, Västra avdelningen, 18 september Tånga Hed
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns.
i) Svenska Vinthundklubben, Whippetklubben, 19 september Tånga Hed
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns.
j) Svenska Vinthundklubben, Norra avdelningen, Timrå 9 oktober
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns.
k) Svenska Pudelklubben, Norra avdelningen, Söråker 10 okt
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns.

§ 119 Utställningsadministrativt system
För kännedom fanns presentation som visats på en workshop på KF om arbetet med
det utställningsadministrativa systemet, om de avgränsningar som finns och var i
processen arbetet är.
Den utbildning som ringsekreterare kommer behöva inför att arbeta i systemet
planeras genomföras genom fjärrundervisning på motsvarande sätt som brush-up för
ringsekreterare framgångsrikt har gjorts under hösten. Andra frågor som till exempel
hur arrangörerna påverkas av att utställningsadministrationen blir helt digital eller hur
övergången från Katalog för PC ska gå till finns på bordet och diskuteras ingående för
att komma fram till bästa möjliga lösningar.
Madeleine Bäckman rapporterade från mötet med länsklubbsordförande dit hon tagit
med frågor från UtstK förra möte för att få deras syn.
UtstK tackade för flera bra synpunkter.
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§ 120 Exteriörbedömning
Kennelfullmäktige, KF, biföll den motion som fanns om att exteriörbedömningar
fortsatt ska finnas efter pandemin.
UtstK beslutade att uppdra till ordförande och kansli att börja bereda frågan inför
UtstK nästa möte.

§ 121 Utställningsprogram ansökningar/ändringar
a) Ansökningar specialklubbar 2023
UtstK gick igenom och godkände ansökningarna från följande klubbar:
Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott
19 st
Ras och Avelsföreningen för Cane Corso 1 st
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 7 st
Specialklubben för Bearded Collie
3 st
Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel 3 st
Specialklubben för Shih Tzu
8 st
Specialklubben för Skällande Fågelhundar 9 st
Specialklubben för Västgötaspets
2 st
Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel 7 st
Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser 3 st
Svenska Blodhundsklubben
1 st
Svenska Bostonterrierklubben
1 st
Svenska Brukshundklubben
55 st
Svenska Dalmatinersällskapet
4 st
Svenska Dreverklubben
38 st
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben 16 st
Svenska Isländsk Fårhund Klubben
1 st
Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg 2 st
Svenska Klubben För Ungerska Rashundar 1 st
Svenska Kooikerhondjeklubben
2 st
Svenska Kromfohrländerklubben
1 st
Svenska Lagotto Romagnoloklubben
1 st
Svenska Landseerklubben
1 st
Svenska Leonbergerklubben
3 st
Svenska Miniature American Shepherdklubben 1 st
Svenska Newfoundlandshundklubben 6 st
Svenska Perro De Agua Espanol Klub
1 st
Svenska Polarhundklubben
12 st
Svenska Porcelaineklubben
1 st
Svenska Schnauzer Pinscherklubben
10 st
Svenska Schweisshundklubben
1 st
Svenska Sennenhundklubben
4 st
Svenska Shar-Pei Klubben
1 st
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Svenska Stövarklubben
Svenska Terrierklubben
Svenska Vinthundklubben
Svenska Vorstehklubben
Svenska Wachtelhundklubben
Svenska Welsh Corgi Klubben
Svenska Älghundklubben

38 st
20 st
32 st
15 st
1 st
2 st
30 st

UtstK beslutade att de anvisningar som lämnas till specialklubbarna gällande
utställningarna inför nästa ansökningsperiod ska gås igenom och eventuellt
uppdateras. Som en följd av det kommer Arrangera Utställning öppnas för ansökningar
för 2024 års utställningar den 1 mars 2022. Det blir då två datum som klubbarna kan
ansöka till, den 15 maj och den 31 oktober 2022.
b) Länsklubbar status 2024
Efter att UtstK förslag till länsklubbarnas utställningsprogram 2024 (UtstK 4-2021 § 94
b) lämnats till CS för fastställande och kommunicerats till länsklubbarna, inkom
Sydskånska, Nordskånska och Blekinge Kennelklubb med ansökan om att ändra status
på sitt arrangemang i Ronneby. Klubbarna önskar att alla, eller åtminstone två av
utställningarna, ska vara internationella. UtstK hade föreslagit en av varje status
nationell, Nordic och internationell.
UtstK diskuterade frågan och beslutade att utifrån beslut på KF 2019 om att status ska
fördelas jämnt på 1/3 per variant inte föreslå CS att ändra status för utställningarna.
Skulle arrangemanget i Ronneby få en eller två extra internationella utställningar
måste en eller två andra klubbar bli av med sin internationella status.
Däremot har inte UtstK några synpunkter på om klubbarna vill byta status sinsemellan.
c) Ansökan ändring 2022 Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK
SSRK ansöker om att byta datum för avdelning Värmlands utställning i Forshaga från
den 9 april 2022 till den 23 april 2022.
UtstK godkände ansökan.
d) Ansökan ändring 2022 Svenska Vinthundklubben, SvVK
SvVK ansöker om flytt av Svenska Podengo Portugesklubbens utställning från den 31
juli 2022 i Strömsholm till den 11 september 2022 i Gimo.
UtstK godkände ansökan.
e) Ansökan utställning 2022 Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar, SKF
SKF ansöker om utställning för Gammeldansk Hönsehundklubben den 30 juli 2022 i
Filipstad.
UtstK godkände ansökan.
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f) Ansökan utställning 2023 Specialklubben för Skällande fågelhundar, SSF
SSF ansöker om utställning för SSF Övre Norrbotten den 11 februari 2023 i Jokkmokk.
UtstK godkände ansökan.
g) Ansökan utställning 2023 Svenska Lapphundklubben, SLK
SLK ansöker om utställning för Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund fredag 21 juli
2023 i Rimbo.
UtstK godkände ansökan.

§ 122 Policy/regelfrågor
a) Tidsbestämd obligatorisk mätning
Ansökan från Svenska Spets- och Urhundklubben om att den obligatoriska mätningen
av keeshond ska förlängas även under 2023. Rasen har obligatorisk mätning på officiell
utställning från 2020 – 2022.
UtstK godkände ansökan och beslutade att den tidsbegränsade obligatoriska
mätningen av keeshond ska sträcka sig fram till den 31 december 2023.
b) Förtydligande kring ommätning
Mot bakgrund av en notering i bestyrelserapport vill UtstK göra ett förtydligande av
tillvägagångssättet vid ommätning för de raser där storleksvarianter blir slutligt
inmätta vid första utställningstillfället efter att hunden uppnått 15 månader. Om
hundägaren inte accepterar mätresultatet kan den vid nästa utställningstillfälle anhålla
om att mäta om sin hund. Kontakt tas med arrangören i samband med anmälan till
utställningen, ansökan om ommätning ska inte skickas till SKK kansli.

§ 123 Utbildningar
a) Brush-up för ringsekreterare 23 november 2021
Utbildningen vänder sig detta tillfälle även till de som inte hann klart sin utbildning före
pandemin. Den genomförs som fjärrutbildning via videolänk.
Ansvariga är Madeleine Bäckman, Viktoria Engström och Birgitta Bernhed.
b) Utbildning av handledare för ringsekreterare, RIS-H, 27-28 november 2021
Utbildningen genomförs på SKKs kansli i Rotebro, 11 deltagare är anmälda.
Ansvariga för utbildningen är Madeleine Bäckman och Viktoria Engström.
c) Utbildning Certifierad utställningsarrangör, CUA
Gruppen som håller i utbildning av CUA planerar att genomföra en utbildning för
Svenska Brukshundklubben, SBK, i början av nästa år.
Arbetsgruppen består av Peter Fugelstad, Eva Löwenstein och Birgitta Bernhed.
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d) Seminarium för domar och utställningsansvariga i länsklubbar hösten 2022
Datum för seminariet beslutades till den 22-23 oktober, det kommer genomföras på
SKKs kansli i Rotebro.
e) Ringsekreterarutbildning
Fråga hade inkommit från länsklubb om det är möjligt att genomföra delar av
utbildningen för ringsekreterare på distans. UtstK diskuterade och uppdrog till
Madeleine Bäckman och Viktoria Engström att se över frågan.
f) Digitala utbildningar
Madeleine Bäckman och Birgitta Bernhed redovisade från sitt möte med SKKs
utbildningsavdelning för kommande digitala utbildningar. En välplanerad
marknadsföringsplan för distansutbildning utställare finns och kommer sjösättas i
början av nästa år. De visade utbildningsavdelningens idéer kring upplägg för
funktionärsutbildning som tagits fram bland annat utifrån den enkät som UtstK tidigare
skickat till klubbar om certifierad utställningsarrangör, CUA. Målet för utbildningen är
att på ett lättillgängligt och enkelt sätt bredda kunskapen kring att arrangera
utställning i klubbar, både stora och små.
UtstK riktar ett stort tack till utbildningsavdelningen för gediget arbete.

§ 124 Ringsekreterarärenden
När restriktionerna kring pandemin gjorde att många inte kunde slutföra sin utbildning
till ringsekreterare lämnade UtstK en generell dispens till förlängning av
utbildningstiden. Nu har restriktionerna lyfts och utställningsverksamheten är igång
igen.
UtstK beslutade att de som påbörjade utbildning för att bli ringsekreterare 2019 och
senare ges dispens att slutföra sin utbildning fram till och med den 30 september 2022.

§ 125 Junior handling
a) För kännedom fanns minnesanteckningar från Handlingkommitténs möten 30 sep
och 3 nov.
UtstK noterade informationen. Handlingkommittén hade också bett om UtstK åsikt
gällande tävlingen barn med hund. UtstK har funderingar gällande den pedagogiska
delen kring det, men vill diskutera vidare och återkommer med svar.
b) Ansökan om att nuvarande Handlingregler förlängs i befintligt skick
UtstK beslutade enligt önskemålet, nuvarande Handlingregler förlängs i befintligt skick
till den 31 december 2026.
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§ 126 Inkomna skrivelser
a) Skrivelse från utställare som lämnade in protest i Ljungskile
Utställaren ifrågasätter hur bestyrelsen hanterat en hund som bytte klass samt hur
UtstK sedan hanterat bestyrelserapporten och inlämnad protest. Protesten godkändes
av bestyrelsen på plats. Hunden som bytte klass tilläts delta.
UtstK konstaterar att det är beklagligt när sådana här situationer uppstår. UtstK
förtydligar hanteringen av ärendet med hänvisning till Utställnings- och
championatregler punkt 24 a), då den andra hundens ägare fått ett felaktigt besked av
aktuella ringsekreterare att hunden kunde delta i den andra klassen.
I och med att tjänstgörande ringsekreterare är att betrakta som företrädare för
arrangören och att bestyrelsen har tagit på sig ansvaret, är det inträffade att betrakta
som ”ett uppenbart fel som åsamkats av arrangören”.
24. Skyldighet att delta i anmäld klass
Hund är skyldig att delta i den klass den är anmäld.
Då anmälan är bindande är det efter att anmälningstiden har gått ut inte tillåtet att
flytta en hund till annan klass, såvida inte orsaken beror på
a) ett uppenbart fel som åsamkats av arrangören eller är ett rent tryckfel i
utställningskatalogen.
Med detta anser UtstK att ärendet är utagerat och det läggs till handlingarna.
b) För kännedom fanns skrivelse från Svenska Grand Danois Klubben
UtstK noterade informationen.
§ 127 Ledamöternas uppdrag
Listan över ledamöternas uppdrag gicks igenom och uppdaterades.
Samtal med Gotlands Kennelkubb
Birgitta Bernhed redogjorde för det samtal som förts med ordförande och kassör för
Gotlands Kennelklubb den 4 oktober. Förslag som kom upp var att UtstK ska ge
styrelsen i klubben utbildning i alla delar kring utställningsarrangemang.
UtstK beslutade enligt förslaget och uppdrog till Birgitta Bernhed och Madeleine
Bäckman att arbeta vidare tillsammans med klubben.
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§ 128 Redovisning av VU-beslut
a) Antal hundar per domare och dag
17 september godkänt ansökan från Örebro Läns Taxklubb om dispens för domare
Markku Moilanen att döma 82 hundar på deras utställning i Örebro den 18 september.
21 september godkänt ansökan från SSRK Västernorrland om att låta nedanstående
domare döma fler än 80 hundar vid deras utställningar i Kramfors den 9 och 10
oktober.
Lördag 9/10: Kerstin Henriksson 82 st, Börje Johansson 81 st
Söndag 10/10: Joakim Ohlsson 81 st
22 september godkänt ansökan från Svenska Gårds- och Vallhundklubben om att låta
domare Thomas Rohlin döma 83 hundar vid deras utställning i Uppsala den 3 oktober.
30 september godkänt ansökan från Södra Norrbottens Kennelklubb om att utöka sina
utställningar 2023 med en (1) dag och fördela grupperna enligt nedan, samt byta ort
för utställningen i juli till Piteå. Detta under förutsättning att kontakt tas med Svenska
Shetland Sheepdog Klubben, SSSK, för att kommunicera och lösa situationen att grupp
1 fredagen den 14 juli krockar med SSSKs utställning i samma område.
Förändringar i gruppfördelning ska alltid göras med stor hänsyn till berörda
specialklubbars utställningsprogram.
Fredag 26/5 grupp 1, 8, 10
Lördag 27/5 grupp 2, 3, 4/6, ,5
Söndag 28/5 grupp 7, 9
Fredag 14/7 grupp 1, 8, 10
Lördag 15/7 grupp 2, 3, 4/6, 5
Söndag 16/7 grupp 7, 9
4 oktober godkänt ansökan från Svenska Vinthundklubben Östra avdelning om att låta
domare Nicklas Eriksson döma 89 hundar samt Kjell Lindström döma 81 hundar på
deras utställning i Enköping den 17 oktober 2021.
14 oktober godkänt ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland
om dispens för domare Christina Daniels att döma 85 hundar på deras utställning i
Mjölby den 30 oktober.
4 november godkänt ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om att låta
domare Jan-Erik Ek få döma 84 hundar på deras utställning i Rättvik den 14 november.
b) Ändringar av plats och/eller datum
22 september avslog ansökan från Småland-Ölands Kennelklubb om ytterligare en
utställning 2022.
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1 oktober godkänt ansökan från Fågelhundarnas Arbetsutskott om att byta ort och
datum för Svenska Irländsk Setterklubbens utställning från den 22 april 2022 i
Arvidsjaur till den 25 mars i Färjestaden.
1 oktober godkänt ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om byte av ort
och plats för Chesapeake Bay Retrieverklubben från Solna 22 maj 2022 till Bjuv 30 juli.
4 oktober godkänt ansökan från Svenska Bulldoggklubben om att byta plats för sina
utställningar den 6 och 7 augusti 2022 från Vadstena till Eskilstuna.
5 oktober godkänt ansökan från Svenska Gårds- och Vallhundklubben om att byta ort
för sin utställning den 5 november 2022 från Vårgårda till Alingsås.
12 oktober avslagit ansökan från Svenska Schnauzer Pincherklubben om att byta ort
och datum för sin utställning från den 15 oktober 2022 i Sundsvall till den 5 november
2022 i Värnamo. UtstK anser att byte av både datum och plats med sådant avstånd är
att betrakta som en ny utställning, vilket det är för sent att ansöka om nu.
12 oktober godkänt ansökan från Svenska Vinthundklubben om att byta datum för sin
utställning i Upplands Väsby från den 19 mars till den 27 mars 2022.
12 oktober godkänt ansökan från Svenska Taxklubben om att byta datum för sin
utställning i Piteå från den 29 maj till den 16 juli 2022.
20 oktober godkänt ansökan från Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel om nytt
datum och plats för två utställningar 2022:
·
Från den 29 januari i Upplands Väsby till den 21 maj i Hallstavik.
·
Från den 9 april i Eskilstuna till den 11 september i Falkenberg.
28 oktober godkänt ansökan från Svenska Älghundklubben om att byta plats och
datum för sin utställning i Vårgårda den 21 augusti till Sollebrunn den 7 augusti 2022.
c) Ringsekreterare
På grund av att ringsekreterare inte kommit till utställningen på morgonen gavs den 18
september dispens för en (1) ringsekreterare att tjänstgöra för 25 valpar samt 15
hundar i väntan på att ringsekreterare från annan ring blev klar och kunde ansluta.
Svenska Vinthundklubbens utställning i Tånga Hed 18 september.
30 oktober godkänt ansökan från Svenska Gårds- och Vallhundklubben om att endast
ha en (1) ringsekreterare i en ring med 28 valpar på sin utställning i Alingsås den 7
november. Ringsekreteraren är tillfrågad och har godkänt att tjänstgöra ensam i
ringen.
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d) Övrigt
22 september beslutat att resultat för pudel Callevys Souvenir SE27562/2020 från
Svenska Pudelklubbens utställning i Bjuv den 12 september ska kvarstå.
Hundägare upptäckte på utställningsplatsen att fel hund var anmäld och
uppmärksammade ringsekreterarna på det. Rätt uppgifter angavs på resultatlistan
innan hunden tävlade. UtstK beslut är mot bakgrund av att hundägaren inte ska
drabbas efter att ringsekreterarna har låtit hunden delta, trots att hundägaren själv har
anmält fel hund till utställningen.
§ 129 Nya raser/rasnamn
Information från SKKs registreringsavdelning om att rasen australian stumpy tail cattle
dog nu finns registrerad i SKKs stambok.
UtstK noterade informationen.

§ 130 Information från FCI
a) För kännedom fanns:
- Kalender över internationella mästerskap 2021-2025
- Kalender över internationella utställningar 2021-2023
UtstK noterade informationen.
b) För kännedom fanns cirkulär:
- 46/2021 om nederländsk hundägare som inte får ställa ut i Luxemburg
- 51/2021 om hundägare avstängd från deltagande i alla FCIs verksamheter
UtstK noterade informationen.

§ 131 Övriga frågor
För kännedom fanns som svar på en fråga information från Lotta Bengtsson,
koordinator SKKs museum och bibliotek, om att arbetet med att digitalisera en stor del
av fotografierna från tidningen Hundsport pågår. Ett urval av de äldsta bilderna
publiceras då och då på Facebook och Instagram under namnet
"Tillbakablickstorsdag". Det digitala bildarkivet är tyvärr inte publikt, på grund av bland
annat bildrättigheter.

§ 132 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat
Inga punkter som inte får spridas fanns.

§ 133 Kommande möten
Datum för nästa möte beslutades till den 14 februari 2022.
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§ 134 Mötets avslutande
Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet
Jenny Damgren

Justeras:

Justeras:

Maritha Östlund-Holmsten

Madeleine Bäckman

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.

