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Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens, 
Domarkommitté, DK, onsdag 2021-11-03. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Thomas Uneholt (ordf.), Johan Andersson, Marie Gadolin, 
  Eva Liljekvist-Borg, Kjell Lindström, Dodo Sandahl, 
  Anna Uthorn 
 
Adjungerade: Kjell Svensson, SKKs tävlings- och utbildningschef 
  Ulrika Henriksson, SKKs utbildningsavdelning 
 

Protokoll:  Boa Strandberg 

 

§ 88 Mötet öppnas 

Ordföranden hälsade samtliga välkomna. 
 
En tyst minut hölls för honnörsdomare Tore Strandgård samt för honnörsdomare 
Inge E-son Thoor som avlidit. 
 
Mötet förklarades därefter öppnat. 
 

§ 89 Val av justerare 

Johan Andersson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 

§ 90 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 

§ 91 Föregående protokoll 

DKs protokoll 4-2021 godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 92 Resultatrapport 

Resultatrapporten för september 2021 granskades och lades till handlingarna.  
 

§ 93 Kennelfullmäktige 

Ordföranden rapporterade från Kennelfullmäktige, KF, den 23–24 oktober 2021. 
 

§ 94 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. Granskare av domarkompendier inför kommande konferenser 
2024 utsågs tillsammans med kontaktpersoner från arbetsgruppen för stöd till 
domarkonferenser.  
 
Domarkompendiet för staffordshire bullterrier är godkänt och därmed kan bidraget på 
3 000 kronor betalas ut till Svenska Terrierklubben. 
 
Med anledning av att en specialklubb framfört synpunkter angående sen återkoppling 
från DKs granskare påtalade DK vikten av att granskare återkopplar till klubbarna inom 
uppsatt tidsram utan onödiga dröjsmål. 
 

b) Breed-specific education från FCI 
För kännedom fanns dokumentet Breed-specific education för rhodesian ridgeback. 
 

§ 95 Domarfrågor 

a) Bestyrelserapporter 
Till mötet hade följande bestyrelserapporter inkommit: 
 
Uppsala Läns Kennelklubb - Gimo - 11–12 september 2021 
Av bestyrelserapporten framgick information om oklarheter kring  en tjänstgörande 
domare. Yttrande fanns från berörd domare. 
 
DK tog del av bestyrelserapporten samt domarens yttrande och beslutade att initiera 
till ett uppföljningssamtal med berörd domare. Ordföranden samt Eva Liljekvist-Borg 
uppdrogs att kontakta domaren samt hålla i samtalet. 
 
Norra Älvsborgs Kennelklubb - Vänersborg - 17–19 september 2021 
Inga noteringar som behövde hanteras av DK. 
 
Gästriklands Kennelklubb - Sandviken - 18–19 september 2021 
Inga noteringar som behövde hanteras av DK. 
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Svenska Whippetklubben - Vårgårda - 19 september 2021 
Av bestyrelserapporten framgick information om en utställares, tillika 
exteriördomares, uppförande under och efter bedömningen på utställningen. I 
bestyrelserapporten framgick att ringsekreterarna bekräftade det inträffade. 
Yttranden fanns från tjänstgörande domare samt från utställaren. 
 
Marie Gadolin anmälde jäv och lämnade mötet. 
 
DK tog del av bestyrelserapporten samt de två yttrandena och diskuterade ärendet 
ingående. 
DK betonade domarens skyldighet att uppträda respektfullt mot andra domarkollegor 
och ser mycket allvarligt på att berörd domare frångått att följa de domaretiska 
reglerna punkt 8 där det framgår att ”Mot en domarkollega ska en domare alltid 
uppträda korrekt och respektfullt och får inte tala nedsättande om en kollega, även om 
domaren är oense med sin kollega om bedömningen.” 
 
Med anledning av domarens uppträdande samt CS förbehåll att följa upp aktuell 
domare beslutade DK att tilldela domaren en skriftlig varning innebärande ett allvarligt 
påpekande om att gällande regler inte har följts. 
 
Marie Gadolin återkom till mötet. 
 

b) Uppföljningssamtal 
Ordföranden och Eva Liljekvist-Borg informerade om de uppföljningssamtal som nu 
pågår med de preparander som godkändes 2016 och 2018. Samtalen har varit mycket 
uppskattade och viktiga ämnen har tagits upp och diskuterats. 
 

§ 96 Ansökningar 

Följdauktorisation för chart polski 
En ansökan hade inkommit från Carina Ekwall beträffande följdauktorisation för rasen 
chart polski. 
 
DK beslutade att godkänna ansökan. 
 

§ 97 Samsyn och exteriör sundhet 

a) Information från Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS 
För kännedom fanns det utskick från KSS som gått ut den 12 oktober 2021 till SKKs 
exteriördomare angående information om SRD-rapporter och kritiker. 
 

b) Gemensamt möte med AK, DK och KSS 
För kännedom fanns minnesanteckningar från det gemensamma mötet DK haft med 
Avelskommittén, AK, och KSS den 3 september 2021. 
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c) Enkät från Sveriges Lantbruksuniversitet 

Ordföranden informerade om den enkät från Sveriges Lantbruksuniversitet som gått ut 
till olika intressegrupper, bland annat exteriördomare, beträffande frågeställningar 
kring brakycefala raser. 
 

§ 98 Arbetsgrupper 

a) Arbetsgruppen för utveckling av exteriördomarkonferenser samt utveckling av 
distansutbildningar för exteriördomare 

Deltagare i arbetsgruppen är Johan Andersson som sammankallande, 
Eva LiljekvistBorg, Susanne Nilsson samt Pernilla Sandström. 
 
DK diskuterade olika förslag på upplägg av domarkonferenser för att både erfarna och 
nya exteriördomare ska få ut så mycket som möjligt av dessa. Frågan lyftes om 
exteriördomarkonferenserna till viss del kan anpassas så att de domare som är under 
utbildning kan använda konferenserna för sin vidareutveckling. 
 
Vidare lyftes frågan om digitala exteriördomarkonferenser ska kunna räknas till 
elevtjänstgöring men det konstaterades att dessa inte kan jämföras med fysiska 
domarkonferenser. 
 

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. 
 

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 sammanställning av de förslag för 
vidareutbildning av exteriördomare som DK diskuterade vid DK möte 4-2021. 
 
DK diskuterade arbetsgruppens förslag och konstaterade efter några få justeringar att 
dessa behöver prövas innan de kan fastställas.  
 
DK beslutade att gå på arbetsgruppens förslag samt att tillsätta en referensgrupp av 
domare under utbildning för att ta del av sammanställningen och inkomma med 
synpunkter. 
 
Ulrika Henriksson uppdrogs att ta fram ett förslag på tio personer som ska tillfrågas att 
delta i referensgruppen. Arbetsgruppen för vidareutbildning av exteriördomare 
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uppdrogs att hålla i uppföljningen för det fortsatta arbetet tillsammans med 
referensgruppen. 
 
Blanketten för elevtjänstgöring behöver justeras enligt arbetsgruppens förslag och 
Ulrika Henriksson uppdrogs att uppdatera blanketten. 
 
Arbetsgruppen önskade ett förtydligande på den inledande texten till specialklubbarna 
på blanketten Förfrågan till specialklubb för utökning av rasregister och arbetsgruppen 
uppdrogs att se över formuleringen. 
 
Vidare diskuterades att en instruktion för domare som har elev behöver framställas 
och arbetsgruppen uppdrogs att ta fram ett förslag till instruktion. 
 

d) Arbetsgruppen för generella domarkonferensen 
Deltagare i arbetsgruppen är i inledande fas DK/VU samt resurser från kansliet. 
 
Planeringen inför den generella domarkonferensen 2024 har påbörjats och 
Kjell Svensson uppdrogs att kalla arbetsgruppen till ett möte för planering av det 
fortsatta arbetet. 
 

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. 
 

§ 99 Domarutbildning 

a) Gruppallroundutbildning 
För kännedom fanns en lista över av DK godkända ansökningar om att få genomföra 
utbildning till gruppallrounddomare. 
 

b) Ansökan om utbildning till gruppallrounddomare 
En ansökan hade inkommit från Patrik Cederlöf beträffande utbildning som 
gruppallrounddomare för grupp 3. 
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DK tog del av ansökan och konstaterade att de formella kraven för att ansöka om 
gruppallroundutbildning inte uppfylls då domaren saknar erfarenhet av att ha dömt ett 
par av de fem numerärt stora raserna. Vidare noterade DK att det saknades 
information kring om domaren dömt raserna utomlands. 
 
DK beslutade att bordlägga ansökan i väntan på information om domarens 
utlandsuppdrag och ordföranden uppdrogs att ta kontakt med Patrik Cederlöf gällande 
hans ansökan. 
 
DK diskuterade om informationen gällande krav för att få ansöka om 
gruppallroundutbildning är tillräcklig och Ulrika Henriksson uppdrogs att förtydliga i 
broschyren Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare. 
 

c) Ansökan om avbrytande av utbildningsprogram 
En förfrågan hade inkommit från Roland Fors och hans kontaktperson angående att få 
avbryta utbildningsprogrammet som gruppallrounddomare för grupp 1. 
 
DK beslutade att avbryta Roland Fors utbildningsprogram för grupp 1.  
 
DK beslutade att domaren får slutföra de raser han är aspirantkallad på men att han 
behöver tillstyrkan från specialklubben för övriga raser enligt gängse rutin. 
 

d) Allroundutbildning 
För kännedom fanns DV/VUs beslut den 30 september 2021 att auktorisera 
AnnChristin Johansson som gruppallrounddomare för grupp 6. I och med att detta var 
hennes sista rasgrupp i allroundutbildningen föreslår DK/VU till CS att auktorisera 
AnnChristin Johansson som allrounddomare. 
 
För kännedom fanns även information om den utbildnings- och examinationsdag för 
tax som var den 20 september 2021 på SKKs kansli. 
 

e) Resultat domarexamination 
För kännedom fanns resultat från den domarexamination som hölls den 25 september 
2021 på lagotto romagnolo och perro de agua español. 
 

f) Examinatorer och examinatorsteam 
På förekommen anledning lyftes frågan gällande praxis kring examinatorer och 
examinatorsteam. En lista med tidigare uttalanden från DK angående examinatorer 
och examinatorsteam fanns med för information. 
 
DK tog del av de tidigare uttalandena och gjorde några justeringar. 
 
Utifrån diskussionerna och justeringarna beslutade DK att fastställa DK/VUs beslut att 
godkänna en genomförd examination i Njurunda den 9 oktober 2021. 
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g) Regionala domarexaminationer efter 2021 

Frågan lyftes gällande fortsättning av de regionala domarexaminationer som pågått 
under 2020 och 2021. För kännedom fanns de ramar och riktlinjer DK satt upp gällande 
de regionala domarexaminationerna. 
 
DK diskuterade frågan och beslutade att möjligheten till att anordna regionala 
domarexaminationer ska finnas även efter 2021. 
 
DK gick igenom ramarna för de regionala domarexaminationerna och beslutade att 
fastställa dessa efter justeringen att reseersättning till aspiranter återgår till det 
normala.  
 

h) Avslag utökning av rasregister 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om 
att utöka rasregister. 
 
DK noterade informationen. 
 
Vidare fanns en skrivelse från en domare som överklagar ett avslag från en 
specialklubb. 
 
DK tog del av klubbens avslag samt skrivelsen från domaren och konstaterade att det 
fanns oklarheter till avslaget som behövde förtydligas. 
 
Ordföranden och Dodo Sandahl uppdrogs att ta kontakt med specialklubben för att få 
ett förtydligande av klubbens avslag. 
 

i) Exteriörbedömning och vidareutbildning 
Efter beslut från KF den 23–24 oktober 2021 kommer möjligheten att kunna arrangera 
exteriörbedömningar kvarstå även efter pandemin. 
 
DK diskuterade frågan och beslutade att i utbildningssammanhang ska hundar 
bedömda vid exteriörbedömningar räknas in i antalet hundar per ras som domare 
dömt. 
 
DK betonade att inbjudningar till exteriörbedömningar ska tas på lika stort allvar som 
utställningsuppdrag. 
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j) Reseersättning vid examinationer 

En skrivelse hade inkommit gällande reseersättning vid examination på utställning för 
examinatorer som inte är på plats. 
 
DK tog del av skrivelsen och konstaterade att DK har för avsikt att utöka listan över 
godkända examinatorer till minst 20 namn per ras vilket borde innebära att det då blir 
enklare att hitta examinatorer på plats. 
 

k) Vidareutbildning svenska raser 
Arbetet med vidareutbildning av svenska raser pågår och Kjell Lindström och 
Eva Liljekvist-Borg öppnade upp för diskussion kring kriterier för att få frågan till 
möjlighet att vidareutbilda sig på de svenska raserna. 
 
DK diskuterade olika förslag till kriterier och Kjell Lindström och Eva Liljekvist-Borg 
uppdrogs att fortsätta arbetet. 
 

§ 100 Övrig utbildning 

Anatomi- och bedömningskurs riktad till yngre personer 
Ordföranden informerade om den anatomi- och bedömningskurs riktad till yngre 
personer som hölls i helgen. Utbildningen togs emot mycket positivt och DK kommer 
att få tal del av utvärderingarna från deltagarna när de inkommer. 
 
DK beslutade vid DK 2-2020 att deltagarna vid kursen ska få möjlighet att tilldelas en 
mentor för framtida engagemang. Några deltagare har lämnat intresse för detta och 
samtliga ledamöter uppdrogs att se över lämpliga mentorer samt kriterier för dessa 
och redovisa förslagen till DK 1-2022.  
 

§ 101 Redovisning DK/VU 

a) VU-beslut sedan DK 4-2021 den 15 september 2021 
DK beslutade fastställa DK/VUs beslut att: 

- inte skjuta till mer bidrag än högst 100 000 kronor för domarkonferensen för 
tibetanska raser och pudel. 

- auktorisera Ann-Christin Johansson som gruppallrounddomare för grupp 6 
samt att i och med detta föreslå till CS att hon auktoriseras som 
allrounddomare. 

- godkänna Svenska Domarföreningen Nedre Norras raspresentation för 
samojedhund och siberian husky den 14 oktober 2021 att motsvara 
elevtjänstgöring för domare som har tillstyrkan att utbilda sig på respektive ras. 
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b) Redovisning av auktorisationer 

Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring  
 
Martin Adner golden retriever 
 labrador retriever 
 
Johnny Andersson barbet 
 portugisisk vattenhund 
 
Christina Daniels irländsk terrier 
 lakelandterrier 
 
Agneta Doverholt podenco ibicenco, korthårig och strävhårig 
 chart polski 
 magyar agar 
 sloughi 
 
Anette Edlander american akita 
 
Gunnar Furvik collie, korthårig och långhårig 
 
Catharina Hasselgren american hairless terrier 
 irish glen of imaal terrier 
 tenterfield terrier 
 terrier brasileiro 
 silky terrier 
 
Henrik Härling field spaniel 
 
Sjord Jobse tax, samtliga hårlag och storlekar 
 
Camilla Karlsson australian shepherd 
 
Per Lundström shetland sheepdog 
 
Charlotta Mellin australian kelpie 
 schipperke 
 welsh corgi pembroke 
 engelsk setter 
 kleiner münsterländer 
 pointer 
 strävhårig vorsteh 
 cocker spaniel 
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Charlott Sandberg skyeterrier 
 
Gunilla Skallman irish glen of imaal terrier 
 silky terrier 
 skotsk terrier 
 strävhårig foxterrier 
 
Karin Ögren shih tzu 
 
Auktorisationer genom examination 
 
Johnny Andersson tax, samtliga hårlag och storlekar 
 engelsk springer spaniel 
 bracco italiano 
 irländsk röd setter 
 
Gudrun Brunnström lagotto romagnolo 
 perro de agua espanol 
 
Anne-Chaterine Edoff cocker spaniel 
 
Åsa Fröding shar pei 
 
Gunnar Furvik tysk schäferhund, normalhårig och långhårig 
 
Ann-Christin Johansson beagle 
 
Jens Karlsson lagotto romagnolo 
 perro de agua espanol 
 
Charlotta Mellin tax, samtliga hårlag och storlekar 
 golden retriever 
 
Lisa Molin tax, samtliga hårlag och storlekar 
 lagotto romagnolo 
 perro de agua espanol 
 
Johan Sandström norwichterrier 
 yorkshireterrier 
 saluki 
 whippet 
 
Elisabeth Spillman griffon belge, griffon bruxellois, petit brabancon 
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§ 102 Ledamöternas uppdrag 

Lista över ledamöternas uppdrag 
DK gick igenom och reviderade listan över pågående ärenden. 
Till protokollet noteras att följande uppdrag är genomförda: 
 
2-2021 
§ 28 a) Eva Liljekvist-Borg och Johan Andersson fortsätter uppdraget med att se 
 över de eventuella ändringarna i dokumentet Regler och riktlinjer för 
 exteriördomarkonferenser och uppdrogs att till nästa möte inkomma 
 med förslag på uppdatering. 
 
Eva Liljekvist-Borg och Johan Andersson rapporterade att uppdraget är genomfört. 
 
2-2021 
§ 33 c) DK diskuterade de olika förslagen kring vidareutbildning av 
 exteriördomare som inkommit från Arbetsgruppen för vidareutbildning 
 av exteriördomare och lämnade synpunkter. Arbetsgruppen uppdrogs att 
 tillsammans med DKs synpunkter återkomma i frågan. 
 
Uppdraget är genomfört och rapporteras under § 98 c). 
 
3-2021 
§ 52 b) DK/VU uppdrogs att titta vidare på upplägg och innehåll för en digital 
 brush up för exteriördomare. 
 
4-2021 
§ 77 h) 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. 
 
Ordföranden rapporterade att uppdragen avskrivs då DK ser över en annan typ av 
lösning. 
 
3-2021 
§ 55 g) Vidare diskuterades vilka kriterier som ska finnas för att exteriördomare 
 ska få möjlighet att delta vid vidareutbildning av svenska raser. 
 Eva Liljekvist-Borg och Kjell Lindström uppdrogs att titta på kriterier för 
 att sedan med hjälp av underlag från kansliet föreslå lämpliga domare. 
 
Uppdraget är genomfört och rapporteras under § 99 k). 
 
3-2021 
§ 57 Ordföranden gick igenom det förslag som sammanställts till mall för 
 uppföljningssamtal och upplägg diskuterades. 
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 DK beslutade att starta uppföljningssamtalen under sommaren och 
 ordföranden och Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att bli de första från DK att 
 anordna dessa. 
 
Uppdraget är genomfört och rapporteras under § 95 b). 
 
4-2021 
§ 74 a) Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att kontakta Catharina Hasselgren angående 
 hennes ansökan angående gruppallroundauktorisation för grupp 3. 
 
Eva Liljekvist-Borg rapporterade att uppdraget är genomfört. 
 
4-2021 
§ 77 a) 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. 
 
Kjell Lindström rapporterade att uppdraget är genomfört. 
 

§ 103 Information från DK samt kansli 

a) Ordföranden 
- Informerade om nästa möte med NKU/AU som ska hållas i Helsingfors den 

18 november 2021. 
 

b) Ledamöter 
- Inget att rapportera. 

 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
- Inget att rapportera. 

 
d) Sekreteraren 
- Inget att rapportera. 

 
e) Utbildningsavdelningen 
- Informerade om det utskick som gått ut till deltagare av 

ungdomsanatomikursen den 29–31 oktober 2021. 
 

§ 104 Information från FCI samt NKU 

För kännedom fanns följande dokument från Fédération Cynologique Internationale, 
FCI, samt Nordisk Kennel Union, NKU: 
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a) Cirkulär från FCI 
- 44/2021 med information från Rumäniens kennelklubb att Cristina Epuras 

stängts av som internationell exteriördomare från den 8 september 2021 till 
den 7 september 2023. 

- 47/2021 med information från Venezuelas kennelklubb om deras nya 
webbadress. 

 
b) Allmän information från FCI 
- Kalender över internationella utställningar 2021 till 2023. 

 

§ 105 Protokoll samt protokollsutdrag 

a) Utställningskommittén 
För kännedom fanns protokoll från Utställningskommittén, UtstK, möte 4-2021 den 
14–15 september 2021. 
 

b) Kommittén för samsyn och exteriör sundhet 
För kännedom fanns protokoll från Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS, 
möte 4-2021 den 2 september 2021. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte 4-2021: 
 § 68 Samsyn 
I protokollsutdraget tackar KSS de kommittéer som inkommit med svar på KSS 
frågeställning angående hundvälfärd och exteriöra överdrifter.  
 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte 4-2021: 
 § 69 Brakycefali 
 d) Chihuahuas huvudform 
 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 
Protokollsutdrag från KSS möte 4-2021: 
 § 70 Domarfrågor 
 e) Generella domarkonferensen 2024 
 
DK tog del av protokollsutdraget. 
 

c) Utbildningskommittén 
För kännedom fanns protokoll från Utbildningskommittén, UK, möte 4-2021 den 
27 augusti 2021. 
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d) Disciplinnämnden 

För kännedom fanns Disciplinnämnden, DN, beslut 66/2021. 
 
DK tog del av DNs beslut. 
 

e) Arbetsgruppen för standardfrågor 
För kännedom fanns protokoll från Arbetsgruppen för standardfrågor, AG Standard, 
möte 8-2021 den 10 oktober 2021. 
 

f) Kommittén för hundars mentalitet 
För kännedom fanns protokoll från Kommittén för hundars mentalitet, KHM, möte 
12021 den 4 februari 2021 samt KHM möte 2-2021 den 25 maj 2021. 
 

§ 106 Övriga frågor 

Inga inkomna ärenden. 
 

§ 107 Nästa möte 

Datum för kommande möte fastställdes till den 20 januari 2022. 
 

§ 108 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

DK beslutade att § 95 a) samt § 99 b) inte får offentliggöras innan protokollet är 
justerat. 
 

§ 109 Mötet avslutas 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och det förklarades därefter avslutat.  
 
 
 
Justeras: 
 
 
Thomas Uneholt   Johan Andersson 
 
 
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. 


