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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
(JhK) 2014-11-27, SKKs kansli 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell, ordf, Freddy Kjellström, vice ordf, Willy Gustafsson,  
Conny Jakobsson, Göran Johansson, Tomas Larsson, Henrik Barnekow 
 

Adjungerade: 

Kjell Svensson, Björn Eek 

Anmält förhinder: 

Daniel Ligné, Eliza Kajanus 

Gäst: 

Monica Moberg-Falk, SKKs valberedning 

Protokoll: 

Nina Karlsdotter 
 
 
 
 

§ 72 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Ordförande riktade ett särskilt välkommen till Henrik Barnekow, som återkommit till 
kommittén och till Björn Eek, nyanställd på SKK som sakkunnig i jakt- och 
jakthundsfrågor tillika kommitténs nya sekreterare. 
 

§ 73 Val av justerare 

Tomas Larsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

§ 74 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

SKK/JhK nr 4-2014 

2014-11-27, SKKs kansli 
§ 72 - § 100 
 



  

SKK/JhK nr 4-2014 
2014-11-27, SKKs kansli 

Sida 2/12 
 
 

 
§ 75 Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll, 3-2014, förelåg. Med hänvisning till § 49 rörande 
framtagning av lista över representanter till de regionala viltolycksråden, meddelade 
Björn Eek att han påbörjat detta arbete. Björn meddelade också att han deltagit vid 
nationella rådet där besked lämnades att utredning pågår om hur det från och med 
årsskiftet ska organiseras från länsnivå till regionnivå.  

JhK beslutade att avvakta besked om framtida organisation och att till dess besked 
kommit, avföra ärendet. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 76 Anmälan av VU-beslut 

 Övre Norrlands Taxklubb, ÖNTK, har ansökt om att få avhålla en drevprovs-
domarkonferens i Sävar, Umeå kommun 27-28 september 2014, trots 
löshundsförbud. 
JhK/VU biföll ÖNTKs ansökan. 
 

 Svenska Taxklubben har ansökt om att få avhålla en drevprovsdomarkonferens i 
Häggebäcken, Sala kommun, 27 september 2014, trots löshundsförbud. 
JhK/VU biföll Svenska Taxlubbens ansökan. 
 

 Medlemmen Tina Gidlund har på eget initiativ anmält att hon deltagit i 
viltspårprov 2014-08-19 med hunden Ganjo´s Giro SE22227/2013 trots att 
karenstid efter sedering fortfarande gällde. Medlemmen var vid tillfället inte 
medveten om gällande karenstid. 
JhK/VU fattade beslut att nöja sig med att stryka resultatet då man inte kunnat 
se något uppsåt i det inträffande. 
 

 Fågelhundarnas Arbetsutskott, prov, utställning och resultatkommittén, 
FA/PUR, har ansökt om dispens avseende FAs Jaktprovsregler 2012. 
Ansökan gäller ett försök att vid genomförande av Derby utöka antalet hundar 
som tillåts starta till att omfatta samtliga korrekt anmälda hundar med 1 pris, 
istället för som gällande regelverk stipulerar, genomföra lottning ned till 22 
hundar. 
JhK/VU fattade beslut att bevilja dispens i ett år. Noteras kan att VU inte var 
eniga i beslutet, Hans Anderson anmälde avvikande mening. 
 

JhK beslutade att fastställa VUs beslut. 

 

VUs oenighet i ovanstående ärende har tyvärr lett till att ledamoten Hans Anderson 
avsagt sig alla uppdrag med omedelbar verkan vilket JhK starkt beklagar. Hans 
Andersons skriftliga reservation biläggs. 
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Diskussion fördes rörande den situation som uppstått att VU inte varit eniga i ett av 
sina beslut.  

Konstateras kan att majoritetsbeslut gäller i alla SKKs kommittéer inklusive CS/VU. JhK 
önskade ändå uttala att om VU inte blir ense bör frågan gå vidare till hela kommittén. 

I frågan om eventuellt jäv förtydligade JhK att sådant inte kan hävdas föreligga om inte 
enskild person i kommittén berörs av eller har vinning av beslutet. 

Som huvudprincip var JhK eniga om att man generellt inte ska ge dispens i regelverk 
under tid som de gäller. 

 

JhK beslutade att i framtiden ha ett striktare förhållande till dispenser från gällande 
regelverk, 

att framförhållningen måste vara minst en vecka, gärna 14 dagar, före aktuellt datum 
för dispensen, samt 

att dispensärenden helst ska medges av ett enigt VU alternativt behandlas av hela 
kommittén. 

 

§ 77 Anmälan av per capsulam-beslut 

I följande ärenden, som fanns på dagordningen till JhKs förra sammanträde, har per 
capsulam-beslut fattats. 

 Förelåg av Svenska Terrierklubben/Tysk Jaktterrierklubben framtaget förslag till 
plan för utbildning av domare för anlagsprov på vildsvin i hägn för terrierraser. 
JhK beslutade att godkänna steg 1 i planen. Steg 2 omfattar domarkonferens 
och JhK påminner om att för att få bidrag till domarkonferens ska ansökan vara 
SKK/JhK tillhanda senast 18 månader före konferensens första dag. 
 
Meddelades att Tomas Larsson ersatte Britt-Marie Dornell vid träffen med 
Agusa (steg 1) 

 

 Förelåg skrivelse från Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige, SRRS, 
rörande en hemställan om ett möte med SKK/JhK i syfte att utröna om klubben 
kan komma ifråga för att få statusen jakthundsklubb. 
JhK konstaterade att rasen inte är klassificerad som en arbetande ras av FCI 
men att klubben naturligtvis kan få ha ett möte med representanter från 
kommittén. 
JhK beslutade att uppdra till Britt-Marie Dornell, Hans Anderson och Kjell 
Svensson att bjuda in klubben till ett möte på SKKs kansli. 
 
Meddelades att Kjell Svensson och Björn Eek träffat klubben och bland annat 
förklarat hur regelverk och tillhörighet inom FCI hänger ihop. Det är inte 
aktuellt att SRRS blir en jakthundsklubb. 
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 Förelåg skrivelse från Svenska Jägareförbundet, SJF, med fråga om möjligheten 
att stambokföra SJFs mentaltest hos SKK för att göra dem synliga i SKK 
Hunddata. 
JhK konstaterade att det inte är möjligt att stambokföra ett test hos SKK där 
SKK inte är ansvariga för verksamheten och regelverket. Inom SKK finns 
möjlighet för jakthundar att genomföra både BPH och MH. 

 

JhK beslutade att fastställa per capsulam-besluten. 

 
 

§ 78 Resultatrapporter 

Förelåg resultatrapporter för perioden oktober 2014 vilka föredrogs av ordförande. 
JhK noterade rapporterna varefter de lades till handlingarna. 
 
 

§ 79 Information 

a) Ordförande 
Ordförande har efterfrågat rapport från SÄK rörande framtida regler – SÄK har 
inkommit med rapport i form av medlemsinformation 4/14. 
JhK saknar dock protokollsutdrag från SÄKs styrelsemöte 2014-11-05. 
 
Ordförande hade inte själv möjlighet att närvara men informerade via rapport 
från Elisabeth Kallevig från möte 2014-10-22 med FCIs kommitté för brittiska 
stående fågelhundar. 
 

b) Ledamöterna 
Freddy Kjellström uppmärksammade den riksdagsmotion som Birgitta Ohlsson 
(FP) inlämnat om att förbjuda grytjakt (motion 2014/15:413). 
JhK konstaterade att det är viktigt att följa debatten och att ta fram och 
eventuellt uppdatera alla SKKs tidigare dokument i frågan. 
 
Tomas Larsson rapporterade från Rovdjurscenters årsmöte på Grimsö. 
Huvudfrågan var vargförvaltningen. 
 

c) Tävlingsavdelningen 
Kjell Svensson meddelade att skifte på sekreterarposten i kommittén sker 
fr.o.m. 2014-11-27. Nya ärenden hänvisas till Björn Eek.  

 

d) Adjungerade 
_ _ _ 

e) Sekreteraren 
För kännedom förelåg anmälningsförfarande till tävlingar i Frankrike. 
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§ 80 Ledamöternas uppdrag 

Bil/Teknikgruppen 
Göran Johansson presenterade utkast till policy för motorfordon och tekniska 
hjälpmedel. 

JhK beslutade att ge Göran Johansson i uppdrag att arbeta igenom förslaget i enlighet 
med förda diskussioner. 

 

SKKs policy för jakthundar 
Innehållet i rubricerade dokument diskuterades. 

JhK beslutade att bordlägga frågan och hänskjuta den till utsedd arbetsgrupp att 
bearbeta. 

 

SKKs etikanvisningar för hundanvändning vid jaktprov, träning och i tillämpliga delar 
vid jakt 
Innehållet i rubricerade dokument diskuterades. 

JhK beslutade att bordlägga ärendet för bearbetning i samband med arbetet med SKKs 
policy för jakthundar (se ovan).  

 
 
§ 81 Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS möte 2014-08-20; 

§ 92 Föregående protokoll nr 3-2014; §61 - §47 Nordiska frågor – a) NKU/VD 
och AU-möte 18-19 februari 2014; 
Vid möte den 11-12 juni fick CS presidium mandat att ta slutligt beslut om 
norskägda fågelhundar skulle få delta på svenska jaktprov efter den 1 juli 2014 
med anledning av det uppsagda samarbetsavtalet. 
Förhandlingar mellan parterna pågår varför JhK önskar få utsträckt tid till den 
31 december 2014 innan ett beslut tas. 

 CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
JhK noterade protokollsutdraget. 
 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/FK möte 2014-10-24; 
 § 85 Raser utan klubbtillhörighet; 

Kommittén går igenom listan över raser utan klubbtillhörighet, där petit bleu de 
gascogne tillkom i samband med kommitténs förra möte (se FK nr 4-2014 § 68a) 
Kommittén beslutar att tillfråga JhK om förslag på lämplig specialklubb för 
rasen. 
 
JhK diskuterade problemet med numerärt små raser som är nya i Sverige och 
där det inte finns någon naturlig hemvist för dem i någon befintlig specialklubb 
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samt dilemmat som uppstår när en jakthundsras inte har en specialklubbs-
tillhörighet och därmed inte har rätt att starta på jaktprov. 
Möjligheten att en specialklubb ger en ras rätt att delta på prov utan att ta 
avelsansvaret för rasen diskuterades. Ett exempel på detta är SKF som har 
öppnat för alla stående kontinentala fågelhundsraser som inte har en 
specialklubbstillhörighet att starta på SKFs jaktprov. 
 
JhK beslutade att ge Björn Eek i uppdrag att undersöka vilka erfarenheter SKF 
har dragit av detta upplägg. 
JhK beslutade vidare att uppmana ledamöterna att fundera på eventuella 
hinder och fördelar, samt 
att bordlägga frågan. 

 
 
§ 82 CS protokoll samt DN beslut 
Förelåg CS protokoll nr 4-2014. 
JhK noterade protokollet. 
 
Förelåg disciplinnämndens beslut angående Sören Mulvad Johansen. 
JhK noterade beslutet. 
 
 
§ 83 Provregler  

a) Västsvenska Beagleklubben 
Förelåg hemställan angående nya championatregler – riktat till Svenska 
Beagleklubben. 
Svenska Beagleklubben har beslutat vidarebefordra hemställan till JhK för 
uttalande och beslut. 
JhK beklagade om medlemmar drabbats negativt av regeländring 
beträffande championatsmeritering men beslutade att avslå hemställan om 
avsteg från de nu gällande reglerna. 
 

b) Jaktprovsbestämmelser eftersök rovvilt 
Förelåg förslag från Svenska Schweisshundklubben på jaktprovs-
bestämmelser anlagsprov eftersök rovvilt.  
JhK beslutade att, efter vissa redaktionella justeringar, bifalla förslaget med 
en provperiod som omfattar 1 juli 2015 – 31 december 2016. 
Dock måste det undersökas hos Jordbruksverket huruvida delar av 
citesklassade djur kan användas i provsammanhang.  
JhK beslutade att ge Björn Eek i uppdrag att undersöka detta. 
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§ 84 Vildsvinshägn 

a) Utbildning till bedömare av diplomtester av vildsvinshundar 
Jöns Lennart Andersson har lämnat sina reflektioner efter två personers 
elevtjänstgöringar gällande godkännande att bedöma diplomtester av 
vildsvinshundar.  
 
Jan-Erik Bodell har lämnat sina synpunkter om samma personers lämplighet att 
gå vidare i utbildning till bedömare. 
 
Lars Schepler har lämnat sina synpunkter på både hur en rapport rörande ett 
vildsvinshägn summerats och erfarenhetsläget för ovan berörda personer som 
är under utbildning till bedömare. 
 
JhK beklagade att rapporten rörande vildsvinshägnet blev ofullständig.  
Tomas Larsson meddelade att de synpunkter om förbättringsåtgärder som 
framfördes nu är åtgärdade. 
 
JhK beslutade att berörda personer behöver ytterligare godkänd 
elevtjänstgöring innan kallelse till aspiranttjänstgöring kan ske. 
 

b) Oseriösa vildsvinshägn 
Conny Jakobsson meddelade att han kontaktats om att det finns hägn där 
verksamheten inte sköts bra. Inget av dessa hägn är godkända av SKK. 
 
Björn Eek meddelade att föreskrifterna är olika i länen men fortfarande inom 
lagens ram. 

 Tomas Larsson meddelade att samordning planeras inom Länsstyrelserna. 
 

JhK konstaterade att både Jägareförbundet och SKK har en viktig roll i denna 
övervakning och i sin information till medlemmarna. 

 
 
§ 85 Domarkonferenser 

a) Tysk Jaktterrier klubb 
Förelåg ansökan om bidrag till tvådagars domarkonferens gällande det nya 
provet, anlagsprov på vildsvin i hägn. Datum 2015-03-21–22. 
JhK beslutade att avslå ansökan eftersom ansökan inkommit med för kort 
framförhållning. JhK påminner om att ansökan om bidrag till domarkonferens 
ska vara JhK tillhanda senast 18 månader före konferensens första dag. 
 

b) Svenska Grythundklubben/Svenska Terrierklubben 
Förelåg ansökan om bidrag till domarkonferens för grytprovsdomare.  
Datum 2016-04-02–03. 
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JhK beslutade att bifalla ansökan. Bidraget uppgår till 75 % av kostnaderna 
dock max 75 000 kronor. 
 

c) Fågelhundarnas Arbetsutskott/DURK 
Förelåg ansökan om bidrag till jaktprovsdomarkonferens.  
Datum 2016-10-27–29.  
JhK beslutade att bifalla ansökan. Bidraget uppgår till 75 % av kostnaderna 
dock max 75 000 kronor. 
 

d) Rapport från drevprovsdomarkonferenser för basset, beagle och drever 
Konferenser har avhållits vid sju tillfällen under 2014 och har omfattat totalt 
357 deltagare. 
Upplägg och beskrivning av genomförandena samt ekonomisk redovisning ingår 
i rapporten. 
JhK beslutade att godkänna rapporten samt att utbetala beviljat belopp 75 000 
kronor. 

 
 
§ 86 FCI 
För kännedom förelåg följande handlingar: 

a) Protokoll från möten med kommittéer: Continental Pointers 2014-04-03, 
Retrievers 2014-07-04,   Hounds 2014-09-19,   General committee  
2014-04-09–10  (Cirkulär 55/2014) 

b) Europapokalen: Rapport från Europapokalen samt möte med FCIs kommitté för 
drivande hundar lämnad av Curt-Christer Gustafsson. JhK tackar för rapporten 
och gläds åt de svenska framgångarna. 
Inbjudan till Europapokalen 2015 

c) Cirkulär:  106/2010,  14/2013,  47/2014,  samt 49/2014 där det framgår att 
fr.o.m. 2016-01-01 behövs en översättning av de nationella provreglerna till 
något av FCI språken, för att få arrangera internationella prov med CACIT. 

d) Medlemmar:  FCIs medlemmar British Pointers 
e) Inbjudan/Agenda:  Kallelse/Dagordning Commission for British Pointers  

2014-10-22 
f) Internationella utställningar:  2015  och  2016 

 
JhK noterade handlingarna. 
 
 
§ 87 NKU 
För kännedom förelåg snabbrapport NKU möten 2014-09-24–25 lämnad av Ulf 
Uddman.  
JhK noterade rapporten. 
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§ 88 JhKs externa aktiviteter 

a) Temadagarna Öster Malma 10-11 april 2014 
Tematräffen för jakthundsklubbarna är ett samarrangemang mellan Svenska 
Jägareförbundet och SKK. Diskussioner fördes rörande vilka ämnen som träffen 
skulle kunna ha. Följande föreslogs: 
  *  Jaktproven som avelsutvärdering / Kjell Andersson, Dreverklubben 
  *  Jakthundsdata 
  *  Regelrevideringarna (grupparbete med resp. ansvarig i JhK) 
  *  Jaktlagsstiftningen 
 
JhK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Britt-Marie Dornell, 
Freddy Kjellström, Daniel Ligne och Björn Eek, för att planera programmet. JhK 
ser helst att inbjudan och program går ut till klubbarna före nyår. 
 

b) Jakthundsmässorna Fäviken, Sunne och Elmia 
Förelåg redovisning av kostnaderna för SKKs deltagande vid 2014 års mässor. 
JhK beslutade att ge Freddy Kjellström i uppdrag att ta kontakt med arrangören 
för Sunne-mässan för en diskussion om kostnaderna för 2014 samt 2015. 
 
JhK beslutade att delta vid mässorna på Elmia 2015-05-14–16 och i Fäviken 
2015-07-24–26. Deltagande vid mässan i Sunne 2015-07-31–08-01 beslutas om 
efter kontakt med arrangören rörande kostnaderna.  
 

 
§ 89 Remisser och skrivelser från myndigheter 
Förelåg remiss och underlag från Naturvårdsverket; NV-04787-14 Remiss av förslag till 
ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo. 
 
Förelåg remiss och underlag från Naturvårdsverket; NV-04119-14 Remiss av förslag till 
föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg. 
 
Förelåg remiss och underlag från Jordbruksverket; Dnr 6.7.16-9902/14 Remiss 
avseende Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med 
animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan 
sprida smittsamma sjukdomar till djur. 
 
JhKs remissvar se nästa punkt. 
 
 
§ 90 Remissvar och svar myndigheter 
För kännedom förelåg SKKs svar på remissen NV-04787-14 Remiss av förslag till 
ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo, där det meddelas 
att JhK ansluter sig till Svenska Jägareförbundets svar på remissen.  
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För kännedom förelåg SKKs svar på remissen från Jordbruksverket, Dnr 6.7.16-9902-14  
avseende Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med 
animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan 
sprida smittsamma sjukdomar till djur, där det meddelas att SKK till fullo stöder 
förslaget att slopa tillståndskravet för utfordring av hundar med slaktbiprodukter, 
enligt 21 a§ och att SKK ser mycket positivt på förslaget att slopa tillståndskravet för 
att använda blod av livsmedelskvalitet för eftersöksträning av hund enligt 31 b§. 
 
Beträffande remissen från Naturvårdsverket; NV-04119-14 Remiss av förslag till 
föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg, har inget svar inlämnats. 
 
 
§ 91 Inkomna skrivelser 

a) Fågelhundarnas Arbetsutskott/VU 
För kännedom och eventuell åtgärd förelåg FA/VU beslut om avstängning av 
Michael Fossum samt bakomvarande skriftväxling.  
JhK beslutade att frågan lämnas utan åtgärd.  
 

b) Masterarbete 
För kännedom förelåg en hänvisning till ett masterarbete av Katharina Harmel – 
Träning och examination av jagande hundar i vattenarbete.  
JhK beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna. 
 

c) Svenska Dreverklubben 
För kännedom förelåg meddelande att Svenska Dreverklubben har beslutat att i 
samarbete med Tracker pejl och Jaktjournalen sända Drever-SM och Nordiska 
Mästerskapen 2014 live via webben.  
JhK noterade informationen. 

 
 
§ 92 Regelrevidering 2017 

a) För kännedom förelåg utskick till jakthundsklubbarna ang. regelrevidering 2017. 
 

b) Förelåg förslag till revidering av allmänna regler för utställning, prov och tävling 
att gälla från 1 januari 2017 till 31 december 2021, som inte ingår i den del av 
regelverket som är harmoniserat inom NKU.  
JhK beslutade att ge Kjell Svensson i uppdrag att arbeta igenom förslaget i 
enlighet med dagens diskussioner. 
 

c) Gemensam praxis i samtliga jaktprovsregelverk rörande medlemskap, 
registreringskrav på hunden, domaretiska restriktioner och protest. 
JhK beslutade att bordlägga frågan. 
 

d) Förelåg underlag rörande översyn av championatsregler och särbestämmelser 
samt förteckning över antal faktorer per championatstitel. 



  

SKK/JhK nr 4-2014 
2014-11-27, SKKs kansli 

Sida 11/12 
 
 

 
Kjell Svensson meddelade att han fått CS uppdrag att göra en kartläggning av 
championatsregler och särbestämmelser. 
 

e) Kjell Svensson påpekade att JhK behöver göra en plan hur vi hanterar vårt eget 
arbete med de regler som lyder under JhK. 

 
§ 93 Jakthundsdata 
För kännedom förelåg SKKs brev till klubbarna. 
Svar har inkommit från tretton klubbar.  
JHK beslutade att ge Björn Eek i uppdrag att göra en sammanställning och 
kommunicera ut denna till JhK, samt 
att till arbetsgrupp utse Göran Johansson, Björn Eek och representant/er från 
klubbarna. Arbetsgruppens uppdrag är att med ledning av inkomna svar göra ett 
diskussionsunderlag till tematräffen på Öster Malma. 
 
 
§ 94 Instruktioner för grytträningar och grytprov 
Förelåg rubricerade dokument fastställt av JhK 2004-05-13. 
JhK beslutade att ge Tomas Larsson i uppdrag att tillsammans med Svenska 
Grythundklubben gå igenom dokumentet för eventuell uppdatering. 
 
 
§ 95 Konsekvenser på grund av ledamots avgång 
Omfördelning av Hans Andersons uppdrag inom JhK. 
JhK beslutade att göra följande fördelning av uppdragen:  

a) Ansvarig för revidering av följande regelverk: Viltspår,  
SvSHK Elitspårprov, SKF jaktprov, SvSHK Eftersök  
på vildsvin, SvSHK Praktiskt eftersök  Henrik Barnekow 

b) Arbetsgrupp för översyn av SKKs policy för jakthundar 
inför KF 2015    Henrik Barnekow 

c) Arbetsgrupp för ”Jakthundsdata”  Göran Johansson 
d) Arbetsgrupp fågelutsättningsetik   Britt-Marie Dornell 
e) Hamiltonplakettgruppen   Tomas Larsson 
f) Viltförvaltningsrådet   Björn Eek 
g) Regionalt viltolycksråd Stockholm  Björn Eek 

 
JhK beslutade vidare att som JhKs representant i Nationellt Viltolycksråd utse Björn 
Eek. 
 
 

§ 96 Övriga frågor 
a) Regler för funktionärsstipendium 

Förelåg nu gällande regler.  
JhK beslutade att ge Britt-Marie Dornell i uppdrag att se över dokumentet för 
eventuell justering.  
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b) Interna ärenden 

Diskussion fördes rörande journalistiskt intresse av JhKs interna frågor.  
JhK är överens om att transparensen ska behållas men givetvis går det att 
exkludera vissa specifika frågor. 
 

c) Sveriges Vildnad 
Förelåg för kännedom inbjudan till seminarium ”Synen på etik inom jakt & 
viltförvaltningen”.  Arrangeras av Sveriges Vildnad, datum 2014-12-05. 
 

 
§ 97 Diskussionspunkt 
JhK beslutade, på grund av tidsbrist, att punkten utgår. 
 

§ 98 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats 
och/eller i Nyhetsbrev 

 

JhK beslutade att ingen punkt behöver undantas från offentliggörande innan 
protokollet är justerat. 
 
 
§ 99 Nästa sammanträde 
JhK beslutade om följande mötesdatum 2015: 
29 januari,     9 april,     12 augusti,     19 november 
 
Nästa sammanträde med JhK avhålls 2015-01-29, med start kl. 10:15.  
Plats: SKKs kansli, Möllan.  
 
§ 100 Avslutning 
Ordförande tackade för engagerade diskussioner och avslutade därefter mötet. 
 

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

 
Vid protokollet: 
 
 

Nina Karlsdotter 
 
Justeras: 
 
 
Britt-Marie Dornell Tomas Larsson 


