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Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté  den 
15 april 2020. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten (ordf), Birgitta Bernhed (vice ordf), 
Kerstin Eklund, Viktoria Engström, Cindy Pettersson och Bo Wiberg 
Anmält förhinder: Madeleine Bäckman 
 
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli 
Protokoll: Jenny Damgren 
 
 
§ 29 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade alla välkomna till detta distansmöte och förklarade mötet 
öppnat. 
 
 
§ 30 Val av justerare  
Bo Wiberg valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 31 Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes enligt det förslag som fanns. 
 
 
§ 32 Föregående protokoll 
För kännedom fanns återkoppling från ett par personer som berördes av kommitténs 
beslut i protokoll 1-2020.  
UtstK tog del av informationen, och med det lades protokollet till handlingarna. 
 
 
§ 33 Övriga protokoll 
a) Centralstyrelsen, CS 
För kännedom fanns protokoll: 
- 2020 från den 19 januari, med protokollsutdrag § 3, om utbildningsbidrag, och § 5 

om ett beslut av UtstK om slutligt inmätt hund  som överklagats till CS. 
- 2-2020 från den 11 mars 
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- 3-2020 från den 26 mars, med protokollsutdrag § 39 om ett beslut av UtstK i ett 

ärende om ändring av utställning som överklagats till CS. 
UtstK noterade informationen. 
 
b) Domarkommittén, DK 
- 1-2020 från den 22 januari 
- 2-2020 från den 18 mars, med protokollsutdrag § 34 c) om förslag på 

omformulering av definitionen av Disqualified, se § 44 c). 
UtstK noterade informationen. 
 
c) Utbildningskommittén, UK, 1-2020 från den 14 februari 
UtstK noterade informationen. 
 
d) Disciplinnämnden, DN 
För kännedom fanns följande beslut från DN: 
- 14-2020 
- 15-2020 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 34 Resultatrapport 
För kännedom fanns ekonomiska rapporter för UtstK till och med mars 2020. 
Rapporten gicks igenom och ekonomiska effekter av restriktionerna för att förhindra 
spridning av Coronaviruset diskuterades. Besparingar i budgeten har genomförts för 
att klara minskade intäkter på grund av inställda utställningar och evenemang. 
 
 
§ 35 Information från ordföranden 
Ordföranden informerade ytterligare om ekonomiska effekter kring situationen med 
Coronaviruset, många klubbar påverkas mycket och måste genomföra besparingar. 
Vidare informerade ordföranden om ett tidigare ärende som hanterats av UtstK och 
resulterat i två nya anmälningar till Disciplinnämnden. 
 
 
§ 36 Information från ledamöterna 
Inga kommentarer fanns. 
 

 

§ 37     Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson presenterade statistik över utställningarna 2019 med bland annat antal 
utställningar och deltagande hundar, utdelade kvalitetspriser samt fördelningen av 
nordiska och utomnordiska domare på länsklubbsutställningar.  
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UtstK konstaterar att rekommendationen om att det på länsklubbsutställningar ska vara 
50 % nordiska domare samt att svenska raser bör dömas av nordiska domare uppfylls av 

de allra flesta länsklubbar, men noterar att ett par länsklubbar ligger högt i andelen 
utomnordiska domare. UtstK beslutade att uppdra till sekreteraren att kontakta de 
berörda klubbarna. 

 
 
§ 38 Information från sekreteraren 
Sekreteraren presenterade en text om hur utställningskritikerna används på olika sätt 
av klubbar, uppfödare och hundägare. 
UtstK beslutade att texten ska sprida i olika kanaler till klubbar och medlemmar, samt 
finnas tillgänglig i Handbok för utställningsansvariga på skk.se. 
 
 
§ 39 Situationen kring Coronaviruset 
Kjell Svensson informerade om att receptionen på SKKs kansli är stängd, men 
verksamheten är igång. Många klubbar hör av sig med frågor kring sin verksamhet. 
 
Ordföranden lyfte frågan om så kallade online-utställningar, och vikten av att det inte 
får finnas någon risk att de ska uppfattas vara riktiga utställningar. Svenska 
utställningsdomare har uppmanats av DK att inte ta på sig såna uppdrag då det kan 
påverka synen på seriositeten för hundutställningar. 
 
De punkter i protokollet som berör effekterna av Coronapandemin samlas nedan. 
- § 43 Utställningsprogram ansökningar/ändringar 

c) Ansökan om ändrad status 2020 Uppsala Läns Kennelklubb 
d) Specialklubbsutställningar 2020 med information om inställda utställningar 

- § 47 Utbildningar 
b) Utbildning av handledare för ringsekreterare 4-5 april 2020 inställd 

- § 48 Ringsekreterarärenden 
a) Generell dispens, förlängd utbildningstid, för ringsekreterare under 
utbildning 

- § 49 Junior Handling, inställda utställningar påverkar Junior Handling 
- § 54 Information från FCI 

a) Information om att WDS är flyttat samt information om internationella 
utställningar 

- § 55 För kännedom, brev till svenska domare från DK 
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§ 40 Bordlagda ärenden 
a) 1-2020 § 15 e) Skrivelse om mätbågar 
Skrivelse från Svenska Spets- och Urhundklubben om att de vill använda mätbågar för 
att mäta rasvarianterna av tysk spets på utställning.  
UtstK är positiva till att använda mätbågar men vill utreda konsekvenser det kan 
innebära, och beslutade att bordlägga frågan. 
 
Utredningen visade att det inte ser ut att finnas några tekniska hinder för att kunna 
införa mätbågar. 
UtstK beslutade att mätbågar ska användas till tysk spets och pomeranian på alla 
officiella utställningar från den 1 januari 2021.  
UtstK uppdrog till Birgitta Bernhed att kontakta specialklubben för att se om de kan 
bistå länsklubbarna med inköp av bågarna. 
 
b) 1-2020 § 19 c) Skrivelse från ringsekreterare som inte fått fullfölja planerad 

tjänstgöring och inte fått ersättning. 
UtstK beslutade att bordlägga ärendet och invänta yttrande från arrangerande klubb.  
 
Inget svar hade inkommit från arrangerande klubb. 
UtstK beslutade att bordlägga ärendet vidare. 
 
 
§ 41 Bestyrelserapporter länsklubbar 
Inga bestyrelserapporter från länsklubbar fanns. 
 
 
§ 42 Bestyrelserapporter specialklubbar 
Leonbergerklubben 23 februari i Vårgårda. 
I bestyrelserapporten fanns en notering om en högljudd dispyt.  
Yttranden från utställare och funktionärer fanns som underlag i ärendet. Av 
underlagen framgår att funktionärernas roller sinsemellan inte varit helt tydliga. 
 
UtstK diskuterade ärendet ingående och påpekar att alla förväntas vara hövliga och 
hålla en god ton mot både andra utställare och funktionärer. 
UtstK beslutade att uppdra till ordföranden att i samråd med ordföranden i 
Domarkommittén, DK, ha ett samtal med den av de inblandade utställarna som är 
utställningsdomare. Detta utifrån att en auktoriserad exteriördomare har en 
framskjuten förtroendepost inom SKK vilket medför ett särskilt ansvar. 
UtstK konstaterar vidare att bestyrelsen har gjort sitt bästa i situationen, men vill 
också påminna klubben om vikten av att i förväg vara tydliga med vad olika uppdrag 
innebär. 
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§ 43 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  
a) Ansökningar specialklubbar 2022 
UtstK gick igenom och godkände utställningsprogrammet för följande klubbar: 
 
Specialklubben för Shih tzu 8 st 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige 4 st 
Svenska Bullmastiffklubben 1 st 
Svenska Dalmatinersällskapet 4 st 
Svenska Lapphundklubben  4 st 
Svenska Shetland Sheepdog Klubben 4 st 
Svenska Taxklubben  41 st 
Svenska Vorstehklubben  14 st 
 
UtstK beslutade att återremittera hela Svenska Dreverklubbens ansökningsprogram då 
det innehöll för många brister.   
 
b) Ansökning om ändringar 
Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel ansökte om att göra flera ändringar i 
sitt utställningsprogram 2021. 
UtstK beslutade att avslå de ansökningar som innebar att byta både plats och datum, 
då det anses som ansökningar om nya utställningar, samt att ha en dubbelutställning 
under sommarmånaderna.  
UtstK beslutade att godkänna ansökan om att byta ort för utställningen den 12 
september 2021 från Eslöv till Falsterbo. 

 
c) Ansökan om ändrad status 2020 
Ansökan från Uppsala Läns kennelklubb om att byta status på sin utställning 12-13 
september 2020 från nationell till internationell. 
Klubben är tvungen att ställa in sin internationella utställning den 30-31 maj i Gimo på 
grund av Coronaviruset. 
UtstK beslutade att godkänna ansökan. 
 
d) Specialklubbsutställningar 2020 
För kännedom fanns listan över specialklubbarnas utställningar under året, med 
information om vilka utställningar som hittills ställts in på grund av situationen kring 
Coronaviruset. 
UtstK noterade informationen. 

 
 
§ 44 Regelrevidering 2022 
a) Allmänna regler 
Förslag på ändringar av Allmänna regler gicks igenom. 
UtstK godkände efter ett par redaktionella tillägg och justeringar förslaget.  
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b) Utställningsregler 
Kommittén gick igenom arbetsgruppens förslag av uppdaterade Särskilda regler för 
utställning, regler för bedömning samt klassindelning och bedömningsordning. 
UtstK godkände efter en del redaktionella tillägg och justeringar förslagen. De 
kommer under våren gå ut till läns- och specialklubbar på remiss. 

 
c) Förslag från DK 
DK hade lämnat ett förslag på att justera definitionen av Disqualified i SKKs 
utställningsregler så att de blir likvärdiga med FCI Show Regulations enligt nedan. 
Regler för bedömning, 21. Kvalitetsbedömning: 
Disqualified (diskvalificerad)  
Ska tilldelas hund som: 
a) är exteriört eller mentalt otypisk för rasen eller har fel som anges som 
diskvalificerande i rasens standard. 
UtstK beslutade enligt förslaget, vilket kommer att ingå i regelrevideringen och börja 
gälla från den 1 januari 2022. 
 
d) Arbetsgruppen för framtidens utställningsverksamhet 
För kännedom fanns minnesanteckningar från arbetsgruppens möte som bordlagts på 
möte 1-2020.  
UtstK beslutade att bordlägga punkten vidare till nästa möte, som förhoppningsvis är 
ett fysiskt möte. 

 
 

§ 45 Policyfrågor/regelfrågor 
a) Slutligt inmätt  
På förekommen anledning diskuterade UtstK frågan om slutlig inmätning för raser som 
har krav på mätning vid varje utställningstillfälle fram till första tillfället efter att 
hunden har uppnått 15 månaders ålder.  
UtstK beslutade att det endast är mätresultat från officiell utställning i Sverige som är 
giltigt för att en hund ska bli slutligt inmätt. 
 
b) Omtypning av ras 
Diskussion kring hur omtypning av hund hanteras. Det gäller raser där det finns olika 
varianter av till exempel hårlag eller öronställning där varianterna tävlar var för sig. För 
flera av dessa raser finns redan regler kring detta, men ett fåtal raser saknar tydliga 
rutiner. 
UtstK beslutade att hänskjuta frågan till regelrevideringen, då den bäst regleras i 
särbestämmelserna. 
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c) Tysk spets och pomeranian 
Fråga om hur storleksbyte mellan tysk spets/kleinspitz och pomeranian ska hanteras 
om rasklubbarna inte har utställning vid samma tillfälle. 
UtstK diskuterade och beslutade att bordlägga frågan för att inhämta yttrande från 
specialklubben. 
 
 
§  46 Utställningsresultat 
a) Svenska Dobermannklubben 
Skrivelse inkommen till UtstK med frågor kring Svenska Dobermannklubbens 
inofficiella utställning. Utställningen genomfördes inte enligt Anvisningar för 
utställningar som inte stambokförs, bland annat delades kvalitetspriser, ck och 
officiella rosetter ut. 
Yttranden från arrangören och tjänstgörande domare fanns. 
 
UtstK ser allvarligt på att klubben inte har följt regelverket, och tolkar det som ett 
försök att kringgå att klubben inte fick arrangera en officiell utställning detta år. 
Vidare påminner UtstK specialklubben att den har det övergripande ansvaret för 
utställningarna, och att specialklubben gärna ska uppmuntra ansvariga i rasklubbarna 
att delta på relevanta utbildningar för utställningsansvariga. 
 
 
§ 47 Utbildningar 
a) Utbildning i programmet Katalog för PC, 29 feb-1 mars 2020  
På utbildningen deltog 14 personer.  
Utvärdering från deltagarna fanns. 
UtstK noterar att det fanns ett stort behov av utbildningen och att de flesta var nöjda 
med den. 
 
b) Utbildning av handledare för ringsekreterare, RIS-H, 4-5 april 2020 
Utbildningen ställdes in på grund av restriktionerna kring Coronaviruset.  
UtstK beslutade att avvakta med att bestämma nytt datum för utbildningen till ett 
senare tillfälle när situationen har stabiliserats. 
 
c) Distansutbildning utställare 
För kännedom fanns filmen om hur det går till på hundutställning. 
 
d) Engelska för ringsekreterare 
Arbetet med de tekniska förändringarna är genomfört och har gått bra.  
UtstK noterade informationen. 
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e) Utbildningar i mätning för ringsekreterare 
Deltagande på kurser för ringsekreterare om hur mätning går till på de olika raserna 
ska hanteras är förenat med vissa kostnader. 
UtstK beslutade att bordlägga beslutet hur kostnaderna ska hanteras. 
 
f) Kommande utbildningar som UtstK ansvarar för 
- Seminarium för domar- och utställningsansvariga i länsklubbar, 24-25 oktober 2020 

Kursen hålls i SKKs lokaler i Rotebro, kursledare är Viktoria Engström och Birgitta 
Bernhed.  
UtstK planerar för att utbildningen ska kunna genomföras, och kommer senare 
presentera ett preliminärt program. 
 

- Eventuell utbildning för finska ringsekreterare som ska tjänstgöra på utställningen i 
Haparanda 2021. Ansvariga är Madeleine Bäckman och Viktoria Engström.  
UtstK beslutade att bordlägga punkten till nästa möte. 
 

- Brush-up för handledare för CUA, CUA-H 
UtstK beslutade att bordlägga beslut om nytt datum och upplägg för kursen till det 
gemensamma mötet med DK 15-16 september. 

 
 
§ 48 Ringsekreterarärenden 
a) Generell dispens för ringsekreterare under utbildning 
UtstK verkställande utskott har beslutat om en generell dispens om förlängd 
utbildningstid motsvarande tiden som utställningar ställs in till följd av Coronaviruset 
för ringsekreterare under utbildning.   

 
b) Ansökan om dispens  
Ansökan om dispens från Malin Wahlström, som är under utbildning, om att endast 
tjänstgöra som inkallande ringsekreterare.  
UtstK beslutade att godkänna ansökan.  
 
c) Brush-up för ringsekreterare 
Skrivelse till UtstK som lyfte frågan om brush-up för ringsekreterare. I Regler och 
riktlinjer för ringsekreterare finns kravet att ringsekreterare ska delta vid en brush-up 
minst vart tredje år, men vad gör ringsekreterare om det inte arrangeras någon brush-
up i sin del av landet? 
UtstK diskuterade frågan och beslutade att uppmana Länsklubbar att arrangera brush-
up för RIS minst vart annat år. Länsklubbarna kan gärna ha samarbeten med varandra. 
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§ 49 Junior handling 
Minnesanteckningar från Handlingkommitténs möte den 12 mars fanns för kännedom. 
Kommittén hade fått skrivelser från flera handlers om att de på grund av inställda 
länsklubbsutställningar missar tillfällen att tävla.  
UtstK har fullt förtroende för att Handlingkommittén har situationen under uppsikt 
och arbetar på bästa sätt för ungdomarna i de beslut de tar. I det fall 
Handlingkommittén beslutar att göra avsteg från reglerna ska de ansöka om det till 
UtstK. 
 
 
§ 50 Inkomna skrivelser  
Reseberättelse från Kent Bråtenholme och Fredrik Gustavsson, June Hundklubb, som 

tilldelats UtstK Funktionärsstipendium hade inkommit.  

UtstK tackade för och godkände redovisningen. Med det betalas stipendiesumman ut. 

 

 

§ 51 Ledamöternas uppdrag 
a) Lista över ledamöternas uppdrag gicks igenom och uppdaterades. 

 

b) Regler och riktlinjer för ringsekreterare 

För genomgång fanns förslag på uppdaterade Regler och riktlinjer för ringsekreterare. 

UtstK beslutade att bordlägga punkten. 

 

 

§ 52 Redovisning av VU-beslut 
a) Dispenser antal hundar/domare och dag 

10 mars beviljat ansökan från Sydskånska Kennelklubben att låta nedanstående 
domare döma utökat antal hundar på deras utställning i Malmö den 28 mars 2020. 
Svein Björnes 82 hundar 
Istvan Csik 82 hundar 
Leni Finne 81 hundar 
På grund av Coronapandemin ställdes utställningen in och dispensen nyttjades inte. 
 

b) Ändringar av plats och/eller datum samt ställa in 

19 februari godkänt ansökan från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar att utöka 
utställningsprogrammet med en utställning för Svensk Bretonklubb den 2 augusti 2020 
i Älvkarleby. 
 
26 februari godkänt ansökan från Svenska Vinthundklubben om att byta ort för 
Whippetklubbens utställning den 23 oktober 2021 från Vingåker till Eskilstuna. 
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9 mars godkänt ansökan från Specialklubben Rhodesian Ridgeback om att byta ort och 

datum för sin utställning från 2021-11-13 i Halmstad till 2021-09-12 i Röstånga. 

 

12 mars godkänt ansökan från Svenska Shetland Sheepdogklubben om att byta datum 
för sin utställning i Eskilstuna från den 21 mars 2020 till söndag den 24 maj 2020. 
 

19 mars godkänt ansökan från Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg att på grund av 

rådande situation kring spridning av coronaviruset flytta sin utställning från Gålö 

Havsbad den 16 maj till Varberg den 2 augusti 2020. 

 

25 mars godkänt ansökan från Svenska Blodhundsklubben att på grund av rådande 
situation kring spridning av coronaviruset flytta sin utställning i Ronneby från den 25 
april till den 19 september 2020. 
 

27 mars godkänt ansökan från Svenska Schnauzer Pincherklubben att på grund av 
rådande situation kring spridning av coronaviruset göra nedanstående ändringar i sitt 
utställningsprogram. 

- 16 maj i Eskilstuna ändras till 28 november i Upplands Väsby 
- 17 maj Eskilstuna ändras till 12 september i Falsterbo 
- 23 maj i Hässleholm ändras till 1 november i Moheda 

 

27 mars godkänt ansökan från Svenska Spets och Urhundklubben att på grund av 

rådande situation kring spridning av coronaviruset byta datum för sin utställning i 

Hässleholm från den 21-22 maj till den 29 augusti. 

 

31 mars godkänt ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben att på grund av 
rådande situation kring spridning av coronaviruset byta datum för sin utställning i 
Visby från den 9 maj till den 28 augusti. 
 
31 mars godkänt ansökan från Fågelhundarnas Arbetsutskott att på grund av rådande 
situation kring spridning av coronaviruset byta datum för sin utställning i Piteå från den 
16 maj till den 14 november 2020. 
 
31 mars godkänt ansökan från Svenska Shetland Sheepdogklubben att på grund av 
rådande situation kring spridning av coronaviruset byta datum för sin utställning i 
Eskilstuna från den 24 maj 2020 till den 16 maj 2021. 
 
1 april godkänt ansökan från Svenska Dvärghundsklubben att på grund av rådande 
situation kring spridning av coronaviruset byta datum för Svenska Griffon Sektionens 
utställning från Norrköping den 5 juni till Vårgårda den 4 oktober 2020. 
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7 april godkänt ansökningarna från Fågelhundarnas Arbetsutskott att på grund av 
rådande situation kring spridning av coronaviruset göra ändringar för nedanstående 
utställningar: 

- Nedre Norra Fågelhundsklubben Östersund, byte av datum från den 24 maj till 
den 7 november 2020. 

- Västsvenska Fågelhundsklubben byta av ort och datum från Skara den 23 maj 
till Varberg den 26 september 2020. 

 
7 april godkänt ansökningarna från Svenska Schnauzer Pincherklubben att på grund av 
rådande situation kring spridning av coronaviruset byta datum för Pinchersektionens 
utställning från Eskilstuna den 16 maj till Sandviken den 5 september 2020. Det 
innebär samtidigt en dispens från den uttalade policyn från CS för två utställningar 
samma dag där rasen kan delta. 
 
c) Ringsekreterare 
16 mars har VU uttalat att de 4 personer som hade obligatorisk närvaro på 
utbildningen av handledare vid ringsekreterarutbildningar (planerad att hållas den 4-5 
april men inställd) för att behålla sin handledarstatus, har dispens att hålla utbildningar 
fram till dess det finns ett nytt utbildningstillfälle. 
 
16 mars har VU uttalat att generell dispens för förlängd utbildningstid, motsvarande 
den tid som utställningar ställs in med anledning av att hindra smittspridning av 
coronaviruset, ges till dem som utbildar sig till ringsekreterare. 
 

2 april avslagit ansökan från Maria Gustafsson om utökad tid för att avsluta 
utbildningen till ringsekreterare. Ansökan ska komma till UtstK innan tiden för 
utbildning är slut. Utöver detta påpekar UtstK att det inte verkar som att elev- och 
aspiranttjänstgöringar under 2019 har prioriterats, varför det inte finns giltiga skäl till 
att förlänga utbildningstiden. 
 

 

§ 53 Nya raser/rasnamn 
Information från FCI om en ny ras, cão de gado transmontano, som hör till grupp 2. 
Rasen är intermistiskt erkänd och får därför inte ta emot CACIB på utställning. 
UtstK noterade informationen. 
 

 

§ 54 Information från FCI 
a) För kännedom fanns: 
- Information om att World Dog Show är flyttat till den 9-12 juli. 
- Information om att FCI kommer godkänna internationella utställningar att hållas 

samma dag nu när Coronapandemin påverkar utställningsprogrammet och flera 
utställningar flyttas fram och får nya datum. 
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- Information från FCI som svar på kommentarer de tagit emot gällande Judges 

Directory och GDPR. 
- Beslut från FCI General Committee från mötet i Zürich den 26-27 februari. 
UtstK noterade informationen. 
 
b) För kännedom fanns cirkulär:  
- 6/2020 Moldaviska kennelklubben meddelar att Iordanova Radmila inte längre är 

avstängd. 
- 8/2020 Turkiska kennelklubben informerar att Ozan Belkis och Adnan Üke är 

avstängda som domare i 4 år. 
- 9/2020 Grekiska kennelklubben informerar att Kiriakos Daikas är avstängd under 5 

år. 
- 11/2020 Makedonska kennelklubben informerar att Metodija Zafirovski är 

avstängd under hela 2020. 
- 12/2020 Finska kennelklubben meddelar att Johan Juslins avstängning avslutas 1 

juli 2021 istället för 31 december 2022. 
- 19/2020 Turkiska kennelklubben informerar om att Ilker Unlu, Evren Morates 

och Fatih Cokcan är avstängda sedan den 5 mars 2020. 
UtstK noterade informationen. 
 

 
§ 55 Övriga frågor 
För kännedom fanns ett brev som gått ut till alla svenska domare från DK. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 56 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
UtstK beslutade att § 42  inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.  
 
 
§ 57 Kommande möten 
UtstK nästa möte är den 2 juni. Följande möte är gemensamt möte med DK den 15-16 
september, och UtstK sista möte för året är den 3 november. 
 
 
§ 58 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för dagens möte och avslutade därmed mötet. 
 
 
 
Vid protokollet     
Jenny Damgren 
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Maritha Östlund-Holmsten  Bo Wiberg 
 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


