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§ 64 Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet öppnat.  

 

§ 65  Val av justerare 

 

Anna Uthorn utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 66  Dagordning 

 

Godkände AK föreliggande dagordning efter smärre justeringar. 

 

§ 67  Föregående protokoll nr 2/2010 

 

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 17 mars 2010. 

 

Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna.  

 

 

Ärenden 

 

§ 68  Försvarsmaktens (FM) dispens gällande känd mental status för avelsdjur 

 

Återupptog AK frågan om tidigare dispens från kravet på känd mental status som beviljats för 

FMs avelsdjur vid registrering av valpkull. 

 

Förelåg skrivelse samt protokollsutdrag från SBKs utskottet för Avel och Hälsa. Utskottet har i 

enlighet med överenskommelse med FM beslutat föreslå att FMs avelsdjur vid registrering av 

valpkull ska ha känd mental status, d.v.s. fullständigt genomförd MH i enlighet med de 



registreringsbestämmelser som gäller för samtliga brukshundsraser. Beskrivningen får 

genomföras vid fem (5) fasta banor inom FM, vilka dessa är ska meddelas SBK. Beskrivningen 

får genomföras av FHTEs personal. Tjänstgörande funktionärer ska anges på deltagar-

förteckningarna fr.o.m. 2010-01-01.  

 

  

Beslöt AK i enlighet med förslaget att gälla fr.o.m. 2010-07-01. Beskrivningarna ska redovisas 

till SKK via SBK på samma sätt som övriga MH. 

 

 

§ 69  Förändringar i A.I. verksamheten med anledning av ändrade föreskrifter 
 

Med anledning av Jordbruksverkets ändrade föreskrifter om seminverksamhet med hund och 

katt och därmed sammanhängande uppsägning av avtal med SKK, har olika frågeställningar 

uppkommit om SKKs bestämmelser och rutiner vid artificiell insemination (A.I.).  

 

Konstaterade AK inledningsvis att SKKs avtal med Ann-Sofie Lagerstedt är uppsagt fr.o.m. 

2010-07-01 med anledning av de ändrade föreskrifterna och att en anpassning av AKs 

delegeringsordning därmed bör ske både under AKs arbetsuppgifter och AKs ledamöter. 

 

Diskuterade AK möjligheterna för kommittén att även fortsättningsvis kunna följa 

verksamheten med A.I. Skäl att förändra de etiska normerna för A.I. ansågs inte föreligga. 

Däremot önskade kommittén en årlig rapportering från registreringsavdelningen över antalet 

öppet registrerade A.I. kullar även om AK väl inser bristerna/begränsningarna med en sådan 

redovisning.  

 

Beslöt AK att texten i registreringsbestämmelserna gällande A.I. ska revideras innebärande 

att kravet på att djupfryst sperma ska lagras i av SKK godkänd spermabank upphör. 

Lagringen av djupfryst sperma ska i likhet med all annan A.I. verksamhet ske i enlighet med 

Jordbruksverkets föreskrifter.  Även kravet på att inseminationsrapport ska skickas till SKK 

utgår. Vidare beslöt AK att grundreglernas text om A.I. (punkt 2:6) ska införas som ett 

förtydligande i registreringsbestämmelserna under rubriken A.I.  

 

Uppdrog AK vidare till Petra Waleij att i enlighet med förda diskussioner göra förtydligande 

och nödvändiga förändringar i blanketterna för ansökan om registrering av hund. 

 

 

§ 70  Ansökan om dispens avseende HD-status 

 

Förelåg ansökan från en uppfödare av samojedhund om att i avel få använda en tik trots att 

hon har HD grad C. För uppfödare av samojedhund gäller att det inte är förenligt med SKKs 

Grundregler att i avel använda individ som är behäftad med höftledsdysplasi (hälsoprogram 

nivå 3). 

  

Ansökan har remitterats till SPHK, som i sitt yttrande avstyrkt ansökan.  

På begäran förelåg från en av SKKs avläsande veterinärer yttrande av vilket det framgår att 

tikens HD-status är baserat på grunda höftledsskålar samt en lindrig benpålagring på ena 

lårbenshalsen.  

 

Beslöt AK i enlighet med klubbens yttrande att avslå dispensansökan.  

 



 

§ 71  Överklagande av beslut om att ej få häva avelsspärr 

 

Förelåg skrivelse från ägaren till en tik av rasen staffordshire bullterrier. Ägaren, som själv 

tidigare avelsspärrat tiken med hänvisning till lokal demodex, har ansökt om att få häva 

spärren, men då fått avslag på sin begäran.  

 

Eftersom ny information tillkommit i ärendet beslöt AK att häva spärren. 

 

 

§ 72  Skrivelse ang. PRA 

 

Förelåg skrivelse från en uppfödare med anledning av de uppgifter om möjliga orsaker till 

ögonsjukdomen PRA som lämnats av en representant för Agria på ett årsmöte i en rasklubb. 

  

Konstaterade AK att aktuellt försäkringsbolag kommit med ett tillrättaläggande med 

information om PRA författad av Berit Wallin Håkansson. 

 

Beslöt AK därefter lägga skrivelsen till handlingarna. 

 

  

§ 73  Skrivelse från SPKK 

 

Förelåg skrivelse från SPKK, avtalsansluten rasklubb för prazsky krysarik. Rasen har de 

problem som ofta förknippas med avel i numerärt små populationer; alltför smal avelsbas och 

ökad inavelsgrad. Klubben har i tidigare skrivelse till SKK (AK nr 4/2008) begärt hjälp med 

att få möjliga avelshundar inmönstrade i den tjeckiska stamboken. AK uppdrog då till Ulf 

Uddman att tillskriva den tjeckiska kennelklubben med en förfrågan om ”hur inmönstring av i 

Sverige boende hundar av rasen prazsky krysarik kan ske”. 

 

Konstaterade AK att rasklubben tagit sig an problemet mycket ambitiöst och bifogat ett 

utmärkt underlag till sin skrivelse. 

 

AK beklagar att det uppdrag som Ulf Uddman fått av AK inte har utförts och påminner 

återigen om att kontakt ska tas med den tjeckiska kennelklubben i denna fråga.  

 

Med anledning av i skrivelsen angivna krav från den tjeckiska rasklubben att SPKK ska följa 

landets regelverk och att endast särskilt avelsgodkända hundar ska få användas i aveln beslöt 

AK uttala följande: 

 

SPKK är en till SKK avtalsansluten rasklubb och har därmed att följa SKKs stadgar, och 

bestämmelser. Någon möjlighet för SPKK att genom ”avelsgodkännande” besluta om vilka 

enskilda hundar som får användas i avel finns därigenom inte. Selektiv registrering av valpar 

är inte heller förenligt med SKKs bestämmelser. Samtliga i en kull födda valpar ska 

registreras i SKKs stambok.  

 

Vidare beslöt AK uppdra till avelssekretariatet att snarast kalla klubben till ett möte för att 

diskutera de svårigheter som är förknippade med inmönstring av icke svensk ras som 

fortfarande är under uppbyggnad i hemlandet, men också om vilka möjligheter som ev. kan 

finnas till en förbättring av situationen. 



 

 

§ 74  Ansökan från SÄK om att stamboken för svensk vit älghund ska stängas 

 

Förelåg skrivelse från Svenska Älghundklubben (SÄK) med anhållan om att stamboken för 

svensk vit älghund ska stängas. Till sin skrivelse har protokollsutdrag samt utvärdering och 

lägesrapport bifogats. 

 

Beslut har funnits om stor öppenhet för dispensgivning från gällande registrerings-

bestämmelser och eventuella behov av inkorsning av jämt- eller gråhund.  Beslutet gällde 

fram till 2003-12-31 då utvärdering skulle ske av rasens utveckling och förutsättningar. 

Utvärderingstiden förlängdes dock till 2009-12-31. 

 

Klubbens underlag liksom för- och nackdelar med en ”öppen stambok” och hur uppfödare 

utnyttjar denna möjlighet diskuterades ingående. 

 

Beslöt AK tillmötesgå klubbens önskemål, men i enlighet med gällande praxis stängs 

stamboken för svensk vit älghund först fr.o.m. 2011-01-01. Samma bestämmelser om 

dispensregistrering gäller därmed för svensk vit älghund som för övriga raser med stängd 

stambok.  

 

 

§ 75  AKs delegeringsordning 

 

Förelåg slutlig version av AKs delegeringsordning. 

 

Konstaterade AK att vissa justeringar bör göras med anledning av Jordbruksverkets nya 

föreskrifter för A.I. (se § 69).  

 

Vidare förelåg brev från SKKs hedersmedlem och tidigare ledamoten av AK, Märta Ericson, 

där hon avsäger sig sin roll som AKs ”senior adviser”. 

 

Märta Ericsons önskan måste givetvis accepteras av AK. Märta Ericsons insats som senior 

adviser och inte minst som ledamot i RAS-handledargruppen, har varit betydelsefull. Vid 

flera tillfällen har hon inför viktiga beslut i AK varit en oumbärlig länk till tidigare 

diskussioner i kommittén. AK framför sitt stora tack.  

 

 

§ 76  Etiska riktlinjer för SKK 

 

För diskussion förelåg ett förslag till etiska riktlinjer för SKK. 

 

Förslaget är framtaget av Helena Rosenberg och Åsa Lindholm på uppdrag av SKKs VD och 

som en följd av arbetet i pågående Djurskyddsutredning. Förslaget är en sammanfattning av 

flera viktiga dokument inom SKK och tänkt att vara allmänt hållet och lättfattligt. När ett 

slutligt förslag finns bör det remitteras till alla läns- och specialklubbar.  

 

AK konstaterade att omvärldens uppmärksamhet på hundar i samhället och SKKs inställning 

i olika hundrelaterade frågor kräver att etiska riktlinjer finns för organisationen. 

 



Beslöt AK att förslaget ska återupptas för vidare diskussion vid nästa möte. 

 

 

§ 77 Policy avseende kastration  

 

Ärendet har väckts med anledning av den alltmer aggressiva marknadsföringen av kastrering 

som ett sätt att komma tillrätta med diverse skiftande hundproblem och att avelssekretariatet 

fått förfrågan om SKKs ståndpunkt i fråga om kastration. 

 

Som underlag för AKs diskussion fanns ett reklamerbjudande med värdecheck gällande 

kastration som skickats till hundägare från ett av landets största djursjukhus.  

 

Ärendet föranledde en ingående diskussion och AK kunde konstatera 

 

 att de fördelar med kastrering som anges alltför ofta saknar grund i vetenskaplig 

forskning samtidigt som information om nackdelar med kastrering sällan förs fram  

 

 att kastration som sker utan klinisk symptom på sjukdom, är ett ingrepp på en frisk 

hund och därför kan uppfattas som oetiskt 

 

 att generellt bör beteendeförändringar ske genom avelsarbete inte genom kastration 

 

 att en trend med rutinmässig kastration av friska hundar på sikt kan få konsekvenser 

för möjligheten till korrekta avelsutvärderingar och dessutom ytterligare bidra till en 

minskad avelsbas hos de numerärt små raserna. 

 

Med hänvisning till ovanstående beslöt AK anhålla om att CS tillskriver Sveriges 

Veterinärförbund om farhågorna med en rutinmässig kastration av hundar. 

 

Vidare beslöt AK uppdra åt Åsa Lindholm att skriva en saklig och informativ artikel om 

kastration, som kan distribueras till special- och rasklubbar för vidare publicering i 

klubbtidningar och på hemsidorna. 

 

Beslöt AK utse en arbetsgrupp bestående av Britt-Marie Dornell, Elisabeth Rhodin, Åsa 

Lindholm samt Helena Rosenberg med uppdrag att utarbeta ett förslag till policyuttalande 

från AK avseende kastration. 

 

 

Hälsoprogram 

 

§ 78  Riktlinjer och krav för hälsoprogram 

 

Förelåg förslag från avelssekretariatet till en informationstext med riktlinjer och krav för 

hälsoprogram. Förslaget har tagits fram som hjälp för special- och rasklubbar som överväger 

att hos SKK ansöka om officiellt hälsoprogram. 

 

Beslöt AK att förslaget efter smärre redaktionella ändringar ska skickas ut till samtliga 

special- och rasklubbar inom organisationen. 

 

 



Konferensbidrag 

 

§79  Ansökan från SSUK 

 

Förelåg ansökan från Svenska Spets- och Urhundklubben om bidrag för avelskonferens 2010-

11-13 i Nyköping. 

 

Beslöt AK att bifalla ansökan med för senare utbetalning enligt gällande regler. 

 

 

RAS 

 

§ 80  RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställan  

 

Inlämnade för granskning  

● bluetick coonhound, förenklad RAS 

● mastino napoletano, Britt-Marie Dornell, Åke Hedhammar, Karin Drotz 

● petit bleu de gascogne, förenklad RAS 

● rysk europeisk lajka, förenklad RAS 

 

Inlämnad för revidering  

● borzoi, Monica Henriksson 

● norfolk terrier, Elisabeth Rhodin 

● parson russell terrier, Anna Uthorn 
 

Anmälda för fastställan 

● borzoi, Monica Henriksson   

● bluetick coonhound, förenklad RAS 

● mastino napoletano, Britt-Marie Dornell, Åke Hedhammar, Karin Drotz 

● petit bleu de gascogne, förenklad RAS 

● prazsky krysarik, Anna Uthorn  

● rysk europeisk lajka, förenklad RAS 

● west highland white terrier, Elisabeth Rhodin, Maija-Leena Eloranta 

 

 

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag. 

 

 

Forskningsfonder 

 

§ 81  SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond 
 

Förelåg för kännedom protokollsutdrag från KHMs möte 2010-04-08.  

 

KHM föreslår CS att medel ur SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond dels tilldelas ett 

pilotprojekt avseende mentalindex dels avsätts för att möjliggöra mentalbeskrivning av 

hundar som tillhör SBHKs raser, huvudsakligen ovtjarkor. 

 

Noterade AK protokollsutdraget. Informerade ordförande om att CS vid sitt senaste möte 

bifallit KHMs förslag. 



 

 

Veterinära dispenser 

 

§ 82  Dispensansökningar från krav på specialistkompetens i hundens och 

kattens sjukdomar 

 

Förelåg ansökan från Sonja och Ryan von Egmond, holländska veterinärer verksamma i 

Sverige, om dispens från krav på specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar för att 

utfärda hjärtintyg och patellaintyg. 

 

Beslöt AK bordlägga ärendet i avvaktan på yttrande från SKKs veterinärmedicinske expert.  

 

 

§ 83  Information 

 

Genom Helena Rosenberg rapporterade Berit Wallin Håkansson att hon fullföljt sina 

uppdrag från föregående AK- möte. SRRK kommer att publicera en klargörande artikel av 

Thomas Åkervall i klubbtidningen och på klubbens kommande uppfödarmöte kommer Berit 

Wallin Håkansson att föreläsa och då ha möjlighet att lämna ytterligare information om 

lämpliga avelsrekommendationer vid ögondiagnoser från såväl ögonspegling som DNA-

tester.  

Vad gäller king charles spaniel kommer rasklubben att arbeta vidare med frågeställningarna 

kring de aktuella ögondiagnoserna i samarbete med Berit Wallin Håkansson. 

Dvärgschnauzerringen har erhållit ett skriftligt svar. Klubben bevakar utvecklingen och de 

avelsrekommendationer, som redan idag finns är tillfylles. 

 

Ulla-Britt Karlmann 

Rapporterade om att den arbetsgrupp som fått uppdraget att utforma förslag till 

Forskningsprogram för Agrias och SKKs Forskningsfond haft sitt första möte. 

 

Rapporterade från Svenska Ögonpanelens möte där Berit Wallin Håkansson presenterade 

förslag till nytt ögonprotokoll som till sitt innehåll i stort är färdigt, men där layout arbete 

kvarstår . Förslaget till ögonprotokoll mottogs mycket positivt av mötet. 

Beslöt AK med anledning av rapporten att förslaget till nytt ögonprotokoll ska föras upp på 

dagordning till AKs nästa möte i september. 

 

Karin Drotz 

Rapporterade att den första Temautbildningen för avelsråd nu genomförts. 

Temautbildningarna ersätter de tidigare steg-2 utbildningarna och årets tema var 

molekylärgenetik och DNA-test. Alla som genomgått grundutbildning för avelsråd (steg 1) 

har möjlighet att delta vid temautbildningarna. Avelssekretariatet genomförde utbildningen 

tillsammans med Tomas Bergström från SLU. Nästa Temautbildning planeras till april 2011.  

 

Rapporterade från Grundutbildning för avelsråd i jakthundklubbar. Kursen hölls för andra 

gången på Jägareförbundets kursgård Öster Malma. Utvärderingar från kursdeltagarna visar 

att inriktningen mot jakthundklubbar är uppskattad. Nästa utbildning för avelsråd i 

jakthundklubbar planeras till våren 2012. 

 



Rapporterade från telefonmöte med representanter för Shar Pei Klubben angående ”projekt 

ögonstatus”. Mötet diskuterade bl.a. de frågeställningar som klubben presenterat angående 

projektplanen. 

 

Rapporterade från telefonmöte med Dogo Argentino Klubben. Mötet diskuterade kommande 

revidering av RAS. 

 

Rapporterade från möte i samverkansgruppen mellan Veterinärförbundet, Jordbruksverket, 

SLU och SKK där arbetet med rashundars hälsa diskuteras och följs upp. Vid mötet 

redogjordes bl.a. för arbetet med de Särskilda Rasspecifika Domaranvisningarna (SRD) och 

de olika projekt angående hälsa som pågår beträffande engelsk bulldogg (trakealvidd), shar 

pei (ögon) och schäfer (rörelsestörning/ryggproblem). 

 

Rapporterade från möte med Svenska Brukshundklubbens (SBK) rasklubbar, i samband med 

SBKs kongress 2010, angående RAS-arbetet i klubbarna. 

 

Informerade om att Åsa Lindholms artikel ”Min hane – en avelshund? om hanhundsägarens 

ansvar”, nu kan användas av ras- och specialklubbar i klubbtidningar och på webbsidor. 

Information har gått ut via e-post till klubbarna och många har redan anmält att de tänker 

publicera artikeln. 

 

Elisabeth Rhodin 

Informerade om sin medverkan vid uppfödarutbildning anordnad av Södermanlands 

Kennelklubb. 

Noterade AK att ett längre referat av föreläsningen återfinns i HS nr 5/2010. 

 

Åsa Lindholm 

Informerade om att ett möte hållits med representanter från AK, UKK och SKKs kansli 

gällande kennelkonsulentverksamheten. Mötet diskuterade bland annat vilken information 

kennelkonsulenter bör känna till gällande avel samt en del allmänna frågor som berör båda 

kommittéerna. Information gavs om att UKK planerar fortbildning för kennelkonsulenterna 

främst gällande juridik, avtal och konflikthantering. För att kommittéerna ska få ökad insyn 

och förståelse för varandras arbete föreslås att resp. kommitté utser en representant att delta på 

den andra kommitténs möte. Representanten behöver inte vara densamma vid varje möte. 

Noterade AK informationen och utsåg därefter Elisabeth Rhodin att delta på UKKs första 

möte i höst.  

 

Helena Rosenberg 
Informerade om att Tjänstehundsutredningens betänkande är klart och att det inom kort 

förväntas gå ut på remiss. Utredaren föreslår bl.a. att ett statligt tjänstehundsråd ska inrättas. 

Rådet ska med rådgivande och stödjande verksamhet främja en väl fungerande marknad för 

statliga myndigheters behov av tjänstehundar. Rådet föreslås bli placerat hos SKK och 

finansieras via statsbudgeten, inledningsvis med 5 miljoner kronor per år.  

 

Rapporterade att ett första delmål nu är nått i det pilotprojekt som startades 2005 inom 

engelsk bulldogg för att komma till rätta med rasens andningssvårigheter. Drygt 50 hundar 

har röntgats och Kerstin Hansson vid Sveriges lantbruksuniversitet kommer att sammanställa 

materialet för att se om några slutsatser kan dras. Projektet har tagit längre tid än planerat 

varför den tidigare beslutade projekttiden bör förlängas.  



Noterade AK informationen och gav sitt stöd till att projekttiden kan förlängas i samråd med 

Kerstin Hansson och Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg.  

 

Rapporterade från DNA-gruppens senaste möte. På mötet diskuterades behovet av riktad 

information till såväl hundägare som klubbar gällande för- och nackdelar med DNA-test samt 

tolkning av resultaten från olika test. Dialogen med hundägare och klubbar är viktigt då det 

finns många olika frågeställningar och utvecklingen går snabbt. DNA-gruppen beslutade 

därför att föreslå SKKs Avelskommitté att Berit Wallin Håkansson uppdras att skriva en kort 

information gällande DNA-test som kan publiceras på klubbars webbplatser och i deras 

tidningar.  

Beslöt AK att bifalla förslaget. 

 

Britt-Marie Dornell  

Rapporterade från senaste mötet i FCIs Breeding Commission. Diskussionerna under mötet 

var mycket konstruktiva och det finns anledning att med tillförsikt se fram emot det vidare 

arbetet i kommittén.  

 

 

Protokoll 

 

§ 84 Protokollsutdrag CS nr 2/2010 

 

Förelåg protokollsutdrag från CS nr 2/2010 

 

Noterade AK protokollsutdragen och konstaterade med anledning av CS § 35/2010 att det 

arbetet som bedrivs av kommittén är uppbyggt kring tanken att det är genom information och 

utbildning av funktionärer och uppfödare som en positiv utveckling av avelsarbetet kan ske. 

Detaljreglering av avelsarbetet genom föreskrifter ser AK som steg tillbaka i utvecklingen.  

 

Beslöt AK att bjuda in SKKs chefsjurist till kommande möte, då AK inte anser sig ha den 

speciella kompetens som behövs för att utforma sådana bindande föreskrifter att de kan utgöra 

underlag för DNs arbete. 

 

Lades protokollsutdragen därefter till handlingarna. 

 

 

§ 85  Protokoll övriga kommittéer  

 

Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll. 

 

Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna. 

  

 

§ 86 FCI 

 

Förelåg följande dokument; 

a) International Breeding Rules of the FCI – fastställda feb. 2010 

b) FCI International Breeding Strategies - fastställda feb. 2010 

c) Circular 26/2010 – omregistrering av AKC/CKC registrerade manchester terrier (toy 

variant) till english toy terrier 



 

Noterade AK FCI-dokumenten och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 87 Pågående ärenden 

  

Förelåg förteckning över pågående ärenden. 

 

AK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 

 

 

§ 88 Kopior för kännedom 

 

Förelåg följande kopior för kännedom: 

a) Svar från Berit Wallin Håkanssons till rasklubben ang. PRA-situationen hos 

dvärgschnanauzer 

b) Mail från FCI till CMKU ang. russkaya tsvetnaya bolonka och inkorsning av 

bolognese 

c) Skrivelse till SCKCS ang. hälsoprogrammet för hjärta 

d) Information från Kristina Narfström ang. näthinnesjukdom hos flatcoated retriever 

e) Skrivelse till FCI från Svenska Mastino Napoletanoklubben 

f) Följebrev ”Kursdeltagare vid Temautbildning för avelsråd” 

g) Utvärdering Kurs för avelsråd, Steg1-kurs för jakthundklubbar 24-25 april 2010. 

 

Noterade AK dokumenten och lade dem därefter till handlingarna. 

 

 

Övriga frågor 

 

§ 89  Hälsoenkäter 

 

Maija-Leena Eloranta informerade om sitt arbete kring hälsoenkäter och föreslår att en 

lathund utformas, som hjälp i klubbarnas RAS-arbete. Lathunden ska omfatta information om 

lämplig utformning av enkäter, men också om sammanställning och bearbetning av enkätsvar. 

 

Beslöt AK att hälsoenkäter ska ingå som en programpunkt under avelskonferensen 2011.  

 

Uppdrog AK till Maija-Leena Eloranta, Kjell Andersson samt Sofia Malm att arbeta vidare 

med ”lathund för hälsoenkäter” och utformningen av programpunkten.  

 

 

§ 90 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan 

protokollet är justerat. 

 

Beslöt AK att § 71 faller under denna punkt. 

 

 

§ 91  Mötet avslutas 
 

Nästa möte är 2010-09-15. 



 

___________________________________________________________________________ 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock 

bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Ulla-Britt Karlmann 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Britt-Marie Dornell  Anna Uthorn 

Ordförande   Justerare  

 

 


