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SKK/AK nr 5/2010 

2010-11-17 

§ 127-§ 154 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 

17 november 2010 

 

 

Närvarande:  

 

Ledamöter: Britt-Marie Dornell (ordf.), Elisabeth Rhodin, Anna Uthorn 

  

Adjungerade: Karin Drotz, Åke Hedhammar (fr.o.m. § 138), Åsa Lindholm, Sofia Malm, 

Helena Rosenberg, Ulf Uddman, Petra Waleij, Berit Wallin Håkansson (t.o.m. § 135) 

 

Inbjudna: Ann-Charlotte Hillberger från UKK 

 

Anmält förhinder: Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Monica Henriksson  

 

Vid protokollet: Ulla-Britt Karlmann 

 

 

 

 

 

§ 127 Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet öppnat.  

 

§ 128  Val av justerare 

 

Elisabeth Rhodin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 129 Dagordning 

 

Dagordningen godkändes efter vissa justeringar av ordningsföljden. 

 

§ 130  Föregående protokoll nr 4/2010 

 

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 15 september 2010. 

 

Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna.  

 

 

§ 131 Ansökan om dispens att få använda HD-belastat avelsdjur 

 

Förelåg skrivelse med ansökan om dispens att i avel få använda hanhund av rasen australian 

kelpie med HD grad C. Rasen har hälsoprogram på nivå 3 avseende HD. 
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Yttrande från specialklubben har begärts in. Klubben har anhållit om anstånd med hänvisning 

till att extra tid behövs för intern remittering. 

 

Beslöt AK bordlägga ärendet till nästa möte.  

 

 

§ 132 Skrivelse ang. avelshund med kataraktdiagnos 

  

Förelåg skrivelse från Svenska Specialklubben för Tibetansk Spaniel (SSTS) ang. avel på 

hund, som i SKKs veterinärdataregister har divergerande kataraktdiagnoser.  

 

Redovisade sekreteraren ögonprotokollen för aktuell hund. Hunden har under perioden 2007-

05-15 tom 2010-09-07 ögonlysts vid 5 tillfällen. Vid samtliga tillfällen har hunden erhållit 

katarakt diagnos, vilken bedömts som icke ärftlig vid 3 tillfällen. Vid 2 av tillfällena har 

ögonveterinären angivit att ärftligheten ej kan bedömas. Ingen av veterinärerna har dock 

bedömt hundens katarakt som ärftlig. 

 

Konstaterade AK att SKKs öppna register, där alla undersökningsresultat redovisas, inte 

bara friande, är ett värdefullt verktyg för rasklubbar och uppfödare i deras arbete för friskare 

hundar. Stora krav ställs dock vid tolkningen av innehållet i SKKs veterinärdataregister, som 

inte alltid ger hela bilden utan ofta måste kompletteras med annan information för att undvika 

att felaktiga slutsatser dras.  

 

Konstaterade AK vidare att senaste undersökningsresultatet är det som gäller vid registrering 

av valpkull. För hund som utifrån SKKs hälsoprogram åsatts avelsspärr kvarstår dock denna, 

oavsett ev. nya friande resultat, tills dess SKK ev. beslutar annat. Regler för överklagande av  

de olika underökningsresultat som SKK registrerar återfinns i SKKs Avelshäfte. 

 

Beslöt AK uppdra åt Berit Wallin Håkansson att i övrigt besvara klubbens skrivelse. 

 

 

§ 133  Skrivelse ang. tillägg till avelsrekommendation 

 

Förelåg skrivelse från Svenska Leonbergerklubben (SLBK) där klubben önskar AKs 

uppfattning om det tillägg som klubben har för avsikt att införa i sina avelsrekommendationer 

avseende ögon.  

 

Konstaterade AK att vissa ärftliga ögonförändringar är diskvalificerande ur avelssynpunkt 

och även kan påverka aveln på vissa släktingar. Detta gäller vid ögonsjukdom som leder till 

blindhet och/eller smärta. Vid andra symtom kan hunden användas i avel med vissa 

restriktioner, vilka dessa ska vara avgör special- och rasklubb. Främre Y-sömskatarakt anses 

t.ex. inte vara något avelshinder, men parning med fri individ brukar rekommenderas av 

klubbarna. Denna rätt för klubbar att själva besluta om lämpliga avelsrekommendationer för 

sina raser bör värnas om och inte överföras på t.ex. undersökande veterinär.  

 

Beslöt AK uppdra åt Karin Drotz att föra diskussioner med klubben ang. ev. tillägg i RAS för 

leonberger. 
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§ 134 Skrivelse ang. divergerande ögondiagnoser 

 

Förelåg skrivelse från Svenska Shetland Sheepdogklubben (SSSK) med ett antal frågor 

föranledda av att en hund efter ERG-underssökning erhållit diagnosen PRA för att vid senare 

ögonundersökning erhålla diagnosen öga ua. 

 

Redogjorde sekreteraren för de rutiner som kansliet normalt använder när hund med 

konstaterad PRA vid en senare ögonundersökning erhåller divergerande diagnos. I ett sådant 

fall sker ett överklagande från SKK, som tillskriver hundägaren och i enlighet med 

regelverket begär att en ny undersökning görs av en ECVO-diplomerad ögonveterinär.  I 

aktuellt fall var detta inte tillämpbart eftersom hunden redan ögonundersökts av tre ECVO-

diplomerade veterinärer. 

 

Konstaterade AK att för de raser, som har hälsoprogram på nivå 3 avseende PRA, gäller att 

den avelsspärr som åsätts PRA-hunden själv, PRA-hundens föräldrar samt PRA-hundens ev. 

redan producerad avkomma alltid kvarstår, även om hunden får en ny divergerande 

ögondiagnos. Endast i det fall ett överklagande sker och hunden då bedöms inte ha PRA lyfts 

avelsspärrarna på samtliga berörda hundar.   

 

Beslöt AK uppdra åt Berit Wallin Håkansson att i övrigt besvara skrivelsen från SSSK. 

 

 

§ 135 Anhållan om inmönstring av prazsky krysarik 

 

Förelåg skrivelse och protokollsutdrag från Svenska Prazsky Krysarik Klubben (SPKK) med 

förnyad anhållan om inmönstring (se § 73 AK 3/2010). 

 

SPKK har till sina skrivelser bifogat utmärkta underlag, som visar att rasen brottas med de 

olika problem som förknippas med avel i numerärt små populationer. Avelssekretariatet har 

också haft möte med SPKK där behovet av inmönstring diskuterades.  

 

Beslöt AK bifalla klubbens ansökan. Inmönstringen får arrangeras vid 2-3 tillfällen under 

2011. Inmönstringen ska ske i samråd med SKKs kansli och i enlighet med gällande praxis. 

Eftersom inmönstrade individer ej registreras med härstamning vill AK understryka vikten av 

att klubben upprätthåller kunskapen om inmönstrade hundars härstamning. AK emotser  

2012-01-31 klubbens utvärdering av inmönstringarna.  

 

 

§ 136 Bindande föreskrifter (uttolkningar) till SKKs Grundregler punkt 2 

 

Katarina Sundberg, tidigare chef för SKKs juridiska avdelning, fick vid föregående möte  

(§ 96 AK 4/2010) AKs uppdrag att utifrån den tidigare utarbetade vägledning vid uttolkning av 

Grundreglerna, utforma förslag till föreskrifter till Avelspunkten i SKKs Grundregler.  

 

Katarina Sundberg har till dagens möte inkommit med dels inledande kommentarer dels två 

alternativ till utformning av föreskrifterna. I kommentarerna, som även tillställts SKKs 

ordförande Nils-Erik Åhmansson samt Ulf Uddman, behandlas den beslutshierarki som idag 

kan anses gälla inom SKK. Katarina Sundberg pekar då också på att en viss otydlighet finns 

vad gäller beslutsstrukturen.   

 



4 

 

Informerade Ulf Uddman om att CS kommer att ta upp frågan om reglering av beslutsrätten.  

 

Beslöt AK därmed bordlägga ärendet i avvaktan på CS ställningstagande. 

 

Som en naturlig följd av ett alltmer utökat regelverk som uppfödare har att följa, diskuterade 

AK vikten av en väl fungerande information utåt, så att alla som vill också har en rimlig chans 

att uppfylla SKKs krav.  

 

Konstaterade AK att det idag på SKKs hemsida inte på ett enkelt sätt går att få information 

om vilka veterinära undersökningar som föräldradjur av viss ras ska genomgå före parning 

för att uppfödaren ska leva upp till gällande Grundregler. Kraven finns endast indirekt 

publicerade genom SKKs registreringsbestämmelser, en publikation som den tikägare som för 

första gången ska ta en valpkull ofta inte tar del av förrän valpkullen är född.   

 

Beslöt AK uttala önskemål om att de regelverk som SKK har gällande avel och uppfödning 

ska finnas på rasnivå och lätt kunna hittas på SKKs hemsida av förstagångsuppfödaren. Allt 

för att undvika att nya uppfödare blir föremål för disciplinär prövning p.g.a. ren okunskap. 

 

Konstaterade AK vidare att det s.k. Anomalex, som finns på SKKs hemsida och som 

behandlar olika genetiska anomalier hos hund, behöver uppdateras. Anomalex används som 

uppslagsverk av såväl klubbar som uppfödare och enskilda hundägare. Det är därför angeläget 

att den information som ges är den aktuella. 

 

Uppdrog AK till Sofia Malm och Åke Hedhammar att som ett första steg i en uppdatering av 

Anomalex läsa igenom texten och markera de avsnitt/diagnoser som p.g.a. ny kunskap 

behöver skrivas om. 

  

 

§ 137 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

 

Inlämnad för granskning (reviderade)  

● dogo argentino, Maija-Leena Eloranta 

● perro de agua español, Monica Henriksson 
 

Anmälda för fastställande 

● bostonterrier, Anna Uthorn 

● gordonsetter, Maija-Leena Eloranta 
 

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag. 

 

 

§ 138  Diskussion kring det fortsatta arbetet med RAS 

 

AK diskuterade, utifrån olika frågeställningar och med anledning av kommande 

avelskonferens och temautbildning, det fortsatta arbetet med RAS. Diskussionen berörde bl.a. 

klubbarnas arbete med och utvärdering av RAS, AKs granskning och hur klubbarna kan 

använda sig av det utlåtande som skrivs, RAS-handledargruppens arbete samt Avelsdata och 

information på SKKs webbsida.  
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AK menar 

 att RAS är ett dokument som ska vara praktiskt användbart och därmed finnas lätt 

tillgängligt på klubbarnas webbsidor, gärna med en sammanfattning över särskilt 

viktiga områden 

 att klubbarna ska uppmuntras att, utifrån sina erfarenheter, ompröva, utveckla och 

förbättra kommande versioner av RAS    

 att de utvärderingar som ska göras varje år också utgör grunden för revideringsarbetet  

 att i kommande version av RAS förväntas delarna mentalitet och exteriör utvecklas. 

 Målsättningen kan t.ex. vara att öka kunskapen om hundars och rasers mentalitet och 

att ta upp kopplingen mellan exteriör och hälsa     

 att Avelsdata är ett utmärkt hjälpmedel för avelsfunktionärer och att tanken är att 

kommande version ytterligare ska förbättra möjligheterna till rassammanställningar 

och uppföljningar 

 

AK gav en eloge till alla rasklubbar för deras arbete med framtagande av rasspecifika 

avelsstrategier och till RAS-handledargruppen för dess insatser i detta arbete.  

 

AK uppdrog till Avelssekretariatet att skicka en förfrågan till special-/rasklubbar om deras 

erfarenheter av gjorda utvärderingar av RAS och vad dessa visar om följsamheten till 

uppställda mål och strategier.  

 

 

§ 139 Utbildning 

 

a) Avelskonferens 5 - 6 mars 2011  

Förelåg inbjudan och program för avelskonferensen 2011, som kommer att äga rum på 

Scandic Infra City, Stockholm Upplands Väsby. Konferensen kommer bl.a. att behandla 

hundars mentalitet ur olika perspektiv samt hur man skapar förutsättningar för ett bra RAS-

arbete.  

Avelssekretariatet redogjorde för de kontakter som tagits med Föreningskommittén (FK) och 

Kommittén för Hundars Mentalitet (KHM) med anledning av eventuell medverkan vid de 

punkter på programmet som berör dessa kommittéers ansvarsområden. Även RAS-

handledargruppen kommer att medverka och bl.a. presentera de nya Riktlinjer för arbete med 

avelsfrågor i special-/rasklubbar som gruppen arbetat med att ta fram.  

 

Fann AK kursinnehållet mycket intressant och uppdrog till avelskonsulenterna att fortsätta 

planeringen av konferensen utifrån vad som framkommit under diskussionerna. Vidare 

uppdrog AK till Elisabeth Rhodin att ansvara för punkten ”Att välja avelsdjur, gammal 

kunskap möter ny” och att tillsammans med övriga ledamöter och avelssekretariatet planera 

innehållet.  

 

b) Temautbildning 9 – 10 april 2011 
Informerade Karin Drotz om planeringen av temautbildningen 2011, som kommer att 

behandla RAS-arbetet. Många avelsfunktionärer står inför ett revideringsarbete av klubbens 

RAS och behovet av mer information och kunskap i ämnet har återigen ökat.   

 

Utbildningen kommer till stor del att bygga på diskussioner, konkreta exempel både på det 

som varit framgångsrikt och det som varit problematiskt. Representanter från AK och RAS-

handledargruppen kommer att medverka. 
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AK tackade för redovisningen och menade att det under 2011 är lägligt både att summera de 

10 år med RAS som passerat och att blicka framåt. 

 

 

§ 140 Utbetalning av konferensbidrag 

 

Anmäldes att Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel (SSTS) ansökt om utbetalning av 

konferensbidrag för uppfödarmöte den 18-19 september 2010. Till ansökan har inte någon 

konferensdokumentation bifogats och den ekonomiska redovisningen saknar verifikationer. 

 

Klubben har anmodats att inkomma med den för utbetalning erforderlig dokumentationen. 

 

Beslöt AK att ingen utbetalning kan ske förrän begärd dokumentation inkommit. 

 

 

§ 141 Ansökan om konferensbidrag från Svenska Wachtelhundklubben (SWK) 

 

Förelåg ansökan från SWK om bidrag till avelskonferens den 27 mars 2011. 

 

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

 

 

§ 142 Ansökan om konferensbidrag från Svensk Specialklubb för Tibetanska 

Raser (SvKTR) 

 

Förelåg ansökan från SvKTR om bidrag till avelskonferens den 2-3 april 2011. 

 

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

 

 

§ 143 Ansökan om konferensbidrag från Specialklubben Rhodesian Ridgeback 

Sverige (SRRS) 

 

Förelåg ansökan från SRRS om bidrag till avelskonferens den 2-3 april 2011.  

Klubben har tidigare beviljats bidrag för konferens 2009, som klubben tyvärr var tvungen att 

ställa in. 

 

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

 

 

§ 144 Agrias och SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond 

 

Informerade Ulla-Britt Karlmann om att det till fonden inkommit 42 ansökningar för 2011. 

Vid Forskningsrådets möte den 2010-11-09 fanns 5 Mkr att fördela. Av dessa kom 650 000 kr 

från SKKs stiftelser. Forskningsrådet har föreslagit att anslag ska beviljas till 21 projekt och 

att 3 850 000 av tillgängliga medel därvid fördelas. 3 av projekten föreslås erhålla medel om 

totalt 550 000 från SKKs stiftelser. Forskningsrådets förslag behandlas av Agrias styrelse i 

början av december. 
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§ 145 Information 

 

Ulla-Britt Karlmann 

Informerade om att FCI beslutat erkänna den långhåriga varianten av schäfer och att den 

kommer att tilldelas eget CACIB på utställning. Parning mellan hårlagsvarianterna kommer 

inte att tillåtas. SKK har meddelat FCI att beslutet av tekniska skäl kan införas i Sverige först 

vid årsskiftet 2011/2012. 

 

Helena Rosenberg  

Informerade om att utvecklingen av den nya mentalbeskrivningen, Beteende och 

personlighetsbeskrivning för hund, BPH, går enligt plan. Totalt har drygt 200 hundar 

beskrivits inom projektet och nu återstår analyser av projektets olika delmoment. Rapporten 

ska vara klar till sista januari och projektet kommer att redovisas vid 

Specialklubbskonferensen och därefter för Kommittén för hundars mentalitet, KHM, och för 

SKKs Centralstyrelse.  

 

Rapporterade från projekt som tidigare beviljats medel ur SKKs Forsknings- och 

utvecklingsfond och som nu redovisats för KHM : 

 Mentalbeskrivning av Svenska Bergs- och Herdehundklubbens raser. Totalt har 23 

hundar mentalbeskrivits (18 ovtjarkor, 2 tosa, 2 cimarrón uruguayo, 1 aidi). Enligt 

beskrivarna har deltagande hundar i momenten med sociala inslag visat låg nyfikenhet 

mot människa och måttligt intresse av fördjupning i kontakt, de har inte avvisat, dragit 

sig undan eller visat hotande handlingar. 

  Avelsindex avseende mentalitet för långhårig collie. Projektet syftar till att skapa ett 

kraftfullt verktyg för avelsurval . Enligt redovisning av projektgruppen finns möjlighet 

att beräkna avelsvärden för nyfikenhet/orädsla och lekfullhet men även för socialitet. 

Projektgruppen och Svenska Collieklubben planerar för fortsättning av projektet. 

Informerade Helena Rosenberg till sist om att hon till jul kommer att avsluta sin tjänstgöring 

på SKK. 

Uttalade AK sitt stora tack till Helena och önskade henne lycka till i sin nya profession. 

Helena har genom sitt stora engagemang och sina kunskaper varit ett ovärderligt stöd för 

kommittén i dess arbete.  

  

Ulf Uddman 

Informerade om att Sofia Malm, SLU den 10 januari påbörjar sin anställning hos SKK. Sofia 

kommer att dela sin arbetsplats mellan SKK och SLU, för att på bästa sätt kunna vara en länk 

mellan SKK och den forskning och utveckling avseende hund, som sker inom SLU. 

Informerade om att han och Åke Hedhammar har uppdraget att tillsammans med SVA 

utforma förslag till vilka råd och förhållningsregler som SKK ska ge avseende MRSA 

(resistenta stafylokocker) smittade hundar.  

 

Informerade om att CS beslutat om ett reviderat SRD. 

 

Petra Waleij 

Informerade om att projektet digital röntgen nu är slutfört. Det innebär att röntgande 

veterinärer kommer att kunna skicka in sina digitala röntgenbilder till SKK via en 

webbapplikation.   
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Åke Hedhammar 

Informerade om den konferens kring etiska frågor som nyligen avhållits för 

smådjurspraktiserande veterinärer och där SRD mottagits så positivt att det beslöts utgöra 

grund även för en matchande aktivitet av veterinärer vid besiktning av valpar inför försäljning 

och i kontakt med potentiella avelsdjur.  

Med anknytning till detta informerades också om den nya valpbesiktningsblankett som 

utarbetats i samverkan mellan SKK och SVF.  

 

Informerade om att SLU den 19 januari 2011 kommer att arrangera en smådjurskonferens 

med fokus på forskningen idag och imorgon. Inbjudna är olika svenska organisationer som 

har stort intresse för forskning rörande hund och katt. Tanken är att konferensen ska bidra till 

utvecklingen av SLUs ramprogram för forskningen, i vilket SLUs framtida forsknings-

inriktning beskrivs. 

 

Informerade om att FCI General Committee tillstyrkt ett möte mellan representanter för FCI 

Scientific Commission och representanter för AKC och The KC där strategier kring 

hälsofrågor kommer att behandlas. 

 

Elisabet Rhodin 

Informerade om att hon föreläst om avelsfrågor vid en konferens anordnad av rasklubben för 

strävhårig foxterrier. 

 

Karin Drotz 

Rapporterade om medverkan vid SLUs kurs i hundhälsa/genetik under rubriken ”The Swedish 

Kennel Club: Recording systems, Health programs, Breed specific breeding strategies, Web-

based breeding tools” och vid Svenska Terrierklubbens konferens för rasklubbar under 

rubriken ”Att vara uppfödare, gammal kunskap möter ny”. 

 

Informerade om arbetet med att framställa en utbildnings-dvd för exteriördomare om 

andningsbesvär hos hund. Ett antal rasklubbar och veterinärer har förmedlat kontakter med 

hundägare för fotografering och filmning av hundar inom raser där andningsproblem 

förekommer. 

 

Rapport har kommit från Mastino Napoletanoklubben om deras arbete med raskompendium 

och webbsida. 

 

Informerade om arbetet med shar pei och det ögonprojekt inom rasen som har målsättningen 

att utvärdera eventuella samband mellan: 

a) eye-tacking av avelsdjuren och behovet av eye-tacking hos avkomman 

b) behovet av utförd eye-tacking och senare uppkommet behov av operation avseende 

ögonlockskanten (pga. entropion eller ektropion)  

I projektgruppen ingår representanter för rasklubben, veterinärerna Christopher Martinsen och 

Åke Hedhammar och från avelssekretariatet Karin Drotz.  

Projektet ligger i startgroparna och innebär i korthet:  

 

- att samtliga avelsdjur undersöks avseende hud/ögonstatus före parning 

- att samtliga valpar i kull undersöks när behov av eye-tacking föreligger för någon i kullen 

- att samtliga valpar undersöks särskilt avseende ögon/ögonlock i anslutning till  

  försäljning/överlåtelse. 
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§ 146 Protokoll från CS  

 

Förelåg CS-protokoll nr 4/2010 med protokollsutdrag. 

 

Noterade AK protokoll och protokollsutdrag och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 147 Protokoll från övriga kommittéer  

 

Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll. 

 

Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna. 

  

 

§ 148 FCI 

 

Förelåg följande dokument; 

a) Protokoll från gemensamt möte maj 2010 i mellan FCIs Standards & Scientific 

Commission 

b) Protokoll från General Committee’s möte februari 2010.  

c) Protokoll från General Committee’s möte augusti 2010. 

 

Beslöt AK bordlägga FCI-protokollen till kommande möte. 

 

 

§ 149 Pågående ärenden 

  

Förelåg förteckning över pågående ärenden. 

 

AK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 

 

 

§ 150 Kopior för kännedom 

 

Förelåg följande kopior för kännedom:  

a) Skrivelse från Göran Bodegård ang. kamphundsproblemet. 

b) Skrivelse från Specialklubben för shih-tzu ang. RD. 

c) Länsklubbsinventering: utbildning. 

d) Protokoll NKU/AU 2010-09-23. 

 

Noterade AK dokumenten och lade dem därefter till handlingarna. 

 

 

§ 151 Rasvårdsplan för schillerstövare 

 

Förelåg förslag till rasvårdsplan för 2011 avseende schillerstövare. Planen är utarbetad av 

Arbetsgruppen för rasvård schillertövare och har som mål att 1-3 kullar föds som F2-F4 

generation inom kombinationen med luzerner och 1-3 kullar som F2-F3 generation inom 

kombinationen med serbski gonic. 
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AK noterade rasvårdsplanen och lade den därefter till handlingarna. 

 

 

§ 152 Val av AKs representant till kommande UKK-möte  

 

Beslöt AK tillfråga om någon av de ledamöter som anmält förhinder till dagens möte kan 

närvara vid UKKs nästa möte 2010-12-08.  

 

 

§ 153 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska 

publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär 

 

Beslöt AK att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan protokollet är 

justerat och att uppdra åt AKs sekreterare och Åsa Lindholm att avgöra om någon punkt ska 

publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär.  

 

 

§ 154  Mötet avslutas 
 

Nästa möte äger rum 2011-02-05--06 och är delvis gemensamt med UKK. 

 

___________________________________________________________________________ 

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  Elisabeth Rhodin 

Ordförande   Justerare  

 


