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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté 
torsdagen 2013-05-30 på SKKs kansli. 
 
 

Närvarande:  

Rolf Gustavsson, Linda Laikre, Nina Lindström, Maria Weinehall 

 

Adjungerade: 

Kjell Svensson, SKK (mötesordförande) 
 

Anmält förhinder:  

Janna Nordin, Lotta Treiberg 
 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 
 

§27  Sammanträdet öppnas 

 
Kjell Svensson började dagens möte med att informera kommittén om att han fått i 
uppdrag av SKKs VD Ulf Uddman att gå in som tillförordnad ordförande året ut efter 
att ordinarie ordförande Moa Källström lämnat sitt uppdrag med omedelbar verkan. 
Efter informationen hälsades alla välkomna och därefter förklarades mötet för öppnat. 
 
 
§28 Val av justeringsperson 
 
Linda Laikre valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
 
 
§29 Föregående protokoll och minnesanteckningar 
 
FREEs protokoll 1/2013 godkändes och lades därefter till handlingarna. 
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Minnesanteckningarna från FREEs telefonmöte den 12 februari fanns för genomgång. 
Närvarande vid mötet var; Moa Källström, Maria Weinehall, Linda Laikre, Rolf 
Gustavsson, Nina Lindström och Janna Nordin.  
 
Följande beslut togs vid mötet; 
 
Kursplan och utbildningskompendium för instruktörsutbildning steg 2 
Kursplanen fastställdes med några få ändringar: 

 Tydligare mål i kursplanen kring hur program kan byggas kring musiken. 
 Lägsta krav på deltagande är tävlande i lägst klass II med uppflyttning till klass 

III i Freestyle och HtM 
 Korrekturläsning av kursplaneringshäftet behövs. 

 
Det kan finnas skäl att ge dispens från grundkraven och i sådana fall ges dispens av 
instruktörslärarna. 
 
 
Rapport från landslagsledningen med brev till landslaget. 
Beslutades att anta det omarbetade brevet med några få ändringar. Uppdrogs till 
Linda Laikre att efter korrekturläsning skicka det omarbetade brevet till 
landslagsledningen. 
 
 
Fråga om domarkonferenser är obligatoriskt för aspiranter 
Beslutades att för domaraspiranter gäller att om man inte har slutfört sin utbildning 
inom två år efter domarkursen måste man gå om delar av utbildningen i enlighet med 
beslut som fattas av domarutbildarna. Domarkonferenser är obligatoriska för såväl 
domare som domaraspiranter. 
 
 
Rapport från Arbetsgruppen för framtida organisation samt rapport från möte med 
SKKs Föreningskommitté (FK). 
Mötet för uppstart av den nya klubben kommer att ske den 22 september 2013. FKs 
ordförande Per-Inge Johansson kommer att vara mötesordförande. Medlemskap i den 
nya klubben kan inte lösas innan klubben har bildats. Beslutades att Janna Nordin är 
sammankallande i valberedningen där även Linda Laikre och Rolf Gustavsson ingår. 
 
 
Minnesanteckningarna från FREEs telefonmöte den 19 mars fanns för genomgång. 
Närvarande vid mötet var; Linda Laikre och Rolf Gustavsson 
 
FREE var inte beslutsmässigt men diskussioner fördes om arbetet med den framtida 
organisationen. 
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Minnesanteckningarna från FREEs telefonmöte den 6 maj fanns för genomgång. 
Närvarande vid mötet var; Maria Weinehall, Linda Laikre, Rolf Gustavsson och Nina 
Lindström. 
 
Följande beslut togs vid mötet; 
 
Aktiviteter i samband med uppstartsmötet 22 september 
Diskuterades statusläge med Stockholm Hundsport Centrum i Upplands-Väsby och 
planering inför work shop, landslagsträning, tävlingar (bl a AFEC-deltävling, SM i 6+, 
samt ordinarie tävlingar) och uppstartsmötet. Diskuterades utformandet av kallelse till 
mötet samt en backup-plan angående lokalen. 
 
 
Stadgarna, verksamhetsplan, informationsflyer 
En oklarhet i stadgeförslaget måste förtydligas gällande hur länge SKKs Centralstyrelse 
(CS) utser ordförande samt vem CS kommer att föreslå. 
 
Maria Weinehall har tagit fram ett förslag på verksamhetsplan för 2014 som ska fyllas 
på och delges FREE inför mötet 30 maj. 
 
Beslutades att ta fram en informationsflyer som ska delas ut till tävlande under 
sommaren. 
 
 
Utbildningsfilm kring begreppet tolkning av musik. 
Filmen ska bl a beskriva vad som menas med takt, tempo och frasering vilka är begrepp 
som många tycker är svåra. Beslutades att ta upp frågan på FREEs möte 30 maj 
beträffande utförligare beskrivning, resursbehov samt om det finns utrymme i FREEs 
budget för ekonomiskt stöd av filmen. 
 
 
§30 Arbetsgruppen – Framtida organisation 
 
a) Stadgar 
Förslag på stadgar framtagna av Per-Inge Johansson och Alf Andersson från FK i 
samarbete med Maria Weinehall fanns för genomgång och synpunkter. Maria 
Weinehall informerade att det finns en senare version av stadgarna som inte kommit 
in till kansliet ännu. 
 
Det befintliga förslaget på stadgar genomgicks och diskuterades ingående. Uppdrogs 
till Maria Weinehall att återkoppla till FK med några frågeställningar som FREE har. 
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b) Avtal mellan SKK och Svenska Hundfreestyleklubben (SHFK) 
Ett förslag på avtal mellan SKK och SHFK fanns för genomgång och synpunkter. 
Förslaget diskuterades ingående och efter några justeringar beslutades att överlämna 
det reviderade förslaget till SKK för påseende. 
 
En del av avtalet rör sponsring från Agria. Under 2011 – 2013 har 100 000 kronor per 
år av Agrias stöd till SKK gått till elitsatsning inom freestyle. Enligt avtalsförslaget 
kommer framgent 50 000 kr per år av motsvarande Agria-pengar till SKK tilldelas SHFK 
under perioden 2014 – 2016. Diskuterades kring effekterna av detta och uppdrogs åt 
Nina Lindström att kontakta Magnus Berglin på Agria för att diskutera hur Agria 
framgent kan stödja svensk hundfreestyle. 
 
 
c) Uppstartsmötet och kringarrangemang den 21 – 22 september 
Arrangemanget kommer att hållas på Stockholm Hundsportcentrum i Upplands-Väsby. 
I dagsläget har FREE fått ett pris på lokalhyra men inget avtal är tecknat med 
Stockholm Hundsportcentrum ännu. 
 
Diskuterades kringarrangemangen och för närvarande ser programmet ut enligt 
följande; 
 
21 september Freestyle och HtM-tävlingar på Bro-Håbo BK 
 
22 september Freestyle och HtM klass I – III 
  AFEC-deltävling i FREEs regi 
  Nationella mästerskap i 6+ 
  Uppstartsmöte 
 
Uppdrogs till Maria Weinehall att kontakta Stockholm Hundsport Centrum för att 
teckna avtal på lokalhyran. 
 
Linda Laikre och Rolf Gustavsson har tagit initiativ till en arbetsgrupp som jobbar med 
arrangemanget. Personer som tillfrågas om att ingå i arbetsgruppen är sådana som 
valberedningen tillfrågat om styrelseuppdrag i nya klubben och som avgivit positivt 
svar. Uppdrogs till Rolf Gustavsson, Linda Laikre och Maria Weinehall att fortsätta 
arbetet med arrangemanget i samarbete med arbetsgruppen. Nina Lindström åtog sig 
att ordna med rosetter till tävlingen. 
 
Uppdrogs till Maria Weinehall och Nina Lindström att få fram en arbetsgrupp som 
jobbar med arrangemanget. 
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 d) Valberedning 
Rolf Gustavsson och Linda Laikre rapporterade från valberedningens arbete. 
Valberedningen jobbar utifrån att en styrelse om sju personer ska tillsättas. I dagsläget 
har fem personer tackat ja till att stå som valberedningens förslag på styrelse. Där av 
en som tackat ja till kassörsposten vilket är mycket positivt. Ett förslag på revisor är 
också klart. 
 
Ledamöterna diskuterade olika förslag på kandidater till revisorplatserna. 
Valberedningen noterade förslagen. 
 
Beslutades att stryka Janna Nordin ur valberedningen samt att Rolf Gustavsson och 
Linda Laikre fortsätter med valberedningens arbete. 
e) Insatser för att engagera aktiva i arbetet 
För kännedom fanns ett brev som gått ut till de som tackat ja till att stå på 
valberedningens förslag till styrelse. 
 
FREE noterade informationen. 
 
 
f) Infoflyer inför 21 – 22 september 
Maria Weinehall, Linda Laikre och Rolf Gustavsson har tagit fram en infoflyer med 
information om helgen den 21 – 22 september. Infoflyern är tänkt att delas ut på 
sommarens tävlingar för att nå ut till så många aktiva som möjligt. 
 
Uppdrogs till Maria Weinehall att ordna med tryckning av flyern. 
 
 
g) FREEs arbete efter den 22 september 
Diskuterades FREEs ansvar och uppgifter efter uppstartsmötet och klubbens 
nybildande. FREE kommer att formellt finnas kvar som en kommitté till och med 31 
december 2013. FREEs nuvarande ansvarsområde ska fasas ut och klubben ska ta över 
det. 
 
Uppdrogs till Kjell Svensson att kontrollera när huvudmannaskapet för sporten går 
över till Svenska Hundfreestyleklubben. Det är otydligt om det sker vid klubbens 
bildande eller från och med 1 januari 2014. 
 
Beslutades att FREE har ett möte den 25 oktober på SKKs kansli där SHFKs nya styrelse 
ska bjudas in. Tanken med mötet är att ett överlämnande av FREEs arbete ska ske till 
den nya klubben. 
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§31 Arbetsgruppen – Regelrevidering 2014 
 
För kännedom fanns de remissvar som inkommit efter den andra remissrundan.  
 
För genomgång och fastställande fanns förslag på nya regler att gälla mellan 1 januari 
2014 till och med 31 december 2016. 
 
Förlaget gicks noggrant igenom och Linda Laikre informerade om de ändringar som 
gjorts i reglerna. Därefter beslutades att reglerna ska fastställas efter några små 
redaktionella ändringar. 
 
Diskuterades olika argument för att freestyledomare även efter 1 januari 2014 ska få 
döma och tävla samma dag. 
 
Beslutades att i följebrevet som skickas med regelförslaget till Prov- och 
Tävlingskommittén (PtK) ska det tydligt framgå FREEs ståndpunkt och förklaring till 
varför det är så viktigt att domare ska få döma och tävla samma dag. Uppdrogs till 
Linda Laikre att utforma följebrevet. 
 
 
§32 Arbetsgruppen – Landslag 
 
a) Förslag på mall till sponsoravtal 
För fastställande fanns en mall för sponsoravtal som framtagits av landslagsledningen i 
samarbete med SKKs kansli. 
 
Beslutades att fastställa avtalsmallen. 
 
 
b) Inbjudan till Open European Championship 
För kännedom fanns inbjudan till Open European Championship (OEC) som går i 
Burgum i Holland den 28 – 29 september 2013. Sekreteraren informerade att inbjudan 
har vidarebefordrats till landslagsledningen. 
 
 
c) Rapport från landslagsledningen 
För kännedom fanns tidigare rapporter från landslagsledningen daterade 12 februari 
och 19 mars. Rapporterna har tidigare behandlats på FREEs telefonmöten. 
 
Ny rapport fanns till dagens möte, vilken genomgicks. I rapporten beskriver 
landslagsledningen bl a att den fått motta kritik på en öppen facebookgrupp. Kritiken 
gällde hur landslagen och ”talanggruppen” tas ut. Utövare har missförstått vad som 
avses med talanggrupp i detta fall. Linda Laikre berättade att ”Arbetsgruppen för 
landslag” har haft telefonmöte kring den uppkomna situationen och därefter tagit 
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fram ett förtydligande dokument som lagts ut på hundfreestyle.se. FREE uttalar sitt 
stöd för landslagsledningen arbete. 
 
Inrättandet av en ”talanggrupp” enligt tävlingslydnadens modell diskuterades och FREE 
beslutade att vidarebefordra de idéer som finns idag beträffande en sådan till den nya 
styrelsen i SHFK som ska överta ansvaret. 
 
Diskuterades till vem lagledningen vänder sig beträffande jackor och hundhalsband till 
nya lagmedlemmar. Kansliet informerade att Carina Jägrén är kontaktperson för dessa 
frågor på SKKs kansli. 
 
 
§33 Arbetsgruppen – Domar- och funktionärsutbildning 
 
a) Informationsfilm om tolkning av musik 
Linda Laikre informerade att Åsa Nilsonne har tagit initiativ till att göra en 
informationsfilm beträffande tolkning av musik då många aktiva tycker att det är svårt. 
En arbetsgrupp har bildats i vilken Åsa Nilssonne, Linda Laikre, en koreograf samt en 
filmare ingår. Även andra freestyleutövare deltar i projektet. 
 
FREE stödjer initiativet och diskuterade om de inom sin budget har möjlighet att stödja 
projektet ekonomiskt. 
 
Beslutades att FREE går in med 2 000 kr som stöd att utbetalas när filmen är färdig. 
 
 
b) Domarkonferensen 26 – 27 oktober 2013 
För kännedom fanns inbjudan och faktablad om domarkonferensen den 26 – 27 
oktober. Kansliet informerade att inbjudan har gått ut till samtliga freestyledomare 
samt elever och aspiranter. Inbjudan finns även på skk.se under ”Centrala 
utbildningar”. Några anmälningar har redan kommit in. 
 
Uppdrogs till Rolf Gustavsson att lägga ut inbjudan samt faktablad på hundfreestyle.se. 
 
Rolf Gustavsson informerade att han har försökt få tag på en intressant föresläsare 
men tyvärr ännu inte slutit avtal med någon. Diskuterades ämnesområden samt förslag 
på föreläsare. 
 
Beslutades att domarkonferensens tre huvudpunkter blir; 

 Tolkning av musik 

 Nya reglerna 

 Skador och farliga rörelser 
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Uppdrogs till Rolf Gustavsson att ta fram ett program till konferensen, som bör vara 
klart innan sista anmälningsdag d v s 30 augusti, samt knyta till sig föreläsare i de tre 
huvudämnena. 
 
 
§34 Arbetsgruppen – Instruktörsutbildning 
 
För fastställande fanns Kursplan, steg 2, fortsättningskurs i Freestyle. Konstaterades att 
de ändringar man beslutade om på telefonmötet den 12 februari inte blivit införda i 
kursplanen. 
 
Beslutades att bordlägga ärendet tills ändringarna blivit införda i kursplanen. 
Uppdrogs till Rolf Gustavsson att justera kursplanen enligt tidigare beslut. 
 
 
§35 Tävlingar 
 
a) SM i Freestyle och HtM 
SM i Freestyle och HtM ska arrangeras på Stockholm Hundmässa den 7 december 
2013. Sekreteraren informerade att det eventuellt finns en klubb som aviserat att de är 
intresserade av att arrangera SM på Stockholm Hundmässa. Uppdrogs till sekreteraren 
att kontakta klubben för att få definitivt besked. Är aktuell klubb inte intresserad 
uppdrogs till Linda Laikre och Maria Weinehall att kontakta andra föreslagna klubbar.  
 
Frågan om arrangör till SM måste lösas så snart som möjligt. 
 
Beslutades att det finns 10 HtM- och 15 freestyleplatser på SM och att arrangerande 
klubb beslutar om anmälningsavgiftens storlek. 
 
För kännedom fanns avtal som tagits fram för att gälla mellan SKK och arrangerande 
klubb. 
 
 
b) Agria Freestyle Elite Challenge 
Alla åtta deltävlingar är nu beviljade och listan över AFEC-deltävlingarna ser ut enligt 
följande; 
 

 Matfors BK  23 februari 

 Karlstads BK    7 april 

 Märsta-Sigtuna BK  12 maj 

 Bollebygds BK  15 juni 

 Linköpings HU  28 juli 

 Skövde-Tidaholms BK   3 augusti 

 Oxie BK    1 september 
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 SKK/FREE  22 september 
 
Finalen beräknas gå på MyDOG i Göteborg i början av januari 2014. Uppdrogs till Rolf 
Gustavsson att undersöka intresset bland klubbarna i väst att arrangera finalen. 
 
c) Nordiska Mästerskapen 2013  
För kännedom fanns inbjudan till NM 2013 som arrangeras av Dansk Kennel Klub på 
deras utställning i Herning 2 – 3 november 2013. 
 
Sekreteraren informerade att inbjudan vidarebefordrats till landslagsledningen. 
 
FREE noterade informationen. 
 
 
d) Inbjudan av icke svensk domare att döma i Sverige på prov och tävling 
För kännedom fanns en skrivelse från SKK som gått ut till samtliga special- 
avtalsanslutna- och länsklubbar beträffande behörighetsförfrågan av utländska 
domare. 
 
FREE noterade att vid inbjudan av utländsk domare ska alltid en behörighetsförfrågan 
av domarens auktorisation göras. Klubben kontaktar SKK som gör en förfrågan till 
domarens hemlands kennelklubb. Förfrågan ska alltid göras oavsett om domaren har 
varit och dömt i Sverige tidigare.  
 
 
e) Tävlingsprotokoll 
I Tävlingsledarkompendiet står att det ska finnas två exemplar av varje ekipages 
protokoll och att ett av exemplaren ska sparas av arrangören. 
 
FREE konstaterar att det inte finns något formellt krav på att arrangören måste spara 
ett ex av protokollet.  Däremot måste arrangören spara resultatlistorna samt en 
adress-/mejladresslista på de tävlande i minst två år. 
 
Uppdrogs till Rolf Gustavsson att göra justeringar i Tävlingsledarkompendiet så att 
formuleringen gällande protokollskopior blir tydligare. 
 
 
g) Tidningsartikel 
För kännedom fanns två artiklar, som varit införda i Värmlands Folkblad och nwt.se – 
Ditt Värmland just nu, beträffande Karlstad BKs freestyletävlingar på Hotell Gustaf 
Fröding i Karlstad. 
 
FREE ser mycket positivt på publiciteten runt sporten och tackar Karlstad BK för 
initiativet att bjuda in tidningarna till tävlingen. 
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§36 Övriga skrivelser 
 
En ansökan fanns från Paula Möörk om att på egen begäran få bli avauktoriserad som 
freestyledomare. 
 
FREE beslutade att bevilja avauktoriseringen på egen begäran och tackar Paula Möörk 
för sina goda insatser för sporten under lång tid. 
 
 
§37 Redovisning av FREE/VU 
 
FREE beslutade att bekräfta FREE/VUs beslut om att bevilja; 
 

- Märsta-Sigtuna BKs ansökan om att få arrangera AFEC-deltävling den 12 maj 
2013 

- Bollebygd BKs ansökan om att få arrangera AFEC-deltävling vid sina tävlingar 
den 15 juni 2013 

- Linköpings HUs ansökan om att få arrangera AFEC-deltävling den 28 juli 2013  
- Skövde-Tidaholms HUs ansökan om att få arrangera AFEC-deltävling vid sina 

tävlingar den 3 augusti 2013  
- Oxie BKs ansökan om att få arrangera AFEC-deltävling den 1 september 2013  

 
 
§38 Ledamöternas uppdrag 
 
FREE gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutas eller utgår: 
 
Nr 1/2013 
§6 Överföringar av ”öronmärkta” medel från föregående års budget till årets 

för att användas vid domarkonferensen 2013, samt överföring av 
landlagets egenintjänade medel, saldo per den 31 december 2012. 

 
 Överfört till respektive projektnummer. 
 
 
§7 Vidarebefordra verksamhetsbeskrivningen för den nya organisationen 

och dess ekonomiska analys till FK. 
 
 Överlämnad till FK. 
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§7 Kontakta föreslagna personer till en valberedning 
 
 Uppdraget utfört. 
 
 
§7 Ta fram en ”önskad” budget tre år fram i tiden. 
 
 Utgår 
 
 
§8 Skicka ut regelförslaget till samtliga läns- och specialklubbar. 
 
 Uppdraget utfört. 
 
§9 Förslag på sponsoravtal från lagledarna har reviderats av kansliet och ska 

färdigställas. 
 
 Avtalet är färdigställt och godkänt av FREE. 
 
 
§10 Skicka påminnelse till samtliga freestyledomare och aspiranter om 

Domarkonferensen som hålls den 26 – 27 oktober 2013. 
 
 Uppdraget utfört. 
 
 
§13 Ta fram ett förslag på avtal mellan SKK och SM-arrangerande klubb 
 
 Fanns för kännedom på dagens möte. 
 
 
§ 21 Ta fram en eventuell ansökan om bidragsberättigad domarkonferens för 

2016. 
 
 Diskuterades noga och beslutades att inte ansöka om domarkonferens 

2016. Därmed avfördes uppdraget från listan. 
 
 
§39 Rapport från ordföranden och Tävlings- & utbildningschefen 
 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson informerade från FCI General Assembly’s 
möte i Budapest där det beslutades att tillsätta en kommitté där bl a freestylefrågor 
kommer att behandlas. SKK kommer att ha en representant i kommittén och Kjell 
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Svensson informerade att FREE eller kommande styrelse i Svenska 
Hundfreestyleklubben snarast ska föreslå den svenska representanten. 
 
 
§40 Rapport från ledamöterna 
 
Rolf Gustavsson rapporterade från den internationella domarkonferensen som hölls i 
Danmark den 12 – 14 april 2013. 
 
Vidare informerade Rolf Gustavsson från NKU Freestylekommittés möte i Oslo den 25 
april 2013. NKU mötet hade ställt frågan om Sverige kan tänka sig att anordna nästa 
internationella domarkonferens om några år. Konferensen är i stort sett 
självförsörjande men kräver naturligtvis en massa arbetstimmar. 
 
FREE beslutade att lämna frågan vidare för beslut till den kommande styrelsen i 
Svenska Hundfreestyleklubben. 
 
 
§41 Rapport från sekreteraren 
 
Sekreteraren informerade ledamöterna om prisskillnaderna vid biljettbokningar till 
kommittémötena. Ju tidigare man bokar desto billigare blir det, något att tänka på 
inför höstens möten. 
 
FREE noterade informationen. 
 
 
§42 Resultatrapport 
 
Resultatrapport från december 2012 fanns för kännedom.  
 
FREE konstaterar att de dragit över budgeten med 26 000 kr 
 
 
Resultatrapport för april 2013 fanns för kännedom. 
 
 
§43 Protokoll från NKU/AU 
 
För kännedom fanns protokoll från NKU/AUs möte den 26 september 2012 och den 6 
februari 2013. 
 
FREE noterade inget speciellt som berör freestylesporten i protokollen. 
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§44 Protokollsutdrag från SKK CS 
 
För kännedom fanns protokollsutdrag från CS möte den 25 januari 2013; 
 

§28 Information från CS ledamöter; 
Moa Källström 
Bildandet av ny verksamhetsklubb – Freestyle 
Ett öppet möte för att anta stadgar i den nya verksamhetsklubben är tänk 
att hållas i september. I samband med uppstartsmötet är det också tänkt 
att hålla en ”master class” med en världsberömd Freestyleutövare. Tyvärr 
sammanfaller detta med årets Kennelfullmäktige. 

 
CS uttryckte att de ser det som mycket viktigt att verksamhetsklubben 
bildas men att det inte är lämpligt att den sammanfaller med 
Kennelfullmäktige. Freestylekommittén uppmanas att hitta ett annat 
lämpligt datum. 

 
FREE konstaterar att datumet för uppstartsmötet är ändrat. Tyvärr hade inte den 
tilltänkta freestyleutövaren möjlighet att komma till det nya datumet. 
 
 
§44 Protokoll från NKU Freestylekommitté 
 
För kännedom fanns NKU Freestylekommittés protokoll från mötet den 25 april 2013 i 
Oslo. Bilagor till protokollet var reglerna för NM samt Judges Guidelines som 
reviderades vid mötet. 
 
NKU Freestylekommitté har diskuterat att formulera rekommendationer om hur man 
tränar sin hund inför freestyleutövande för att förebygga skador. 
 
FREE uttryckte sin önskan om att den nya styrelsen i Svenska Hundfreestyleklubben 
ska stötta NKU Freestylekommittés arbete med rekommendationerna. 
 
 
§45 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är 

justerat samt ärenden som ska publiceras på webben. 
 
Beslutades att alla ärenden som behandlats under dagens möte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat. 
 
Beslutades att informationen om domarkonferensen 26 – 27 oktober ska publiceras på 
hundfreestyle.se 
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§46 Nästa möte 
 
Nästa möte hålls den 25 oktober med start kl 10.30 på SKKs kansli. 
 
 
§47 Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade för ett konstruktivt och bra möte och förklarade därefter mötet 
för avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Kjell Svensson   Linda Laikre 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
 
 
 
 


