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SKK/UtstK nr 3/2010,  

2010-06-08-09 

§ 56 – 85 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Utställningskommitté 8 -  9 juni 2010 på Thoresta Herrgård. 

Närvarande: Mats Stenmark (ordf.), Marie Nylander (v ordf.), Kerstin Eklund, Yvonne 

Hansén, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo Wiberg 

Anmält frånvaro: Jan Hallberg 

Adjungerad: Kjell Svensson, SKKs kansli 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

 

§ 56 Sammanträdets öppnande 

Hälsade Mats Stenmark ledamöterna välkomna till dagens ordinarie sammanträde. 

Förklarades mötet därefter öppnat. 

 

§ 57 Val av justerare 

Utsågs Bo Wiberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

§ 58 Föregående mötesprotokoll 

SKK UtstK protokoll nr 2/2010. 

Lades protokollet efter genomgång med godkännande till handlingarna. 

 

§ 59 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

UtstK 1/2010, § 19 Inkomna förslag till utställningsprogram för specialklubbar 2012, UtstK 

2/2010, § 30 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

UtstK beslut om specialklubbarnas utställningsprogram för 2012 har skickats ut till 

klubbarna. UtstK inväntar svar från några av de specialklubbar som har fått besked om att 

justeringar måste göras utifrån den ursprungliga ansökan. Beslöt UtstK att uppdra till 

sekreteraren att följa upp ansökningarna där svar saknas. 
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UtstK 1/2010, § 44 UtstK – policyfrågor – bestämmelser, b) Särskild blankett för anmälan av 

person som i samband med utställning, prov och tävling förvarar hund på ett olämpligt sätt, 

UtstK 2/2010, § 30 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

Förelåg för UtstK i enlighet med uppdrag från KF2009, av UtstK kompletterat förslag till 

”blankett” att användas i samband med rapport om hund som förvaras olämpligt i ex bil, bur, 

tält i samband med utställning prov och tävling.  

Beslöt UtstK att godkänna ”blanketten” Rapport om hund som förvaras på ett olämpligt sätt 

(i bil, bur, tält e.dyl)” i enlighet med förslaget. Beslöt UtstK att vidarebefordra ”blanketten” 

till CS för snar handläggning och fastställande för att den eventuellt ska kunna finnas till 

hands för arrangörer under senare delen av tävlingssäsongen. 

Beslöt UtstK vidare att ”blanketten” ska kompletteras med en kort inledande informationstext 

till arrangörer och funktionärer samt att den därefter ska läggas ut på www.skk.se samt föras 

in i ”Handbok för utställningsansvarig”. 

Förklarades ovan nämnda i paragrafen för omedelbart justerat.  

 

UtstK 1/2010, § 45 Inkomna skrivelser, c) angående händelse i samband med 

SBK/Rottweilerklubbens utställning i Borlänge 7 mars 2010, UtstK 2/2010, § 30 Bordlagda 

ärenden  

Efter hörande i ärendet, med domare och ringsekreterare avseende eventuell komplettering 

gällande rapport av hund för oacceptabelt beteende, har UtstK funnit att någon sådant behov 

inte föreligger. 

Lades därmed den delen i ärendet till handlingarna. Ärendet handläggs i övrigt i 

Disciplinnämnden. 

 

§ 60  Information från ordföranden 

Rapporterade ordföranden från deltagande i Svenska Brukshundklubbens kongress.  

Informerade ordföranden att Svenska Brukshundsklubbens utmärkelse förtjänstmedalj 

tilldelats Bo Wiberg.  

Noterade UtstK informationen. Gratulerades Bo Wiberg till utmärkelsen. 

 

  

http://www.skk.se/
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§ 61 Information från ledamöterna 

Södra Norrbottens Kennelklubbs utställningar 2010 

Ulla Rylander rapporterade utifrån sitt uppdrag från UtstK att närvara som stöd i samband 

med Södra Norrbottens Kennelklubbs utställningar under 2010. Utställningen i Piteå 15 - 16 

maj 2010 arrangerades med bra framförhållning i planeringen och en bra 

ringsekreterargenomgång. Logistiken fungerade även i övrigt med funktionärer. Ulla kommer 

enligt uppdrag även att finnas till hands vid Södra Norrbottens Kennelklubbs utställning 17 - 

18 juli 2010 i Piteå.  

Junior Handlingkommittén 

Cindy Pettersson informerade om att Junior Handlingkommittén kontinuerligt har möte en 

gång per månad.  

9 – 10 april 2011 kommer en ny domarutbildning för blivande junior handlingdomare att 

arrangeras. 

Cindy är utsedd att vara lagledare för Nordiska Mästerskapen i junior handling som 

arrangeras i Norge 27 – 28 november 2010. 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 62 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Mätfrågor 

Vidarebefordrades en fråga från Domarkommitténs (DK) möte, avseende värdet av att ha 

tvååriga mätperioder för raser som av UtstK beviljats obligatorisk mätning på alla officiella 

utställningar i alla officiella klasser. 

Diskuterade UtstK mätningsförfarandet ur olika perspektiv exempelvis tidsperiodens längd 

för mätning, återkopplingen – utvärderingen efter mätperiodens avslutande samt ett från DK 

inkommet förslag om stickprovskontroller i stället för tidsbegränsad mätningsperiod. Beslöt 

UtstK att med anledning av att DK väckt frågan, ta upp olika frågeställningar kring mätning 

på utställning för diskussion på nästa specialklubbskonferens. 

Administrationen 

Med anledning av en nyligen gjord inventering av tävlings- och utbildningsavdelningens 

arbetsuppgifter togs en fråga upp rörande att kansliet sedan länge för statistik åt 

länsklubbarna över respektive länsklubbsutställnings anmälningssiffror per ras.   

Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson efterhörde UtstK synpunkter på om behovet 

kvarstår av förande av denna information rörande länsklubbsutställningarna. Beslöt UtstK att 

uppdra åt Kjell Svensson att undersöka möjligheten att avveckla denna kansliuppgift. 



4 
 

§ 63 Information från sekreteraren 

StockholmHUNDmässa i stället för HUNDXX 

För UtstK kännedom information från kansliet om att HUNDXX byter namn till 

StockholmHUNDmässa från och med i år 2010. Argument för namnbytet finns att ta del av 

på www.skk.se 

Förnyat utbildningsbevis för handledare 

För UtstK kännedom, informationsbrev utskickat i maj 2010 till samtliga handledare för 

utbildning av ”certifierade utställningsarrangörer”, tillsammans med utbildningsbevis med 

förlängd giltighetstid med tre år t o m 31 december 2012. 

Framförhållning för ärenden till Utställningskommittén 

Togs upp hur lång tid innan ett UtstK möte, ärenden bör vara kommittén tillhanda för att tas 

med på dagordningen. Fastslog UtstK att fyra (4) veckor före ett kommittémöte bör en 

skrivelse/ärende vara sekreteraren tillhanda för att UtstK med säkerhet ska kunna ta upp ett 

ärende på dagordningen, om kommittén så anser. Beslöt UtstK att informera om ovan 

nämnda på www.skk.se  

 

§ 64 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse 

CS sammanträde 2010-04-27 

§ 45 Protokoll SKK/UtstK nr 1/2010 

 a) Gemensamma nordiska utställningsbestämmelser – sammanslagning av grupp 4 och 6 

Angående att SKKs presidium i enlighet med UtstK förslag har beslutat att FCI grupperna 4 

och 6 slås ihop och tävlar tillsammans från och med 1 januari 2013 i stället för som tidigare 

beslutats från 1 januari 2010. 

b) Protokollsutdrag SKK/UtstK nr 2/2010, 2010-03-30, länsklubbsutställningar 

Angående att Stockholms Kennelklubb (STOKK) ansökt om att 2013 få genomföra två 

endagarsutställningar, en nationell 6 juli (Ulla & Bertils Minnesutställning) och en 

internationell 7 juli. 

STOKK har även informerat om att de avser att inbjuda special- rasklubbar till så kallade 

circuitutställningar. (Obs! Datum har fastställts av CS och har ändrats till fredag 12 juli och 

lördag 13 juli på SKK CS möte 15 juni.)  

  

http://www.skk.se/
http://www.skk.se/
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§ 45 Protokoll SKK/UtstK nr 1/2010 

--- 

Protokollsutdrag angående att Ulf Uddman informerat om att Dansk Kennel Klub, 2009 

införde titeln Dansk Vinnare samt att CS beslutat i enlighet med förslag att SKK registrerar 

titeln Dansk Vinnare från och med 1 januari 2010. Titeln Köpenhamnsvinnare kommer 

därmed inte längre att registreras av SKK. 

--- 

§ 15 UtstK – policyfrågor – bestämmelser 

Angående att Prov- och Tävlingskommittén (PTK) föreslår i ett protokollsutdrag att avseende 

kupering eller annan åtgärd som är otillåten i Sverige, hund som förs ut ur landet och senare 

kommer tillbaka, en allmän generalklausul införs i de allmänna bestämmelserna vid 

kommande regelrevidering i likhet med nuvarande generalklausul. Frågan avser svenska 

hundar som sålts till annat land och genomfört mentaltest och därefter sålts tillbaka till 

Sverige. Hundarna har sedan fortsatt sitt tävlande med den utländska meriten.  

UtstK har ställt sig positiv till PTKs förslag. 

CS beslutade att avslå förslaget. 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 65 Protokollsutdrag från Prov- och Tävlingskommittén 

SKK/PtK nr 1/2010, § 14 Regelverk  

d) provmerit för raserna berger des pyrénées face race och berger des pyrénées á poil long 

Angående att kansliet tillfrågat PtK om förslag till lämplig provform för rubricerade raser, 

mot bakgrund av att raserna tillhör grupp 1 och enligt FCI är klassade som arbetande raser, 

det vill säga behöver arbetsmerit för att kunna tilldelas CIB (tidigare Int UCh). I dagsläget 

finns inget rasspecifikt arbetsprov för raserna i Sverige. 

Förslag till UtstK från PtK att en bruksklass för raserna införs från och med 2011-01-01. 

Vidare uppdrogs SKKs Tävlings- och Utbildningschef att tillskriva Gårds- och 

Vallhundsklubben i ärendet.   

Beslöt UtstK att godkänna PtKs förslag att bruksklass införs från och med 2011-01-01  

 

 

 



6 
 

§ 66 Övriga protokoll 

Förelåg för UtstK kännedom protokoll från SKKs Domarkommitté nr 2/2010, 2010-04-20 

Förelåg för UtstK kännedom SKKs Disciplinnämnds beslut i ärenden rörande UtstK. 

 

§ 67 Nya regler för svenskt viltspårchampionat 

För UtstK kännedom skrivelse till SKKs specialklubbar och avtalsanslutna rasklubbar 

angående SKKs Jakthundskommitté beslut vid möte 16 februari 2010, § 19 att  

”bestämmelser om att en i championatet ingående merit ska vara erövrad på Ordinarie prov 

ändras från och med 1 juli 2010 till att krav på i championatet ingående meriter kräver 

tre 1:a pris i öppen klass, oavsett om dessa är erövrade på Ordinarie eller Rörligt prov”. 

Intyg om godkänd testikelstatus. 

För hund som före 1 juli 2010 innehar minst tre 1:a pris i öppen klass på rörligt 

viltspårprov men saknar 1:a pris på ordinarie viltspårprov krävs ytterligare ett 1:a pris 

i öppen klass efter 1 juli 2010 oavsett provform. 

En av de i championatet ingående meriterna ska alltid ha erövrats efter det att 

championatstiteln införts för rasen. 

Noterade UtstK informationen samt införs regeltexten i Utställnings- och 

championatbestämmelserna samt på SKKs hemsida www.skk.se 

 

§ 68 Redovisning av remissvar angående championatbestämmelser – 

jakthundklubbar 

Redovisades de remissvar med remisstid till 1 juni 2010, som inkommit från 

jakthundklubbarna gällande championatbestämmelser som ska gälla från 2011 års 

bestämmelser. 

Remissen är skickad till: Svenska Stövarklubben, Specialklubben för Skällande Fågelhundar, 

Svenska Älghundklubben, Svenska Beagleklubben, Svenska Dreverklubben, Svenska 

Taxklubben, Svenska Gordonsetterklubben, Svenska Irländsk Setterklubben, Specialklubben 

för Kontinentala Fågelhundar, Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, Svenska 

Pointerklubben, Svenska Vorstehklubben, Svenska Wachtelhundklubben. 

Alla klubbar utom en har anslutit sig till samma princip som gäller i dag (Tre 

certifikatkvalitetspriser (CK) utdelade i jaktkonkurrensklass samt för championatet fordrad 

provmerit). Svenska Beagleklubben har valt en annan modell (Tre certifikat utdelade med 

krav på provmerit i bästa hane/-tikklass samt för championatet fordrad provmerit). 

http://www.skk.se/
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Beslöt UtstK att i enlighet med jakthundklubbarnas remissvar samt att  införa förändringarna 

i ”Utställnings- och championatbestämmelserna” från 2011.  

 

§ 69 Översättningstabell gamla kontra nya prissättningen från 2011-01-10 

Med anledning av de nya NKU bestämmelserna som ska gälla från 2011-01-10, redovisades 

en översättningstabell/-guide som Domarkommittén tagit fram gällande gamla kontra nya 

prissättningen. Översättningstabellen/-guiden ska finnas tillgänglig som stöd vid utbildning 

av domare, ringsekreterare etc.  

Noterade UtstK Domarkommitténs översättningstabell/-guide. Beslöt UtstK att där det i 

Utställnings- och championatbestämmelserna idag fordras lägst 2:a pris i kvalitetsbedömning 

på utställning ska detta i de nya bestämmelserna som gäller från 2011 fordras lägst ett ”good” 

i kvalitetsbedömningen. 

Beslöt UtstK att föreslå att översättningstabellen/-guiden ska sättas upp synligt på 

utställningsplatsen (förslagsvis på tältets utsida i utställningsringen) samt att 

översättningstabellen/-guiden informeras om i Hundsport. 

 

§ 70  Resultatlistor och kritiklappars utformning inför de nya NKU 

bestämmelserna 2011. 

Ett antal olika förslag på utformning av resultatlistor och kritiklappar framtagna 

av arbetsgruppen redovisades för beslut inför att de nya NKU bestämmelserna ska börja gälla 

2011. 

Beslöt UtstK efter genomgång av de olika förslagen uppdra åt Kjell Svensson att 

vidarebefordra till Marknadsavdelningen för färdigställande, det enligt UtstK bästa förslaget. 

 

§ 71 Upplägg av seminarierna 25 och 26 september - införandet av NKU 

utställningsbestämmelser -  genomgång av utbildningsmaterialet 

UtstK noterade att glädjande nog ett stort antal svar inkommit från klubbarna till 

 seminariedagarna 25 och 26 september. 

Arbetsgruppen presenterade ett förslag till program och arbetsmaterial för utbildningsdagarna  

för arrangörer respektive ringsekreterare. 

Beslöt UtstK att godkänna arbetsgruppens förslag till program och arbeta vidare med 

komplettering av utbildningsmaterialet. 
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Beslöt UtstK på arbetsgruppens förslag att det räcker med 2 i stället för 3 olika 

provskrivningar för det teoretiska provet för ringsekreterarutbildningen.  

 

§ 72 UtstK policyfrågor – bestämmelser 

a)Stockholms Kennelklubb (STOKK) angående ringsekreteraravtal 

Skrivelse från STOKK inkommen 17 maj 2010 angående begäran om att UtstK uttalar vad 

som gäller avseende ringsekreterarkontrakt via mail och hur bindande det är. 

Uttalade UtstK att ett ringsekreteraravtal som gjorts via e-post är bindande i det fall tydliga 

överenskommelser gjorts kopplat till de ringsekreteraravtal som SKK rekommenderar.  

Rekommenderar UtstK att om SKKs ringsekreteraravtal inte används ska det ändå i avtal via 

mail eller annat skriftligt avtal tydligt framgå vilka överenskommelser och avtal som gäller 

om ersättning, boende, eventuellt återbud etc. Samt bör såväl arrangör som ringsekreterare 

försäkra sig om att mottagaren erhållit avtalet exempelvis via så kallat läskvitto eller annan 

bekräftelse. 

b)Svenska Terrierklubben (SvTeK) angående utländska domares dubbelbokningar. 

Skrivelse från SvTeK inkommen 27 april 2010 angående händelser där utländska domare 

dubbelbokat sig och i något fall har domare inte meddelat lokalklubben som i mycket sent 

skede upptäckt att domaren inte kommer till avtalat uppdrag, vilket förorsakat lokalklubben 

mycket extra arbete och bekymmer. Klubben efterfrågar disciplinära åtgärder för utländska 

domare och skulle gärna se att FCI tar fram ett gemensamt regelverk för medlemsländernas 

domarkår motsvarande det regelverk som finns för svenska auktoriserade domare. 

Beslöt UtstK att till CS vidarebefordra Svenska Terrierklubbens synpunkter enligt ovan 

nämnda.  

c)Mailkorrespondens – utställares synpunkter på information i PM angående att 

hundar inte får förvaras i bilar på parkering i samband med utställning 

Tog UtstK del av mailkorrespondensen och konstaterade att utställaren fått information om 

vilka regler som gäller angående hund i bil i samband med utställning, prov och tävling. 

Lades ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.  

d)Politiska partiers informationsmontrar hör inte hemma på utställning 

På förekommen anledning vill UtstK påtala att det inte är lämpligt att tillåta att politiska 

partier har informationsmontrar på utställningsområdet då Svenska Kennelklubben är en 

opolitisk organisation. I det aktuella fallet har en länsklubb gett tillstånd till ett politiskt parti 

att ha en monter med sitt informationsmaterial på utställningsområdet.  
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Beslöt UtstK att uppdra åt ordföranden att ta kontakt med länsklubben och efterhöra 

anledningen till ovan nämnda. Beslöt UtstK vidare att i Handbok för utställningsansvariga 

föra in ovan nämnda förtydligande om vad som gäller i frågan. 

e) Hund anmäld i fel klass - återbetalning av anmälningsavgift  

UtstK har granskat ett ärende gällande utställare som anmält hund till fel klass, 

championklass i stället för unghundsklass. Då hundägaren upptäckt sitt misstag i samband 

med att hon erhållit nummerlapp har hon kontaktat arrangören före utställningstillfället och 

försökt att få flytta hunden till rätt klass då hunden inte heller varit berättigad att delta i 

championklass. Länsklubben har ansett att ”har man anmält till fel klass så har man och då 

får man inte delta” och anmälningsavgiften återbetalas inte.  

UtstK är medveten om att det ligger på hundägarens ansvar att anmäla till rätt klass, dock har 

UtstK uttalat att det är orimligt att arrangörer inte ska kunna vara behjälpliga med att flytta en 

hund från en klass där den enligt alla uppgifter inte är behörig, till den klass där hunden är 

behörig att tävla, då en hundägare som i detta fall kontaktat arrangören före 

utställningstillfället så snart hon erhållit nummerlapp och upptäckt sitt misstag. UtstK anser 

att det är uppenbart att hundägaren inte på något sätt försökt att kringgå reglerna genom att be 

att få flytta hunden till den klass där hunden är behörig att tävla, varför UtstK ber länsklubben 

ompröva sitt tidigare beslut om att inte återbetala anmälningsavgiften till hundägaren. 

f) Morrhår 

Med anledning av skrivelser från utställare till DK och UtstK, har kommittéerna på sitt 

arbetsmöte från gårdagen diskuterat CS beslut angående borttagning av morrhår. Utställarnas 

frågeställningar rör hur det i praktiken kommer att fungera; om hunden får ett lägre pris och 

om man som hundägare kan bli bestraffad om morrhår är bortrakade, och vad gäller på raser 

där det enligt standard är tillåtet. 

DK och UtstK konstaterade att det inte är en regeländring som skett utan att CS i nuvarande 

läge har beslutat att be exteriördomarna att observera korrigeringar av denna typ och ange det 

i kritiken.  

Lades skrivelserna till handlingarna. 

g)Ansökan om bidrag för utbildning i de harmoniserade NKU 

utställningsbestämmelserna 

Ansökan från Svenska Stövarklubben (SvStK) om bidrag för deras planerade utbildning 4 

december 2010, i de harmoniserade NKU utställningsbestämmelserna. 

Beslöt UtstK att informera SvStK att det inte utgår något bidrag till den typen av konferenser. 
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§ 73  Inkomna skrivelser 

a)Nordskånska Kennelklubben – utställning i Hässleholm 22 maj 2010 – shar pei 

Förelåg från Nordskånska Kennelklubbens bestyrelse, utställningen i Hässleholm 2010-05-

22, vidarebefordrad protest avseende att en hund av ras shar pei deltagit i utställningen i strid 

mot SKKs bestämmelser. 

Förelåg 7 juni 2010 inkommet yttrande i ärendet från hundägaren. 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och inhämta ytterligare information i ärendet.  

b) Öron- och svanskuperade hundar födda i land där det är olagligt  

Förelåg till UtstK inkommen skrivelse med tillhörande bilagor februari 2010 från uppfödare 

avseende protest mot att olagligt kuperade hundar av rasen cane corso ställs ut på officiella 

utställningar i Sverige. 

Förelåg yttrande 4 juni 2010 från två berörda delägare, varav en auktoriserad exteriördomare, 

till tre öron- och svanskuperade hundar födda i Tjeckien. Hundar födda 2000 (avliden), 2001 

och 2002 utställda senast 2004, 2005 respektive 2009. 

Förelåg yttrande 5 respektive 7 juni 2010 från berörda hundägare, till tre öron- och 

svanskuperade hundar födda i Rumänien. Två hundar födda 2006 och en hund född 2007, 

samtliga utställda 2009. 

Förelåg yttrande i ärendet 4 juni 2010 från Svenska Bergs- och Herdehundsklubben.   

Gick UtstK noggrant  igenom samtliga inkomna handlingar. 

Konstaterade UtstK att det av tillgängliga underlag framgår att det har varit förbjudet att 

öronkupera hundar i Tjeckien sedan 1992 men att svanskupering är tillåten. Gällande 

Rumänien är det helt klarlagt att det är förbjudet att både svans- och öronkupera hundar sedan 

2008. Vilken lagstiftning som har gällt från år 2004 och till och med 2007 har inte till fullo 

gått att klarlägga. Av de Allmänna bestämmelserna gällande vid utställningar, prov och 

tävlingar punkt 6 framgår att öronkuperade hundar, födda i land där öronkuperingsförbud 

råder, inte får delta.  

Beslöt UtstK att vidarebefordra den del i ärendet som berör auktoriserad domare och ägare 

till i ärendet aktuella hundar, till Domarkommittén. 

Beslöt UtstK med anledning av inkomna uppgifter angående ovan i ärendet berörda 

öronkuperade hundar födda i Tjeckien att vidarebefordra ärendet till SKKs Disciplinnämnd.  

Beslöt UtstK med anledning av inkomna uppgifter angående ovan i ärendet berörda öron- 

och svanskuperade hundar födda i Rumänien att bordlägga ärendet för vidare utredning. 

Beslöt UtstK med hänvisning till nämnda ärende att ställa frågan till SKK Centralstyrelse 

gällande preskriptionstider för utställningsresultat. 
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c) Byte av BIS-domare på SSRKs utställning i Högbo Bruk 20 mars 2010 

Förelåg inkommen skrivelse 25 april 2010 avseende synpunkter på att byte av BIS-domare 

felaktigt gjorts på SSRKs utställning i Högbo Bruk 20 mars 2010 samt begäran om att UtstK 

gör ett uttalande inför att liknande situationer uppstår. 

Enligt skriftställaren har byte av BIS-domare tillåtits av arrangör i samband med att en hund 

som blivit BIR, är uppfödd av den till BIS-uppdraget utsedde domaren. 

Skriftställaren har påpekat att praxis i liknande situationer är att BIS-domaren fullföljer sitt  

uppdrag men låter den hund av ”egen uppfödning” ta ett varv i stora ringen för att sedan 

tackas av och därefter bedöms de övriga BIR-vinnande hundarna för tävlan om BIS.  

Förelåg yttrande 4 juni 2010 i ärendet, från Svenska Spaniel och Retrieverklubben. 

Beslöt UtstK att tillskriva SSRK och informera om att UtstK anser att i ett ovan nämnt fall är 

det mest korrekta att domaren fullföljer sitt BIS-uppdrag och att för att undvika misstanke om 

opartisk bedömning rekommenderas att hund av egen uppfödning inte döms av uppfödaren 

om denne har uppdrag att döma BIS. Beslöt UtstK att i Handbok för utställningsansvariga 

föra in ett förtydligande med rekommendationer till arrangör hur man gör i fall av att en 

liknande situation uppstår.    

d)Deltagande vid prov eller utställning anordnad av Dansk Retriever Klub 

Förelåg skrivelse från SSRK angående att Dansk Retriever Klub numera kräver medlemskap 

i den nationella klubben för deltagande i prov eller utställning anordnad av Dansk Retriever 

Klub. Tidigare har man enbart krävt medlemskap i motsvarande nordisk klubb. SSRK uttalar 

att denna förändring inte kan anses bidra till ett utökat nordiskt och internationellt samarbete 

utan snarare motverka ett önskat utbyte över gränserna och ber därför om SKKs assistans att 

tillskriva Dansk Kennel Klub och Dansk Retriever Klub för att försöka åstadkomma en 

omprövning av nämnda krav. 

Uttalade UtstK att man inte ser anledning till att SSRK inte som specialklubb kan ställa 

frågan direkt till den danska specialklubben Dansk Retriever Klub. 

e) Svenska Spets- och Urhundklubben - domarfråga.  

Skrivelse från Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) avseende domarfråga i samband 

med att nya raser tillförs SSUK. 

Med hänvisning till skrivelsen innehåll har frågan vidarebefordrats till Domarkommittén, och 

handlades därför inte vid UtstK möte.  
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§ 74 Registreringsärenden 

a)Hund utställd innan karenstidens utgång 

Förelåg skrivelse inkommen 28 april 2010 från hundägare som ställt ut en höftledsröntgad 

hund, av ras american staffordshire terrier, S15503/2009, Ptz Zablima’z Icecold-God, på 

Wästmanlands Kennelklubbs utställning i Rocklunda 2010-04-24, innan karenstidens utgång. 

Beslöt UtstK att resultat ska annulleras för ovan nämnda hund på aktuell utställning samt 

tillskriva hundägaren. 

b) Svanskuperad dvärgpinscher, valptik på inofficiell utställning  

Förelåg till UtstK inkomna skrivelser angående en uppfödare som på en inofficiell utställning 

Osby BK 1 maj 2010 ställt ut svanskuperad dvärgpinschertik född 2008-05-13 i Rumänien. 

Nämnda tik valpade 18 februari 2010, mindre än 75 dagar innan ovan aktuell utställning. 

Förelåg yttrande i ärendet, 2 juni 2010 från hundägaren som medgivit att hunden är 

svanskuperad samt att valpning skett 18 februari 2010. 

Förelåg för UtstK kännedom ”Registreringsansökan för importerad hund” avseende ovan 

nämnd tik, där ägaren till SKKs registreringsavdelning har fyllt i att hunden inte är 

svanskuperad.   

Förelåg yttrande från Osby BK 27 maj 2010 med information om att i ärendet aktuell tik 

ställts ut. 

Specialklubben Svenska Brukshundklubben är informerad i ärendet, 25 maj 2010. 

Beslöt UtstK med hänseende till att hundägaren/uppfödaren brutit mot reglerna gällande att 

ställa ut svanskuperad hund, ställa ut valptik tidigare än 75 dagar samt att på 

registreringsansökan för importerad hund felaktigt ange att hunden inte är svanskuperad, att 

vidarebefordra ärendet till SKKs Disciplinnämnd. 

Beslöt UtstK vidare att avslå den ansökan om att få i ärendet aktuell svanskuperad tik född 

2008-05-13 i Rumänien exteriörbedömd vid ett tillfälle på utställning, som inkommit från 

hundägaren i samband med UtstK begäran om yttrande i ovan nämnt ärende. Beslöt UtstK att 

i ärendet aktuell tik, dvärgpinscher S23632/2009 Impala Izzy Imani, ska spärras för vidare 

utställning, prov och tävling med hänvisning till att hunden är otillåtet svanskuperad i sitt 

födelseland. 
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§ 75  Dispensansökan – exteriörbedömning vid ett tillfälle – kuperad hund född 

efter 1 januari 2008 

Vit herdehund 

Förelåg ansökan från hundägare till svanskuperad (av veterinärmedicinska skäl), vit 

herdehund S55088/2008, Frostflakes Gary Grant, född 2008-07-18, om att få hunden 

exteriörbedömd vid ett tillfälle samt få resultatet registrerat i stamboken. 

Beslöt UtstK att tillstyrka ovan nämnda dispensansökan. Efter exteriörbedömning vid ett 

tillfälle i samband med utställning, kommer ovan nämnda hund S55088/2008 Frostflakes 

Gary Grant att spärras för vidare tävlan på utställning. 

  

§ 76 Nya registrerade raser - information från Standardkommittén  

 Raser som fått klubbtillhörighet eller ny klubbtillhörighet 

Nya registrerade raser 

En hund av rasen bluetick coonhound  är nu registrerad i SKKs annexregister. Rasen är inte  

erkänd av FCI och får tillsvidare inte delta på utställning. Rasen är amerikansk och nationellt 

erkänd av AKC där den tillhör gruppen hounds. 

 

En hund av rasen petit bleu de gascogne har importerats till Sverige och finns nu registrerad i  

SKKs stambok. Rasen tillhör grupp 6, drivande hundar samt sök- och spårhundar. Rasens  

hemland är Frankrike. Rasen är erkänd av FCI och tävlar om CACIB och har krav på 

provmerit för internationellt championat. 

 

Information från Standardkommittén 

För rasen prazsky krysarik har en förändring införts i standarden gällande att rasen är 

godkänd att tävla med två olika hårlag. 

För rasen chihuahua har en förändring standarden införts gällande att färgen ”merle” inte är 

godkänd för rasen. 
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Raser som fått klubbtillhörighet eller ny klubbtillhörighet 

Ras   Klubb Beslut i Föreningskommittén 

Braque francais  SKF FK 2010-02-02 

Griffon fauve de bretagne  SSDV FK 2010-02-02 

Griffon nivernais  SSDV FK 2010-02-02 

Gonzcy polski  SSDV FK 2010-02-02 

Posavski gonic  SSDV FK 2010-02-02 

Slovensky hrubosrsty stavac SKF FK 2010-02-02 

Podenco canario  SvVK FK 2010-04-13 

Foxhound   SvStK FK 2010-04-13 

Noterade UtstK informationen. 

 

 § 77 Utställningsprogram - länsklubbar   

STOKK dubbelutställning 2013 

Ansökan från Stockholms Kennelklubb (STOKK) om att år 2013 få ha en dubbelutställning 

(obs! nya datum se nedan, nationell och internationell) med plats Vallentuna Flygfält. 

Ansökan har beviljats av SKKs presidum 21 maj 2010. 

Obs! Datum för STOKKs utställningar har 15 juni 2010 ändrats av CS till fredag 12 

juli och lördag 13 juli. 

Länsklubben har meddelat att man har för avsikt att inbjuda special- och rasklubbar till så 

kallade circuit-utställningar. 

 

Länsklubbarnas utställningsprogram 2013 

Förelåg för UtstK sammanställning av länsklubbarnas ansökningar om utställningsprogram 

för år 2013. 

Beslöt UtstK att efter genomgång av programmet översända UtstK förslag till SKKs 

Centralstyrelse för fastställande. 

Förklarades ovan nämnda i paragrafen för omedelbart justerat.  
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Södra Norrbottens Kennelklubb 2012 

Förelåg ansökan inkommen 7 maj 2010 från Södra Norrbottens Kenneklubb med begäran om 

att få ändra datum för den nationella utställningen tidigare beviljad att genomföras 31 mars – 

1 april 2012 till nytt datum 19 – 20 maj, på grund av att avtal med tidigare planerad 

inomhushall sagts upp av kommunen. 

Beslöt UtstK att bevilja Södra Norrbottens Kennelklubb ovan nämnda ändring av datum till 

19 – 20 maj 2012, med hänseende till nämnda lokalproblem. 

 

§ 78  Utställningsprogram - specialklubbar  

Svenska Dreverklubben (SDK) 

Skrivelse till UtstK 25 maj 2010 angående SDKs utställningsprogram 2010-2012 

UtstK har framställt önskemål om återkoppling från SDK med anledning av att SDKs 

lokalklubbar ställt in utställningar i sent skede på grund av för få anmälda hundar. 

SDK har i skrivelsen delvis lämnat synpunkter på UtstK framställan. 

UtstK har utifrån skrivelsen noterat att SDK kommer att hålla en ”Dreverstämma” 19 juni 

2010 där man ska diskutera ovan nämnda frågeställningar.  

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och avvakta ytterligare information i frågan till efter 

SDKs  ”Dreverstämma” 19 juni.     

 

Svenska Terrierklubben 2013 – Irish Breed Festival 

Skrivelse till UtstK 1 juni 2010 avseende ansökan om att Svenska Terrierklubben (SvTeK) 

önskar arrangera en så kallad ”Irish Breed Festival 2013”. Arrangemanget är tänkt att vara ett 

”mång-aktivitets-projekt. Huvudpunkten ska dock vara en utställning för de irländska raserna 

där man förutom de egna irländska raserna: irländsk terrier, kerry blue terrier, irish glen of  

imaal terrier, irish softcoated wheaten terrier, avser att bjuda in raserna irländsk varghund, 

irländsk vattenspaniel, irländsk röd och vit setter, irländsk setter. Huvudman för projektet ska 

vara SvTeK, med en basarbetsgrupp som arbetar tillsammans med representanter från varje 

rasklubb. 

Uttalade UtstK att man stödjer arrangemanget, men att inbjudan till de olika rasklubbarna 

måste gå via respektive rasklubbs specialklubb som måste godkänna samarrangemanget med 

SvTeK. En ansökan måste därefter göras från respektive specialklubb till UtstK som är 

beslutande kommitté.  
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Respektive special-/rasklubb måste också vara införstådd med att resultatrapportering ska ske 

separat från varje klubb med eget så kallat tillfällesnummer. Administrativt blir det ett 

samarrangemang mellan ett antal olika separata klubbar. 

Beslöt UtstK att tillskriva SvTeK angående ovan nämnda samt ombeds SvTeK att inkomma 

med förslag på datum för arrangemanget senast 31 december 2010. 

 

§ 79 Ringsekreterarfrågor 

Skrivelse 13 maj 2010 från ringsekreteraraspirant med synpunkter på 

ringsekreterarhandledning i samband med tjänstgöring på utställning. Aspiranten anser sig 

inte ha fått adekvat handledning.  

Tog UtstK del av ovan nämnda skrivelse. Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och begära in 

yttrande från berörd ringsekreterare. 

   

§ 80 Redovisning av UtstK VU-beslut 

Antal hundar per domare/dag vid utställning 

Wästmanlands Kennelklubb, Västerås 2010-04-24 – 25 

Nedanstående dispenser gällande antal hundar per domare och dag har beviljats 22 april med 

hänseende till SKKs beslut om Force majeure på grund av flygstopp i samband med askmoln 

från Island.  

Lördag 24 april 

Åke Cronander 107 

Ingela Nilsson 83 

Nina Karlsdotter 85 

Torbjörn Skaar 100 

Ewa Nielsen  99 

Dan Ericson  99 

Carl-Gunnar Stafberg 102 

Liz-Beth Liljekvist 91 

Göran Bodegård 108 

Kari Graanas Hansen 94 
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Benny Blidh Schedvin 108 

Pia Lundberg  91 

 

Söndag 25 april 

Carl-Gunnar Stafberg 89 

Ewa Nielsen  85 

Torbjörn Skaar 83 

Nina Karlsdotter 83 

Liz-Beth Liljekvist 81 

Göran Bodegård 81 

Martin Johansson 85 

Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser, Skellefteå 2010-04-24 

VU i UtstK har 5 april avslagit ansökan om dispens gällande att på grund av endast 25 

hundar anmälda, avboka kontrakterad domare för att i stället anlita samarrangerande klubbs 

domare som då skulle få 83 hundar totalt. VU i UtstK har påpekat att förfaringssättet strider 

mot regeln som säger att det inte är tillåtet att flytta hundar från ordinarie domare till en 

annan som därmed får för många hundar; d v s över maxantalet 80. 

Cavaliersällskapet, Skellefteå 2010-04-24 

VU i UtstK har 21 april avslagit ansökan om att en domare ska döma 131 hundar inklusive 

valpar. 

Skaraborgs Kennelklubb, Larv 2010-05-07-08 

Lördag 7 maj 

Annika Ulltveit Moe 83 

Söndag 8 maj 

Patric Ragnarsson 81 

Ans Van Leuwen 81 

August De Wilde 81 

Södra Norrbottens Kennelklubb, Piteå 2010-05-15-16 

Rose Envall-Larsson 84 
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Svenska Älghundklubben/sydsvenska, Torne 2010-05-15 

Boo Lundström 86 

Bichon Bolognese & Havanais Clubs, Hässleholm 2010-05-22 

VU i UtsK har 4 maj avslagit ansökan om dispens för en domare att döma 91 hundar 

inklusive valpar. VU har rekommenderat arrangerande klubb att i stället anlita en 

”valpdomare” för de 21 valparna. 

Svenska Dobermannklubben, Örebro 2010-05-23 

Fernando Magalhaes 85 

Specialklubben för Bearded Collie, Hässleholm 2010-05-24 

Graham Atkins 89 

Svenska Wachtelhundklubben, Bullaren Tanumshede 2010-05-29 

Bertil Lundgren 83 

Per Porsild  83 

Uppsala läns Kennelklubb, Österbybruk 2010-05-29-30 

Söndag 30 maj 

Tino Pehar  86 

Inga Siil  81 

Leif H. Wilberg 81 

Labradorklubben/Östergötland, Motala 2010-06-06 

Heather Wiles-Fone 90 

UtstK VU har noterat att rasklubben meddelat att de anlitat erfarna ringsekreterare och att 

inga elever- aspiranttjänstgöringar kommer att ske i ringen med hänseende till det höga 

antalet hundar. 

Svenska Kuvaszklubben, Västerås 2010-06-12  

Imre Géczi  84 

Småland-Ölands Kennelklubb, Jönköping 2010-06-19, 20 och 21 

Lördag 19 juni 

Stephen Wheeler 82 
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Maria- L Doppelreiter 82 

Söndag 20 juni 

Tiina Taulos  83 

Claudio Di Giuliano 81 

Martha Heine 82 

Måndag 21 juni 

John Walsh  81 

 

Ansökningar/ändringar i utställningsprogram 

Svenska Terrierklubben/Övre Norra Norrland, Skellefteå 2010-04-24 

UtstK VU har 22 april 2010 beviljat Svenska Terrierklubben att ställa in sin utställning i 

Skellefteå 2010-04-24 med hänvisning till uppkommen situation innebärande problem med 

att få kontrakterade domare på plats till utställningen i samband med det utfärdade 

flygstoppet på grund av askmoln från Island och att hitta reservdomare. SvTeK har meddelat 

att de har möjlighet att maila till det stora flertalet av utställarna samt att ta kontakt per 

telefon till de som inte nås per mail.  

Svenska Stövarklubben/norrbottens län, Piteå 2010-04-04 – nytt datum 2010-04-10 

Svenska Stövarklubben har 27 april 2010 tillskrivit UtsK med beklagande att 

kommunikationen mellan lokalklubben och SvStK har brustit gällande när utställningen 

skulle hållas.   

UtstK VU har godtagit SvStK redogörelse i enlighet med ovan nämnd skrivelse och i 

efterhand godkänt Svenska Stövarklubbens utställning i Piteå med nytt datum 2010-04-10.  

Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel (SCKCS), Skellefteå 2010-04-25 – 

nytt datum 2010-04-24 

VU i UtstK har 7 april 2010 handlagt ett ärende från SCKCS gällande tidigare fastställt 

datum i april 2010 för utställningen i Skellefteå. I sent skede har lokalklubben upptäckt att 

datum för utställningen inte överensstämmer med det i maj 2008 beviljade av UtstK. 

VU har på grund av det uppkomna läget och med hänseende till samarrangemang med andra 

klubbar beviljat ändring av datum till 24 april 2010. 

Svenska Slovensky Kopovklubben, Hässleholms BK 2010-05-30  

VU i UtstK har 19 maj 2010 beviljat Svenska Slovensky Kopovklubben att ställa in 

utställningen i Hässlehom 2010-05-30 på grund av endast 9 anmälda hundar. 
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Ringsekreterarfrågor 

VU i UtstK har 19 april 2010 beviljat Carina Ris, Berghem dispens för förlängd tid t o m 31 

maj 2010 för att fullfölja den praktiska delen av ringsekreterarutbildningen. 

VU i UtstK har 29 april 2010 beviljat Svenska Spaniel och Retrieverklubben/Gotland dispens 

för att ha endast en ringsekreterare i ringen med endast 29 anmälda hundar på utställningen 

2010-05-09. 

VU i UtstK har 11 april 2010 beviljat Eva-Marie Hammarström, Nora dispens för förlängd 

tid t o m 24 april 2010 för att fullfölja aspiranttjänstgöringarna i samband med utställningen i 

Västerås.  

VU i UtstK har beviljat dispens för endast en ringsekreterare på Svenska Polarhundklubbens 

(SPHK)  utställning i nedre norra distriktet 15 maj 2010. SPHK har i efterhand inkommit med 

en utförlig redogörelse om den akut uppkomna situationen med sent återbud från 

ringsekreterare.   

Övriga VU-beslut 

Svenska Vinthundklubben/södra avdelningen, utställningen Backagården, Skåne 2010-

05-15  - kataloger 

VU i UtstK har givit bestyrelsen på Svenska Vinthundklubben/Södra avdelningen tillstånd att 

avhålla rubricerade utställning trots att endast ett mindre antal ca 25 st kataloger kunnat 

levereras från tryckeriet i tid till utställningen. De ca 25 exemplaren reserverades i första 

hand för funktionärer.  

Västra Kennelklubben – My Dog 7 januari – annullerat resultat tysk spets/kleinspitz 

VU i UtstK har 11 maj 2010, efter att ha tagit del av skrivelse angående utställd tysk 

spets/kleinspitz, S26088/2009 Jo Coyote´s som tävlat som fel storlek (mittelspitz) på 

rubricerade utställning, beslutat att resultatet ska annulleras. VU i UtstK har även 

rekommenderat Västra Kennelklubben att återbetala anmälningsavgiften på grund av tekniskt 

fel. 

Beslöt UtstK att bifalla ovan i paragrafen av VU tagna beslut.  

 

§ 81 Information från FCI 

Cirkulär 25/2010: FCI General Committee påminner medlemsländerna om att berörda 

arrangörer måste hålla sig informerade om FCIs beslut om avstängningar av domare.  

Cirkulär 26/2010: FCI General Committee beslutade februari 2010 att informera 

medlemsländerna att ”Manchester Toy Terrier” registrerade i AKC (American Kennel Club) 

och CKC (Canadian Kennel Club) kan registreras som English Toy Terrier (Black & Tan).  
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Cirkulär 36/2010: Federación Cinológica Argentina (FCA) informerar om att Mr. Werner 

Kirschbaum är avauktoriserad som domare. 

Cirkulär 37/2010: Lietuvos Kinologu Draugija (LKD) informerar om att Mrs. Grita 

Jonelienè är avstängd som domare under en period av ett år från 2 april 2010.  

Cirkulär 38/2010: Med hänvisning till cirkulär 33/2010 daterat 06/04/2010 förtydligas att 

hundar med stambok av ras registrerad i kennelklubb tillhörande FCI som är definitivt eller 

interimistiskt erkända av FCI, kan delta i tävlingar. 

Cirkulär 45/2010: FCI General Committee beslutade i februari 2010 att Mr. Gregor 

Nemanic, Slovenia är avstängd från att tävla eller visa hund på någon CACIB-show under en 

period om två år från 1 juni 2010 till 31 maj 2012. 

Cirkulär 48/2010: Philippine Canine Club (PCCI) informerar om att Mr. Bob Brampton 

varken är medlem eller är auktoriserad som domare i kennelklubben. 

Cirkulär 49/2010: Bulgarian Republican Federation of Cynology informerar om att domare 

Mrs. Vihra Grigorova är avstängd från att döma under en period om tre månader från 1 april 

till 1 juli 2010. 

Cirkulär 50/2010: Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) informerar om att domare 

Mr. Massimo Buchicchio är avstängd från att döma från 8 maj 2010 till 8 maj 2013 samt 

Cirkulär 53/2010: domare Mr. Gino Carlo Mocellin är avstängd från att döma från 12 maj 

2010 till 12 november 2010. 

Cirkulär 51/2010: Kennel Association of the Republic of Macedonia (KARM) informerar 

om att Mr. Robi Trajkovski är avstängd som medlem, uppfödare, domare och utställare under 

en period av fyra (4) år från 13 maj 2010 till 13 maj 2014. 

Förelåg för UtstK kännedom: FCI protokoll från Show Commissions möte 6 februari 2010 

samt FCI protokoll från Show och Show Judge Commissions möte 7 februari 2010 i 

Warszawa. 

Förelåg för UtstK kännedom: Uppdaterad lista 15 maj 2010 över FCIs CACIB-shows år 

2011. 

Noterade UtstK informationen. Lades underlagen till handlingarna. 

 

§ 82 Övriga frågor 

Uppfödarutskick 2010 

Med anledning av att ett ”uppfödarutskick” kommer att göras från kansliet i december 2010, 

har frågan ställts till samtliga kommittéer om det finns material/information från respektive 

kommitté som kan vara lämpligt att bilägga. Materialet ska vara Marknadsavdelningen 

tillhanda senast vecka 34.  
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Beslöt UtstK att aktualisera frågan vid nästa möte 24 augusti. 

SBK/Smålandsstenars BKs utställning 1 maj 2010 – collie 0-pris 

Till UtstK möte inkom ett ärende från Domarkommittén (DK), som handlagts samma 

mötesdag i DK. Ärendet avser skrivelse från fem utställare som ställt ut collie i  

Smålandsstenar 2010-05-01 och erhållit 0-pris på grund av bettfel. DK har även bilagt 

yttrande från domaren på rasen samt från ordföranden i SKKs arbetsgrupp för Särskilda 

Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) samt DKs beslut innebärande rekommendation till 

UtstK att annullera priset 0 för de i skrivelsen aktuella hundarna då DK anser att domaren har 

misstolkat skrivningen i SRD, för rasen.   

Beslöt UtstK efter genomgång av ärendet i enlighet med DKs rekommendation, att 0-pris för 

i ärendet aktuella hundar på Smålandsstenars BKs utställning 2010-05-01, ska annulleras 

samt rekommendera arrangören att återbetala anmälningsavgiften.  

  

 § 83 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 Hundsport Funktionär. 

Beslöt UtstK att § 73 a), § 73 b) och § 74 b) inte får offentliggöras innan protokollet är 

justerat och berörda parter är informerade.  

Beslöt UtstK att följande paragrafer ska publiceras i Hundsport funktionär: § 59 Ny 

”blankett” Rapport om hund som förvaras på ett olämpligt sätt (i bil, bur, tält e.dyl), § 63 

Framförhållning för ärenden till UtstK § 72 a) STOKK angående ringsekreteraravtal, § 72 c) 

Politiska partiers informationsmontrar hör inte hemma på utställning § 73 c) Byte av BIS-

domare rekommenderas inte av UtstK, § 76 prazsky krysarik godkänd att tävla med två olika 

hårlag, chihuahua färgen ”merle” är inte godkänd för rasen, § 77 STOKK dubbelutställning 

2013, Södra Norrbottens Kennelklubb har beviljats nytt datum för utställning 2012, § 78 

Svenska Terrierklubben – Irish Breed Festival 2013 

Beslöt UtstK att följande paragrafer ska publiceras på SKKs webbplats: § 63 och § 59 

 

§ 84 Nästa sammanträde 

Beslöt UtstK i enlighet med tidigare agenda att hålla nästa möte 24 augusti kl 09:30 på SKKs 

kansli i Spånga. 
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§ 85 Mötets avslutande 

Tackade ordföranden ledamöterna för de två dagarnas möte samt avslutade mötet. 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

 

Justeras:   Justeras: 

Mats Stenmark (ordf)  Bo Wiberg 

 

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

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  

 


