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Motion från Sveriges Hundungdom om förlängning av ungdomsmedlemskapet 
 
Motion från Sveriges Hundungdom om att alla ungdomsmedlemmar mellan 19-25 år 
ska få ett kostnadsfritt medlemskap i länsklubb och därmed bl.a. tidningen Hundsport. 
 
CS konstaterar att motionen ligger utanför KFs behörighet att besluta om då den 
enbart avser länsklubbarnas ekonomi. 
 
CS föreslår KF att motionen avvisas. 
 
Konsekvenser: 
 
Ekonomi: Kostnaden för länsklubbarna kan komma att uppgå till ca 2,3 
 miljoner kronor genom minskade medlemsintäkter 
 
Administrativt: - 
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Motion från Sveriges Hundungdom angående åldersgräns för delegater till 
Kennelfullmäktige 
 
Sveriges Hundungdom yrkar i motionen att medlem inom SKKs medlemsorganisation 
har rätt att väljas till delegat till Kennelfullmäktige oavsett ålder. 
 
Kennelfullmäktige är SKKs högsta beslutande organ och där behandlas allehanda frågor 
som påverkar hela organisationen. Det är av stor vikt att delegaterna har möjlighet att 
sätta sig in i och förstå alla typer av ärenden, såväl organisatoriska som komplicerade 
ekonomiska spörsmål. 
 
CS föreslår KF att avslå motionen. 
 
Konsekvenser: 
 
Ekonomiskt: - 
 
Administrativt: - 
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Motion från Svenska Pudelklubben angående samkörning av avelsindex för de 
nordiska kennelklubbarna 
 
Motionen yrkar att de avelsindex som används i flera nordiska länder (exempelvis för 
HD) ska samköras av de nordiska ländernas kennelklubbar, för en mer rättvisande 
skattning av avelsvärdet för hundar vars avkommor förekommer i flera databaser.  
 
Frågeställningen om att skapa en nordisk databas, vilket är en förutsättning för 
skattning av nordiska avelsindex, är sedan länge aktuell inom Nordisk Kennel Union 
(NKU). NKUs vetenskapliga kommitté har sedan flera år en arbetsgrupp med uppgift 
att diskutera frågor rörande avelsindex i syfte att verka för en harmonisering och 
samkörning av avelsvärderingen i de nordiska länderna. SKK har tagit fram kostnaden 
för ett forskningsprojekt som avser undersöka möjligheten för en sådan gemensam 
nordisk avelsvärdering för drygt fem raser. Projektet kostnadsberäknas till 1,5 miljoner 
kronor. Detta forskningsprojekt omfattar dock inte utveckling av de tekniska rutiner 
som är nödvändiga för samkörning av avelsindex. Utveckling och implementering av 
sådana rutiner kräver IT-utveckling i såväl Sverige som i de andra nordiska länderna.   
 
CS är positivt inställd till ett arbete i motionens anda. Utbyte av 
härstamningsinformation och hälsodata är gynnsamt för avelsarbetet ur flera aspekter. 
 
CS föreslår att CS får KFs uppdrag att driva frågan vidare inom NKU och att motionen 
därmed är besvarad. 
 

Konsekvenser: 

Ekonomi:  Kräver utvecklingsstöd från forskare och IT-utveckling. Som framgår 

 av ovan rör det sig om ett par miljoner kronor. Hur stor SKKs 

 kostnad blir avgörande för hur fördelningen av dessa kostnader sker 

 mellan de nordiska länderna. 

Administrativt: Kräver tvingande och likartade regelverk hos de berörda 

 kennelklubbarna av det som ska samköras. 
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Motion från Svenska Terrierklubben angående registrering av 5-leds stamtavlor för 
importerade hundar 
 
Svenska Terrierklubben har i motion yrkat att SKK ”framåtriktat, så långt möjligt, tillser 
att fullständiga 5 generationers stamtavlor stambokförs när importerade 
hundar/sperma registreras”.  
 
Liksom motionären anser CS det viktigt att avelsdjur har så fullständiga 
härstamningsuppgifter som möjligt registrerade för att möjliggöra en mer rättvisande 
skattning av index och en säkrare beräkning av inavelsgraden.  
 
CS stöder därför motionärens yrkande, men för att kunna genomföra förslaget krävs 
datautveckling av registreringsprogrammet. I dagsläget finns det varken dataresurser 
eller personal för att genomföra förslaget. 
 
I sammanhanget är det också viktigt att klargöra att många kennelklubbar liksom SKK 
inte har teknisk möjlighet att utfärda 5-ledsstamtavlor och att det endast är i de fall då 
stamtavlan också innehåller hundarnas registreringsnummer som registrering kan ske.   
 
CS föreslår KF att avslå motionen men att ta upp förslaget när det finns ekonomiska, 
personella och IT-stöd att ställa till förfogande för denna rutinförändring. 
 
Konsekvenser: 
 
Ekonomi:  Kostnaden för en rutinförändring ligger i storleksordningen 500 000 
 kr/år eller drygt en heltidstjänst. Hur stor kostnaden för SKK blir är 
 helt avhängigt hur merkostnaden kommer att fördelas mellan den 
 enskilde importören och genom en kollektiv finansiering av SKK. 
 
Administrativt:  Arbetsinsatsen blir ca 3 ggr större per hund på grund av ökningen av 
 inregistrering av antalet hundar. Vid en 3-leds stamtavla är det 35 st. 
 och vid en 5-ledsstamtavla 96 hundar eller ca 150 000 fler 
 hunduppgifter per år.Totalt registreras i snitt drygt 2 700 nya 
 importer per år i SKK. (Under perioden 2008-2012 registrerade SKK 
 13 628 hundar från 65 länder). 
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Motion från Svenska Pudelklubben angående omregistrerade hundar med uppgifter 
under flera registreringsnummer 

 
Svenska Pudelklubben (SPK) yrkar i motionen ”att alla hundar i SKKs register bara ska 
finnas under ett registreringsnummer alternativt att både det ursprungliga och det nya 
svenska registreringsnumret ska vara sökbara men alla uppgifter på hunden ska vara 
samlade och finnas på en flik”. 
 
CS stöder andemeningen i motionen, men frågeställningen är mycket stor och 
komplex. Idag är det vanligt att hundar exporteras/leasas flera gånger under sin livstid 
och därför förekomma under många olika registreringsnummer. Att hundar, som 
motionären föreslår, bara ska finnas i SKKs databas under ett registreringsnummer är i 
dagsläget dock ogenomförbart.   
 
Ur avelssynpunkt är detta givetvis olyckligt eftersom det försvårar såväl korrekta 
inavelsberäkningar som utvärdering av hundars avelsvärde. Den bästa lösningen på 
problemet skulle vara en internationell överenskommelse om att hundar alltid behåller 
sitt ursprungliga registreringsnummer och att inget nytt registreringsbevis utfärdas när 
hunden exporterats till annat land.  
 
För hundar som importeras till Sverige registrerar SKK idag ursprungslandets 
registreringsnummer och i förekommande fall, då hunden tidigare exporterats till 
annat land, hundens senaste registreringsnummer. Något nytt registreringsbevis 
utfärdas inte men hunden får ett svenskt registreringsnummer. Har SKK under ett 
utländskt nummer registrerat resultat från hälsoundersökningar överförs dessa till det 
nya svenska registreringsnumret. Detta görs manuellt.  
 
CS föreslår dels att CS får KFs uppdrag att inom ramen för FCI och dess samverkan med 
AKC och The KC verka för att hundar får behålla sitt ursprungliga registreringsnummer. 
Att CS när möjligheter finns ställer ekonomiska och IT-resurser till förfogande. 
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 

Konsekvenser: 

Ekonomi:  Svårt att bedöma, men det rör sig om ett antal miljoner kronor om 

 inte det huvudsakliga arbetet kan ske av ras- och eller specialklubbar 

 genom ideella insatser. 

Administrativt:  Mycket av arbetet måste ske genom manuell jämförelse och hund för 

 hund samt att man måste ha stor kunskap om den berörda rasen. 
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Motion från Svenska Terrierklubben angående SKKs köpahund.se 
 
Motionen ställer fyra yrkanden som nedan besvaras var och en för sig. 
 
SKKs sida Köpahund.se är inte ämnad att konkurrera med SKKs ras- och specialklubbar. 
Den ska ses som ett alternativ till andra annonseringssidor på Internet och en service 
till blivande valpköpare och inte minst alla klubbens uppfödare och då i synnerhet de 
med kennelnamn som svarar för drygt 90 % av varje års valpregistreringar. 
 
Yrkande 1: Vid registrering av valpkull som av någon anledning strider mot SKKs regler 
uppmärksammas alltid detta. I det registreringsprogram som SKK använder finns 
inbyggda spärrar som upptäcker om någon kull, vid ansökan om registrering, strider 
mot SKKs Grundregler eller Registreringsregler.  
 
När det vid registreringsansökan inkommer valpkullar som strider mot gällande 
regelverk finns en arbetsordning hur detta ska hanteras. Spärr för tillgång till 
Köpahund.se kan därefter eventuellt släppas. Motionärens yrkande görs därmed i 
praktiken redan i dag. 
 
Yrkande 2: Rasspecifika avelsstrategier, RAS, är inte ett regelverk utan ett 
styrdokument för uppfödare och hanhundsägare och ska då inte påverka 
möjligheterna att annonsera på Köpahund.se. Det finns hänvisning till både RAS och 
Specialklubbar/rasklubbar i informationen om respektive ras på sidan, och skrivningar 
att valpköparen ska vara noga med att kontrollera att rekommenderade 
hälsoundersökningar är gjorda på föräldrarna till kullen denne väljer. 
  
Yrkande 3: CS finner yrkandet intressant, och anser att SKK/CS uppdras att utreda 
lämpligheten av att tidsbegränsa annonseringen hårdare än i dagsläget.  
 
Yrkande 4: CS anser inte att man på något sätt behöver särskilja uppfödare på det sätt 
som motionären vill. Ingenting pekar i dagsläget på att en uppfödare som inte haft en 
valpkull på 4-5 år skulle föda upp valpar av lägre kvalitet än den uppfödare som har 2 
kullar/år. Studier av registrerade valpkullar 2008-2012 visar att drygt 13 000 uppfödare 
med kennelnamn har registrerat minst en valpkull under denna period. Drygt 7 000 av 
dessa uppfödare som registrerat 1 eller två valpkullar under aktuell period skulle 
därmed riskera att inte få tillgång till SKKs tjänst köpahund.se 
 
CS föreslår att yrkande 1, 2 och 4 avslås samt att KF uppdrar till CS att utreda om 
lämpligheten att tidsbestämma/gränsa ytterligare hur läng en annons kan vara 
aktiverad på köpahund.se när det gäller yrkande 3. 
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Konsekvenser: 

Ekonomi:  Förhållandevis marginella kostnader att genomföra yrkande 1, 3 och 

 4. Yrkande 2 kommer att bli ekonomiskt betydande då ett 

 ställningstagande från SKK måste ske för var och en av de 11 000 

 årliga valpkullarna. Yrkande 2 kräver en total förändring av synen på 

 RAS från att idag vara ett styrdokument till att blir regelbaserat. 

Administrativt: 
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Motion från Sydskånska Kennelklubben angående grundreglerna och 
fodervärdsavtalen 
 
Motionären yrkar att SKKs grundregel 4:5 ska förändras samt som en konsekvens 
därmed SKKs fodervärdsavtal. 

Vid användandet av ”Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt” betalar köparen 
halva priset på hundens ordinarie pris. Säljaren får då använda tiken för en kull upp till 
fem års ålder eller för en hanhund att använda denne för tre kullar upp till 5 års ålder. 
CS anser att dessa villkor är både skäliga och realistiska eftersom köparen har betalat 
en summa och då också måste få chansen att få äga hunden inom en överskådlig tid. 

De villkor som gäller i SKKs ”Fodervärdsavtal” anser CS är skäliga. Att, som motionären, 
jämföra ett ingående av avtal gällande icke levande ting med ett ingående av tex 
”Fodervärdsavtal” eller ”Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt” anser CS inte är 
relevant.  

CS åsikt är att uppfödaren bör hinna ta två kullar på tiken före hon blir fem år om hon 
placeras hos fodervärd som valp. Hanhundsägaren bör hinna ta sex kullar efter 
hanhunden före han fyller sju år om han placeras hos fodervärd som valp.  

Överlåtaren har förhoppningsvis förtroende för fodervärden vad beträffar dennes 
hundhållning vid överlåtandet och dessutom får hanhundens respektive tikens 
överlåtare möjlighet att om fodervärden inte av någon anledning kan behålla hunden 
återfå denna enligt pkt 11 för hanhund, punkt 12 för tik i fodervärdsavtalet. 
Idag finns möjligheten att teckna ett "Låneavtal" för tik. Detta innebär i praktiken att 
en uppfödare som har en god relation med sin fodervärd, även efter 
fodervärdsavtalets utgång, har möjlighet att efter överenskommelse låna tiken för 
vidare avel. 
 
CS föreslår KF att motionen avslås. 
 
Konsekvenser: 
 
Ekonomiska: - 
 
Administrativt:  - 
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Motion från Stockholms Kennelklubb angående att tillsätta en framtidsgrupp för en 
total översyn av utställningsverksamheten 
 
Motion från Stockholms Kennelklubb som yrkar att Centralstyrelsen ska tillsätta en 
framtidsgrupp för en total översyn av utställningsverksamheten. 
 
Motionären pekar på att utställningsverksamheten tar en betydande del av 
länsklubbarnas resurser och att den i vissa fall kan utgöra ett stort ekonomiskt 
risktagande. Vidare framhålls att den nya generationen utställare har helt andra krav 
på utställningsverksamheten än vad vi är vana vid. 
 
Även CS ser ett behov av att utställningsverksamheten ses över utifrån de nya 
förutsättningar och förväntningar som växer fram. Översynen ska beakta både 
kynologiska och ekonomiska aspekter baserade på de övergripande regelverk vi ha att 
rätta oss efter som medlemmar i FCI. 
 
CS föreslår att KF bifalla motionen. 
 
Konsekvenser: 
 
Ekonomi: En utredningsgrupp kan uppskattningsvis kosta 50 000 kronor i 
 resekostnader 
 
Administrativt: - 
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Motion till Kennelfullmäktige från Specialklubben för Shih Tzu angående hundcentra 
 
Motionären beskriver svårigheterna med att hitta lämpliga lokaler för att arrangera 
utställning. Klubben yrkar att en utredning görs med mål att etablera hundcentra i 
utkanterna av de tre-fyra största städerna i Sverige. Senast inom tre år ska åtminstone 
en av anläggningarna vara etablerad och i full drift. 
 
CS finner att förslaget att etablera dessa hundcentra innebär en investeringskostnad 
på mycket betydande belopp som CS inte finner realistiskt att kunna hitta inom SKK-
organisationen. Vidare är projektet ett högriskprojekt som med mycket stor 
sannolikhet innebär årliga förluster på flera miljoner kronor. 
 
CS föreslår istället att SKK upprättar en lista över lämpliga lokaler eller markområden 
som klubbarna kan hyra för utställningar med en spridning över hela landet. 
 
CS föreslår KF att motionen avslås. 
 
Konsekvenser: 
 
Ekonomiskt: Någon exakt bedömning går inte att göra förrän en konkret 
 investerings- och driftbudget finns 
 
Administrativt: SKK behöver bygga upp en struktur för att hantera löpande drift- och 
 underhåll av dessa anläggningar samt en försäljningsorganisation för 
 att hantera uthyrningen av ytorna 
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Motion till Kennelfullmäktige från Svenska Terrierklubben angående 
exteriördomarkonferenser 
 
Motion från Svenska Terrierklubben (SvTek)som pekar på de problem som uppstår för 
specialklubben att följa SKKs Regler och riktlinjer för exteriördomarkonferenser, på 
grund av att specialklubben ansvarar för ett stort antal rasklubbar, 29 stycken för att 
vara exakt och gruppen omfattar 35 raser. Enligt gällande regler kan specialklubben 
ansöka om ekonomiskt bidrag som utgår med 75 % av kostnaderna dock högst 100 000 
kr. Dessa belopp gäller idag oavsett om konferensen omfattar en eller flera raser och 
även oavsett om det gäller raser med ett större eller mindre antal för rasen/raserna 
auktoriserade domare som kan delta. 
 
Med nuvarande upplägg för exteriördomarkonferenser upplever även SvTek att de inte 
kan följa SKKs regler och riktlinjer då det för närvarande tar ca 15 år mellan 
presentationen av respektive ras istället för högst 10 års intervall som rekommenderas 
i reglerna, alltså 50 % längre tid än den tidsintervall som anges i SKKs Regler och 
riktlinjer för exteriördomarkonferenser. 
 
SvTek har tittat på tre olika alternativ, enligt motionen, för att på bästa sätt följa SKKs 
Regler och riktlinjer för exteriördomarkonferenser och konstaterar att det antingen blir 
kraftigt ökade kostnader för klubben eller att raserna blir presenterade med ca 15 års 
tidsintervall istället för SKKs rekommenderade tidsintervall på 10 år. 
 
Svenska Terrierklubben yrkar att SKK/CS får i uppdrag av KF att snarast utarbeta ett 
nytt system för ekonomiskt stöd till domarkonferenser. I uppdraget ska ingå att det 
ekonomiska stödet ska ta hänsyn till det antal raser och antal auktoriserade domare 
respektive arrangerande klubb har att ansvara för. Ett beslut i frågan bör fattas så 
snart att det kan börja träda i kraft senast inför nästa budgetperiod. 
 
CS föreslår KF att få ett uppdrag att göra en översyn över nuvarande system med 
exteriördomarkonferenser. CS föreslår få KFs uppdrag att beakta de synpunkter som 
framförs i motionen i detta utredningsuppdrag. 
 
CS föreslår KF att motionen avslås. 
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Konsekvenser: 
 
Ekonomiskt: SKK har idag slutit ett civilrättsligt avtal med de specialklubbar som 
 fått godkänt att arrangera domarkonferenser t.o.m. 2016. SKK kan 
 inte ensidigt bryta detta avtal genom att förändra de ekonomiska 
 förutsättningarna för dessa redan beviljade domarkonferenserna. 
 
Administrativt:  -
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Motion till Kennelfullmäktige från Svenska Vinthundklubben angående 
raskompendier för domarkonferenser 
 
Motion från Svenska Vinthundklubben beträffande ett önskemål om att 
raskompendier framtagna till exteriördomarkonferenser, samt godkända av DK, ska 
publiceras på skk.se. Specialklubben ser ett värde i att raskompendierna ska vara 
tillgängliga för alla som söker en djupare och mer fyllig beskrivning av olika raser än 
vad respektive standard ger. Vinsten med att publicera raskompendierna för 
nedladdning på webben är att bredda kunskaperna om olika raser. 
 
CS föreslår KF att motionen tillstyrks under förutsättning att varje specialklubb 
garanterar att det inte blir några problem att upphovsmannarätten är reglerad med 
respektive textförfattare och fotograf och att respektive specialklubb ger sitt 
godkännande till att publicera raskompendiet på skk.se. Publiceringen ska endast 
omfatta de raskompendier som är godkända av SKK/DK. 
 
Konsekvenser: 
 
Ekonomiskt: - 
 
Administrativt: - 
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Motion till Kennelfullmäktige från länsklubbarna angående att CS återtar beslutet 
om allrounddomare och snarast tar fram regler för bra, kvalitetssäkrad 
vidareutbildning för blivande allrounddomare 
 
Motion från länsklubbarna som pekar på deras tveksamhet till CS beslut att för 
närvarande inte utbilda några fler allrounddomare. Länsklubbarna konstaterar i sin 
motion att de har ett stort problem med att ha en bra täckning av just allrounddomare 
på sina utställningar för samtliga raser. Ser man även till våra grannländer så kan det 
vara upp till 5 – 10 stora utställningar per helg under högsäsong. För detta krävs 30 – 
50 allrounddomare. Då det i Norden finns ca 40 allrounddomare av vilka, av olika skäl, 
ca 20 är tillgängliga och av dessa har en stor del uppdrag internationellt, resulterar 
detta i att länsklubbarna i de flesta fall måste söka domare internationellt, ibland till 
mycket höga kostnader. 
 
Länsklubbarna vill ta till vara den kompetens som finns hos svenska domare istället för 
att bli hänvisade till att i många fall använda yngre allrounddomare från andra länder. 
Länsklubbarna skulle värdesätta en satsning på utbildning för att på ett bättre sätt 
tillgodose behovet av såväl allrounddomare som gruppallrounddomare. Länsklubbarna 
anser att det inte fungerar att bara utbilda gruppallrounddomare utan det behövs 
även fler allrounddomare. 
 
Länsklubbarna yrkar därför att CS återtar beslutet om allrounddomare och snarast tar 
fram regler för bra kvalitetssäkrad vidareutbildning till allrounddomare. 
 
Vid seminariet för länsklubbarnas utställnings- och domaransvariga 31 mars – 1 april 
2012 framkom att länsklubbarna såg ett större behov av gruppallrounddomare än 
allrounddomare. Domarkommittén hade därför länsklubbarnas uttalande som grund 
när de arbetade med CS uppdrag beträffande eventuellt behov av fler allrounddomare. 
 
Regelverket för utbildning av allrounddomare som det ser ut idag ser CS inga skäl till 
att behöva ändra. CS har vid sitt möte den 12 juni gett Domarkommittén i uppdrag att 
komma med förslag på domare som uppfyller gällande riktlinjer för allrounddomare 
som bland annat anger att ”en allrounddomare är en person med så omfattande 
kynologisk kompetens, erfarenhet av nationell som internationell hundsport och med 
sådana personliga förutsättningar att han/hon kan anförtros att döma samtliga 
hundraser på utställning. Domaren ska vara allmänt känd och respekterad i sin 
domargärning.” 
  



KF 2013 
Bilaga 34 

 
 
 
CS ställer sig tveksam till uppgiften om 5-10 stora utställningar per helg. Om denna 
uppgift avser nationella och internationella utställningar i Norden så är det endast en 
eller två helger per år där det arrangeras fler än fem utställningar och då beror det på 
utvecklingen av att genomföra flera utställningar en och samma helg på samma plats. I 
regel är det snarare 3-4 utställningar samma helg i Norden under högsäsong. 
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 
Konsekvenser: 
 
Ekonomiskt: En separat allrounddomarutbildning kostar ca 250 000 kronor. 
 
Administrativt: - 
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Motion till Kennelfullmäktige från Svenska Vinthundklubben och Svenska 
Dvärghundklubben angående SKKs användande av systemet med postförskott 
 
Motionären yrkar på att betalning av registrering av valpar, profilartiklar, trycksaker 
etc. ska kunna göras genom direktbetalning. 
 
CS konstaterar att beställningar av profilartiklar och motsvarande lagervaror som idag 
görs genom SKKs webbshop betalas med kort eller genom internetbank. I denna del är 
motionärens yrkande redan åtgärdat i den riktning som motionären önskar. 
 
Beträffande valpregistrering medger nuvarande rutiner inte en annan betalningsform 
än postförskott, såvida inte en betydande administration med att matcha ihop rätt 
betalning med rätt valpregistrering införs. Idag registreras ca 10 000 – 12 000 
valpkullar per år. 
 
CS har dock för avsikt att med prioritet utveckla en webbaserad valpregistreringsrutin. 
En sådan utveckling kommer att innebära att en direktbetalning kan ske med kort eller 
bank på motsvarande sätt som man idag anmäler till utställning kan ske är en klubb 
använder SKKs IT-stöd. 
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 
Konsekvenser: 
 
Ekonomiskt: en manuell rutin att matcha betalningar med 
 registreringsansökningar kommer att öka personalkostnaden 
 
Administrativt: Valpregistreringar kommer sannolikt att ta längre tid än idag. 
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Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående utskick av hundpass i 
samband med registrering av hund 
 
Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) har i sin motion yrkat att SKK ska kontakta 
Jordbruksverket för att få en överenskommelse till stånd som gör det möjligt för SKK 
att lämna med hundpass i samband med registreringsbevis utfärdas. 
 
Med anledning av motionen har SKK varit i kontakt med Jordbruksverket som avslår 
förfrågan med följande motivering:  
 
Jordbruksverket skickar idag ut information till veterinärerna tillsammans med passen. 
På så sätt säkerställer Jordbruksverket så långt möjligt att veterinären som ska utfärda 
passet vet hur och varför man ska göra det  
 
För det andra så diskuteras just nu förslaget till ny EU-förordning och direktiv på 
området och där finns följande artikeltext:   
 
”De behöriga myndigheterna ska säkerställa att tomma identitetshandlingar endast 
distribueras till förordnade veterinärer…”  
 
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad. 
 

Konsekvenser: 

Ekonomi: - 

Administrativt: - 

 


