2022-03-21
Sida 1/15

SKK/DK nr 2-2022
2022-03-21
§ 25-44

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens, Domarkommitté, DK,
måndag 2022-03-21.

Närvarande
Ordinarie ledamöter:

Bo Skalin (ordf.), Eva Liljekvist-Borg (vice ordf.),
Johan Andersson, Eva Eriksson, Göran Johansson,
Bertil Lundgren, Fredrik Nilsson

Anmält förhinder:

Dodo Sandahl

Adjungerade:

Kjell Svensson, SKKs tävlings- och utbildningschef
Ulrika Henriksson, SKKs utbildningsavdelning

Protokoll:

Boa Strandberg

§ 25 Mötet öppnas
Ordföranden hälsade samtliga välkomna och riktade ett särskilt välkomnande till DKs
nya ledamöter för kommande mandatperiod varefter en presentation av samtliga
närvarande genomfördes.
Därefter skänktes en tanke till honnörsdomare Birthe Larsen-Rosvall samt
honnörsdomare Tord Instedt som avlidit.
Mötet förklarades därefter öppnat.
§ 26 Val av justerare
Eva Eriksson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
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§ 27 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.
§ 28 Föregående protokoll
DKs protokoll 1-2022 godkändes och lades till handlingarna.
§ 29 Resultatrapport
Resultatrapporten för februari 2022 granskades och lades till handlingarna.
§ 30 Arbetsordning för DKs kommande mandatperiod
a) Delegeringsordning för DK
DK gick igenom kommitténs delegeringsordning för perioden 2022-2023.
Upplägget för SKKs kommittéers delegeringsordningar har justerats inför kommande
period och delats in i fyra delar:
-

Allmänna anvisningar samtliga kommittéer
Beskriver det som är gemensamt för samtliga av SKKs kommittéer som syfte,
hur de bildas och praktiska anvisningar om exempelvis kommunikation,
samverkan, jäv och tystnadsplikt.

-

Särskilda anvisningar för respektive kommitté
Beskriver bland annat den specifika kommitténs syfte, ansvarsområden, ansvar
för regelverk och styrdokument, beslutsrätt och bemanning.

-

Kontinuerliga och tidsbestämda uppdrag för respektive kommitté
Beskriver kommitténs kontinuerliga och tidsbestämda uppdrag samt hur dessa
ska återrapporteras till Centralstyrelsen, CS.

-

Budget för respektive kommitté
Beskriver budgeten för kommittén 2022 och 2023.

DK diskuterade delegeringsordningens innehåll och hur de olika uppdragen som
kommittén tilldelats ska genomföras.
Ett av DKs tidsbestämda uppdrag från Kennelfullmäktige 2021 är att göra en extra
satsning på vidareutbildning av exteriördomare för att möta den stora efterfrågan som
beräknas ske efter pandemin. Detta kommer ställa krav på tillgången till
utbildningstillfällen samt antalet examinatorer för varje ras.
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Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att till nästkommande möte sammanställa ett brev till
specialklubbarna angående antalet examinatorer som DK sedan ska få ta del av för
möjlighet till synpunkter innan det skickas ut.
Johan Andersson samt Bertil Lundgren uppdrogs att till nästkommande möte se över
en lämplig arbetsgång för DKs tidsbestämda uppdrag.
b) Rutiner för kommittéarbetet
DK gick igenom dokumentet Lathund för ledamöter i SKKs Centralstyrelses kommittéer
och arbetsgrupper samt den uppdaterade adresslistan för DK.
c) Utse DKs verkställande utskott
DK beslutade att ordföranden, Eva Liljekvist-Borg samt Johan Andersson ingår i DKs
verkställande utskott, DK/VU, under perioden 2022-2023.
d) Mötesdatum
DK beslutade att kommitténs sammanträden under verksamhetsperioden 2022-2023
hålls följande datum:
2022
1 juni
31 augusti-1 september
16 november
2023
18 januari
22 mars
31 maj
5-6 september
15 november

Hålls som ett fysiskt möte
Hålls som fysiska möten där det ena är gemensamt med
Utställningskommittén
Hålls som ett digitalt möte

Hålls som ett digitalt möte
Hålls som ett fysiskt möte
Hålls som ett fysiskt möte
Hålls som fysiska möten där det ena är gemensamt med
Utställningskommittén
Hålls som ett digitalt möte

§ 31 Domarkonferenser
Ordföranden rapporterade från Svenska Vinthundklubbens, SvVK,
exteriördomarkonferens som hölls digitalt den 19-20 mars 2022. Under konferensen
visades filmer på hundar för att kunna presentera deras rörelser. DK diskuterade de
fördelar som finns med att hundars rörelser visas på film vid digitala konferenser då
tillgången till yta gör det lättare att visa hur rörelserna verkligen ska se ut. Vidare
poängterades fördelarna med att filmerna görs tillgängliga för framtida
utbildningssyfte.
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Ulrika Henriksson uppdrogs att göra ett tillägg i dokumentet Regler och riktlinjer för
exteriördomarkonferenser att i de fall hundar filmas inför konferenser kan dessa med
fördel skickas in till DK för framtida utbildningssyfte. Klubbarna erbjuds även att få sina
filmer publicerade på Domarsidan som är öppen för alla svenska exteriördomare.
§ 32 Domarkompendier
a) Lista över domarkompendier
DK gick igenom listan över de domarkompendier som för tillfället granskas samt de
exteriördomarkonferenser som ska genomföras tillsammans med tillhörande
domarkompendier.
Domarkompendiet för kromfohrländer har uppdaterats utifrån aktuell standardmall
och godkänts av DK/VU den 24 februari 2022.
Domarkompendiet för whippet är godkänt.
Domarkompendierna för irländsk varghund, azawakh, italiensk vinthund, magyar agar,
chart polski, borzoi, cirneco dell’etna och greyhound är godkända och därmed kan
bidraget enligt gängse rutin betalas ut till klubbarna.
b) Redovisning av uppdrag gällande mall för domarkompendier
Vid DK 3-2021 fick Eva Liljekvist-Borg samt Marie Gadolin i uppdrag att tillsammans
med Arbetsgruppen för utveckling av exteriördomarkonferenser samt utveckling av
distansutbildningar för exteriördomare fortsätta arbetet med att ta fram ett förslag till
skiss på mall för domarkompendium. Förslaget presenterades tillsammans med ett
utkast till kompletterande information för specialklubbar som ska arbeta med
domarkompendier.
DK diskuterade hur kommittén bättre kan stödja klubbarna i sitt arbete med
domarkompendierna så att dessa blir klara i god tid inför exteriördomarkonferenserna.
Kommittén konstaterade att ett förtydligande kan göras i dokumentet Upprättande av
domarkompendium om bland annat tidsplanen för arbetet med domarkompendierna.
Ulrika Henriksson uppdrogs att utifrån utkastet med kompletterande information
uppdatera dokumentet Upprättande av domarkompendium.
Vidare uppdrogs Ulrika Henriksson att uppdatera förslaget till mallen för
domarkompendierna så att den följer aktuell FCI-standard. Mallen kommer att skickas
ut till aktuella klubbar inför arbetet med deras domarkompendier som ett alternativ till
utformning.
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§ 33 Domarfrågor
Uppföljningssamtal
Eva Liljekvist-Borg rapporterade om de uppföljningssamtal som hon och SKKs
ordförande Thomas Uneholt haft under hösten och våren för de preparander som
godkändes 2016 och 2018. Uppföljningssamtalen är nu i sitt slutskede och totalt
kommer 19 samtal ha genomförts.
§ 34 Arbetsgrupper
Arbetsgrupper för kommande mandatperiod
DK diskuterade vilka arbetsgrupper som ska finnas under kommande mandatperiod
och beslutade följande:
-

Arbetsgruppen för utveckling av exteriördomarkonferenser samt utveckling av
distansutbildningar för exteriördomare blir Arbetsgruppen för utveckling av
distansutbildningar för exteriördomare.
Deltagare från DK i Arbetsgruppen för utveckling av distansutbildningar för
exteriördomare blir Göran Johansson som sammankallande tillsammans med
Eva Liljekvist-Borg.
Göran Johansson samt Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att kontakta de tidigare
deltagarna i arbetsgruppen och höra om de vill vara kvar.

-

Arbetsgruppen för stöd till exteriördomarkonferenser blir Arbetsgruppen för
utveckling av och stöd till exteriördomarkonferenser.
Deltagare från DK i Arbetsgruppen för utveckling av och stöd till
exteriördomarkonferenser blir Fredrik Nilsson som sammankallande
tillsammans med Bertil Lundgren.
Fredrik Nilsson, Bertil Lundgren uppdrogs att kontakta de tidigare deltagarna i
arbetsgruppen och höra om de vill vara kvar.

-

Arbetsgruppen för vidareutbildning av exteriördomare avskrivs även om arbetet
med vidareutbildning av exteriördomare fortsätter.
Arbetsgruppen hade inkommit med en avrapportering av arbetet, ett förslag till
tillägg i blanketten för Förfrågan till specialklubb om utökning av rasregister
samt utkast till ett brev som DK avser skicka till specialklubbarna med önskemål
om att utöka antalet examinatorer och aspirantdomare per ras.
DK tackade arbetsgruppen för avrapporteringen med tillhörande underlag samt
för det hårda arbetet som lagts ner.
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I arbetsgruppens avrapportering konstaterades att en instruktion bör
sammanställas till domare som ska ta emot elev.
Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att ta kontakt med Jan Herngren för framställande
av en sådan instruktion.
DK beslutade att godkänna blanketten Förfrågan till specialklubb om utökning
av rasregister i enlighet med förslaget.
Samtliga ledamöter uppdrogs att se över det utkast till brev som presenterats
för att inkomma med synpunkter till nästkommande möte.
-

Arbetsgruppen för generella domarkonferensen blir kvar i sin nuvarande form.

-

Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare utvärderas till
nästkommande möte.

-

Projektgruppen för nya allrounddomare byter namn till Arbetsgruppen för nya
allrounddomare. Deltagare i arbetsgruppen blir Bo Skalin, Thomas Uneholt,
Eva Liljekvist Borg samt Dodo Sandahl.

-

Projektgruppen för FCI Breed-specific education blir kvar i sin nuvarande form
med deltagare Nina Karlsdotter samt Ulrika Henriksson som kanslistöd.

§ 35 Domarutbildning
a) Gruppallroundutbildning
För kännedom fanns en lista över av DK godkända ansökningar om att få genomföra
utbildning till gruppallrounddomare.
Ulrika Henriksson uppdrogs att ta kontakt med Kjell Lindström för rapportering kring
de domare till vilka han är utsedd kontaktperson.
b) Preparandkurs
Ordföranden redogjorde om lägesrapport för arbetet med preparandkursen.
Vid DK 1-2022 uppdrogs Ulrika Henriksson att se över ett annat datum för bokning av
konferens och logi för preparandkursen då det konstaterats att det tidigare datumet är
samtidigt som Europavinnarutställningen i Danmark. Ulrika Henriksson meddelade att
bokning på konferensanläggningen ett senare datum är möjlig.
DK beslutade i och med detta att preparandkursen flyttas till den 4-9 juni 2023.
Eva Eriksson utsågs till kursansvarig för preparandkursen.
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DK/VU samt Eva Eriksson uppdrogs att utse lärarna till preparandkursen samt utse
bedömarna vid det praktiska inträdesprovet.
Eva Liljekvist-Borg samt Johan Andersson redovisade ett förslag på genomförande av
det praktiska inträdesprovet och innehållet diskuterades och justerades.
DK beslutade att genomföra provet i linje med föreslaget upplägg.
c) Examinationer och elev- & aspiranttjänstgöring
För kännedom fanns slutlig statisk för examinationer samt elev- och
aspiranttjänstgöringar 2021.
d) Avslag för utökning av rasregister
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökningar om
att utöka rasregister.
e) Följdauktorisation för vostotjnoevropejskaja ovtjarka
Vostotjnoevropejskaja ovtjarka, VEO, är en ny ras inom Svenska Brukshundklubben,
SBK, och ingår i de raser som från och med den 1 januari 2022 har rätt att delta på
SBKs officiella utställningar. SBK har i och med detta inkommit till DK med förslag på
vilka kriterier som ska finnas för att domare ska få auktoriseras på rasen.
DK tog del av förslagen och beslutade att tillfråga de domare som har samtliga av SBKs
raser om följdauktorisation för VEO.
DK beslutade vidare att domare som är auktoriserade på någon av raserna belgisk
vallhund, chodský pes, hollandse herdershond, schäfer eller vit herdehund kan ansöka
om följdauktorisation för VEO efter att de deltagit på en raspresentation genomförd av
SBK.
f) Utbildning av svenska raser
För kännedom fanns det utskick som gått ut till specialklubbar för svenska raser med
en slutlig inbjudan till ett digitalt möte i slutet av mars.
g) Utbildning av fyra brakycefala pilotraser
En skrivelse hade inkommit från Mopsorden beträffande utbildning av exteriördomare
för fyra av de fem brakycefala pilotraserna.
DK tog del av skrivelsen och beslutade att skicka tillbaka den till rasklubben med
hänvisning till att berörda specialklubbar får inkomma med en gemensam skrivelse för
vidare hantering.

SKK/DK nr 2-2022
2022-03-21
Sida 8/15

§ 36 Redovisning av beslut från DK/VU
a) VU-beslut sedan DK 1-2022
DK beslutade fastställa DK/VUs beslut att:
- godkänna protokoll samt ekonomisk redovisning för utbetalning av bidrag för
exteriördomarkonferens arrangerad av Svensk Specialklubb för Tibetanska
Raser, SvKTR, Specialklubben för Shih Tzu, SST, Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel, SSTS, samt Svenska Pudelklubben, SPK, den 16-17 oktober
2021.
- avslå Carl-Magnus Olofssons ansökan om dispens att döma breton vid SKFs
utställning i Kiruna den 11 juni 2022.
- godkänna Svenska Domarföreningens, SDF, presentationer av bichon frisé,
bichon havanais, bolognese, basenji, beagle, jack russell terrier, irländsk terrier
samt flatcoated retriever att räknas som elevtjänstgöring för deltagande
domare som innan närvarande vid presentationen har tillstyrkan att utbilda sig
på aktuell ras.
b) Redovisning av auktorisationer
Auktorisationer genom elev- och aspiranttjänstgöring i utställningsring
Johnny Andersson

kleiner münsterländer
strävhårig vorsteh
ungersk vizsla, korthårig och strävhårig

Christina Bjerstedt-Ohlsson

norrbottenspets

Auktorisation genom godkända elev- och aspiranttjänstgöringar samt kompletterande
examination för färgvariant
Julia Hierner

dvärgschnauzer, samtliga färgvarianter

Auktorisation genom tidigare godkänd examination samt inkommet jaktnärvarointyg
Johan Andersson

tax, samtliga hårlag och storlekar
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§ 37 Ledamöternas uppdrag
Lista över ledamöternas uppdrag
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden och till protokollet
noteras följande:
3-2019
§ 54 a)

DK diskuterade även vilka raser som det bör göras distansutbildningar på
härnäst. Arbetsgruppen har i uppdrag att fortsätta ta fram
distansutbildningar för svenska raser.

Uppdraget avskrivs och uppgiften läggs in under Arbetsgruppen för utveckling av
distansutbildningar för exteriördomare.
3-2021
§ 54 a)

Eva Liljekvist-Borg och Marie Gadolin uppdrogs att tillsammans med
arbetsgruppen för utveckling av exteriördomarkonferenser samt
utveckling av distansutbildningar för exteriördomare fortsätta arbetet
med att ta fram ett förslag till skiss på mall för domarkompendium.

Eva Liljekvist-Borg meddelade att uppdraget är genomfört vilket presenteras under
§ 32 b).
4-2021
§ 76 a)

Arbetsgruppen gick igenom regler och riktlinjer för
exteriördomarkonferenser och redovisade förslag till justeringar för att
förtydliga möjligheten att hålla konferenser samt skicka ut material
digitalt. Ulrika Henriksson uppdrogs att sammanställa justeringarna och
redovisa ett förslag vid DK 5-2021.

Ulrika Henriksson meddelade att uppdraget är genomfört.
5-2021
§ 95 a)

Uppsala Läns Kennelklubb - Gimo - 11-12 september 2021
Av bestyrelserapporten framgick information om oklarheter kring en
tjänstgörande domare. Yttrande fanns från berörd domare.
DK tog del av bestyrelserapporten samt domarens yttrande och
beslutade att initiera till ett uppföljningssamtal med berörd domare.
Ordföranden samt Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att kontakta domaren
samt hålla i samtalet.

Uppdraget är inte längre aktuellt.
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5-2021
§ 98 d)

Planeringen inför den generella domarkonferensen 2024 har påbörjats
och Kjell Svensson uppdrogs att kalla arbetsgruppen till ett möte för
planering av det fortsatta arbetet.

Kjell Svensson meddelade att uppdraget är genomfört.
5-2021
§ 99 k)

Arbetet med vidareutbildning av svenska raser pågår och Kjell Lindström
och Eva Liljekvist-Borg öppnade upp för diskussion kring kriterier för att
få frågan till möjlighet att vidareutbilda sig på de svenska raserna. DK
diskuterade olika förslag till kriterier och Kjell Lindström och
Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att fortsätta arbetet.

Eva Liljekvist-Borg meddelade att dialogen med specialklubbarna för svenska raser
pågår för fullt. Ny ansvarig för arbetet tillsammans med ordföranden och
Eva Liljekvist-Borg är Göran Johansson.
1-2022
§8

Eva Liljekvist-Borg samt Bo Skalin uppdrogs att kontakta Kjell Lindström
för uppdatering av status kring domarkompendierna inför Svenska
Isländsk Fårhundklubbens, SIFK, och Svenska Lapphundklubbens, SLK,
exteriördomarkonferens.

Ordföranden och Eva Liljekvist-Borg meddelade att uppdraget är genomfört.
1-2022
§8

Eva Liljekvist-Borg uppdrogs att kontakta Kjell Lindström gällande status
för kvarvarande kompendier inför Svenska Spets- och Urhundklubbens,
SSUK, och Specialklubben för Västgötaspets, SKV, konferens den
29-30 oktober 2022 samt för kompendierna till Svenska Gårds- och
Vallhundklubbens, SGVK, konferens den 4 5 februari 2023.

Eva Liljekvist-Borg meddelade att uppdraget är genomfört.
1-2022
§8

Vidare diskuterades om behov fanns att justera instruktionerna om
upprättande av domarkompendier utifrån det beslut som togs vid KF
2019 och KF 2021 gällande SRD och RAS. Thomas Uneholt, Bo Skalin samt
Kjell Svensson uppdrogs att se över instruktionerna och justera dessa
utifrån beslutet taget på KF.

Kjell Svensson meddelade att uppdraget är genomfört.
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1-2022
§ 13 c)

Marie Gadolin meddelade att hon i och med sitt utträde ur DK önskar att
en ny kontaktperson utses för Gertrud Hagström i
gruppallroundutbildningsprogrammet för grupp 9. DK uppdrog åt DKs
nya kommittésammansättning från den 1 mars att utse en ny
kontaktperson.

Bo Skalin uppdrogs att bli ny kontaktperson för Gertrud Hagström i
gruppallroundutbildningsprogrammet.
1-2022
§ 13 e)

Plats och lokaler för preparandkursen är bokade sedan tidigare men
Ulrika Henriksson uppdrogs att se över möjligheten till att boka ett
senare datum på samma plats.

Ulrika Henriksson meddelade att uppdraget är genomfört vilket redovisas under
§ 35 b).
1-2022
§ 13 e)

Eva Liljekvist-Borg samt Bo Skalin uppdrogs att till nästa DK-möte utse
vilka som ska rätta de teoretiska centralproven.

Ordföranden och Eva Liljekvist-Borg meddelade att uppdraget är genomfört och att de
som utsetts till att rätta proven har tackat ja till uppdraget.
1-2022
§ 22

Sekreteraren uppdrogs att ta kontakt med nya DK från och med nästa
mandatperiod och höra om lämpligt datum för nästkommande möte.

Sekreteraren meddelade att uppdraget är genomfört.
§ 38 Information från DK samt kansli
a) Ordföranden
- Inget att rapportera.
b) Ledamöter
- Inget att rapportera.
c) Tävlings- och utbildningschefen
- Redovisade statistik för kvalitetspriser på utställning från 2015 till 2021.
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d) Sekreteraren
- Informerade om det utskick som gått ut den 26 januari 2022 till SKKs klubbar
gällande vilken terminologi som ska användas vid beskrivandet av brakycefala
eller kortnosiga hundar.
- Informerade om det utskick som gått ut den 16 februari 2022 till SKKs klubbar
gällande höjd milersättning.
- Informerade om det utskick som gått ut den 28 februari 2022 till SKKs klubbar
gällande SKKs ställningstagande kring situationen i Ukraina.
- Informerade om det utskick som gått ut den 4 mars 2022 till SKKs klubbar
gällande en uppdaterad version av SKKs ställningstagande kring situationen i
Ukraina.
- Informerade om den inbjudan som gått ut till DK gällande det uppstartsmöte
som kommer arrangeras för samtliga ledamöter i SKKs kommittéer den
31 mars.
e) Utbildningsavdelningen
- Informerade om det utskick som gått ut till SKKs specialklubbar samt
avtalsanslutna rasklubbar med rasansvar den 18 februari 2022 gällande
ansökan om bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2025.
- Informerade om det utskick som gått ut till SKKs exteriördomare den
28 februari 2022 gällande beslut om domares medverkan på utställningar, prov
eller tävlingar i Ryssland.
§ 39 Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI
För kännedom fanns följande dokument från FCI:
a) Cirkulär
- 3/2022 med information från Koreas Kennelklubb om deras nya
kontaktuppgifter.
- 4/2022 med information från Estlands Kennelklubb att Liidia Alviine Valge blivit
utesluten som uppfödare från den 13 januari 2022.
- 9/2022 med information från Gibraltars Kennelklubb om deras nya
kontaktuppgifter.
b)
-

Allmän information
Beslut från möte med FCI General Committee den 27 januari 2022.
Protokoll från FCI Europe Section General Committee den 1 mars 2022.
Information om FCIs ställningstagande samt sanktioner mot Ryssland till följd
av kriget i Ukraina.
Information om Ronald H. Menakers bortgång.
Information till uppfödare och utställare gällande situationen kring Bulgariens
Kennelklubb.
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§ 40 Protokoll samt protokollsutdrag
a) Centralstyrelsen, CS
För kännedom fanns protokoll från CS möte i 1-2022 den 10 februari 2022.
Protokollsutdrag från CS möte 1-2022
§ 4 Föregående protokoll
a) § 153 a) Överklagan av avauktoriserad domare
CS har tagit del av överklagan från avauktoriserad domare.
CS diskuterade ärendet och beslutade att stå fast vid tidigare beslut och avslå
överklagan.
DK tog del av protokollsutdraget.
Protokollsutdrag från CS möte 1-2022
§ 4 Föregående protokoll
d) § 187 c) Avstängning domare
CS har tagit del av anhållan om att tiden för avstängning ska kortas med en
månad. CS beslut togs den 8-9 december och nådde domaren i början av januari
2022.
Efter en kortare diskussion beslutade CS att stå fast vid tidigare beslut och avslå
anhållan.
DK tog del av protokollsutdraget.
Protokollsutdrag från CS möte 1-2022
§ 5 Information från SKKs ordförande
c) BIS-domare till Stockholm Hundmässa
Ordförande informerade om bakgrunden till de förslag på BIS-domare som
presenteras för 2022-2024.
2022
2023
2024

Moa Persson, Sverige
Ann Ingram, Irland
Arne Foss, Norge

CS beslutade i enlighet med förslaget.
DK tog del av protokollsutdraget.
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b) Utställningskommittén, UtstK
För kännedom fanns protokoll från UtstK möte 1-2022 den 14 februari 2022.
c) Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS
För kännedom fanns protokoll från KSS möte 1-2022 den 14 februari 2022.
d) Utbildningskommittén, UK
För kännedom fanns protokoll från UK möte 1-2022 den 28 januari 2022.
e) Arbetsgruppen för standardfrågor, AG Standard
För kännedom fanns protokoll från AG Standard möte 1-2022 den 25 februari 2022.
f) Kommittén för hundars mentalitet, KHM
För kännedom fanns protokoll från KHM möte 4-2021 den 2 november 2021 samt
protokoll från KHM möte 1-2022 den 16 februari 2022.
g) Avelskommittén, AK
För kännedom fanns protokoll från AK möte 5-2021 den 16 november 2022.
§ 41 Övriga frågor
Inga inkomna ärenden.
§ 42 Nästa möte
Datum för nästkommande möte fastställdes till den 1 juni 2022.
§ 43 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
DK konstaterade att inga ärenden fanns som inte får offentliggöras innan protokollet
är justerat.
§ 44 Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla för dagens möte och det förklarades därefter avslutat.

Vid protokollet:

Boa Strandberg
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Justeras:

Bo Skalin

Eva Eriksson

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.

