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SKK/AK nr 2-2019
2019-04-03
§ 33- § 64

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,
2019-04-03.
Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Bengt Pettersson (ordf.), Patrik Cederlöf (vice ordf.), Kerstin Andersson, Kjell
Andersson, Maria Dahlberg, Maija-Leena Eloranta, Elisabeth Rhodin och Lena Vikmång.
Adjungerade:
Anne Bucksch, Maria Ehrenberg, Helena Frögéli, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia
Malm, Helena Skarp och Petra Waleij.
Protokoll:
Anna Qvarfort

§ 33 Sammanträdet öppnas
Ordförande Bengt Pettersson hälsade ledamöter och adjungerade välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§ 34

Val av justeringsperson

Kjell Andersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. Från och med §
59 till § 64 justerade Elisabeth Rhodin.
§ 35

Fastställande av dagordning

Den föreliggande dagordningen fastställdes.
§ 36

Föregående protokoll

Det föregående protokollet, AK 1-2019, fastställdes och lades till handlingarna.
§ 37

Ekonomisk rapport
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SKK/AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén till och med februari
2019.
SKK/AK hade inget att erinra gällande det ekonomiska läget utan kunde lägga den
ekonomiska rapporten till handlingarna.
§ 38

AU-beslut

SKKs avelskommittés arbetsutskott hade, sedan senaste kommittémötet, fattat beslut
att bevilja dispensregistrering för två samojedtikar i enlighet med ras- och
specialklubbs önskemål.
Kommittén hade även, i enlighet med yttrande från specialklubben, beviljat avsteg från
Registreringsreglerna avseende en kombination av cavalier king charles spaniel. Det
ena avelsdjuret uppfyllde inte fullt ut rasens krav på hjärtundersökta individer i
släkten.
SKK/AK noterade besluten och hade inget att invända.
§ 39

Önskemål om inmönstring av vostotjnoevropejskaja ovtjarka

Den nybildade klubben för vostotjnoevropejskaja ovtjarka har inkommit med en
ansökan om att få genomföra ett eller fler tillfällen för inmönstring av
vostotjnoevropejskaja ovtjarka, VEO. Under 2018 genomfördes ett inmönstringstillfälle
för rasen då ett 15-tal hundar godkändes. Det är en ny ras i Sverige och Norden och
ursprunget har den i Ryssland. I nuläget finns, enligt uppgift, över 30 hundar i Sverige
och rasen är under uppbyggnad av rasintressenter inom Norden. SKK/AK bedömer,
utifrån det inkomna materialet, att det är aktuellt med en plan för uppbyggnaden av
rasen. Det är inte rimligt att mönstra in ett större antal individer av en ras utan att det
finns författat hur man planerar att bygga upp rasen för framtiden. Avelskommittén vill
därför att klubben inkommer med en skriftlig plan till SKK innan beslut om inmönstring
av fler VEO kan tas.
§ 40

Önskemål om inmönstring av en hund av rasen vostotjnoevropejskaja
ovtjarka

Det förelåg en ansökan om dispensregistrering av en individ av rasen
vostotjnoevropejskaja ovtjarka. Ägaren anger i ansökan att han avser meritera hunden
och ta den i avel i avseende att främja den numerärt lilla rasen.
SKK/AK beslutade att inte bevilja inmönstring för den enskilda individen då kommittén
under föregående punkt behandlade frågan om en större gemensam inmönstring av
den aktuella rasen. Den enskilda hunden får avvakta beslut om gemensamma
inmönstringstillfällen.
§ 41

Dispensregistrering av hälleforshundar
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SKK/AK hade mottagit en ansökan om att dispensregistrera två hälleforshundar.
Kommittén gick igenom den tillhandahållna informationen och diskuterade ärendet
samt de gällande reglerna för dispensregistrering. De aktuella hundarna har, enligt
uppgift, mycket att tillföra rasen med avseende på hälsa och jakthundsegenskaper.
Bilagt ansökan fanns även positivt yttrande från ras- och specialklubb.
SKK/AK noterade att rasen har en öppen stambok vilket innebär att det tillåts ett visst
inflöde av ej registrerade individer. I och med det är klubben sedan tidigare ålagd att
utvärdera det förfarandet och inkomma med en rapport till SKK. SKK/AK ser fram emot
rapporten under året.
SKK/AK beslutade att bevilja inmönstring av de två hälleforshundarna Aiko och Zorro.
§ 42

Parning av miniatyrbullterrier och bullterrier

Det förelåg en ansökan om parning mellan en miniatyrbullterriertik och en
bullterrierhane.
Ras- och specialklubb har nyligen fått ansökan för yttrande och har därför inte hunnit
behandla frågan i respektive klubb.
SKK/AK har noterat att det, enligt FCI, inte krävs något dispensförfarande för parning
mellan dessa raser. Det är olyckligt att kommittén inte tidigare har varit tydlig i sin
kommunikation med de inblandade klubbarna gällande detta. Maija-Lena Eloranta
uppdrogs att ta kontakt med specialklubben för att informera om ovanstående.
SKK/AK beslutade att bordlägga ärendet.
Punkten förklarades omedelbar justerad.
§ 43

Dispensansökan schäfer

Det förelåg en ansökan om dispens från SKKs registreringsregler för att genomföra en
parning där uppfödaren önskar använda en tysk schäferhundhane med
armbågsledsdysplasi (ED) grad 1 i avel. Enligt hälsoprogram för tysk schäferhund ska
avelsdjuren vara fria från ED och officiell status ska föreligga före parning.
SKK/AK tog del av uppfödarens motivering samt yttrande från specialklubb. Klubben
anger att det finns hanar i kullen som har armbågsledsstatus utan anmärkning och
därför är möjliga som avelshanar. I uppfödarens ansökan finns det heller inte möjlighet
att beräkna ett preliminärt kullindex då den angivna tiken i kombinationen inte har
åldern inne för att ha ett eget röntgenresultat.
Kommittén konstaterade att det därmed inte finns skäl att bevilja dispens för avel med
den aktuella hanhunden.
SKK/AK beslutade, i enlighet med yttrande från specialklubb, att avslå ansökan.
§ 44

Dispensansökan dansk svensk gårdshund
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Det förelåg en ansökan från en uppfödare om dispens från registreringsregler för
dansk svensk gårdshund genom att använda en dansk hane som inte har officiell
höftledsstatus.
SKK/AK tog del av uppfödarens motivering samt yttrande från ras- och specialklubb.
Klubbarna ser positivt på att använda en avelshane utanför Sverige och den aktuella
hanen är från Danmark, som delar rasansvar med den svenska rasklubben.
SKK/AK ser inga hinder för att tillmötesgå klubbarnas och uppfödarens önskan.
SKK/AK beslutade att bevilja dispensen att genomföra den angivna parningen.
§ 45

Riktlinjer för ny ras

På föregående möte (AK 1-2019 § 07) beslutade kommittén att tillsätta en arbetsgrupp
för att ta fram riktlinjer för hur SKK ska förhålla sig till ansökningar om att registrera
nya raser i SKKs stambok. Frågan är viktig och SKK/AK vill noggrant diskutera olika
aspekter innan nya riktlinjer fastställs.
Till dagens möte presenterade arbetsgruppen ett diskussionsunderlag som bland annat
innehöll gruppmedlemmarnas tankar och de andra nordiska ländernas motsvarighet
till riktlinjer.
Arbetsgruppen noterade input från övriga kommittén och arbetar vidare för att ta
fram ett konkret förslag.
§ 46

Ansökan om ny ras

Det förelåg en ansökan från en förening om att registrera continental bulldog som ras i
Sverige och stambokföra den inom SKK.
I nuläget kan kommittén inte fatta beslut om att stambokföra nya raser då riktlinjer för
detta håller på att tas fram.
SKK/AK beslutade att bordlägga den aktuella ansökan till dess att riktlinjer är
framtagna. Fram till att frågan tas upp igen finns möjlighet att se över och justera
språket i ansökan.
§ 47

Överklagan gällande parning mellan miniature american shepherd och
australian shepherd

På föregående möte (AK 1-2019 § 17) beslutade SKK/AK att bevilja Svenska Miniature
American Shepherdklubbens (SMASK) ansökan om parning mellan american miniature
shepherd och australian shepherd (AS) för att registrera avkommorna miniature
american shepherd (MAS). Beslutet fattades efter att kommittén hade gått igenom
SMASKs motivering om behov av att bredda sin avelsbas.
Till dagens möte hade ras- och specialklubb för australian shepherd inkommit med en
överklagan gällande SKK/AKs beslut genom en skrivelse och ifrågasättande av beslutet
och vägen fram till beslut. Klubbarna anför bland annat att det fattade beslutet skulle
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påverka AS-rasen negativt i fråga om att omeriterade avelsdjur inom AS kan komma att
användas till MAS-avel och på så vis påverka AS-rasen negativt samt att raserna är två
olika raser i MASs hemland USA. Vidare anser klubbarna att frågan skulle ha tillsänts
dem på remiss innan beslut fattades
SKK/AK vill tydliggöra att beslutet om korsavel mellan de aktuella raserna inte medger
att avkommorna registreras som AS, i likhet med tidigare beslut (AK 1-2019 § 17 och
CS 2-2017 § 38). Samtliga avkommor i korsparningarna ska registreras som miniature
american shepherd och det kommer inte att vara möjligt att i senare led registrera
deras avkommor som australian shepherd. Således kommer beslutet inte ha någon
genetisk påverkan på AS.
För registrering av en avkomma efter korsparning gäller registreringsregler för MAS
men SKK/AK har noterat att SMASK hade önskat att krav på den använda AS följer
kraven för registrering av AS. Kommittén tror därmed att de AS-avelsdjur som används
vid korsparningar kommer att följa regler och rekommendationer gällande för AS.
Korsparning kan, speciellt i små populationer, vara en del av en långsiktig plan för en
genetisk bredd i en ny ras. I det aktuella fallet hade SKK/AK helst sett miniature
american shepherd som en variant av australian shepherd vilket framgår av beslut AK
2-2016 § 37, som senare ändrades av Nordisk Kennelunion som beslutade att det ska
vara två raser.
Vid ansökan om korsparning har ibland den frågande klubben kontaktat klubben med
inkorsningsrasen för att rådgöra om den tilltänkta rasen kan ha egenskaper som gör
den aktuell för inkorsning i den egna rasen. SKK skickar inte ut en remiss till den/de
klubb/klubbar vars bestånd inte påverkas genetiskt av en eventuell korsparning och
har heller inte gjort så i det här fallet.
Kommittén kan inte se att det finns någon anledning till oro för ras- eller
specialklubben för AS-rasens framtid. Det är positivt för MAS att det finns friska,
hälsoundersökta och MH-beskrivna AS att tillgå vid de tillfällen man ser behov av att
genomföra en korsparning.
Mot bakgrund av ovanstående beslutade SKK/AK att stå fast vid sitt beslut att bevilja
ansökan om parning mellan raserna och att avkommorna ska registreras som
miniature american shepherd, inte som australian shepherd.
§ 48

Blankett för dispensansökan

Under 2018 har det tagits fram ett förslag till blankett tänkt för hundägare som
behöver söka dispens från SKKs regler.
Kommittén gick igenom förslaget och kunde se flera saker som behöver justeras och
diskuteras för att den ska bli användbar för SKK/AKs dispensärenden.
Kommittén tillsatte en arbetsgrupp för att arbeta med de framkomna
frågeställningarna kring blanketten. Arbetsgruppen består av Maria Dahlberg, Lena
Vikmång, Åsa Lindholm och Anna Qvarfort (sammankallande).

SKK/AK nr 2-2019
2019-04-03
Sida 6/12

§ 49

Hanhundars ålder vid avelsdebut

Vid SKK/AKs och SKK/UKKs gemensamma möte i februari diskuterade kommittéerna
det faktum att avelsdebuten inom många raser är väldigt tidig och att hanhundarna
generellt har en relativt kort avelskarriär jämfört med en hunds livslängd.
SKKs kansli fick då i uppdrag att ta fram ett konkret underlag för hanars ålder vid första
valpkull. Sofia Malm presenterade en utförlig sammanställning över avelsdebut för
hanhundar från 46 raser med kullar födda från och med år 2000. Det visade att de
flesta hanhundarna har sin avelsdebut mellan ett och två års ålder. Resultatet visade
till exempel att hanar av rasen långhårig chihuahua ofta debuterar i avel vid ett års
ålder och väldigt få hanar inom rasen har sin första kull efter 2,5 års ålder.
Jämthundshanar däremot avelsdebuterar oftast någon gång mellan 2 och 4 års ålder
och spridningen över ålder vid avelsdebuten är betydligt större än hos chihuahua.
Det fanns mycket information att utläsa och fundera kring utifrån sammanställningen
och Avelskommittén önskade att resultatet och tolkningar ska nå ut till en bredare
publik. Kommittén ska fundera på hur det görs bäst.
SKK/AK tackade Sofia Malm för en fin presentation.
§ 50

Remissvar Jordbruksverkets föreskrifter

SKK har varit remissinstans för utskick av Jordbruksverkets nya föreskrifter avseende
hund. SKK/AK har tidigare tillsammans med Avdelningen för avel och hälsa diskuterat
och kommit med förslag gällande avelsdelen i föreskrifterna. Nu presenterades SKKs
inlämnade remissvar och Jordbruksverkets förslag till föreskriftstext.
Kommittén noterade de genomförda förändringarna och konstaterade att det
fortfarande finns en del justeringar att önska.
§ 51

Kullindex och HD-resultat

Det förelåg en sammanställning avseende HD-index för kennel Förvarsmaktens
schäferhundskullar födda under två olika år (2017 och 2015). Under 2017 har de allra
flesta kullarna (73 %) ett i efterhand skattat kullindex avseende HD över 100 jämfört
med 2015 där knappt hälften av kombinationerna (41 %) kommer upp i kullindex över
100.
En mycket hög andel av hundarna är HD-röntgade (97 % 2017 respektive 93 % 2015)
och resultaten för de röntgade hundarna visar att andelen hundar med HD grad C eller
sämre är påtagligt lägre för hundar födda år 2017, jämfört med 2015.
Sammanställningen illustrerar på ett tydligt vis de möjliga vinsterna med att framgent
kunna tillämpa HD-index i avelsarbetet med schäfer.
SKK/AK noterade med glädje den förbättrade HD-statistiken och det tydliga
sambandet mellan HD-status och index. Index är ett välbeprövat sätt att skatta
hundens nedärvningsförmåga, baserat på dess familjebild, avseende till exempel HD.

SKK/AK nr 2-2019
2019-04-03
Sida 7/12

Det ger ett säkrare mått på avelsvärdet än att enbart se till föräldradjurens egna
röntgenresultat.
§ 52

Hälsoprogram för dobermann

Svenska Dobermannklubben, SDK, har föredömligt sett över sina hälsoprogram och
utvärderat de föreliggande behoven för rasen avseende hälsa för att kunna prioritera
och fokusera på rasens verkliga problemområde. SDK har tillsammans med
specialklubben Svenska Brukshundklubben, SBK, inkommit med ansökningar om
förändringar.
a) Hälsoprogram höftledsdysplasi, HD
Klubben önskar förändra sitt nuvarande hälsoprogram för HD och använda sig
av index för HD. Det skulle medföra att rasen får tillgång till index som
avelsverktyg och hälsoprogrammet medger användning av hundar med HD
grad A, B och C samt en rekommendation om beräknat kullindex över 100.
SKK/AK tog del av klubbens utvärdering innehållande statistik, en nulägesbild
och målformulering.
SKK/AK beslutade att bevilja ändring i hälsoprogrammet avseende HD.
Möjlighet att se indexvärden för dobermann i Avelsdata kan ordnas tidigare än
från årsskiftet, så snart det är administrativt möjligt, om klubben så önskar.
Från och med 2020-01-01 gäller registreringsförbud för avkomma efter
föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus. I enlighet med SKKs grundregler
ska giltigt resultat föreligga före parning. Rekommenderas att föräldradjurens
genomsnittliga HD-index vid parningstillfället är större än 100. Hund med
höftledsstatus D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index. Om
uppfödare använder djur med höftledsstatus D eller E av dessa raser åsätts
avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller även importerad hund efter
föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller E. För utländska
avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B.
b) Hälsoprogram ögon
SDK ansöker om att få avsluta, alternativt sänka, nivån på rasens nuvarande
hälsoprogram avseende ögonsjukdomarna Persisterande hyperplastisk tunica
vasculosa lentis, Persisterande hyperplastisk primär vitreus och Persisterande
pupillmembran. Hälsoprogrammet innebär att avelsdjur har ögonlysts innan
avel och har funnits för rasen i drygt 30 år. Klubben kan inte se att sjukdomarna
förekommer i någon större omfattning alls inom rasen idag och
försäkringsstatistiken visar detsamma. Kraven i hälsoprogram för ögon bör
därför sänkas alternativt kan hälsoprogrammet slopas.
SKK/AK gick igenom ansökan samt motivering.
SKK/AK beslutade att bevilja förändring av hälsoprogram för dobermann
avseende ögon. Hälsoprogrammet sänks till nivå 1, endast central registrering.
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SKK registrerar ögonundersökningar för de aktuella ögonsjukdomarna för
samtliga raser och därför räknas det som nivå 1. Beslutet gäller med omedelbar
verkan.
c) Hälsoprogram hjärta
Från SDK förelåg även en ansökan om att införa central registrering av resultat
från hälsoundersökningar avseende hjärtsjukdomen dilaterad kardiomyopati,
DCM. Den ärftliga hjärtsjukdomen har förekommit i rasen under flera år både i
och utanför Sverige och studier av dobermannfamiljer har gjorts av kardiologer.
DCM utvecklas ofta under lång tid och på ett tidigt stadium ses inga
sjukdomstecken. I ett något senare skede kan undersökning med ultraljud och
EKG påvisa om hunden är sjuk, dock innan den visar kliniska symtom. Att
registrera resultat från undersökningar minskar risken för att sjuka djur ska
användas i avel.
SKK/AK gick igenom ansökan och bilagor och var överens om att
hjärtundersökningar av dobermann är ett välkommet verktyg för att främja
rasens hälsa. Att det föreligger kliniska problem till följd av DCM hos
dobermann är otvivelaktigt.
SKK/AK beslutade att införa hälsoprogram på nivå 1, central registrering, för
DCM från 2020-01-01. SKK har inga färdiga administrativa rutiner för att
registrera den här typen av undersökningsresultat. SKK/AK beslutade därför att
kalla ras- och specialklubb till ett möte för att diskutera detaljerna kring de
administrativa rutinerna för registrering av hjärtundersökningsresultat.
§ 53

Rasspecifika avelsstrategier, RAS

a) RAS hos SKK för granskning
 Faraohund, Elisabeth Rhodin
 Karelsk björnhund, Kjell Andersson
 Grosser schweizer sennenhund, Kerstin Andersson
 Berner sennenhund, Kerstin Andersson
b) RAS för fastställande
 Griffon belge, bruxellois, petit brabancon, Elisabeth Rhodin
 Berner sennenhund, Kerstin Andersson
 Grosser schweizer sennenhund, Kerstin Andersson
 Magyar agar, Maria Dahlberg
 Irländsk varghund, Maria Dahlberg
 Karelsk björnhund, Kjell Andersson
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AK beslutade att fastställa ovan granskade RAS.

§ 54

Konferensbidrag

a) Ansökan från Basset Artesien Normand-klubben
Det förelåg en ansökan från rasklubben för basset artesien normand om bidrag
till en aktivitetshelg den 13-14 juli 2019. Kommittén tog del av det preliminära
programmet, information om föreläsningar samt uppskattade kostnader för
helgen. Den planerade helgen innehåller ett spännande program för hundägare
och rasintressenter men kommittén saknar konkret koppling till avel. För att
det ska vara aktuellt med ekonomiskt bidrag från SKK/AK ska temat för
konferensen vara avel. Rasens avelsstrategier ska vara en röd tråd genom
föreläsningarna och klubbarna behandlar vanligtvis olika mål man vill uppnå
inom rasen genom avel. Det kan till exempel handla om jaktliga egenskaper,
sjukdomsbild, hälsa, uppföljning av hälsoenkät, mentalitet eller exteriör.
SKK/AK beslutade att avslå ansökan och inte bevilja bidrag.
b) Ansökan från Svenska Irländska setterklubben
Det förelåg en ansökan från specialklubben för irländsk setter, SISK, om bidrag
till en avelskonferens den 2-3 augusti 2019 i Råda. Kommittén tog del av
konferensprogrammet, information om föreläsare och budget för konferensen.
SKK/AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande
regler.
§ 55

Information från AG-ES

Helena Skarp och Patrik Cederlöf rapporterade om pågående arbete inom
Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet. Just nu pågår en del arbete och
förberedelser inför årets domarkonferens för exteriördomare. Avelskommittén tog del
av minnesanteckningar från arbetsgruppens senaste möte.
§ 56

Information från ledamöter och adjungerade

Petra Waleij informerade kommittén om att ett stort antal hundar från ett
jakthundsregister nu är införda i SKKs stambok.
Åke Hedhammar redogjorde för arbetet med förberedelserna inför den internationella
konferensen Dog Health Workshop som äger rum i England under våren.
Kerstin Andersson var med och arrangerade avelsfunktionärsutbildningen som ägde
rum på SKKs kansli i mars och redogjorde för en positiv och aktiv helg.
Helena Skarp ingår i Samverkansgruppen för hundvälfärd och deltog i gruppens
sammanträde i mars. Vidare informerade hon om pågående arbete med ras- och
specialklubbar efter införande av hälsoprogram för brakycefala raser. Arbetet med
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dessa raser intresserar en bred publik och SRs Vetenskapsradion har besökt
trubbnosinventeringen och gjort ett reportage.
Sofia Malm berättade att hon, Åke Hedhammar och SKKs ordförande har haft ett möte
med representanter från Royal Canin och Genoscoper/Mars Petcare angående DNAtester/Wisdom Health.
Sofia rapporterade även från möte mellan Svenska stövarklubben och AKs arbetsgrupp
för stövare. Mötet hölls i positiv och konstruktiv anda.
§ 57

Protokoll och protokollsutdrag

 CS 1-2019
 UKK 1-2019
 FCI General Committee main decisions februari 2019
 Protokollsutdrag CS 1-2019 § 14 SSUK
 Protokollsutdrag CS 1-2019 § 14 vorsteh
SKK/AK noterade protokollen och protokollsutdragen.
§ 58

Motioner inför KF 2019

SKK/AK har mottagit ett antal motioner för beredning inför Kennelfullmäktige.
Kommittén diskuterade motionerna noggrant och kommer att formulera yttrande till
SKKs centralstyrelse under den kommande månaden.
§ 59

Avelskommitténs delegeringsordning och prioriterade områden

Kommittén gick igenom delegeringsordningen och de prioriterade områden som
Kennelfullmäktige 2017 beslutat om och som SKK/AK arbetar med under den
innevarande verksamhetsperioden.
Kommittén noterade att man har en punkt som kräver åtgärd under våren. SKK/AK
uppdrog åt Petra Waleij att ta fram statistik för att kommittén ska kunna följa upp hur
utvecklingen och etablering har skett av nya hundraser som kommit till Sverige efter år
2000.
§ 60

SKKs verksamhetsplan

SKK/AK diskuterade önskad verksamhet för kommande verksamhetsperiod 2020-2021.
Kommittén är enig om att det generellt krävs fortsatt arbete för att hitta den röda
tråden inom organisationen så att den gemensamma färdriktningen blir tydligare.
Förutom kommitténs egna uppgifter enligt delegeringsordningen önskar SKK/AK
arbeta vidare med definitioner kring rasbegreppet, genetisk variation, fortsätta verka
för avel utan registreringsrestriktioner kopplade till tex färg, fortsätta arbetet med att
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göra RAS till ett användbart, lättillgängligt och efterfrågat dokument samt sprida
kunskap till avelsfunktionärer inom organisationen genom avelskonferenser och
utbildningstillfällen.

§ 61

Kopia för kännedom

 Presentation Wisdom health
o Background to the Wisdom Health DNA testing platform – a review of
theory, application and methodology
 SBK återtar rasansvar för collie
§ 62

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum 5 juni 2019.
§ 63

Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen.
§ 64

Sammanträdets avslutande

Ordförande Bengt Pettersson tackade ledamöterna för ett produktivt kommittémöte
och avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet

Anna Qvarfort

Justeras

Justeras

Bengt Pettersson,
ordförande

Kjell Andersson,
justerare

Justeras
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Elisabeth Rhodin

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

