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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2014-05-14. 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Terese Holmquist (§ 58 - § 
74) och Elisabeth Rhodin 

Adjungerade: 

Karin Drotz, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia Malm, Helena Skarp och Petra 
Waleij  

Anmält förhinder:  

Katarina Petersson, Anna Uthorn och Berit Wallin Håkansson 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 

§ 51 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Pekka Olson hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter 
mötet öppnat.  
 

§ 52 Val av justeringsperson 

Elisabeth Rhodin utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 53 Fastställande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

 

§ 54 Föregående protokoll 

Protokoll nr 2-2014 från AKs sammanträde 2014-03-12 förelåg.  

Kommittén noterade att AKs möte med Svenska Collieklubben, som nämns i § 31, ägde 
rum den 2 april 2014. Separata minnesanteckningar fördes vid mötet med klubben och 
kommer att presenteras för AK på nästkommande möte. 
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I § 34 angavs att Svenska Prazsky Krysarik Klubben, SPKK, kommer att kallas till möte 
med representanter ur AK för att diskutera de restriktioner för avelsregistrering som 
klubben önskar införa. Kommittén påpekade att avelsregistrering inte är en benämning 
som SKK använder sig av och vill förtydliga att mötet kommer att handla om 
restriktioner för registrering kopplat till frekvent avel med unga avelsdjur. Mötet är 
planerat att äga rum i september 2014. 

Den referensgrupp som tillsatts i enlighet med arbetsplanen för SKKs arbete med 
adnexa som fastslogs på AKs föregående möte, § 38, har haft en första kontakt per 
telefon och planerar för ett första möte.  

I § 43 a) diskuterade AK på vilket sätt man önskade att Utbildningskommittén, UK, 
skulle vara AK behjälplig i utbildningsfrågor. Pekka Olson, Sofia Malm och Helena Skarp 
kommer att ha ett möte för att klarlägga och konkretisera AKs behov i 
utbildningsfrågan för att kommittén ska kunna komma med ett tydligt önskemål till 
UK.  

Med ovanstående kommentarer lades protokollet till handlingarna.  
 

§ 55  Ekonomisk rapport  

AKs ekonomiska rapport för årets första fyra månader förelåg. Kommittén noterade 
att rapporteringssystemet var nytt och att det ska förenkla för kommittén att få en 
helhetsbild av kommitténs ekonomi inom olika projekt.  

AK konstaterade att kommitténs bokförda kostnader låg väl inom ramen för den 
fastställda budgeten och lade därefter den ekonomiska rapporten till handlingarna.  
 
§ 56  DNA-tester inom hundavel 

SKKs avelskommitté har sedan tidigare (AK 2-2014 § 44) beslutat att det finns 
anledning för AK att lyfta frågan om DNA-tester inom hundavel för en 
principdiskussion.  

Sofia Malm redogjorde för hur det ser ut med tillgång och efterfrågan på DNA-tester 
för hund i dagsläget. AK förde en diskussion utifrån ett antal aktuella frågeställningar 
rörande den snabbt ökande tillgången till DNA-tester, SKKs förhållningssätt gentemot 
paket-/multitester och möjligheten att införa central registrering av DNA-tester. 

AK uttalade skepsis mot så kallade pakettester eller multitester eftersom alla tester i 
ett sådant paket mycket sällan är validerade och/eller relevanta för de raser som 
erbjuds testerna. De resultat som fås av dessa tester kan därmed ge en felaktig bild av 
en individs avelsvärde och orsaka olyckliga prioriteringar i avelsarbetet. För många av 
de, ur klinisk synpunkt, mest angelägna hälsoproblemen finns inga DNA-tester, varför 
en ensidig fokus på dna-testresultat kan leda till att andra problemområden hamnar i 
skymundan. Ytterligare en svårighet är hur rasklubbar och uppfödare ska förhålla sig 
till den information som testerna ger. I värsta fall kan resultatet av dessa pakettester, 
som ibland testar för uppåt hundra mutationer, leda till att många potentiella 
avelsdjur tas ur avel på osäkra grunder, t ex för att de är bärare eller genetiskt 
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affekterade av en mutation som kanske inte ens är validerad i den aktuella 
populationen eller ger upphov till kliniska problem inom rasen.   

AK ansåg att rasklubbarna bör försäkra sig om att testet är validerat för rasen för att 
klubbarna ska använda sig av det.  

SKK kommer även fortsättningsvis att vara restriktiv med vilka DNA-tester som 
registreras och för klubbar som önskar central registrering av DNA-tester gäller samma 
ansökningskriterier som för övriga hälsoprogram på nivå 1. För att central registrering 
ska vara aktuellt ska den aktuella sjukdom som testet avser utgöra ett kliniskt problem 
i rasen.  

Då frågan om DNA-tester är omfångsrik och principiellt viktig för hundaveln beslutade 
AK att tillsätta en arbetsgrupp som uppdrogs att utforma ett förslag till uttalande 
gällande DNA-tester med utgångspunkt i de presenterade frågeställningarna. 
Arbetsgruppen ska även se över vilken arbetsordning och vilket uppdrag den befintliga 
DNA-gruppen ska ha i framtiden då man sett att DNA-gruppens arbetsuppgifter och 
ärendelista har utökats med tiden. Arbetsgruppen beslutades bestå av Maija-Leena 
Eloranta, Åke Hedhammar och Sofia Malm där Sofia Malm är sammankallande. 

 

§ 57  Skrivelse från Specialklubben för cavalier king charles spaniel, SCKCS 

AK hade mottagit en skrivelse från SCKCS med önskemål om en förändring i 
hälsoprogram avseende hjärta hos cavalier king charles spaniel. Kommittén 
diskuterade det inkomna materialet och den forskning som finns att tillgå gällande 
rasens hjärtproblematik.  AK fann inte anledning att göra förändringar i 
hälsoprogrammet i enlighet med klubbens förslag utan kommer istället att fortsätta 
diskutera frågan med klubbens representanter vid det inplanerade mötet den 4 juni. 
RAS för cavalier king charles spaniel bör revideras och i samband med det arbetet är 
det lämpligt att utvärdera och förtydliga eventuella oklarheter gällande 
hälsoprogrammet och tolkningar av detta.   

 

§ 58 Rasvårdsprojekt för gotlandsstövare 

AK hade mottagit en ansökan från Gotlandsstövareföreningen, via Svenska 
Stövarklubben, gällande att få genomföra ett rasvårdsprojekt. Projektet skulle 
innebära inkorsning av hygenstövare. Kommittén gick igenom det inkomna materialet i 
vilket klubben motiverar bakgrunden till ansökan, val av ras och val av individer för 
projektet.  

AK uttalade att kommittén är positiv till klubbens förfrågan och ser behovet av att 
bredda avelsbasen och beslutade därmed att bevilja klubben att påbörja 
rasvårdsprojekt enligt inkommen ansökan.  

Ovan beslut justerades omedelbart.  

AK noterade att det anges i ansökan att Hygenringen har intresse för att ta till sig en 
eller två valpar ur denna kombination varpå kommittén påpekade att den egentliga 
tanken med den här typen av parning är att avkommorna ska användas i avel för 
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återkorsning med gotlandsstövare. Det är således önskvärt att materialet stannar i 
Sverige och kommer rasen tillgodo.  

 
§ 59  Regelverk för hälsoprogram och intyg för mastino napoletano 

AK förevisades ett förslag till text för hälsoprogram, textförslag till registreringsregler 
samt förslag till blankett för intyg avseende hälsostatus för mastino napoletano. Sofia 
Malm redogjorde för arbetet med texterna och intyget och AK konstaterade att det är 
viktigt att intyget avseende hälsostatus översätts till engelska för att möjliggöra 
användning av intyget för utländska avelsdjur. Åke Hedhammar uppdrogs att dels 
ansvara för att översättningen till engelska genomförs och dels att se över den del av 
intyget som avser hundens ögon samt ordvalet ”kliniska tecken” som förekommer i 
texten på intyget.  

AK beslutade att inhämta ett yttrande från Kommittén för hundars mentalitet, KHM, 
om huruvida genomförd BPH ska gälla för registrering av rasen. 

AK beslutade att, när ovan nämnda punkter justerats, låta texterna och intyget vara 
gällande. Det innebär att från och med 1 januari 2015 gäller reviderade 
registreringsregler för mastino napoletano.  

   

§ 60 Skrivelse gällande ändring av registreringsregler för border collie 

AK hade mottagit en skrivelse från Svenska Vallhundsklubben, SVaK, innehållande 
önskemål om ändring av registreringsregler för border collie. Klubben önskar värna om 
att de hundar som går i avel har dokumenterat goda vallhundsegenskaper och vill 
därför bland annat att båda föräldradjuren har godkänt vallhundsprov på prov som 
arrangeras av SVaK samt att det vid livmoderimport ska krävas vallmeriter för båda 
föräldradjuren och inte bara för tiken. 

AK beslutade i enlighet med delar av klubbens önskemål och registreringsreglerna för 
border collie kommer därför från och med 1 januari 2015 att vara följande: 

Registreringsförbud för svenskfödd border collie om inte båda föräldradjur har erhållit 
lägst godkänt vid vallhundsprov arrangerat av SVaK eller har av SVaK utfärdat intyg om 
motsvarande merit från utlandet.  

Registrering av importer sker enligt SKKs regler för ej svenskfödd hund. 
Livmoderimport slutregistreras dock först efter det att tiken erhållit vallhundsmeriten 
eller har av SVaK utfärdat intyg om motsvarande merit från utlandet.  

 

§ 61 Armbågsledsdysplasi, ED 

Det förelåg statistik som underlag för en diskussion om huruvida AK kan och bör göra 
ett policyuttalande avseende avel med hundar behäftade med armbågsledsdysplasi 
enligt det önskemål som framkom vid kommitténs sammanträde (AK 2-2014 § 39). 

Underlaget presenterade dels parningskombinationer som gjorts under 
femårsperioden 2009-2013 där föräldradjuren varit behäftade med 



  

SKK/AK nr 3-2014 
2014-05-14 

Sida 5/11 
 
 

 
armbågsledsdysplasi i någon grad och dels statistik på rasnivå över ED-grad för hundar 
födda 2009-2013. 

Statistiken visar att hundar med ED grad 1 används i något större omfattning inom 
vissa raser men att det generellt sett inte finns någon användning av ED-belastade 
hundar.  

AK beslutade att stå fast vid den nuvarande rekommendation som finns skriven i SKKs 
broschyr Röntgen av leder hos hund. Där stipuleras att ”Som generell rekommendation 
gäller att endast hundar fria från ED bör användas i avel”.  

I de raser där användningen av ED-belastade hundar förekommer i mer än vid enstaka 
parningar ansåg AK det bättre att föra en dialog med berörda klubbar. 
 

§ 62 Shar pei 

AK förevisades det domslut där Kammarrätten i Göteborg fastställer att det föreligger 
förbud mot att avla på hundar som sannolikt bär på anlag för entropion.  

Åke Hedhammar redogjorde för det ögonhälsoprojekt som SKK bedrivit under tre års 
tid. Under denna tid har det varit möjligt att nyttja föräldradjur som har eyetackats 
som valpar (före 8 veckors ålder) men som därutöver inte varit föremål för åtgärder 
avseende ögonproblem/ögats utformning eller uppvisat kliniska symtom på 
ögonproblem.  

En utvärdering av projektets effekter har visat på en minskning av antalet uppfödda 
kullar av rasen i Sverige, ett ökat antal föräldradjur med dokumenterad ögonstatus, ett 
minskat antal föräldradjur med notering om ögonhälsoproblem och ett minskat antal 
föräldradjur som eyetackats.  

Avelskommittén konstaterade att, även om utvärderingen av projektet fortgår, har den 
redan nu visat att användningen av eyetackade hundar i avel har minskat. Detta och 
Kammarrättens uttolkning av djurskyddsförordningen, gör att SKKs avelskommitté 
beslutade att i hälsoprogrammet för ögonhälsa hos rasen shar pei med omedelbar 
verkan vidta nödvändiga förändringar. Beslutet innebär att hundar som eyetackats, 
oavsett vid vilken ålder detta genomförts, ej får användas i avel och att 
registreringsförbud gäller för valpar efter eyetackade föräldradjur. 

Beslutet förklarades omedelbart justerat. 
 

§ 63 PRA-resultat i Avelsdata/Hunddata 

AK har mottagit en skrivelse från en uppfödare som önskar att tidigare registrerad  
PRA-diagnos hos två egenuppfödda hundar ska strykas ur SKKs veterinärdataregister i 
likhet med vad som sker vid överklagan då en senare undersökning fastställt att det var 
fråga om en retinopati i båda fallen.  

Genom intyg från en senare ögonlysning och ERG-undersökning har konstaterats att 
hundarna har retinopati och inte PRA. 
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AK konstaterade att det inte finns skäl att låta PRA-diagnosen kvarstå i Avelsdata och 
Hunddata och beslutade därmed att utföra erforderliga ändringar för dessa två hundar 
i enlighet med uppfödarens begäran.  

 

§ 64 Hälsoprogram 

a) Storpudel 
Svenska Pudelklubben hade inkommit med en ansökan om att få lägga sitt 
hälsoprogram på nivå 2 istället för nuvarande nivå 3. Det skulle innebära att 
man slopade krav på att föräldradjur ska ha HD A eller B för registrering av 
storpudel. Klubben motiverade ansökan bland annat med att man vill öka 
avelsbasen för de mindre vanliga färgerna och menar även på att Sverige som 
enda nordiskt land har krav enligt hälsoprogram för HD nivå 3.  

AK konstaterade att det inkomna underlaget saknar redovisning av 
förekomsten av kliniska besvär hos hundarna samt saknar en koppling till Agria 
Breed Profile. AK beslutade att avslå ansökan och uppmana klubben att 
inkomma med en utvärdering av hälsoprogrammet. Den mall för utvärdering 
som tagits fram som hjälp till rasklubbarna finns att ta del av på SKKs 
webbplats.  

b) Engelsk setter 
Specialklubben för engelsk setter ansökte tidigare under året om att få införa 
central registrering av dna-testresultat avseende rcd4-PRA. AK konstaterade vid 
det tillfället att man behövde klarlägga att testet för rcd4-PRA var validerat och 
relevant för den svenska populationen. Klubben har nu, genom information 
från den norska klubben för engelsk setter, säkerställt överensstämmelsen 
mellan hundarnas fenotyp och genotyp.  

AK hade tagit del av materialet och kunde konstatera att det nu fanns 
tillräckliga grunder för att anse DNA-testet för rcd4-PRA för engelsk setter som 
validerat för den svenska populationen. 

AK beslutade att central registrering för rcd4-PRA ska införas för engelsk setter. 
Testet genomförs vid Norges Veterinärhögskola.  

c) Chodský pes 
Svenska Brukshundklubben, SBK, hade inkommit med en ansökan om att 
hundar av rasen chodský pes boende i Sverige ska ha känd HD-status för att gå i 
avel.  

AK konstaterade att det inkomna underlaget saknar den dokumentation som 
ska medfölja då en klubb ansöker om ett centralt organiserat hälsoprogram.  

Kommittén uttalade att det är viktigt att klubben har kunskap om utbredningen 
och omfattning av sjukdomen i rasen och att problematiken finns beskriven i 
rasens avelsstrategi.  
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AK bad klubben beakta att SKK inte registrerar de tjeckiska höftledsresultaten 
vilket kan försvåra användningen av utländska avelsdjur om hälsoprogram 
införs. 

AK beslutade att avslå SBKs ansökan om hälsoprogram nivå 2 gällande krav på 
känd HD-status för chodský pes.  

d) Dansk-svensk gårdshund 
AK hade mottagit en ansökan från Rasklubben för dansk-svensk gårdshund om 
central registrering av epilepsi för rasen.  

AK konstaterade att det inkomna underlaget saknar den dokumentation som 
ska medfölja då en klubb ansöker om ett centralt organiserat hälsoprogram. AK 
uttalade även att epilepsi inte är en sjukdom som lämpar sig för ett centralt 
registrerat hälsoprogram eftersom den är svår att diagnosticera med den 
tillförlitlighet som krävs, samt att inte alla former av epilepsi är ärftlig.  

AK rekommenderade dock klubben att fortsätta att själva föra register över 
konstaterade fall av epilepsi inom rasen samt notera att epilepsi är en allvarlig 
sjukdom och att sjuka individer därför inte ska användas i avel.  

 

§ 65  Utbildning 

a) Vårens utbildningar 

Det förelåg resultat av utvärderingar från vårens centrala utbildningar för 
avelsfunktionärer. Utifrån dessa kunde konstateras att utbildningshelgerna 
hade varit uppskattade både innehållsmässigt och logistiskt sett. 

AK ville passa på att tacka de klubbar som ställt upp med presentationer och 
delat med sig av sina erfarenheter av avelsarbetet i sin ras vilket samtliga gjort 
på ett mycket bra sätt. 

Kommittén konstaterade att det redan nu är dags att börja planera inför 
kommande utbildningar för avelsfunktionärer och fundera över teman och 
eventuellt samarbete med Jakthundskommittén gällande utbildning för 
jakthundsklubbarnas avelsfunktionärer. 

b) Avelskonferensen 2015 

Pekka Olson delgav AK en kort rapport från arbetsgruppen för 
Avelskonferensen 2015.  
 

§ 66  RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

 

a) Inlämnade för granskning, revidering 

 bichon havanais, Kjell Andersson  

 leonberger, Terese Holmquist 

 skotsk terrier, Anna Uthorn 
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b) Fastställande av granskade RAS 

 bichon havanais, Kjell Anderssin 

 leonberger, Terese Holmquist 

 skotsk hjorthund, Elisabeth Rhodin 

 tibetansk mastiff, Terese Holmquist 

 galgo español, Katarina Petersson 

 faraohund, Katarina Petersson 

c) Beslut om fastställande av RAS 

AK beslutade att fastställa avelsstrategierna för bichon havanais, leonberger, 
skotsk hjorthund, tibetansk mastiff, galgo español och faraohund enligt förslag.  
 

d) RAS för breton 
AK-ledamoten Elisabeth Rhodin har varit i kontakt med rasklubben och delgivit 
det utlåtande som gjorts över RAS för breton och som även AK har tagit del av. I 
utlåtandet presenteras ett antal punkter som är tänkta att vägleda rasklubben i 
färdigställandet av revideringen av RAS. 

AK beslutade att återremittera RAS för breton till rasklubben och att bifoga 
utlåtande från Elisabeth Rhodin. AK uttalade att skrivningen i tidigare protokoll 
med uppmaning att beakta specialklubbens synpunkter kvarstår samt att 
kommittén står bakom det utlåtande som kommer att skickas till klubben 
gällande RAS. 
 

e) RAS för svensk lapphund 
Avelsstrategin för svensk lapphund hade tidigare under året inkommit till AK för 
granskning men då klubben beslutat att göra några ytterligare ändringar i 
samråd med SKKs avdelning för avel och hälsa fanns nu RAS för svensk 
lapphund åter för granskning och fastställande.  

AK tog del av RAS för svensk lapphund och beslutade att fastställa densamma.  

 

§ 67 Konferensbidrag 

a) Det förelåg ansökan om bidrag från Svenska Leonbergerklubben till en 
avelskonferens den 8 november 2014. 

AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler 
och vill påpeka att endast kostnader för externa föreläsare kan utgöra underlag 
för ersättning. 

b) Det förelåg ansökan om bidrag från Svenska Schnauzer Pinscherklubben till en 
avelskonferens den 18-19 oktober 2014. 
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AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler 
men vill påpeka att innehållet, för framtida avelskonferenser, ska ha en 
tydligare inriktning på avel. 

c) Det förelåg ansökan om bidrag från Svenska Dalmatinerklubben till en 
avelskonferens den 15-16 november 2014. 

AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 

d) Det förelåg ansökan om bidrag från Svenska Terrierklubben till en 
avelskonferens den 4-5 oktober 2014. 

AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 

 

§ 68 Rapporter från ledamöter och adjungerade 

Maija-Leena Eloranta rapporterade att hon under några veckor handlett en student 
som gjort sin praktik på SKKs avdelning för avel och hälsa. Praktikanten har gått 
igenom anomalex där olika genetiska anomalier hos hund finns upptagna och 
uppdaterat detta med kortare översiktliga texter. Maija-Leena Eloranta kommer under 
hösten arbeta med att färdigställa denna förkortade och uppdaterade version av 
anomalex.  

Helena Skarp rapporterade att hon hade deltagit i ett positivt uppfödarmöte för 
uppfödare av engelsk bulldogg där man presenterade den hälsoenkät som skickats ut 
till ägare av rasen. Klubben arbetar med sitt RAS och som beräknas vara klart inom 
kort. 

Helena Skarp, som just nu är föräldraledig på deltid kommer att börja arbeta heltid i 
höst. På SKKs avdelning för avel och hälsa kommer man att anställa en veterinär på 
deltid för att få ytterligare veterinär kompetens ”inhouse”. 

Sofia Malm informerade om att man inte fått prövningstillstånd till Högsta domstolen 
avseende den hovrättsdom som rör en schäfer där köparen tillerkänts pengar tillbaka 
på köpeskillingen med hänvisning till att hunden är behäftad med höftledsfel, oaktat 
att hunden saknar kliniska besvär. SKKs juridiska avdelning arbetar för närvarande med 
ett pilotprojekt avseende möjligheten att förtydliga SKKs köpeavtal. 

Sofia Malm informerade om möten vid SLU, dels med prefekten vid Institutionen för 
husdjursgenetik, dels med programsekreteraren för framtidens djurhälsa och 
djurvälfärd, angående möjligheter till samverkan SKK-SLU.  

Sofia Malm informerade även om öppet hus på SKKs kansli den 14 juni med anledning 
av SKKs 125-årsjubileum. Helena Skarp och Jessica Ingman kommer att finnas på plats 
på avdelningen för avel och hälsa. 

 

Åke Hedhammar berättade att han hade närvarat vid sammanträde med FCIs 
vetenskapliga kommitté och FCIs standardkommitté. Vidare rapporterade han från det 
möte med samrådsgruppen i hundavelsfrågor som ägt rum tillsammans med 
Jordbruksverket den 13 maj, där de bland annat diskuterade kontrollprogram. Åke 
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Hedhammar och Sofia Malm närvarade från SKK och fick möjlighet att berätta om hur 
SKK arbetar för att motverka olika exteriöra överdrifter hos raser.  

Petra Waleij, chef för SKKs registreringsavdelning, meddelade att projektet med 
valpregistrering online har gått i stå och ingen förändring väntar förrän tidigast till 
hösten.  

Pekka Olson informerade om det pågående projekt med en internationell plattform 
för hundhälsa. Arbetet inkluderar ett flertal länders kennelklubbar samt FCI.  

Pekka Olson meddelade även att han deltagit på möte med dels SvTek och två 
rasklubbar och dels på möte med Svenska Eurasierklubben mfl. 

 

 

§ 69 Protokoll och protokollsutdrag från SKKs kommittéer 

a) Protokoll från CS 1-2014 förelåg.  

AK tog del av protokollet och lade det därefter till handlingarna. 

 

§ 70 Pågående ärenden 

AK noterade förteckningen över pågående ärenden. 

 

§ 71  Kopia för kännedom 

a) Mejlkorrespondens gällande tremor hos barbet 

b) NKU VD referat 2014-02-18 

c) NKU AU referat 2014-02-19 

d) NKU VK till NKU AU summary of suggestions 

e) Ärende angående Svensk Rasklubb för Italiens Vinthund vidarebefordrat till 
SvVK 

f) Information om cavaliersymposium i Belgien den 25 oktober 2014 

g) Information om Öppet hus på SKKs kansli den 14 juni 2014 

h) Minnesanteckningar DNA-gruppen 2014-02-13 

i) Jordbruksverkets beslut gällande dispens för avel med en svensk lapphund 
genetiskt affekterad för prcd-PRA 

j) SKKs verksamhet i siffror 

k) Minnesanteckningar från Referensgruppen för husdjursgenetiska resurser 
2014-03-18 

 

§ 72  Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

AK beslutade att inga beslut faller under denna punkt. 
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§ 73 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 2 oktober 2014. 
 

§ 74  Sammanträdets avslutande 

Ordförande Pekka Olson avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Pekka Olson,     Elisabeth Rhodin, 
ordförande     justerare  

 

 

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

 

 


