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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2015-09-02. 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson (ordf.), Kjell Andersson, Terese Holmquist, Katarina Petersson, Elisabeth 
Rhodin och Anna Uthorn 

Adjungerade: 

Karin Drotz, Åke Hedhammar, Ulla-Britt Karlmann, Åsa Lindholm (via telefon), Sofia 
Malm, Helena Skarp och Petra Waleij. 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 

§ 89 Sammanträdet öppnas 

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

§ 90 Val av justeringsperson 

Terese Holmquist utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 91 Fastställande av dagordning 

Den förelagda dagordningen fastställdes efter mindre justeringar i ett par ärendes 
ordningsföljd. 

 

§ 92 Föregående protokoll 

AK hade tagit del av protokollet från föregående möte. I § 72 hade kommittén noterat 
Veterinärförbundets nya rekommendationer avseende kastration av hund. 
Ledamöterna tog nu del av reklamblad från veterinärer avseende bland annat 
kastration som delats ut på Noliamässan i Umeå i augusti 2015.  

SKK/AK nr 4-2015 

2015-09-02 
§ 89 - § 118 

 



  

SKK/AK nr 4-2015 
2015-09-02 

Sida 2/12 
 
 

 
AK beslutade att ta med sig informationen till det samverkansmöte som skulle äga rum 
under september 2015. 

 

§ 93  Ekonomisk rapport 

AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén till och med juli 2015. 
Ledamöterna kunde konstatera att nuvarande resultat ligger väl inom ramen för 
kommitténs budget. Kommittén är medveten om att kostnaderna för höstens 
forskningsseminarium och avelskonferens kommer att tillkomma på årets utgiftskonto. 
AK lade därefter rapporten till handlingarna.  

 

§ 94     Förfrågan om föreläsare 

AK hade mottagit en förfrågan från en rasklubb som önskade att någon av 
ledamöterna skulle föreläsa om HD- och ED-index på klubbens uppfödarmöte i oktober 
2015. Ingen av ledamöterna hade någon möjlighet till detta.  

I sammanhanget noterade kommittén att det den 7 november 2015 planeras för ett 
informationstillfälle för de uppfödare som föder upp raser som har index för HD 
och/eller ED.  
  

§ 95 Samverkan för att förbättra de brakycefala rasernas hälsa 

Pekka Olson redogjorde för bakgrunden till det intensifierade arbetet för att förbättra 
de brakycefala (trubbnosiga) rasernas hälsa.  

I slutet av juli 2015 sändes ett öppet brev undertecknat av över 500 veterinärer till 
Svenska Kennelklubben, SKK, och Jordbruksverket. I brevet uttrycker veterinärerna sin 
oro över hälsan hos många trubbnosade hundar i Sverige.  

För att utöka samarbetet mellan parterna har ett första möte i frågan hållits. Vid mötet 
deltog representanter för SKK, Jordbruksverket och för de veterinärer som skrivit 
under det öppna brevet. Mötet var konstruktivt och bedrevs i en mycket positiv anda. 
Parterna är helt eniga i de grundläggande frågorna, i korthet att andningssvårigheter är 
ett mycket allvarligt djurskyddsproblem som innebär ett stort lidande för de drabbade 
individerna och att krafttag måste tas för att komma tillrätta med problemen. 

Vid mötet identifierades ett antal frågeställningar som kommer att beredas vidare i 
separata arbetsgrupper. Frågeställningarna som arbetsgrupperna kommer att arbeta 
med är: faktainsamling och sammanställning av material avseende förekomst av 
andningsproblematik, registrering/rapporteringsplikt av vissa diagnoser/ingrepp, 
valpbesiktningsintyg med mer fokus på exteriöra överdrifter, hälsointyg för avelsdjur, 
konsumentupplysning samt utbildning. 

Frågan kommer även att diskuteras på det sedan tidigare planerade samverkansmötet 
mellan SKK, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Jordbruksverket, Sveriges 
veterinärförbund samt Sveriges veterinärmedicinska sällskap den 10 september. 
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Ledamöterna diskuterade frågan ingående och konstaterade att det är viktigt att vara 
tydlig med att problematiken hos trubbnosiga raser inte kan tillskrivas hela 
populationen utan att det finns variation bland individer inom en ras.  

Under 2016 kommer en konferens för brakycefala raser att hållas och berörda raser 
har ombetts inkomma med material och förslag på ämnen att ta upp.  

Avelskommittén uttalade att det är av stor vikt att fortsätta arbeta med de åtgärder 
som sker inom SKK-organisationen för att visa på den aktivitet som pågår hos special- 
och rasklubbar, i kommittéer och på SKKs kansli för att förbättra hundars hälsa. Att 
förskjuta den exteriöra idealbilden hos utställningsdomare, uppfödare och 
allmänheten är även det en pågående process. 

AK gick igenom de arbetsgrupper som hade konstituerats och beslutade att fördela 
sina krafter mellan de olika grupperna. Arbetet är tänkt att påbörjas inom kort och det 
är av stor vikt att rasklubbar inom de berörda raserna involveras i samt håller sig 
uppdaterade inom det pågående intensifierade arbetet.  

SKKs kansli har mottagit ett antal mejl i frågor som rör arbetet med de brakycefala 
raserna och dessa besvaras i första hand av kansliet. Till dagens möte fanns ett fåtal 
mejl som riktades till kommittén. Dessa kommer att besvaras av Helena Skarp, Pekka 
Olson och Åke Hedhammar.  

AK uttryckte hoppfullhet inför höstens intensiva arbete och kommer att rapportera i 
frågan på nästkommande kommittémöte.   

 
§ 96 Svenska stövarraser 

SKKs centralstyrelse hade tillskrivit Svenska Stövarklubben och efterfrågat hur 
specialklubben ser på de svenska stövarrasernas framtid. Avelskommittén har flera 
gånger tidigare haft frågan uppe för diskussion då registreringssiffrorna för de svenska 
stövarraserna är påfallande låga och föranleder åtgärd av något slag. Kommittén har 
tidigare framfört ett förslag om att skapa en gemensam ras, ”svensk stövare”, där 
nuvarande raser kan vara varianter av svensk stövare. Detta skulle möjliggöra för 
öppna stamböcker varianterna emellan och klubben skulle inte behöva söka dispens 
för inkorsning av andra stövarraser i de svenska stövarraserna.  

Förslaget om en svensk stövare har behandlats på Stövarfullmäktige 2014 men vann 
inte gehör bland delegaterna. Stövarklubbens styrelse ska dock arbeta vidare med 
problemställningen då de låga registreringssiffrorna är ett faktum, trots den publicitet 
raserna fick genom SKK under sitt jubileumsår 2012. 

I slutet av augusti ägde Stövarklubbens ordförandekonferens rum och AKs ordförande 
Pekka Olson samt ledamot Kjell Andersson närvarade vid konferensen. Förslaget om en 
svensk stövare togs upp med förhoppningen om att klubben skulle arbeta vidare med 
frågan men majoriteten beslutade att det inte var ett alternativ. Man ansåg att de 
svenska stövarrasernas arbetssätt skiljde sig åt för mycket. De alternativa önskemålen 
rörde sig om inkorsningsprogram och församlingen påtalade vikten av att få en fullt 
ifylld stamtavla redan vid andra generationens inkorsningskull.  
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På dagens möte diskuterade AK vilka möjligheter som återstår. Diskussion fördes om 
en nordisk stövare och kommittén tog del av en artikel om inkorsningseffekter i de 
norska stövarraserna. Liknande tillvägagångssätt som det som beskrivs i artikeln är inte 
möjligt i Sverige.  

AK uppdrog till Pekka Olson och Kjell Andersson att fortsätta dialogen med Svenska 
Stövarklubben avseende nordisk stövare samt inkorsningsmöjligheter och återkoppla 
till kommittén.  

  

§ 97 Kroksvans 

AK hade mottagit en fråga gällande kroksvans och avel på kullsyskon till individ med 
kroksvans. 

AK konstaterade att det inte finns någon forskning som påvisar att förekomsten av 
kroksvans hos en individ är kopplad till andra anatomiska eller ärftliga defekter. Det 
föreligger inga förbehåll för avel med kullsyskon till individ behäftad med kroksvans.  

 

§ 98 Avelsrapport från rasklubben för nederlandse kooikerhondje  

AK hade mottagit en avelsrapport från den avtalsanslutna klubben för nederlandse 
kooikerhondje. Av rapporten framgick registreringsstatistik för rasen samt hälsostatus 
hos populationen både avseende sjukdomar och mentalitet. 

Kommittén tackade för rapporten och lade den därefter till handlingarna.  

 

§ 99 HD- och ED-index 

SKK har under senaste åren möjliggjort för ett antal raser att få skattade avelsvärden, 
så kallat index, för HD och/eller ED. Index innebär att man, förutom individens eget 
röntgenresultat för HD/ED, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta 
hundens nedärvningsförmåga för dessa egenskaper. Index för HD och ED skattas 
rutinmässigt varje vecka och värdena publiceras i SKK Avelsdata.  

Till dagens möte hade ledamöterna tagit del av ett diskussionsunderlag avseende ett 
antal raser som föreslagits att få tillgång till index för HD och/eller ED från och med 
den 12 januari 2016. Sofia Malm föredrog diskussionsunderlaget och ledamöterna 
diskuterade de presenterade frågeställningarna.  

AK beslutade att införa index för HD och/eller ED från och med den 12 januari 2016. 
för raserna american staffordshire terrier, boxer, bullmastiff, cane corso, collie 
långhårig, dansk-svensk gårdshund, finsk lapphund, irländsk röd setter, leonberger, 
nova scotia duck tolling retriever, perro de agua español, samojedhund och storpudel. 

Ytterligare ett antal raser har identifierats som prioriterade och fortsatt kontakt 
kommer att hållas med dessa raser.  

För de raser som idag har hälsoprogram för HD på nivå 3 (krav på fria höfter för avel) 
innebär införandet av HD-index en förändring i hälsoprogrammet för HD. Detta 
eftersom hundar graderade med HD grad C som (på grund av goda HD-resultat hos 
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släktingar) får ett index bättre än genomsnittet i rasen bör kunna användas i avel. De 
nya registreringsreglerna i raser med hälsoprogram på nivå 3 för vilka index införs 
innebär att hundar med höftledsstatus A, B eller C får användas i avel, med 
rekommendationen att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället 
ska vara större än 100. Hundar med HD grad D eller E får inte användas i avel, oavsett 
HD-index. För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A 
eller B.  

De raser som berörs av denna ändring i hälsoprogrammet för HD från januari 2016 är 
boxer, collie långhårig, irländsk röd setter och samojedhund. 

Diskussionsunderlaget innehöll även en plan för informationsspridning avseende 
index. Planen omfattar information riktad till så väl klubbar som uppfödare.  Förutom 
den information som finns på SKKs webbplats och som dagligen ges av SKKs kansli till 
frågeställare, kommer fysiska informationstillfällen att äga rum från och med 
november 2015 och vid ett antal tillfällen under 2016 och 2017. 

AK beslutade att sprida information enligt den plan som angavs i 
diskussionsunderlaget. 

 

§ 100 Diskussion gällande hundars projekt för hundars egenskaper och beteende 

AK hade tagit del av ett projekt som just nu bedrivs genom SKKs kommitté för hundars 
mentalitet, KHM. Projektet, som bedrivits genom möten och workshops med forskare 
och praktiker, syftar till att beskriva hundrasers egenskaper och beteende. 
Ledamöterna förevisades ett arbetsdokument som tagits fram av KHM och är tänkt att 
skickas till rasklubbar för att vara till hjälp och som inspiration när de diskuterar och 
beskriver sin ras egenskaper och beteenden.  

AK diskuterade dokumentet och konstaterade att det är ett viktigt arbete som pågår 
gällande hundars egenskaper. Ett färdigt diskussionsunderlag kan mycket väl utgöra en 
bra grund när rasklubbar arbetar fram mentalitetsavsnittet i de rasspecifika 
avelsstrategierna.  

Kommittén tackade KHM för att man fått ta del av dokumentet och lade det därefter 
till handlingarna.  

 

§ 101 Registrering av australian kelpie 

Det förelåg en framställan från Svenska Brukshundklubben, SBK, och Svenska 
Kelpieklubben om att det för australian kelpie ska införas ett krav för importerade 
hundar som säger att hunden i första led i stamtavlan ska ha australian kelpie för att få 
registreras och användas som avelsdjur i Sverige. Detta för att förhindra att working 
kelpie ska blandas med australian kelpie i Sverige. 

AK gick igenom ansökan samt bilagor. Kommittén har konstaterat att rasen är liten och 
likaså avelsbasen samt att i de flesta länder är australian kelpie och working kelpie en 
och samma ras.  
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Ärendet är tidigare behandlat av Avelskommittén och AK kunde fortfarande 
konstatera att SKK inte har möjlighet att ändra angiven ras på en importerad hund 
som kommer från ett FCI-land. Registrering i den svenska stamboken sker i enlighet 
med de uppgifter som kommer från hundens hemland genom importstamtavlan. AK 
ser ingen möjlighet att frångå FCIs regelverk gällande omregistrering av härkomst.  

AK beslutade att avslå SBKs framställan.  

 

§ 102 Hälsoprogram för chow chow 

Det förelåg en ansökan från Chow Chow Ringen om att avveckla hälsoprogram för HD 
på nivå 2 (registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell 
höftledsstatus).  

Rasklubben har angivit att höftledsdysplasi inte är ett så stort problem i rasen och att 
man har flera sjukdomar/defekter att ta hänsyn till i sitt avelsarbete. Klubben 
framhåller även att Norge och Danmark har slopat krav på känd HD-status för rasen 
vilket har försvårat avelsutbytet med dessa grannländer.  

AK diskuterade noggrant ansökan samt hälsostatistik för rasen. Kommittén förstår 
rasklubbens problematik med den lilla populationen men anser inte att en avveckling 
av hälsoprogrammet för HD är en långsiktig lösning för rasen. HD-statistiken är 
påfallande hög i jämförelse med andra raser och en användning av ej röntgade hundar 
kan leda till ökade kliniska problem hos rasen.  

SKKs avelskommitté tackade för det inkomna materialet men såg inte att den 
föreslagna vägen är ett realistiskt sätt att förbättra rasens generella hälsa.  

AK beslutade därmed att avslå ansökan. 

 

 

§ 103 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

a) Förenklade RAS att fastställa 

 Numerärt små stövarraser 

 anglo russkaja gontjaja 

 haldenstövare 

 dunkerstövare 

 hygenstövare 

 irstarski kratkodlaki gonic 

 schweizisk stövare berner 
 schweizisk stövare jura 

 griffon bleu de gascogne  

AK beslutade att fastställa RAS för ovanstående raser. 
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b) Inlämnade för granskning, revidering 

 Saluki, Elisabeth Rhodin 

 Bullterrier/miniatyrbullterrier, Maija-Leena Eloranta 

 Rysk svart terrier, Anna Uthorn 

 Dvärgpinscher, Kjell Andersson 

 Wachtelhund, Terese Holmquist 

c) Fastställande av granskade RAS  

 Dvärgpinscher, Kjell Andersson 

 Saluki, Elisabeth Rhodin 

AK beslutade att fastställa ovan granskade RAS. 

d) RAS för bullterrier och minitatyrbullterrier 
AK förevisades ett utlåtande för RAS för bullterrier och miniatyrbullterrier. I 
avelsstrategin bör framgå att parning mellan varianterna inom rasen är möjlig 
med dispensförfarande. När kompletteringen är genomförd kan RAS fastställas 
och behöver inte gå igenom granskningsprocessen igen.  
AK uppdrog till Maija-Leena Eloranta och Karin Drotz att kommunicera med 
klubben i frågan.  
 

e) RAS för leonberger  
AK diskuterade avelsstrategier för leonberger som nyligen reviderats. Kort efter 
revideringen hade klubben önskemål om en delrevidering och i det nya 
förslaget hade man slopat vissa krav för valpförmedling samt för 
hanhundslistan.   
AK uppdrog till granskaren att kontakta klubben innan beslut fattas. 
Avelskommitténs arbetsutskott kan sedan ta beslut om delrevidering för RAS 
för leonberger.  
 

f) RAS för basset hound 
AK hade mottagit RAS för basset hound för revidering. Kommittén 
konstaterade att avelsstrategin saknade hänvisning till och förankring i Agria 
Breed Profile. Sjukdomsstatistiken är en viktig del i RAS och klubben bör 
redovisa sina strategier i koppling till den statistik som finns att tillgå. 
Avelsstrategin för basset hound bör även, på ett tydligare sätt, spegla de 
samband som finns mellan rasens exteriör och de riskområden som omnämns i 
SRD.  
AK beslutade att återremittera RAS för basset hound och uppdrog till Karin 
Drotz att framföra AKs synpunkter på dokumentet till klubben. 
 

g) RAS för mops 
AK tog del av en kort rapport gällande arbetet med RAS för mops. Rasklubben 
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har fått hjälp av en RAS-handledare med revideringen av avelsstrategin.  
AK uttalade att det är av stor vikt att avelsstrategin för mops visar att 
rasklubben aktivt arbetar med att förebygga exteriöra överdrifter på ett klokt 
sätt.  

§ 104 Forskningsseminarium hösten 2015 
Den 21 november äger ett forskningsseminarium rum där forskare som fått bidrag från 
Agrias och SKKs forskningsfond presenterar forskning gällande hund och katt som ägt 
rum de senaste åren. Seminariet kommer bland annat att vara öppet för klubbarnas 
avelsfunktionärer.  

Åke Hedhammar rapporterade kort från programkommittén. Sista anmälningsdag till 
Forskningsseminariet är den 14 oktober och anmälan görs på SKKs webbplats.  

AK noterade informationen.  

 

§ 105 Avelskonferensen 2015 

AK förevisades den inbjudan som har gått ut till samtliga klubbar inför höstens 
avelskonferens som äger rum den 22 november 2015, dagen efter 
Forskningsseminariet. Sista anmälningsdag är den 14 oktober. Kommittén tittade även 
på det faktablad som närmare beskriver konferensens innehåll.  

AK noterade informationen.   

 

§ 106 Brakycefalkonferens 2016 

AK förevisades den inbjudan som har gått ut till berörda klubbar inför vårens 
brakycefalkonferens som äger rum den 27 februari 2016. Kommittén tittade även på 
det faktablad som närmare beskriver konferensens innehåll.  

AK noterade informationen.   

 

§ 107 Utbildning 2016 

AK diskuterade vilka utbildningar man kan erbjuda avelsfunktionärer med flera under 
2016. Ledamöterna kom med förslag till olika teman och inriktningar som kan vara 
aktuella för utbildningar och återkommande teman som var uppe för diskussion avsåg 
avel för framtiden.  

Den arbetsgrupp som tidigare utsetts till att förbereda nästa års utbildningar ska 
sammanträda inom kort. AK beslutade att utse Helena Skarp till sammankallande i 
arbetsgruppen.  

 

§ 108 SKKs utvecklingsfond 

a) Lapphundsprojektet 
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AK hade mottagit information från projektgruppen och en budget för projektet. 
Kjell Andersson rapporterade kort utifrån den kontakt han har haft med 
projektgruppen.  

Kommittén noterade att det är en ny representant från Svenska 
Lapphundklubben i projektgruppen och att arbetet fortsätter som planerat 
under projektperioden. 

b) Ansökan om anslag från SKKs utvecklingsfond från Gotlandsstövareföreningen 

Det förelåg en ansökan från Gotlandsstövareföreningen avseende 
rasvårdsprojektet för gotlandsstövaren som påbörjades under 2014. 

Klubben söker anslag för ett projekt som syftar till att tillföra genetisk variation 
genom inkorsning av annan ras i gotlandstövaren. Motivet till projektet är 
rasens lilla numerär och målsättningen är att bibehålla gotlandsstövaren som 
en frisk och sund ras med god mentalitet och goda jaktegenskaper. 

AK gick igenom ansökan och konstaterade att det inte ryms inom AKs område 
att bevilja bidrag för löpande verksamhet så som kostnader i samband med 
parning i form av möteskostnader eller förlorad arbetsinkomst.  

AK beslutade därmed att avslå ansökan. 

  

§ 109 Veterinär dispens 

Det förelåg en ansökan från Anna Djupsjöbacka, verksam veterinär vid 
Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg samt Hallands Djursjukhus, om 
dispens från krav på specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar för 
att utfärda hjärtintyg.  

Veterinär som ansöker om dispens ska ha tillägnat sig kunskaper motsvarande 
specialistkompetens och ska ha gått parallellt med veterinär som innehar 
specialistkompetens. Den sökande ska inte bara känna till 
bedömningsgrunderna för respektive sjukdom/defekt utan även vad intygen 
står för inom SKK-organisationen och hur de ska fyllas i.  

AK gick igenom de, till ansökan, bifogade handlingarna och bedömde att Anna 
Djupsjöbacka har motsvarande kompetens. Hon bedömdes även ha erforderlig 
kompetens för utfärdande av patellaintyg.  

AK beslutade att Anna Djupsjöbacka medges dispens från krav på 
specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar för att få utfärda SKKs 
hjärtintyg och patellaintyg. Beslutet justerades omedelbart.  

 

§ 110 Information från ledamöter och adjungerade 

Sofia Malm informerade om det kommande premiärprogrammet på SKK Play som 
kommer att handla om DNA-tester. Det kommer att sändas på SKK Play den 17 
september och kommer därefter att vara möjligt att se via SKKs webbplats.  
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Under september månad kommer Sofia Malm att åka till Boston för att föreläsa om 
SKKs arbete för hundhälsa och organisationens pågående projekt. 

Kjell Andersson redogjorde för vad som hade varit diskussionspunkter under den 
genomförda stövarkonferensen tidigare under året.  

Åke Hedhammar hade varit på möte med FCI Standing Commission och Scientific 
Commission och rapporterade kort vad som avhandlats.  

Helena Skarp meddelade att SKK har avsatt medel för att möjliggöra översättningar av 
ett antal dokument som ska publiceras på Dog Wellnet.  

Karin Drotz informerade om att det under början av september kommer att äga rum 
ett möte med de rasklubbar som anmält intresse att publicera sitt RAS-dokument i 
sammandrag på Dog Wellnet.  

Vidare informerade Karin Drotz om att Avdelningen för avel och hälsa har skapat en 
grupp på Facebook som är tänkt för att avelsfunktionärer lätt ska kunna utbyta 
erfarenheter och ställa frågor till varandra. Gruppen riktar sig på försök endast till 
special- och rasklubbar 

Pekka Olson meddelade att han har arbetat en del med den fråga som rör FCI och den 
planerade Världsutställningen i Kina.  

Pekka Olson sitter i styrelsen för International Partnership for dogs som sammanträder 
under morgondagen och han informerade om att Irland är de nyaste medlemmarna i 
den organisationen. 

  

§ 111 Rasrelaterade projekt 

a) Cavalier king charles spaniel 

AK noterade minnesanteckningarna från projektgruppens senaste möte. Nästa 
möte är planerat till den 21 september 2015. 

 

§ 112 Protokoll 

 CS 3-2015 

 FCI General Committee 18-19 mars 

 FCI General Committee 7 och 9 juni 

 FCI General Assemble 8-9 juni 

 FCI cirkulär 53-2015 

Kommittén noterade protokollen och lade dem därefter till handlingarna. 
 

§ 113 Protokollsutdrag 

 Jakthundskommittén 2-2015 § 25 

AK noterade informationen. 
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 SKKs centralstyrelse 2-2015 § 41b) 

AK noterade informationen. 

  

§ 114 Pågående ärenden 

AK gick igenom förteckningen över pågående ärenden och gjorde vissa justeringar. 
Därefter lades förteckningen till handlingarna. 

 

§ 115  Kopia för kännedom 

 Dubbelparning 
o Dvärgschnauzer 
o Field spaniel 
o Nederlands kooikerhondje 

 Föreläggande och förbud för chow chow-uppfödare 

 Proceeding, Tufts 2015 av Sofia Malm 

 Kastration – nationell information från distriktsveterinärer 

AK tog del av ovanstående.  
 

§ 116 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

AK beslutade att inga beslut faller under denna punkt. 

 

§ 117 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 9 december 2015. 

 

§ 118  Sammanträdets avslutande 

Ordförande Pekka Olson avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 
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Pekka Olson,     Terese Holmquist, 
ordförande     justerare  

 

 

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


