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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté fredag 
2014-10-24. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Mats Stenmark (ordförande), Kenneth Eliasson, Karl-Erik Johansson, Nina Karlsdotter, 
Ewa Widstrand, Carin Åkesson 

 

Adjungerade:  

Monika Moberg-Falk (valberedningen), Kjell Svensson (Tävlings- och utbildningschef) 
§95 - §106, Ulrika Henriksson (utbildningsavdelningen) 
 

Anmält förhinder:  

Magnus Hagstedt 
 

Protokoll 

Pia Wahlström 
 
 
§87 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet och ett speciellt välkommen riktades till 
valberedningens ledamot Monika Moberg Falk som ska sitta med under dagens möte. 
Mötet förklarades därefter för öppnat. 
 
§88 Val av justeringspersoner 
Karl-Erik Johansson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§89 Föregående protokoll 
Dagordningen fastställdes. 
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§90 Föregående protokoll 
DK protokoll nr 4-2014 godkändes och lades till handlingarna efter att ordföranden 
rapporterat under; 
§74 a) att Göran Bodegård har accepterat att vara handledare i 

gruppallroundutbildningen för Eva Liljekvist Borg som ska utbilda sig i grupp 10. 
 
§75 a) att han har haft ett samtal med domaren enligt uppdrag. Domaren beklagar sitt 

uppträdande. 
 
DK beslutade att ingen åtgärd ska ske i nuläget, därefter lades ärendet till 
handlingarna. 
 
 
§91 Arbetsgrupper 
a) Framtidens domarkonferenser 
Kenneth Eliasson rapporterade från arbetsgruppens senaste möte. 
 
Vidare informerades att Dan Ericssons presentation av parson russell terrier, på 
Svenska Terrierklubbens exteriördomarkonferens i november, kommer att provfilmas. 
Materialet ska sedan utvärderas för att se om filmning av presentationer kan bli 
aktuellt i framtida domarutbildningar. 
 
Nina Karlsdotter informerade att Svenska Dvärghundklubben ska tillfrågas om det finns 
möjligheter att även provfilma någon presentation vid deras exteriördomarkonferens i 
november. 
 
Arbetsgruppens enkät som gått ut till deltagarna vid Svenska Spaniel- och 
Retrieverklubbens exteriördomarkonferens i september ska utvärderas. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
b) Framtidens allrounddomare 
Nina Karlsdotter rapporterade att arbetsgruppen haft ytterligare ett möte. 
Arbetsgruppen har bland annat diskuterat hur utbildningsprogrammet ska se ut för de 
domare som eventuellt ligger närmast till hands att utbilda sig till allrounddomare. 
Vidare har man diskuterat hur uttagningsförfarandet ska se ut för att fånga upp 
domare som kan tänkas utbilda sig till allrounddomare tidigare.  
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Vidare diskuterades problemet med utbildning på numerärt små raser. 
 
DK beslutade att utbildning på numerärt små raser ska få en egen punkt på nästa 
mötes dagordning. 
 
 
c) Inventera raskompendium för digitalt bruk 
För kännedom fanns en sammanställning av specialklubbarnas svar beträffande 
digitalisering av raskompendier på skk.se. 
 
DK konstaterar att de allra flesta klubbar, av de som hitintills har svarat, är mycket 
positiva till att publicera sina raskompendier på skk.se. 
 
Sekreteraren informerade att en påminnelse ska gå ut till de klubbar som ännu inte 
svarat och att en sammanställning av alla svar ska vara klar under våren 2015. 
 
 
d) Seminariet för länsklubbarna den 25 - 26 oktober 2014 
Ordföranden informerade att DK och Utställningskommittén (UtstK) ska träffas efter 
dagens möte och samordna sig inför helgens seminarium för länsklubbarnas domar-, 
utställnings- och SRD-ansvariga. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
§92 Domarkonferenser 
a) Rapport från SSRKs exteriördomarkonferens 20 - 21 september 2014 
DKs kontaktperson för SSRKs exteriördomarkonferens, Ewa Widstrand, rapporterade 
att det i stort sett var en väl genomförd konferens. Ett mycket uppskattat och 
värdefullt inslag var jämförelsen mellan ”kusinraserna”. 
DK noterade informationen. 
 
 
b) Preliminär budget för domarkonferens 2017 
För kännedom fanns en preliminär budget från Svenska Klubben för Ungerska 
Rashundar (pumi, puli, mudi, kommondor), Svenska Shetland Sheepdog Klubben, 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjVlZjk0ZmQwMmFlMjg1NzE


  
SKK/DK nr 5-2014 

2014-10-24 
Sida 4/16 

 
 

 
Specialklubben för Bearded Collie och Cavaliersällskapet sedan tidigare beviljade 
gemensamma exteriördomarkonferensen den 21 – 22 oktober 2017. 
 
DK tog del av den preliminära budgeten och konstaterar att den ser rimlig ut med 
reservation för att login kan bli dyrare då vissa domare kommer att behöva två 
övernattningar. 
 
Uppdrogs till Carin Åkesson att kontakta klubbarna beträffande logikostnaden. 
 
 
§93 Domarutbildning 
a) Gruppallroundutbildningen 
Reviderad utbildningsplan på grupp 6 fanns från Bertil Lundgren för godkännande. 
 
Godkändes efter justering av antalet raser i utbildningen. 
 
Uppdrogs till kansliet att revidera webbupplagan av reglerna för 
gruppallroundutbildningen i grupp 5 och 6. 
 
Lista över av DK godkända ansökningar om att få genomföra utbildning till 
gruppallrounder fanns för kännedom. 
 
Lades till handlingarna efter smärre justeringar. 
 
 
b) Allrounddomarutbildningen 
För kännedom fanns rapport från Liz-Beth C Liljeqvists allrounddomarutbildning. 
 
DK noterade den positiva informationen. 
 
Utbildningsavdelningen rapporterade från utbildningsdagen på grupp 7 som hölls den 
22 oktober 2014. 
 
DK noterade informationen. 
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c) Preparandkursen 2016 
Fanns inget att rapportera i nuläget. 
 
 
d)Examinatorer 
En skrivelse fanns från Svenska Shar Pei Klubben beträffande examinatorer på shar pei. 
 
DK konstaterar att klubben har möjlighet att komma in med namn på examinatorer. 
När det finns tio namn kan klubben komma in med en ansökan om att skrivningen 
gällande svenska grupp- och allrounddomare tas bort från listan. 
 
 
e) Auktorisation svenska raser 
En skrivelse fanns från Erna-Britt Nordin beträffande sin genomgång av svensk vit 
älghund med Dimitris Antonopoulos. 
 
DK tog del av skrivelsen och beslutade att auktorisera Dimitris Antonopoulos för 
svensk vit älghund, hälleforshund och gotlandstövare. 
 
 
f) Avslag vid ansökan om utöka rasregister 
För kännedom fanns avslag från specialklubbar beträffande domares ansökan om att 
få utöka sitt rasregister. 
 
 
§94 Ansökningar 
a) Gruppallroundutbildning 
Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 1 har kommit från Roland 
Fors. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan om gruppallroundutbildning för Roland Fors. 
DK beslutade att utse Carin Åkesson till handledare. 
b) Gruppallroundauktorisation 
Fanns ansökan från Eva Liljekvist-Borg beträffande gruppallroundauktorisation för 
grupp 8. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
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c) Följdauktorisation 
Fanns ansökan från Lars Widén beträffande följdauktorisation för raserna clumber 
spaniel, field spaniel och sussex spaniel. 
 
DK beslutade att avslå ansökan. 
 
 
d) Resestipendium 
Fanns ansökan från Rose-Marie Emery beträffande resestipendium för att bl a studera 
australiensiska hundraser i Australien i februari 2015. 
 
DK beslutade att bevilja ansökan med 5 000 kr samt att stipendiet betalas ut först när 
reseberättelsen har inkommit och blivit godkänd av DK. 
 
 
§95 Domarfrågor 
a) Domarens bedömning 
En skrivelse fanns från ägarna till drentsche patrijshond Sam-Presto SE36197/2012 vid 
utställning i Eslöv den 13 september 2014. Ägarna av hunden protesterar mot att 
hunden fått disqualified på grund av mentalitet. 
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. DK konstaterar att domaren har 
motiverat prissättning i kritiken. DK beslutade därefter att priset ska kvarstå. 
 
 
b) Domares återbud till uppdrag 
Fanns skrivelse från Åke Cronander med information om att han lämnat återbud till ett 
domaruppdrag för Upplands Taxklubb på grund av att klubben inte erbjöd 
övernattning. 
 
DK tog del av skrivelsen samt information från Upplands Taxklubb. DK konstaterar att 
det har varit bristande kommunikation mellan klubb och domare. Önskemål om 
övernattning etc. bör man skriva in i avtalet för att inga missförstånd ska uppstå. 
Därefter lades skrivelsen till handlingarna. 
 
För kännedom fanns skrivelse från Dan Ericsson med information om att han lämnat 
återbud till ett domaruppdrag i Odessa på grund av situationen i Ukraina. 
 
DK noterade informationen. 
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c) Överflytt av domare till annat land 
En skrivelse från Norsk Kennel Klub fanns, för kännedom, att Elisabeth Wranéus har 
flyttats över till deras domarregister, då domaren är stadigvarande bosatt i Norge. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
d) Ringrapport HS 9-2014 
För kännedom fanns ett klipp från ”Ringrapport” ur Hundsport nr 9-2014 beträffande 
BIS-domarens uppförande vid Hälsinglands Kennelklubbs utställning i Alfta den 12 – 13 
juli 2014. 
 
DK tog del av ”ringrapporten” och förvånas över BIS-domarens uppträdande. DK 
konstaterar att händelserna borde ha tagits upp i Bestyrelserapporten. Därefter lades 
artikeln till handlingarna. 
 
 
e) Bestyrelserapporter 
Bestyrelserapporter från länsklubbarnas utställningar mellan perioden 26 juli till 14 
september 2014 för eventuella åtgärder. 
 
DK konstaterar att några bestyrelserapporter innehåller ärenden beträffande domare. 
 
Beslutades att skicka en skrivelse till Portugals Kennelklubb med information om en 
portugisisk domares uppförande och agerande vid Sydskånska Kennelklubbens 
utställning i Eslöv den 13 – 14 september 2014. 
 
Beslutades att uppdra till ordföranden att kontakta en svensk domare beträffande 
dennes uppträdande i ringen vid Sydskånska Kennelklubbens utställning i Eslöv den 13 
– 14 september 2014. 
 
 
§96 Raskompendier 
Anmäldes att raskompendium för sussex spaniel, papillon, phalène, chinese crested 
dog, russkiy toy, chihuahua och australian cattledog är godkända, varpå bidrag kan 
betalas ut när kansliet erhållit två pappersexemplar eller ett digitalt exemplar. 
 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjZmZDNiY2NjYmI1Y2I1MzE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRrfGd4OjFhZDE3OWMyOTk1NmZjZDc
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Konstaterades att då raskompendiet för australian cattledog blivit godkänt kan 
konferensbidraget för Svenska Brukshundklubbens exteriördomarkonferens 2012 
betalas ut. 
 
Kenneth Eliasson informerade att några redaktionella ändringar har gjorts i det 
godkända raskompendiet för parson russell terrier. Redigerad version ska skickas in till 
kansliet omgående. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
§97 Särskilda rasspecifika domaranvisningar – SRD 
Förslag på ny utformning av kritiklappen beträffande SRD-notering fanns för 
synpunkter. 
 
DK beslutade att stödja SRD-Ks förslag. 
 
Uppdrogs till kansliet att ta fram anvisningar till domarna hur den nya kritiklappen ska 
användas. 
 
 
§98 Övriga skrivelser 
Två skrivelser fanns från Svenska Älghundklubben (SÄK).  
Den ena skrivelser berör utbildning i anatomi och bedömning, där SÄK önskar att 
antingen få ta del av det power point-material som är framtaget för Grundkurs i 
Anatomi och Bedömning eller att DK anordnar en riktad utbildning till 
Älghundklubbens i syfte att utbilda lärare i Anatomi och bedömning. 
DK diskuterade de två förslagen och beslutade att uppmana SÄK att komma med 
namnförslag på nya lärare som DK kan utbilda. 
 
Den andra skrivelsen gäller rekrytering av nya domare i ”de egna leden”. SÄK föreslår 
DK att hålla en riktad preparandkurs under 2017 för jakthundsraserna i FCI grupp 5, 6, 
7 och wachtelhund. 
 
DK tog återigen upp frågan för diskussion om att anordna en riktad preparandkurs 
under 2017. Efter noga övervägande konstaterar DK att det, både av praktiska och 
ekonomiska skäl, inte är genomförbart så snart som 2017. DK planerar dock för en 
ordinarie preparandkurs 2018 och uppmanar SÄK att ta fram namn som redan nu kan 
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påbörja ringsekreterarutbildningen, om den saknas, för att sedan kunna söka till 
preparandkursen 2018. Slutligen vill DK även påminna om preparandkursen 2016, där 
det finns möjlighet för klubbarna att uppmana lämpliga personer att söka till 
utbildningen. 
 
Därefter lades skrivelserna till handlingarna. 
 
 
§99 Redovisning av DK/VU 
 
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att; 
 

- fastställa utbildningsplanen i gruppallroundutbildningen för Anne-Chaterine 
Edoff, grupp 5 efter några små justeringar. 

- fastställa utbildningsplanen i gruppallroundutbildningen för Eva Nielsen, grupp 
6 efter några små justeringar. 

- fastställa utbildningsplanen i gruppallroundutbildningen för Arvid Göransson, 
grupp 8. 

- Petra Högberg beviljas dispens för att döma 2 st norsk älghund, grå vid Norsk 
Älghundklubbs utställning i Norge den 20 september 2014, trots att 
auktorisation inte innehas för aktuell ras. 

- Rose-Marie Emery beviljas dispens för att döma västgötaspets vid en utställning 
i Australien den 14 februari 2015, trots att auktorisation inte innehas för aktuell 
ras. 

- auktorisera Liz-Beth C Liljeqvist för grupp 10 efter slutförd utbildning enligt 
särskilda utbildningsplanen i allroundutbildningen. 

 
 
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;  
 
Gunilla Albrigtsen chihuahua (kh + lh) 
 
Hans Almgren skotsk terrier 
 
Catharina Almroth dansk-svensk gårdshund 
 
Carina Andersson Rapp newfoundlandshund 
 
Åsa Andersson japanese chin 
 
Bengt-Åke Bogren greyhound 
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Anette Edlander parson russell terrier 
 
Arvid Göransson perro de agua espanol 
 
Sarah Häggkvist drever 
Ann-Christin Johansson irish glen of imaal terrier 
 
Liz-Beth C Liljeqvist basset artésien normand 
 beagle 
 grand basset griffon vendéen 
 petit basset griffon vendéen 
 
Ambjörn Lindqvist akita 
 
Lisa Molin amerikansk cocker spaniel 
 
Susanne Nilsson australian shepherd 
 
Torbjörn Skaar yorkshireterrier 
 korthårig vorsteh 
 strävhårig vorsteh 
 weimaraner (kh + lh) 
 
Gunilla Skallman boxer 
 cimarron uruguayo 
 engelsk bulldogg 
 grosser schweizer sennenhund 
 kavkazskaja ovtjarka 
 rottweiler 
 rysk svart terrier 
 
Maritha Östlund Holmsten shar pei 
 
Lars Widén bracco italiano 
 stabyhoun 
 weimaraner (korth + långh) 
 
Auktorisationer genom examination;  
 
Samuel Carlid dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit) 
 
Micael Johansson dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit) 
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Theres Johansson irländsk röd setter 
 
Liz-Beth C Liljeqvist drever 
 
Bertil Lundgren petit basset griffon vendéen 
 
Joakim Ohlsson dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit) 
 
Helena Peterzéns cairnterrier 
 
Lars Widén fransk bulldogg 
 
Auktorisationer för domare i grundutbildning;  
 
Cathrin L Westin japanese chin 
 
 
§100 Ledamöternas uppdrag 
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.  
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs: 
 
Nr 2/2014 
§41 e Undersöka vilka raser som kan bli aktuella och ta reda på var raserna finns 

geografiskt i Sverige innan beslut tas om plats för presentationstillfällen under 
innevarande verksamhetsperiod. 

 
 Uppdraget utgår då det inte finns några aktuella nya raser. 
 
 
§101 Information från DK och kansli 
a) Ordföranden 
Ordföranden rapporterade från Länsklubbskonferensen den 13 – 14 september i Gävle.  
 
DK noterade informationen. 
 
 
b) Ledamöterna 
Fanns inget att rapportera 
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c) Tävlings- och utbildningschefen 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson informerade att FCI Judges Directory nu 
fungerar hjälpligt. Dock är sidan inte uppdaterad sedan den 27 mars 2014, vilket gör 
att uppgifterna på sidan inte är helt att lita på. Vi har inte fått något besked om när 
den ska vara uppdaterad. 
 
Vidare informerade Kjell Svensson att SKK blivit uppmärksammad på att företag börjat 
arrangera hundutställningar med bland annat auktoriserade domare. SKKs domare får 
endast döma på utställningar, tävlingar och prov som är arrangerade av FCI-anslutna 
klubbar.  
 
DK uppmanar alla domare att vara noga med vem de skriver avtal med. 
 
 
d) Sekreteraren 
Sekreteraren informerade att kansliet blivit kontaktade av utställare efter 
Västernorrlands Kennelklubbs utställning i Sundsvall den 11 – 12 oktober 2014. 
Utställarna informerade att en domare hade uppträtt dement och inte var i stånd till 
att klara av att bedöma hundar. 
 
DK beslutade att vänta in Bestyrelserapporten innan eventuell åtgärd sker. 
 
 
e) Utbildningsavdelningen 
Utbildningsavdelning informerade om att Svenska Terrierklubben har meddelat 
examinationsteamen inför deras examinationer i samband med 
exteriördomarkonferensen och utställningen ”Terrier Derbyt”.  
 
DK noterade informationen. 
 
 
§102 Resultatrapport 
Resultatrapport för september 2014 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
 
§103 Protokoll/Protokollsutdrag/Information 
a) Fédération Cynologique Internationale (FCI) 
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För kännedom fanns cirkulär; 
 

- 48/2014 med information från Société Cynologique Suisse/Schweizerische 
Kynologische Gesellschaft att Christa Schatzmann är avstängd som domare 
under perioden 27 februari 2014 till och med 27 februari 2015. 

- 52/2014 med information från Egyptian Kennel Federation (EKF) att inbjudan 
till domaruppdrag endast kan accepteras från EKF eller klubb ansluten till EKF 
enligt avsnitt 11, punkt 2 b i ”FCI Regulations for Show Judges”.  

- 53/2014 med information från Australian National Kennel Council (ANKC) med 
hänvisning till cirkulär 36/2014 att Nellie Abelas avstängning förkortats till två 
år och åtta månader, d v s från och med 8 oktober 2014 till och med 8 juni 
2017. 

 
 
b) Nordisk Kennel Union (NKU) 
För kännedom fanns snabbrapport från NKUs möten den 24 – 25 september 2014 
 
 
c) Centralstyrelsen (CS) 
Protokoll fanns från CS sammanträde den 20 augusti 2014. 
 
Protokollsutdrag fanns från CS sammanträde den 20 augusti 2014. 
 
§ 92 Föregående protokoll nr 3-2014 
 
§ 62 - SKK/DK nr 3-2014 §XX Allrounddomarutbildning  
Enligt uppdrag från CS nr 3-2014 har Pekka Olson och Ulf Uddman haft ett allvarligt 
samtal med berörd domare om vikten av att följa de regler som gäller och att avtal 
med arrangerande klubb går före utbildning. Domaren har tagit till sig innebörden i 
samtalet varför både Pekka Olson och Ulf Uddman anser att domaren kan återuppta 
sin vidareutbildning.  
 
CS noterade informationen. 
 
 
d) SDF – ersättning närvarointyg jaktprov/arbetsprov  
Svenska Domarföreningen har i ett brev lämnat önskemål om att reseersättning ska 
utgå från Svenska Kennelklubben för närvaro på jaktprov/arbetsprov på samma sätt 
som när domaren gör elev-/aspiranttjänstgöring eller examination vid utställning, då 
detta är ett krav från ras- och specialklubbarna.  
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CS beslutade att inte tillstyrka önskemålet men uppdrog till SKK/DK att undersöka 
frågan och inkomma till CS med en ekonomisk kalkyl inför budgetarbetet 2017-2018. 
 
DK noterade uppdraget. 
 
 
§ 111 Förslag till konstruktiv markering mot FCIs bristande kynologiska 
kvalitetstänkande – Göran Bodegård  
Göran Bodegård har i en skrivelse till CS, UtstK och DK lämnat förslag till förändringar 
för att öka kynologiskt kvalitetstänkande och en omdirigering av anmälningar från 
vinnarutställningar utan kvalitetsgaranti till mer meningsfulla evenemang.  
 
CS beslutade att Framtidsgruppen i samråd med DK, där det behövs, kan diskutera de 
förslag som lämnas i skrivelsen. 
 
DK noterade informationen. 
 
 
§ 113 Information från  
a) Ledamöter 
Mats Stenmark  
Domare på jakthundsraser  
DK ser med oro på antalet domare som dömer jakthundsraser, återväxten är tämligen 
klen. Specialklubbarna har ett ansvar att hjälpa till med att få en bra rekrytering av 
domare för jakthundsraserna. I dagsläget diskuterar DK om att ordna en riktad 
utbildning för en grupp domare under 2017 eller att de kan delta på preparandkursen 
2016.  
 
CS noterade informationen. 
 
 
d) Utställningskommittén (UtstK) 
Protokoll fanns från UtstK sammanträde den 20 maj 2014. 
 
Protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
 
e) Kommittén för särskilda domaranvisningar (SRD-K) 
Protokoll fanns från SRD-Ks sammanträde den 26 augusti 2014. 
 
Protokollsutdrag fanns från SRD-Ks sammanträde den 26 augusti 2014. 
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§46 Planering för mönstring av presentationsstatus hos chinese crested dog. 
SRD-K har frågan om preparering av chinese crested dog under behandling och har 
senast vid möte nr 2 2014 hänfört ärendet i sin helhet till CS. 
Vid möte med ras-/specialklubb och DK i september 2013 diskuterades möjligheten till 
en mönstring av hundar med olika pälsstatus. En sådan mönstring, i syfte att utbilda 
domare, stöds av rasklubben och skulle kunna genomföras i samband med 
specialutställning arrangerad av rasklubben. 
 
SRD-K uppdrog till Göran Bodegård och Paula Sunebring att arbeta vidare med frågan 
och att samråda med Åke Hedhammar när det gäller möjligheterna att studera 
genetiken bakom pälsvarianterna. 
 
DK noterade informationen. 
 

 

§104 Övriga frågor 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson hade anmält en punkt på dagordningen 
beträffande den norska domarguiden. 
 
Konstaterades att det inte är aktuellt längre då FCI Judges Directory fungerar. 
 

 

§105 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
samt ärenden som ska publiceras på webben. 

Beslutades att § 95 e inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
 
§106 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade 2014 års sista sammanträde. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Justeras 
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Mats Stenmark    Karl-Erik Johansson 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
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