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§ 85 -  105

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens domarkommitté torsdag
2017-10-26.

Närvarande:
Mats Stenmark (ordf), Karl-Erik Johansson, Nina Karlsdotter, Kjell Lindström, Ewa
Widstrand, Johan Andersson, Carin Åkesson
Adjungerade SKKs kansli:

Kjell Svensson (Tävlings- och utbildningschef), Ulrika Henriksson (Utbildningsavdelningen)
Protokoll
Johanna Anderkrans
§85 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade samtliga välkomna och uppmärksammade att det var hans sista
möte som ordförande för DK, dagens möte förklarades sedan öppnat.
§86 Val av justeringspersoner
Carin Åkesson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§87 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§88

Föregående protokoll

DKs protokoll nr 4-2017 godkändes och lades till handlingarna.
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§89

Resultatrapport

Resultatrapporten för september 2017 granskades och lades därefter till handlingarna.
§90

Kennelfullmäktige

Ordföranden och tävling- och utbildningschefen informerade från kennelfullmäktige.
På kennelfullmäktige blev DKs ordförande utsedd till hedersledamot i SKK samt den
mångåriga DK ledamoten Nina Karlsdotter tilldelades SKKs guldmedalj.
DK noterade informationen.
§91

Domarkonferenser

a)  Reviderade ansökningar domarkonferens 2020

Som underlag för beslut om domarkonferenser 2020 fanns en lista över vilka raser som
haft/ska ha exteriördomarkonferens mellan åren 1994 – 2019.
Reviderade ansökningar om att få arrangera bidragsberättigad
exteriördomarkonferens 2020 fanns från åtta specialklubbar, där några ansöker om
gemensamt arrangemang.
DK beslutade att;

➔ bevilja Svenska Bergs- och Herdehundsklubben (SBHK), Svenska Grand Danois
klubben (SGDK), Svenska Leonbergerklubben (SLBK), Svenska
Newfoundlandshundklubben (SNK), Svenska Landseerklubbens (SvLK), Svenska
Sennenhundsklubbens (SShK) reviderade ansökan om att arrangera
bidragsberättigad exteriördomarkonferens den 3-4 oktober 2020.
Kontaktperson: Jens Myrman

Följande raser kommer att behandlas under konferensen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

grosser schweizer sennenhund
appenzeller sennenhund
entlebucher sennenhund
berner sennenhund
newfoundlandshund
landseer
grand danois
broholmer
leonberger
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➔ bevilja Svenska Terrierklubbens (SvTeK) utökade ansökan om att arrangera
bidragsberättigad exteriördomarkonferens den 20-21 november 2020.
Kontaktperson: Jan-Erik Ek

Följande raser kommer att behandlas under konferensen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

american staffordshire terrier
staffordshirebullterrier
bull/-miniatyrbullterrier
norfolkterrier
norwichterrier
sealyhamterrier
tysk jaktterrier
english toy terrier
manchesterterrier
bedlingtonterrier
american hairless terrier

➔ bevilja Svenska Brukshundklubben (SBK) reviderade ansökan om att arrangera
bidragsberättigad exteriördomarkonferens den 18-19 april 2020.
Kontaktperson: Kjell Lindström.

Följande raser kommer att behandlas under konferensen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

australian cattledog
australian kelpie
beauceron
belgisk vallhund/ groenendael
belgisk vallhund/ laekenois
belgisk vallhund/ malinois
belgisk vallhund/ tervueren
hollandse herdershond
collie, korthårig
collie, långhårig
vit herdehund
tysk schäferhund
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b)  Domare som meddelat att de inte kan delta på generella domarkonferensen

Tre domare har meddelat att de inte kan delta på generella domarkonferensen 24-25
februari 2018 med angivna anledningar till denna frånvaro.
DK diskuterade samtliga meddelanden och fattade enskilda beslut för var och en.
Uppdrogs till sekreteraren att kontakta berörda och meddela besluten.
DK beslutade att föreslå CS att avauktorisera Lena Nordin på egen begäran. DK tackar
för hennes domargärning genom åren.
c)  Minidomarkonferens shar pei

Nina Karlsdotter och Ulrika Henriksson meddelade hur arbetet med
minidomarkonferensen shar pei har fortgått. Uppdrogs till dem att fastställa datum
samt boka presentatör.
§92 Domarfrågor
a)  Domares uppdrag, bedömning och uppträdande
- En skrivelse fanns från en utställare vid Övre Norra Terrierklubbens utställning
den 10 september 2017 rörande en domares utförande av sitt domaruppdrag.
DK tog del av skrivelsen samt arrangören och ringsekreterarnas yttrande. DK
beklagar att detta skedde men resultatet kommer kvarstå. DK vill även
uppmärksamma arrangerande klubbar på att vara extra noga med instruktioner
till domare som inte dömt i Sverige tidigare samt att välja ringsekreterare med
god erfarenhet åt domare som inte varit i Sverige tidigare.
-

En skrivelse fanns från en utställare vid Västsvenska Terrierklubbens utställning
den 9 oktober 2017 rörande en domares uppträdande i ringen.
DK tog del av skrivelsen samt ringsekreterarnas yttrande och beslutade att
ärendet inte leder till någon åtgärd.
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b)  Bestyrelserapporter
Fanns bestyrelserapporter från länsklubbars samt specialklubbars utställningar mellan
5 augusti till 8 oktober 2017 för eventuella åtgärder.
Jämtland Härjedalens Kennelklubb - Svenstavik - 2017-08-05--06
Innehåller inte några noteringar.
Sydskånska Kennelklubben - Eslöv - 2017-09-09--10
Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av DK.
Västernorrlands Kennelklubb - Sundsvall - 2017-10-07--08
Notering i bestyrelserapporten fanns där bestyrelsen beskrev olämpligt beteende hos
en domare.
DK tog del av noteringen samt domarens yttrande och diskuterade ärendet. Efter en
samlad bedömning av denna händelse samt tidigare händelser beslutades att DK ska
föra ett informellt samtal med berörd domare.
Västsvenska Terrierklubben - Tånga Hed - 2017-10-07
Notering i bestyrelserapporten fanns där det framkom att en utländsk domare uttryckt
sig oaktsamt.
DK diskuterade noteringen i bestyrelserapporten och beslutade att ärendet inte leder
till någon åtgärd.
§93 Ansökningar
a)  Gruppallaroundauktorisation
Ansökan fanns från Mikael Nilsson beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 9.
DK beslutade att bevilja ansökan.
Ansökan fanns från Ann-Christin Johansson beträffande gruppallroundauktorisation för
grupp 7.
DK beslutade att bordlägga ansökan.
Ansökan fanns från Arvid Göransson beträffande gruppallroundauktorisation för grupp
8.
DK beslutade att avslå ansökan.
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Ansökan fanns från Maritha Östlund-Holmsten beträffande gruppallroundauktorisation
för grupp 1.
DK beslutade att avslå ansökan.
Ansökan fanns från Sjoerd Jobse beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 8.
DK beslutade att bordlägga ansökan.
Ansökan fanns från Jan-Erik Ek beträffande gruppallroundauktorisation för grupp 8.
DK beslutade att bevilja ansökan.
§94

Raskompendier

a)  Lista över raskompendier

Meddelades att raskompendium för shetland sheepdog, irish soft coated wheaten
terrier, cavalier king charles spaniel och silkyterrier är godkända och därmed kan
bidraget om 3 000 kr betalas ut till klubbarna.
DK förde en diskussion kring en eventuell bortre gräns för inlämnande av redovisning
från domarkonferenser. DK beslutade att införa en gräns på två månader för
inlämnande av redovisning från domarkonferenser. Uppdrogs till kansliet att göra
nödvändiga förändringar i regeltexten.
§95

SRD

Inga ärenden fanns.
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§96

Övriga skrivelser

a) Skrivelse från en utställare angående protokollsutdrag §49 SKK/DK 3-2017

En utställare önskar att sitt ärende återupptas då denne anser att resultatet tilldelat på
utställningen i Hässleholm 2017-05-20 ska strykas grundat på, av utställaren ansedda,
inkonsekventa bedömningar vid andra utställningar.
DK tog del av skrivelsen samt diskuterade ärendet och konstaterar att de endast kan ta
ställning till den bedömning och prissättning som skedde för denna hund på den
aktuella utställningen. Vidare svarar DK som tidigare § 40 3-2017:
“DK konstaterar att domaren har rätt att tilldela Disqualified pga avsaknad av
canintänder, då Disqualified bl.a. tilldelas hund som har anatomisk defekt (punkt b
under Disqualified i SKKs Utställnings- och championatregler, sid 17) samt finns även i
rasstandarden angivet som diskvalificerande fel: ”hund som tydligt visar fysiska eller
beteendemässiga abnormiteter”.”
b) Skrivelse från en domare angående kostnader på domarkonferenser

Domaren ville lyfta funderingar kring kostnader domare själva kan behöva stå för i och
med domarkonferenser, så som tillägg för hundrum.
DK tog del av skrivelsen och diskuterade den problematik och de frågor domaren
framförde. DK påpekar att det inte är klubbars ansvar att stå för merkostnader som
tillkommer vid innehav av hund, skrivelsen lades sedan till handlingarna.
§97

Arbetsgrupper

a) Arbetsgruppen för "Utformning av innehållet i distansutbildningar för
exteriördomare"
Johan Andersson informerade om hur arbetet har gått. De utskick som gjorts till
specialklubbar har inte gett någon respons så nya grepp på arbetet ska tas när den nya
delegeringsordningen fastställs.
DK noterade informationen.

b) Resursgrupp för exteriördomarkonferenser

Kjell Lindström meddelade att kontaktpersoner är utsedda till alla domarkonferenser
som är godkända för 2020. Han berättade även om mötet som hölls med
Vattenhundsklubbarna på Infra City inför konferensen 23 februari.
DK noterade informationen.
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c) Arbetsgruppen för "Alternativa exteriördomarkonferenser"

Inget nytt att rapportera.

d) Arbetsgruppen för "Generella Domarkonferensen den 24 - 25 februari 2018

Kjell Svensson informerade om anmälan till Generella Domarkonferensen som är
öppen.

DK fick se de inkomna svaren på enkäten som hade gått ut till alla exteriördomare. En
överblick gjordes och intressanta svar diskuterades. Uppdrogs till Nina Karlsdotter,
Karl-Erik Johansson, Carin Åkesson samt DKs nya ordföranden att arbeta vidare med
svaren inför generella domarkonferensen.

Minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte den 17 oktober 2017 presenterades.
Resterande arbete inför konferensen fortgår via arbetsgruppen.
DK noterade informationen.
e) Arbetsgruppen för "Genomlysning av domarutbildningen"

Karl-Erik Johansson informerade om det pågående arbetet, examinatorernas regler
diskuterades. Uppdrogs till Ulrika Henriksson att lägga till påminnelse om att läsa
anvisningarna för examinationerna i den information som ges ut till examinatorer.
f) Arbetsgruppen för granskning av inbjudan av utländska domare

DK informerades om det pågående arbetet.
DK noterade informationen.
§98 Domarutbildning
a) Gruppallroundutbildning

Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 3 har kommit från
Jan-Erik Ek.
DK beslutade att bevilja ansökan. Till kontaktperson utsågs Kjell Lindström.

För kännedom fanns lista över godkända ansökningar om att få genomföra utbildning
till gruppallrounder.
DK noterade informationen.
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b) Allrounddomarutbildning
För kännedom fanns SKKs presidies beslut att utse Svante Frisk till nationell
allrounddomare 2017-09-03.
För kännedom fanns SKKs presidies beslut att utse Eva Liljekvist Borg till nationell
allrounddomare 2017-09-03.
c) Preparandkurs
För kännedom fanns deltagarlistor för anatomikurserna 29/9-1/10-2017 samt
6-8/10-2017.
Utvärderingar av anatomikurserna 29/9-1/10-2017 samt 6-8/10-2017.
DK tittade på de svar som fanns, diskuterade det som behöver förbättras och noterade
informationen som utvärderingarna gav.
För kännedom fanns deltagarlistor för centralprovet 14/10-2017.
DK noterade informationen.
Under mötet utsågs en uttagingsgrupp för preparandkursen, 4 personer varav en DKs
ordförande. Uppdrogs till dem att fastställa ett datum för uttagningen.
Till Kursansvarig för preparandkursen utsågs Nina Karlsdotter.
d) Elev- och aspirantdomare/examinatorer och examinationer
Ulrika Henriksson presenterade ett förslag från SvkFUR angående examination på puli,
pumi och mudi söndagen den 18 mars.
DK beslutade att tillstyrka förslaget, vill även uppmärksamma klubben på att det kan
vara läge att förbereda fler examinationsteam.
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§99

Redovisning av DK/VU

a) VU-beslut sedan DKs möte den 12 september 2017

DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att;
-

-

tillstyrka Annelie Karlsson ansökan om att utöka sitt rasregister med border
collie, kan därmed genomföra elev- och aspiranttjänstgöring i ringen alternativt
examination enligt gällande regler.
godkänna utbildningsplanen för Gunilla Skallman i grupp 7.

b) Redovisning av auktorisationer
Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring;
Johnny Andersson

hovawart

Anna Lena Angeria

rhodesian ridgeback

Christina Bjerstedt-Ohlsson

jämthund
karelsk björnhund
norsk lundehund

Marie Carlsson

tysk jaktterrier

Åke Cronander

alpenländische dachsbracke
bayersk viltspårhund
finsk stövare

Jan-Erik Ek

nederlandse kooikerhondje

Thomas Eriksson

tax

Roland Fors

schipperke

Åsa Fröding

shetland sheepdog
pinscher
eurasier

Marie Gadolin

australisk terrier
bullterrier / miniatyrbullterrier
norwichterrier
terrier brasileiro
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Catharina Hasselgren

airedaleterrier
lakelandterrier

Martin Johansson

hälleforshund
östsibirisk lajka
skotsk hjorthund

Mats Jonsson

faraohund

Charlotte Laning Vrethammar

keeshond

Tord Lundborg Zaar

clumber spaniel
field spaniel

Charlotta Mellin

cane corso
engelsk bulldogg

Lisa Molin

dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit)
tysk spets/ klein-, mittel-, grosspitz
kromfohrländer
russkaya tsvetnaya bolonka

Jens Myrman

hälleforshund
jämthund
karelsk björnhund
norsk älghund, svart
svensk vit älghund
östsibirisk lajka

Sonny Ström

welsh corgi cardigan

Monica Vikner Stafberg

portugisisk vattenhund

Auktorisationer genom examination;
Åke Cronander

drever

Åsa Fröding

dvärgpinscher
schnauzer (p/s + sv)

Arvid Göransson

collie (korth + långh)
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lancashire heeler
vit herdehund
Ann-Christin Johansson

sankt bernhardshund (korth + långh)

Theres Johansson

perro de agua espanol

Annelie Karlsson

irländsk vattenspaniel

Jeanett Lemmeke

tysk schäferhund (normalhårig + långhårig)
dalmatiner

Charlotta Mellin

bullmastiff
rottweiler
shar pei

Jens Myrman

norsk älghund, grå (gråhund)
rysk-europeisk lajka
västsibirisk lajka

Mikael Nilsson

västgötaspets

Joakim Ohlsson

portugisisk vattenhund

Dodo Sandahl

tysk schäferhund (normalhårig + långhårig)

Cathrin L Westin

affenpinscher
dvärgschnauzer (p/s, sv, sv/si, vit)

Auktorisationer för domare i grundutbildning;
Gudrun Brunnström

cocker spaniel

Gabriella Carlid

griffon belge / griffon bruxellois / petit brabancon

Ragnhild Ulin

cocker spaniel
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§100    Ledamöternas uppdrag
DK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden
Till protokollet noteras att följande ärenden avförs:
Nr 3/2017
§54 d

Generella Domarkonferensen den 24 - 25 februari 2018
Utforma målet med programpunkten domarutbildning. DK har i
uppdrag att ta fram frågor till en enkät till domarna beträffande
domarutbildningen att skickas ut med svar under hösten.
Kjell Svensson visade enkätsvaren och uppdraget med att ta fram
enkäten är slutfört.

§56 c

Tillfråga två namngivna domare om att vara ”trainee-lärare” på
preparandkursen 2018.
Ulrika Henriksson meddelade att domare är tillfrågade och har tacka ja.

Nr 4/2017
§ 71

Kontakta SBHK och SBK angående deras ansökningar om
domarkonferenser.
Sekreteraren rapporterade att uppdraget är genomfört.

§ 71

Resursgruppen ska utse kontaktpersoner för domarkonferenserna som
beviljades 4/2017.
Kjell Lindström rapporterade att uppdraget är genomfört.

§ 77 b

Planera inför mötet med vattenhundklubbarna i oktober.
Kjell Lindström och Kjell Svensson rapporterade att mötet är genomfört.

§ 82 c
§

Sammanställa de frågor rörande CS protokollsutdrag §81 (nr 202017 a)
40 ’Samsyn inom organisationen’) som DK och UtstK vill ställa till CS.
Kjell Svensson presenterade de sammanställda frågorna och
protokollsutdrag från CS redovisade svaren på dessa frågor.
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§101 Information från DK & kansli
a) Ordföranden
Ordföranden hade inget att rapportera men vill tacka för den tid som varit och önskar
alla lycka till i framtiden.
b) Ledamöterna
Inget att rapportera.
c) Tävling- och utbildningschefen
Kjell Svensson visade för kännedom artikeln “Sweden and judging brachycephalic
breeds” från Our Dogs.
DK noterade informationen.
d) Sekreteraren
Inget att rapportera.
e) Utbildningsavdelningen
Ulrika Henriksson informerade om att engelska kennelklubben har tagit fram
utbildningsmaterial gällande hundens rörelser, Canine Biomechanics and Movement,
som finns utlagt på deras webbaserade The Kennel Club Academy, Judges Education
resources.
DK noterade informationen.
§102 Protokoll/Protokollsutdrag/Information från
a) Federation Cynologique Internationale (FCI)

För kännedom fanns cirkulär;
- 13/2017 Ukrainska Kennel Unionen informerar om avstängning av följande
personer; Mr ZAKRUZHNYI Artur, Mrs BONDAR Kateryna, Mr MEZHIROV
Oleksii, Mr TANASCHUK Anatolii samt Mr AGALAKOV Yurii från och med
2017-02-15.
- 47/2017 Ukrainska Kennel Unionen informerar att avstängningen lyfts för Mr
ZAKRUZHNYI Artur.
- 50/2017 Irländska Kennelklubben informerar om att de har en ny mailadress.
- 52/2017 Finska Kennelklubben informerar att Mr Jari Fors är avstängd som
internationell FCI domare under perioden 2017-08-15--2020-03-31.
- 53/2017 Finska Kennelklubben informerar om deras nya adress.
För kännedom fanns även information om Ole Staunskjaer bortgång, protokoll från FCI
Europe Section 28 augusti 2017 samt en sammanfattning av viktiga beslut som togs på
FCI general committee möte 22 augusti 2017.
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DK noterade informationen.
b) Centralstyrelsen (CS)
Protokoll fanns från CS möte nr 4-2017, 5-2017 samt 6-2017.
Protokollsutdrag från CS möte 5-2017, den 29 september 2017.
§ 134 SKK/DK
Frågeställningar från SKKs Utställnings- och Domarkommitté kring Samsyn inom
organisationen – CS § 81 a) De båda kommittéerna har haft ett gemensamt
möte och ingående diskuterat konsekvenser och frågeställningar kring CS beslut
i § 81 a). Främst rör det punkter som direkt berör utställningsverksamheten.
1. Vilken instans inom SKK ska ge dess dispenser?
Förslag att nuvarande SRD-arbetsgrupp får ett kompletterande uppdrag att
besluta om dessa dispenser. Förslagsvis att nämnda arbetsgrupp rapporterar
sin verksamhet till SKK/DK.
2. Vilka kriterier ska gälla för att kunna bevilja en dispens?
Dispenser som begärs i samband med att domarlistan upprättas beslutas av
ovannämnda grupp. Gruppen får i uppdrag att ta fram exempel på skäl för
dispens. T.ex. mycket lång erfarenhet och starkt engagemang i frågan.
Dispenser som sker i nära anslutning till utställningen inom 3-6 mån innan
beslutas av SKK/UtstK.
3. Frågor om valpklass
Förslag att valpklass undantas från CS beslut.
4. Kommer nordiska domare räcka till...?
Ja, bedömningen är att antalet domare räcker väl.
5. Oro finns över att flera nordisk domare inte kommer att vilja döma de fyra
raserna i Sverige från 2020.
CS är inte orolig över att antalet domare inte ska räcka till. Om en domare
dömer fler än 25 hundar under en dag av någon av de aktuella raserna gäller
att domaren får döma max 60 hundar den dagen. Vid färre hundar av de
aktuella raserna gäller regeln 80 hundar per dag.
6. Kan dispens ges från detta i enlighet med vad som gäller för 80
hundarsregeln?
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SKK-UtstK hanterar dessa dispenser i enlighet med tidigare praxis. Kommer att
justeras i gällande delegeringsordning.
7. Ska samma regel gälla för länsklubbsutställningar och
rasklubbsutställningar?
Ja.
8. Ökade kostnader för domare och ringsekreterare
Med anledning av allvaret i hälsoaspekten får den ekonomiska konsekvensen
stå tillbaka.
9. Hur ska tillsynen ske av att domare följer SKKs anvisningar?
En samverkan med berörda ras- och specialklubbar för de aktuella raserna bör
skapas för att även denna väg få in kunskap om domares bedömning.
10. Vilken typ av underlag/dokumentation ska behövas för att DK ska kunna
pröva en överträdelse av SKKs anvisningar?
Ingen skillnad mot kraven som finns idag, när det blir aktuellt att pröva en
domares kompetens och handlande. Förslagsvis bereds frågan i ovan nämnda
arbetsgrupp som lämnar förslag på beslut till SKK/DK.
Efter att ingående ha diskuterat ovanstående frågor och svar beslutade CS att
VD och presidiet skriver tydliga anvisningar i respektive kommittés
delegeringsordning om vilka mandat och regler som gäller för
utställningsverksamheten.
CS beslutade uppdra till ordförande, VD, Åke Hedhammar och Thomas Uneholt
att innan den generella domarkonferensen producera ett informationspaket till
domarna.
Frågan ska också informeras om på kommande NKU-möte. Ordförande och VD
uppdrogs att besvara frågeställningar från FCI i samma ärende.
DK gick igenom protokollsutdraget och noterade informationen. Vidare arbete med
detta kommer göras när delegeringsordningen är fastställd.
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c) Arbetsgrupp för standardfrågor (AG Standard)
Protokoll fanns från AG standards möte 3-2017.
Protokollsutdrag från AG standard möte 3-2017, den 13 september 2017.
§ 46 Skrivelser angående standardöversättningar Korthårig vorsteh
Förelåg protokollsutdrag från SKKs domarkommitté i vilket DK informerar AG
Standard angående frågeställningar beträffande diskvalificerande fel avseende
avsaknad av tänder. DK konstaterar att SKKs översättning är korrekt men skiljer
sig från Norsk Kennel Klubs översättning.
Konstaterade AG Standard följande: Ingen betydelsemässig skillnad existerar
mellan SKKs och NKKs översättningar. Enligt FCI Model standard gäller att
”Recommendation: lack of PM1 and M3 is scientifically proved as variability
and not a known hereditary trait, hence it should no longer be considered as a
disqualifying fault.”, i AG Standards översättning “Rekommendation: Saknade
PM1 och M3 är vetenskapligt bevisad som naturlig variation och inte en känd
ärftlig egenskap varför saknad av dessa tänder inte längre skall anses som ett
diskvalificerande fel.”
DK diskuterade och noterade informationen, dokumentet lades sedan till handlingarna.
d) Utställningskommittén (UtstK)
Protokoll fanns från Utställningskommittén möte nr 4-2017.
§103 Övriga frågor
a) DK hade fått in sammanfattade intryck från en deltagare på VAKKs utökade
anatomi och bedömningskurs. En fördjupande kurs som DK tillstyrkt 21 oktober
2016 möte 5-2016.

DK tackar för informationen och meddelar att DK i dagslägen inte ser något behov av
att prioritera ytterligare varianter av kurser i anatomi och bedömning.
§104 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
samt ärenden som ska publiceras på webben
DK beslutade att § 92 b inte får delges innan protokollet är justerat.
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§105 Mötets avslutande
Datum för nästa möte fastställdes till den 23 januari 2018.
Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat.
Vid protokollet
Johanna Anderkrans

Justeras
Mats Stenmark

Carin Åkesson

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

