SKK/FREE nr 1/2012
2012-01-12
§ 1 −33

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté
den 12 januari 2012 på SKKs kansli.

Närvarande ledamöter:
Moa Källström (ordf.), Rolf Gustavsson, Linda Laikre, Janna Nordin, Nina Lindström
Adjungerad SKK kansli
Kjell Svensson, Jerry Mankowski (§ 8)
Adjungerad Sveriges Hundungdoms kansli:
Lotta Treiberg
Vid protokollet: Pia Wahlström

§1

Mötets öppnande

Ordföranden Moa Källström hälsade de närvarande välkomna till SKKs Freestylekommittés
(FREE) första möte och därefter förklarades mötet öppnat.
§2

Val av justerare

Rolf Gustavsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
§4

Föregående protokoll

SKKs Arbetsgrupp för Freestyles protokoll nr 3/2011 godkändes och lades till handlingarna.
§5

Utse VU

FREE beslutade att Moa Källström, Rolf Gustavsson och Nina Lindström ska ingå i FREEs
verkställandeutskott (VU) under perioden 1 januari 2012 till 31 december 2013.
§6

Utse SKKs ledamot i NKU Freestylekommitté
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FREE ska utse en ledamot som ska representera SKK i Nordisk Kennelunions
Freestylekommitté under perioden 2012–2013. NKU Freestylekommittés nästa möte är den
4 september 2012 på Helsingfors flygplats, Finland.
FREE beslutade att Rolf Gustavsson ska representera SKK i NKU Freestylekommitté under
ovan nämnda period.
§7

Delegeringsordning

Alla SKKs kommittéer arbetar efter en delegeringsordning fastställd av CS. I
delegeringsordningen framgår det vilka ansvarsområden, arbetsuppgifter samt prioriterade
områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag kommittén har att arbeta efter.
FREEs Delegeringsordning ser ut enligt nedan;
Ansvarsområde:
SKKs kommitté för tävlingsgrenarna freestyle och heelwork to music.
Ansvarig för följande regelverk:




Regler för freestyletävling, fastställs av PTK
Regler för heelwork to music, fastställs av PTK
Regler för domare och tävlingsledare

Kommitténs arbetsuppgifter:
 Ansvara för den centrala ledningen av kommitténs tävlingsformer
 Ansvara för rekrytering, utbildning, vidareutbildning och auktorisation av
funktionärer inom kommitténs ansvarsområde
 Ansvara för riktlinjer för instruktörsutbildning
 Rätt att ge funktionär erinran, varning respektive tidsbegränsad avstängning
 Föreslå CS avauktorisation av funktionärer
 Beslutanderätt vid tolkning av regler vid protester
 Ansvara för att informations- och utbildningsmaterial finns för sporten
 Ansvara för webbplatsen www.hundfreestyle.se
 Ansvara för uttagning av SKKs representationslag för sporterna
 Följa svenska och internationella erfarenheter av sporten
 Bevaka att etiska krav upprätthålls i sporten och att tävlingsverksamheten alltid tar
sin utgångspunkt för att hundars välfärd har högsta prioritet
Övrigt
 Ledamöter i NKUs freestylekommitté rapporterar till kommittén
 Verka i linje med SKKs miljöpolicy
Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2011:
 Stödja att ungdomar engagerar sig i sporten
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Verka för att en verksamhetsklubb eller avtalsansluten klubb kan etableras för
sporten som övertar det löpande ansvaret från SKK för sporten
Arrangera Nordiska Mästerskap i Freestyle 2012

Övriga anvisningar:
Kommitténs sekreterare är Pia Wahlström
CS strävar efter att så många som möjligt av de praktiska frågorna ska handläggas av
kansliets personal så att behandlingstiden för ärendena förkortas.
Övriga uppgifter delegerade av kommittén fördelas av tävlings- och utbildningschefen, som
även har rätt att adjungera ytterligare personal till kommitténs sammanträden.
Kommittén förelägger SKK/CS ett förslag till budget inför varje verksamhetsperiod före den
sista juni det år KF genomförs. SKKs VD delger därefter kommitténs ordförande fastställd
budget.
I frågor som berör andra länder ska kommittén förelägga CS sitt ställningstagande innan
kommittén meddelar SKKs ståndpunkt internationellt.
Kommittén ska, i frågor som är av väsentlig betydelse för flertalet läns- och specialklubbars
verksamhet, i möjligaste mån inhämta berörda klubbars synpunkter innan slutligt beslut tas.
Kommittén ska självständigt se till att berörda klubbar eller enskilda medlemmar som berörs
av fattat beslut får information om beslutet. Vid remisser ska alltid en remisstid på tre
månader ges. Vid fråga av väsentlig betydelse för klubb ska kommittén skicka en (1)
påminnelse innan slutligt beslut tas. Kommittén ska medverka aktivt till att kommitténs
fattade beslut snabbt kan kommuniceras till berörda med hjälp av SKKs marknadsavdelning.
Kommitténs ordförande äger rätt att i samråd med SKK:s VD anmäla enskild person till SKK:s
Disciplinnämnd eller ge person tillträdesförbud till SKK arrangemang efter det att ärendet
behandlats i kommittén.
Om kommittén fattar beslut som kräver större resurser från SKKs kansli än vad som är
normalt för kommittén ska dessa godkännas av SKKs VD.
Kommitténs ledamöter:
Moa Källström, Ordf.
Rolf Gustavsson
Linda Laikre
Janna Nordin
Nina Lindström
Kjell Svensson, SKK adj.
Lotta Treiberg, Sveriges Hundungdom
Ordföranden gick igenom och diskuterade delegeringsordningen med ledamöterna.
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§8

Ekonomi – Budget 2012 och 2013

Jerry Mankowski, SKKs adminstrative chef höll en information om FREEs av
Kennelfullmäktige (KF) fastställda budget för 2012 och 2013 samt en mer allmän information
om ekonomi inom SKK-organisationen.
Centralstyrelsen (CS) är vald av SKKs högsta organ Kennelfullmäktige som hålls vart annat år.
Under CS finns idag 11 kommittéer och ett antal arbetsgrupper. Kommittéerna har själva
inte rätt att teckna avtal i SKKs namn utan det är enbart SKKs VD som äger den rätten.
Ersättning för eventuella utlägg betalas enbart ut mot reseräkning med bifogade kvitton,
faktura med organisationsnummer och F-skattsedel eller en utförlig specifikation med
bifogade kvitton. Inkomster och utgifter för kommittén och dess arbetsgrupper ska alltid in i
SKKs ekonomi.
Budgeten för 2012 och 2013 genomgicks.
FREE tackade för informationen och Jerry Mankowski lämnade mötet.
§9

Ekonomi – Resultatrapport

Resultatrapport från Arbetsgruppen i Freestyle för augusti till november 2011 genomgicks.
Därefter lades rapporterna till handlingarna.
§ 10

Regelrevidering 2014

Befintliga regler för Freestyle och HtM gäller t o m 31 december 2013 då provperioden för
reglerna upphör och övergår i ordinarie låsningsperiod. I och med detta finns det möjlighet
att göra justeringar i reglerna. Regelrevidering måste komma igång snarast då erfarenheter
av sådant arbete visar att det tar tid eftersom remisstiden är minst 3 månader och man kan
behöva göra fler remissförfaranden än ett. Ett färdigt förslag till SKKs Prov- och
tävlingskommitté (PtK) ska vara färdigt senast 30 juni 2013. Nästa reglerperiod räcker från 1
januari 2014 till och med 31 december 2016, detta för att sedan fasas in i gängse
regelperioder vilka är 5 år inom SKK.
FREE beslutade att ta fram en arbetsgrupp som jobbar med regelrevideringen. Uppdrogs till
Rolf Gustavsson, Linda Laikre och Janna Nordin att ansvara för arbetsgruppen och de fick
mandat att knyta till sig fler personer om de anser att det behövs
Uppdrogs till arbetsgruppen att presentera en tidsplan för arbetet vid FREEs nästa möte.
§ 11

Framtida organisation

Ett av KF prioriterat område för FREE är att verka för att en verksamhetsklubb eller
avtalsansluten klubb kan etableras för sporten och som övertar det löpande ansvaret från
SKK.
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FREE beslutade att det behövs en arbetsgrupp som jobbar med frågan. Uppdrogs till Moa
Källström, Nina Lindström och Linda Laikre att ingå i arbetsgruppen där fler personer ska
knytas till arbetet med en verksamhet- eller avtalsansluten klubb. Det är viktigt att aktiva
inom sporten, men utanför FREE, knyts till alla arbetsgrupperna så det finns en bred grund
att stå på den dag SKK inte står som huvudman för sporten längre.
En person från SKKs Föreningskommitté (FK) kommer att behövas som ”mentor” så att all
formalia inför en uppstart blir rätt. Sekreteraren informerade att hon varit i kontakt med
ordföranden i FK i frågan och att han lovat att återkomma med namn på en ledamot i FK som
ska fungera som ”mentor”. Sekreteraren meddelar arbetsgruppen så fort hon fått
information från FKs ordförande.
§ 12

Tävlingar – Agria Freestyle Elite Challenge (AFEC)

Under 2011 har det hållits 8 deltävlingar i AFEC med god geografisk spridning. Finalen hölls
på MyDOG i Göteborg i början av januari 2012. Linnéa Vejde med sin australian shephed
Zolo blev första totalsegrare i AFEC. FREE gratulerar Linnéa och Zolo.
Uppdrogs till kansliet att skicka en rapport om 2011 års AFEC till Magnus Berglin på Agria.
Agria har beslutat till FREEs stora glädje att även under 2012 och 2013 sponsra elitsatsningen
av freestyle. Då AFEC varit en stor framgång beslutade FREE att även köra ”cupen” under
2012 med samma förutsättningar som under 2011;




8 deltävlingar med god spridning över landet och på publika platser.
arrangörsbidrag för deltävlingarna på 5 000 kr/tävling
arrangörsbidrag för finalen på 10 000 kr samt 5 000 kr i bidrag till priser

Uppdrogs till Nina Lindström att kontakta Västernorrlands Kennelklubb och höra om det
finns plats att hålla AFEC-finalen vid deras inomhusutställning i Sundsvall i oktober 2012.
Nina Lindström ska även kolla med närliggande brukshund- eller hundungsdomsklubbar om
de kan stå som arrangör för finalen om den kommer att hållas i Sundsvall.
Uppdrogs till Rolf Gustavsson att ta fram en inbjudan till klubbar att arrangera deltävlingar
samt till kansliet att skicka inbjudan till klubbarna. Inbjudan ska även läggas ut på
hundfreestyle.se.
§ 13

Tävlingar – Svenska Mästerskapen 2011 (SM)

SM hölls i finalringen på Stockholm Hundmässa i december 2011. Tävlingen flöt på bra. De
tävlande verkade nöjda med arrangemanget och publiken var stor.
Svensk mästare i freestyle blev Karolina Pettersson med pumin Zing och i HtM blev Susanne
Wastensson med border collien Frodo svenska mästare. FREE gratulerar vinnarna.
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I och med sin SM vinst i freestyle kommer Karolina och Zing att vara SKKs representant på
freestyletävlingarna på Crufts i England i mars 2012.
Erfarenheter av arrangemanget är att man i god tid ska ha en arrangörsklubb klar och att
man ska skriva ett avtal mellan SKK och arrangör av SM för att undvika missförstånd om vad
som gäller. Tydliga instruktioner och en checklista till arrangören av SM ska tas fram.
Prisutdelningen måste styras upp bättre där det tyvärr blev lite rörigt under förra årets
tävling.
Rolf Gustavsson informerade att tävlingen gick ihop ekonomiskt och att överskottet kommer
att gå till landslagsverksamheten.
§ 14

Tävlingar – Svenska Mästerskapen 2012 (SM)

SM 2012 kommer inte att kunna gå på Stockholm Hundmässa eftersom SKK i år står som
värd för Nordiska Mästerskapen i freestyle och HtM.
FREE diskuterade olika alternativa platser och beslutade att SM 2012 ska hållas på MyDOG i
början av januari 2013 om det fungerar för Svenska Mässan. Uppdrogs till ordföranden att
kontakta Västra Kennelklubben och höra om de kan stå som arrangör för tävlingen.
FREE beslutade att 10 000 kr ska betalas ut som arrangörsbidrag till SM av Agrias
sponsormedel.
§ 15

Tävlingar – Nordiska Mästerskapen 2011 (NoM)

Förra årets Nordiska Mästerskap i freestyle och HtM hölls på Norsk Kennel Klubs största
hundutställning i Lilleström den 26–27 november 2011.
Svenska laget i freestyle tog silvermedalj och i HtM tog vi brons. Bästa individuella resultat i
freestyle var en silverplats för Karolina Pettersson med sin pumi Zing och i HtM tog Susanne
Wastensson en sjätte plats med sin border collie Frodo.
§ 16

Tävlingar – Nordiska Mästerskapen 2012 (NoM)

SKK står i år som värd för NoM i freestyle och HtM. Mästerskapet kommer att gå på
Stockholm Hundmässa den 15 och 16 december.
Sekreteraren rapporterade att SKK redan har bokat upp rum på Rica Talk Hotel för lagen,
domare och funktionärer. Middagen kommer att hållas på lördag kvällen på ovanstående
hotell.
Diskuterades förslag på domare och uppdrogs till kansliet att bjuda in enligt förslagslistan.
En arbetsgrupp utsågs och Rolf Gustavsson är representant från FREE och från kansliet ingår
Pia Wahlström, Malin Ahlgren och Annika Klang.
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§ 17

Tävlingar – Övrigt

Diskuterades regler för Årets freestylehundar 2012.
Beslutades att instifta ett pris för ”Årets nybörjare i HtM” därefter godkändes reglerna med
det nya förtydligandet för vad som gäller i lagklassen 6+.
Inbjudan till VM i Freestyle i Salzburg, Österrike den 18–20 maj 2012 fanns för kännedom.
Sistan anmälningsdag till VM är den 15 april 2012.
FREE noterade informationen och ser fram mot Sveriges deltagande i VM.
Karolina Pettersson med sin pumi Zing kommer i och med sin vinst i SM att representera SKK
och Sverige på The Kennel Clubs internationella freestyletävling på Crufts i mars.
FREE beslutade att ge ett bidrag på 5 000 kronor ur Agrias sponsormedel till SKKs
representant på Crufts. Bidraget betalas ut i efterskott mot en reseräkning samt att FREE har
fått ta emot en reseberättelse för publicering på hundfreestyle.se.
FREE önskar Karolina och Zing lycka till på Crufts!
§ 18

Domar- och funktionärsfrågor – Domarkonferens 2013

FREE har fått en bidragsberättigad domarkonferens 2013 beviljad av CS. Konferensen
kommer att hållas den 26–27 oktober 2013.
En arbetsgrupp bör bildas som redan nu börjar jobba med innehållet för konferensen. En
kallelse bör också gå ut snarast så att domarna kan boka upp datumen. Konferensen är
obligatorisk för alla freestyledomare under SKK.
Beslutades att Janna Nordin är ansvarig för arbetsgruppen och knyter till sig fler personer att
ingå i arbetsgruppen. Beslutades även att kansliets utbildningsavdelning tar hand om den
administrativa delen av konferensen och uppdras till kansliet att ta fram förslag på plats för
domarkonferensen till nästa möte.
§ 19

Domar- och funktionärsfrågor – Övrigt

En domarträff planeras under våren, förslagsvis månadsskiftet april/maj.
Janna Nordin utsågs till ansvarig för träffen och FREE uppdrog till henne att undersöka om
träffen kan hållas i Studiefrämjandets lokaler i Solna.
Beslutades att avsätta 5 000 kr till domarträffen och att bidraget ska gå till att täcka
kostnaderna för en föredragshållare.
Diskuterades nivån på arvoden för domare och tävlingsledare.
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Beslutades att från och med 1 januari 2013 gäller följande;
Domare
Tävlingsledare

450 kr
250 kr

En instruktörsutbildning hölls i Linköping 29–30 oktober 2011. I dagsläget finns fyra av SKK
godkända instruktörslärare, Yvonne Öster, Anita Axelsson, Carina Persson och Marie
Hansson. Ytterligare tre väntas komplettera utbildningen. Instruktörslärarna kan anlitas av
SKKs klubbar och har även rätt att hålla instruktörsutbildningar i privat regi.
Beslutades att arbetsgrupper för ”Domar- och funktionärsfrågor” och ”Instruktörsutbildare”
ska bildas. Janna Nordin ansvarar för båda arbetsgrupperna och knyter till sig fler personer. I
arbetsgruppen för Instruktörsutbildare bör instruktörslärarna ingå.
§ 20

Landslagen

Linda Laikre har varit i kontakt med Helena Sundsgård och Memea Mohlin som varit
lagledare för landslagen under 2011 och de är intresserade av att fortsätta sitt uppdrag, men
de vill ha hjälp av en administrativ lagledare. Jenny Tholin har tillfrågats och har anmält sitt
intresse till uppdraget. Hon har även lämnat ett förslag på en arbetsbeskrivning för den
administrativa lagledaren.
Beslutades att tillfråga Helena Sundsgård, Memea Mohlin och Jenny Tholin att leda
landslaget under 2012.
FREE diskuterade förslaget och uppdrog till Linda Laikre att ta fram en ny arbetsbeskrivning
för landslagsledarna som även innefattar den administrativa lagledarens uppdrag. Uppdrogs
till VU att fastställa arbetsbeskrivningen när den är klar.
Linda Laikre utsågs till att ansvara för ”Arbetsgruppen för landslaget”. Linda tillfrågar
lagledarna om de vill ingå i arbetsgruppen.
Beslutades att 25 000 kr från Agrias sponsormedel ska tillfalla landslagen under 2012.
Uppdrogs till arbetsgruppen att ta fram ett förslag på hur pengarna ska fördelas och
presentera det på FREEs nästa möte.
Beslutades att en arbetsgrupp för sponsring till landslagen ska bildas med Moa Källström
som ansvarig. Uppdrogs till Moa Källström att knyta till sig fler personer i arbetsgruppen.
§ 21

Hundfreestyle.se

Rolf Gustavsson rapporterade om att den nya webbsidan nu är sjösatt. Ina Kolmodin har lagt
ner ett stort jobb med sidan, vilket FREE tackar för.
Diskuterades att en text om kommittén bör finnas med på hundfreestyle.se. Uppdrogs till
Moa Källström att ta fram texten.
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En arbetsgrupp för webben och Hundaktiv ska bildas och Rolf Gustavsson leder
arbetsgruppen. I arbetsgruppen ingår även Ina Kolmodin och Susanna Dafid. Rolf kontaktar
Sabine Åström och Magnus Baurén och frågar om även de vill ingå i arbetsgruppen.
Diskuterades hur FREE på ett enkelt och smidigt sätt ska kunna ha kontakt med de aktiva.
Ska FREE finnas med på någon eller några av de sociala medier som finns på internet?
Uppdrogs till ledamöterna att fundera på detta till nästa möte.
§ 22

Uppdragslista

FREE gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller utgår:
Nr 2/2011
§ 36

Se över vilka eventuella insatser som skulle kunna genomföras för att stimulera
tävlandet, arrangerandet av tävling och publiktillströmning.
Arbetet pågår kontinuerligt.

§ 36

Inleda förberedande arbete inför regelrevideringen 2014.
En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med revideringen.

§ 37

Delta i utredningsarbetet av de olika alternativen för en framtida organisation.
En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med frågan.

§ 52

Reda ut vem som sluter avtalen vid sponsring
SKKs VD Ulf Uddman är den som sluter alla avtal.

Nr 3/2011
§ 94

§ 23

Uppdrag till kansliet att SKKs ekonomiavdelning ska boka om en post som
hamnat på fel år.
Kansliet har rett ut frågan med ekonomiavdelningen.
Redovisning av VU

FREE beslutade att bekräfta FREE/VU beslut om att:
-

fastställa reglerna för Svenska Mästerskap i freestyle och HtM

-

fastställa reglerna för uttagningen av reserver till Agria Freestyle Elite Challange
finalen
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§ 24

Protokoll – NKU Freestylekommitté

För kännedom fanns protokoll från NKU Freestylekommittés möte i Köpenhamn den 6
september 2011. Rolf Gustavsson deltog vid mötet som SKKs representant och rapporterade
om de frågor som diskuterats på mötet. Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 25

Protokoll – NKU/AU

För kännedom fanns protokoll från NKU/AUs möte den 5 oktober 2011.
FREE noterade att NKU/AU har fastställt reglerna för Nordiska Mästerskap i Freestyle och
HtM. Därefter lades protokollet till handlingarna.
§ 26

Protokollsutdrag – SKK Centralstyrelse (CS)

För kännedom fanns protokollsutdraget från CS möte den 8 oktober 2011;
§ 46 Domarkonferens 2014
AF har som önskemål att kunna få genomföra en domarkonferens 2013 i stället för 2014.
Ulf Uddman föreslog för CS att budgeten för nästkommande period justeras i enlighet med
önskemål.
CS diskuterade frågan och beslutade i enlighet med AFs önskemål
FREE noterade informationen och tackar CS för deras förståelse i frågan.
§ 27

Protokollsutdrag – SKK Prov- och tävlingskommitté (PtK)

För kännedom fanns protokollsutdraget från PtKs möte den 14 september 2011;
§ 83 Bidragsberättigade domarkonferenser
Förelåg ansökan från SKKs Arbetsgrupp för freestyle om att få genomföra bidragsberättigad
konferens för freestyledomare 2013-10-26−27.
Informerade ordföranden att CS i samband med godkännande av AFs protokoll fattat beslut
om att bifalla ansökan om bidragsberättigad konferens för freestyledomare 2013.
Tog PtK del av informationen. PtK förutsätter därmed att det ekonomiska bidraget för
konferensen avses belasta CS och inte PtK. Lades AFs ansökan därmed till handlingarna utan
vidare åtgärd.
FREE noterade informationen.
§ 28

Rapport från ordföranden
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Ordföranden rapporterade att hon har en ny mejladress som FREE i fortsättningen ska
använda vid mejlkontakt med henne.
Kansliet uppdaterar adresslistan och mejlar ut den till alla i FREE.
FREE noterade informationen.
Vidare informerade ordföranden att hon har för avsikt att tillfråga Gun Kristensson om hon
vill ingå i FREE som ledamot eller som ”Senior advisor”.
FREE tyckte det var en utmärkt idé.
§ 29

Rapport från ledamöterna

Rolf Gustavsson rapporterade att den planerade Domarutbildningen som skulle ha hållits i
höstas blev inställd på grund av för lågt deltagarantal. Däremot hölls en
Domarutbildarutbildning i stället. Domarlärargruppen har nu utökats med Rolf Gustavsson
och Susanna Dafid.
FREE noterade informationen.
§ 30

Rapport från Tävlings- och utbildningschefen

Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson rapporterade att resultatrapporteringen i det
stora hela fungerar friktionsfritt.
Vidare informerade Kjell Svensson att han från och med nu kommer att delta på CS möten i
de frågor som rör de kommittéer som finns under hans ansvarsområden, däribland FREE.
FREE noterade informationen.
§ 31

Rapport från Sveriges Hundungdoms kansli

Lotta Treiberg rapporterade från finalen i Agria Freestyle Cup på Stockholm Hundmässa
2011. Tävlingen hade i det stora hela fungerat bra men att det blev rörigt vid
prisutdelningen.
Sveriges Hundungdom funderar på att ha ett läger eller workshop för HtM under året.
FREE noterade informationen.
§ 32

Övriga frågor

Ett förslag till nya utmärkelser för freestyletävlande fanns från Ina Kolmodin.
Skrivelsen bordlades till nästa möte.
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Regler och domaranvisningar översattes hastigt till engelska inför SM. Regelgruppen fick i
uppgift att se över dessa.
§ 33

Beslut om under mötet behandlade ärenden som får offentliggöras innan
protokollet är justerat samt ärenden som ska publiceras på webben eller i
Hundsport Funktionär.

FREE beslutade att alla punkter får offentliggöras innan protokollet har justerats.
§ 32

Möten under 2012

Beslutades att FREE ska ha ytterligare två möten under det första halvåret och ledamöterna
bokade in den 29 mars och 29 maj. Mötena hålls på SKKs kansli med start kl 10.30.

§ 33

Mötets avslutande

Ordföranden tackade för ett givande möte och förklarade därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet

Pia Wahlström

Justeras

Moa Källström

Rolf Gustavsson

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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