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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för samsyn 
och exteriör sundhet 2021-02-02. Mötet hölls digitalt 
 
 
Ordinarie ledamöter, närvarande : Kurt Nilsson, ordförande, Anna Törnlöv, Eva Borin,  
Bengt Pettersson, Karin Brostam Berglund, Maria Lönnhammar. Thomas Uneholt 
deltog från § 11. 
 
Adjungerad SKKs kansli: Helena Skarp, Ida Sönnergren under §7 
marknadsavdelningen. 
 
Adjungerade: Åsa Lindholm, journalistisk bevakning 
 
Anmält förhinder: Linda Andersson, veterinärmedicinskt sakkunnig SKK 
 
Protokoll: Lotta Olsson 
 
§ 1.  Sammanträdet öppnas 
Ordförande Kurt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2.  Val av justerare  
Att justera dagens protokoll valdes Anna Törnlöv 
 
§ 3.  Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes.  
 
§ 4.  Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom.  
 
KSS diskuterade vid sitt förra möte vad man kan förvänta sig av en av SKK utsedd 
allrounddomare. Att den kynologiska kunskapen är hög förutsätts men hen är också en 
representant för SKK som organisation. Hur stor hänsyn tar CS till lämpligheten när det 
gäller den sociala kompetensen, handhavande av hundar och liknande? Följer hen de 
beslut organisationen tagit exempelvis när det gäller arbetet med att minska de exteriöra 
överdrifterna? KSS anser att det är viktigt att det ställs höga krav på en av SKK utsedd 
allrounddomare, inte enbart avseende förmågan att döma hundar. 
 
Detta togs upp vid SKKs centralstyrelses, CS, möte nr 7 2020 § 174 b) 

SKK/KSS nr 1-2021 

2021-02-02 
§ 1-19 
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CS gav där SKKs domarkommittés ordförande, tillika kommittéledamot i KSS, Thomas 
Uneholt i uppdrag att informera KSS hur man hanterar ovanstående frågeställningar. 
Då Thomas Uneholt ej var närvarande vid denna punkt bordlades denna punkt ytterligare 
en gång. 
 

Protokollet lades därefter till handlingarna. 
 
§ 5.  Resultatrapporter  
Resultatrapporten gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
Under denna punkt togs även den för året tilldelade budgeten upp. KSS har fått en budget 
på 130 000 kr och fördelningen av dessa diskuterades. Då en del av kommitténs möten 
kommer att hållas digitalt finns det utrymme för bland annat möten med klubbar inför 
revideringen av SRD. 
 
§ 6. Rapport från arbetsgrupper och pågående ärenden 

- KSS arbetsgrupp för att på SKKs centralstyrelses, CS, uppdrag ta fram mål och 
strategier för SKKs ställningstagande gällande exteriöra överdrifter 

 
Minnesanteckningar från arbetsgruppens möten 14 december och 18 januari fanns bifogat 
dagordningen. Den delrapport som arbetsgruppen lämnat till CS möte 1 2021 fanns också 
bifogat dagordningen och denna diskuterades av KSS. Det som framkommer i 
minnesanteckningar och delrapport anser KSS vara ett bra underlag för att arbetsgruppen 
nu ska kunna ta fram strategier och mål för SKKs ställningstagande gällande exteriöra 
överdrifter. KSS ger arbetsgruppen fortsatt förtroende att arbeta vidare med sin uppgift. 
Nästa möte i arbetsgruppen är planerat till den 15 februari. 
Diskussion fördes även om svårigheterna att nå ut till olika intressegrupper som 
konsument/blivande valpköpare, veterinärer, uppfödare och exteriördomare. Om det går 
att nå ut till exteriördomarna med information om att mer hänsyn måste tas till hundars 
välfärd antas detta vara den snabbaste vägen till förändring av våra raser mot det mindre 
extrema. Regelverken finns redan, som exempelvis SRD.  
Gällande att nå ut till konsumenten att det som är ”gulligt” inte alltid är bra för hunden, så 
måste vi jobba för att förändra dennes bild av en idealhund. Det finns idag en efterfrågan 
hos konsument om att de vill ha en ”unik” hund, detta hittas dock ofta utanför den 
registrerade populationen. Konsumenten efterfrågar också en sund hund och tycker inte 
alltid att den registrerade populationen motsvarar detta. 
 
§ 7.  Information från ledamöter och kansli 
 
Ordförande: Rapporterade om sitt föredrag på SKKs specialklubbskonferens 30-31 januari 
2021 gällande KSS uppdrag och arbete. Frågor som ställdes från åhörarna gällde bland 
annat praktiska saker om SRD rapporteringen, SKKs roll mot myndigheter, önskemål om 
att alla operationer som förändrar en hunds exteriör ska registreras av SKK m m. Att så 
mycket fokus läggs på de brakycefala raserna ifrågasattes också. 
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Karin Brostam Berglund rapporterade om det föredrag vid ovanstående konferens 
gällande Rasers  utveckling och bevarande av rastyp som hon varit med att ta fram. 
Föredraget hölls av Elisabet Rhodin. Föredraget mottogs till största delen positivt.  
 
Ledamöter:  
Ett dokument från en av KSS ledamöter med rubriken Tid för förändring efter 

coronapausen hade inkommit till dagens möte. KSS fann dokumentet mycket intressant 
och diskuterade dess innehåll. Framför allt utställningsverksamheten har nu haft en 
lång paus på grund av corona pandemin. Är detta ett tillfälle att göra förändringar i 
verksamheten? Utställningarnas betydelse för rasers utveckling, inte alltid till det 
bättre, diskuterades. Det är idag mer fokus på tävling än den avelsutvärdering de ska 
vara. Anpassar man raserna efter det som för tillfället är  framgångsrikt på våra 
utställningar trots att det egentligen inte är varken rastypiskt eller funktionellt? 
Utvecklingen gynnar många gånger inte heller rasens hälsa. Även hundars mentalitet 
påverkas och ändras för att passa in i utställningsringen. I grupp- och finaltävlingar 
premieras ofta rörelser och hållning som inte alls kanske är rastypiskt men uppfattas 
som showigt. Även tävlan om Årets hund och Årets uppfödargrupp kan ifrågasättas, 
hur gynnar de en positiv utveckling för våra raser? Är tävling viktigt för alla? De 
exteriörbedömningar som arrangerats nu under corona tiden kan vara bra att behålla, 
detta kan leda till att fler hundar bedöms. 
Utställningsverksamheten ligger inte under KSS ansvarsområde, men de effekter och 
följder den för med sig är i högsta grad angelägna frågor för KSS. 
SKK behöver ha en framtidsvision, vilket ligger på CS dagordning. Författaren till detta 
dokument ombads att inkomma med sina funderingar även till CS. 
 
Kansli: 
Helena Skarp: SKK har nu anställt en ny VD, Kees de Jong,  som efterträder Ulf Uddman. 
Kees de Jong börjar den 1 augusti 2021. 
 
Sekreterare: Rapporterade från det digitala informations och utbildnings möte som The 
Kennel club i England höll den 19 januari om Respiratory functional grading scheme,  
RFG-S. Mötet gällde förutom hur undersökningen går till, de åtagande som kennelklubbar 
åtar sig att följa om de inför RFG-S. Åtagandet innebär bland annat att varje land ska ha en 
ansvarig veterinär, så kallad chief assessor, som är ansvarig för att RFG-S används korrekt 
och att de veterinärer som har utbildats för att göra dessa undersökningar följer 
anvisningarna. Det krävs också kontinuerlig vidareutbildning på plats i England 
 
Marknadsavdelningen Ida Sönnergren från SKKs marknadsavdelning deltog och 
informerade om projekt Lajka. Projektets syfte är att  se över de webbplatser som SKK är 
ansvarig för, både när det gäller innehåll, layout och hur de används. Ett antal frågor har 
ställts till SKKs kommittéer om hur de ser på webbplatserna, vad de har för behov för att 
nå ut med sin information m m. Marknadsavdelningen önskar få KSS svar och synpunkter 
så snart som möjligt. 
KSS tackade för informationen och lovade återkomma med synpunkter och svar på 
frågorna. 
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§ 8.  SRD  

a) Inkomna SRD sammanställningar 
 
Shar pei  

En utmärkt analyserande rapport med en nyanserad tolkning av inkomna SRD-rapporter. 
Klubben trycker på vikten av dessa och att informationen är till hjälp för uppfödarna i 
deras arbete för att förbättra hälsoläget för rasen. I analysen ses en positiv utveckling och 
man vill kvarstå i SRD.   

Pekingese 
En sammanställning som framförallt innehåller statistik och saknar reflektioner och 
strategier om hur de i klubben jobbar med de riskområden som tas upp i SRD.  
Lotta Olsson uppdrogs att kontakta klubben om att KSS vill ha en komplettering till den 
idag inkomna sammanställningen, där man använder sig av hjälpfrågorna som KSS 
sammanställt. 
 
Därmed har det inkommit sammanställningar för alla raser utom Chihuahua. 
Sammanställningarna är viktiga underlag inför SRDs revidering som nu inleds. Kommittén 
riktar ett stort tack till alla klubbar för det arbete som har lagts ner på 
sammanställningarna. 
 

b) Revidering av SRD/BSI 
Tidsplanen för revidering av SRD/BSI är enligt nedan:  

- 2021: Respektive land börjar sin genomgång av de idag listade raser och föreslår 
eventuella  förändringar 

- 2022: Arbetet görs i NKUs arbetsgrupp när det gäller eventuella justeringar och 
fastställs. 

- 2023: Det reviderade SRD/BSI börjar gälla i samtliga nordiska länder.  
Revideringen inleds nu här i Sverige och upplägget diskuterades. Viktigt blir att ha en 
kommunikation med de klubbar vars raser idag är listade. Detta om vad de tycker om de 
riskområden som i dag år upptagna för rasen och hur dessa är beskrivna. Viktigt att även 
kommunicera med övriga icke listade rasers klubbar för att få en aktuell bild över hur de 
ser på respektive ras exteriör och mentalitet. En uppdatering behöver också göras när det 
gäller våra exteriördomares syn på SRD och eventuella åsikter på olika raser. Detta ska 
göras genom ett enkätutskick. 
KSS beslutade revideringen inleds med att utskick görs till samtliga ras- och specialklubbar, 
ett utskick till de idag listade raserna och ett till övriga icke listade raser 
Lotta Olsson uppdrogs att ta fram förslag på formulering av utskicken. Utskicken ska göras 
under våren 2021. 
 

c) Utskick av klubbarnas SRD sammanställningar till våra exteriördomare  
Dessa utskick har i januari gjorts av Lotta Olsson enligt uppdrag. Utskicken gjordes 
rasgruppsvis och har skickats till samtliga domare som dömer raser i respektive rasgrupp. 
Det har inkommit en del kommentarer efter utskicken, samtliga har varit positiva. Utskick 
av sammanställningar fortsätter. 
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SKKs utställningskommittés, UtstK, ordförande Maritha Östlund har inkommit  med 
reflektioner runt sammanställningarna och har ställt frågan om att få använda information 
från dessa i UtstK arbete. KSS ser mycket positivt på att dessa delges även UtstK och det är 
mycket bra om de synpunkter som kommer fram i sammanställningarna får större 
spridning. Något som är viktigt är att kunskapen om SRD hos våra ringsekreterare och 
blivande ringsekreterare hålls uppdaterad, att de förstår vikten av att rapporterna fylls i 
korrekt  och att de i sitt arbete i ringen kan bidra till detta. 
KSS tackar Maritha Holmsten-Östlund för hennes engagemang och bidrag till samsynen 
mellan SKKs kommittéer. 
KSS vill skicka med till UtstK att det skulle vara väldigt bra att även kritiker från 
specialklubbsutställningarna skickas ut till respektive rasklubb då det ofta är ett större 
antal hundar anmälda till dessa.  

 
§ 9.  Samsyn 

a) Hur får vi med alla SKKs kommittéer i arbetet att motverka exteriöra överdrifter? 
Vad kan var och en göra? 

Diskussion fördes om hur vi kommer framåt i samsynen inom organisationen och då 
framförallt mellan samtliga SKKs kommittéer och arbetsgrupper. För att samsynen ska bli 
bättre när det gäller den exteriöra delen, som har påverkan på våra hundars välfärd, så 
ombeds samtliga kommittéer och arbetsgrupper att tänka över vad de kan bidra med när 
det gäller SKKs arbete för en sund exteriör och att motverka exteriöra överdrifter. Vad har 
respektive kommittés och arbetsgrupps ansvarsområde för påverkan av våra hundars 
välfärd? Vad kan man göra för att förbättra detta? Det är viktigt att omvärlden uppfattar 
SKK som en organisation som värnar våra hundars välfärd. 
KSS beslutade att skicka ovanstående frågeställningar till SKKs samtliga kommittéer och 
arbetsgrupper. KSS ber alla sätta upp detta på dagordningen till näst kommande möte och 
ser fram emot svar av samtliga. 

 
b) Rasinformation på köpahund.se 

Vid granskning av dokument gällande samsyn behöver man även titta på den information 
om våra olika raser som finns på köpahund.se då den skiljer sig något från den på skk.se. 
 
§ 10.  Brakycefali 

a) Information på köpahund.se 
Då flera av våra populäraste raser är av brakycefal typ anser KSS att köpahund.se behöver 
kompletteras med specifik information gällande dessa raser. Köpahund.se riktar sig 
framförallt till nya valpköpare och då är det viktigt att det finns korrekt information om 
vad man ska tänka på innan man bestämmer sig för att köpa en valp. Den engelska 
kennelklubben, The Kenne Club, har mycket bra information på sin hemsida under 
rubriken Buying a flat faced pyppy. De har också två mycket informativa filmer med 
information som är lätt att förstå och ta till sig. KSS diskuterade möjligheterna att lägga ut 
liknande information på köpahund.se. 
KSS beslutade även att, om möjligt, lägga en länk till trubbnossidorna på skk.se i 
raspresentationerna vid varje brakycefal ras både på köpahund.se och 
rasinformationsidorna på skk.se. 
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Lotta Olsson uppdrogs att kontakta The KC om möjligheterna att få länka till filmer och att 
få översätta den information de har samt att kontakta SKKs marknadsavdelning för 
kompletterande information på köpahund.se 
 

b) Ett antal rapporter och artiklar gällande brakycefala hundar fanns bifogat 
dagordningen: 

- Healty bulldogs IVVD survey En sammanställning från en hälsoenkät angående 
diskbråck hos franska bulldoggar i USA. Enkäten visar även att det förutom 
diskbråck förekommer andra ryggproblem och att en stor del av de drabbade 
hundarna inte kunde vifta på sina svansar innan diskbråcket åtgärdades. 
 

- Nasopharyngeal turbinates in brachycephalic dogs and cats, hur dessa påverkar 
andningen hos både hundar och katter. 
 

- Gender weight and age effects on prevelance of caudal aberrant nasal turbinates in 
clinically healthy bulldoggs: A computed tomographic study and classification. En 
studie som undersökt samband mellan olika faktorer för påverkan på andningen 
hos en brakycefal ras. 
 

- The challenges of being a boxer En artikel om underbett, här på boxer,  och vad 
detta kan få för problem 
 

- A veterinary presentation on bulldog spines, digital föreläsning gällande 
ortopediska probloemav veterinär från Rosin-klinikerna i Tyskland. Rosins har 
kliniker på tre orter. 
 

- Why in the world do people make these types of dogs? Artikel från Psychology 
Today som tar upp vad som driver oss människor att avla fram viss exteriör hos 
våra hundar. En exteriör som tilltalar oss men som kan ha stor negativ påverkan på 
våra hundars hälsa och välfärd. 
 

- Bulldoggs dangerously unhealty But there may not be enough diversity in their 
genes to save them. Artikel i Smithsonian Magazine om hur aveln på engelska 
bulldoggar i USA har hamnat i ett ”genetiskt hörn”. 
 

- Sömnproblem, en jämförelse mellan människor och hund. En rapport från ett 
webbinarium som hållits av the Royal Soceity of Medicine i England där forskare 
från human och djursidan diskuterade paralleller mellan OSA, obstructive sleep 
apnoea hos människor och BOAS, brachysephalic obstructed airway syndrome hos 
trubbnosiga hundar. Sömnproblem hos våra trubbnosiga hundar är ingen nyhet 
och det är vanligt att de sover med något i munnen för att inte behöva vakna av 
ständiga andningsuppehåll. För deltagarna från humansidan var det sorgligt att få 
höra om hundarnas problem. 
KSS diskuterade här, utifrån den kunskap som två av kommitténs ledamöter 
besitter om OSA, att dessa människor har mycket stora problem, framförallt gäller 
det konstant trötthet, och att de upplever stor förbättring när de får hjälp med 
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detta. Våra hundar kan inte ”berätta” för oss hur de mår, vi kan bara försöka tolka 
detta. Sömnproblemen och hur dessa tar sig ut hos dessa hundar som att de sitter 
och sover, sover med något i munnen, lägger upp huvudet på något med mera. Att 
detta inte är normalt och att hundarna gör det för att få luft behöver 
uppmärksammas i våra kanaler som skk.se, Hundsport och Hundsport special. 
  

- Finskt korsningsprojekt gällande fransk bulldogg Information har inkommit om att 
man i Finland planerar ett korsningsprojekt gällande fransk bulldogg för att komma 
till rätta med de hälsoproblem som finns på rasen. Kansliet uppdrogs att kontakta 
Finska kennelklubben för mer information om projektet 
 

- Variation in intraoccular pressure in the normal canine eye between different dog 
breeds En studie som har mätt ögats tryck på olika raser där man konstaterar att 
brakycefala raser har högre tryck än genomsnittsrasen, dessutom blinkar de oftare. 

 
KSS tog del av rapporterna och fann mycket intressant i dessa . 
 
§ 11.  Domarfrågor  
Thomas Uneholt anslöt här till mötet 
 

a) Skrivelse inkommen från SKKs domarkommitté, DK gällande reviderad checklista 
för kritikskrivning gällande mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg, bostonterrier 
och pekingese 

KSS diskuterade de föreslagna ändringarna och tillstyrker dessa. 
 

b) Justeringar i Domaranvisningar för brakycefala raser, hur har det gått?  
På KSS möte nr 2 2020 under § 28 Domarfrågor  
a)Förslag på redaktionella ändringar i domaranvisningar för brakycefala raser  
DK önskar KSS synpunkter på de redaktionella ändringar som föreslås i domaranvisningar 
för brakycefala raser. KSS diskuterade de föreslagna ändringarna, håller med om det som 
DK önskar justera och anser att det dessutom behövs en omformulering på omslagets text 
när det gäller ”i det format som en gång gjorde dem till populära raser runt hela världen”. 
Detta är svår tolkat, är det i dagens ”format” eller då raserna blev populära en gång i 
tiden? Formatet skiljer sig åt mycket över tid.  
 
Ur DK 3 2020:  DK såg över omslagets text och beslutade att uppdra till ordföranden, 
Marie Gadolin och Dodo Sandahl att ta fram ett nytt förslag utifrån KSS synpunkter och i 
samråd med Renee Sporre Willes färdigställa omslaget. 
 
Thomas Uneholt, som är DKs ordförande, redogjorde för det aktuella läget, att justeringar 
har gjorts utifrån de synpunkter som inkom från KSS och att det just nu även görs 
justeringar utifrån Jordbruksverkets nya föreskrifter L 102. KSS ber DK att återkomma när 
även dessa justeringar i dokumentet är gjorda. 
 

c) Granskning av domarkompendier 



  

SKK/KSS nr 1-2021 
2021-02-02 

Sida 8/10 
 
 

 
Domarkompendier som gäller SRD listade raser ska granskas av en av DK utsedd ledamot 
och en av KSS utsedd ledamot. Diskussion fördes om dessa granskningar. Det är i dag inte 
tillräckligt tydligt hur granskningarna ska göras, vad har KSS ledamoten för mandat? Det 
har ibland varit svårt att få gehör för KSS granskare för de ändringar som man föreslår i 
kompendiet. Det behöver bli tydligare vad uppdraget är. Frågan beslutades att ta upp på 
det gemensamma mötet mellan KSS, DK och AK. 
 

d) Inkomna kompendier för granskning och kommande exteriördomarkonferenser 
För att KSS ska hålla sig uppdaterad med vilka kompendier som är under granskning och 
datum för kommande exteriördomarkonferenser beslutades att KSS sekreterare inför varje 
kommitté möte tar kontakt med DKs sekreterare för att få en aktuell status. 
 
Kompendium som nu är under granskning:  
Tysk schäferhund, granskare Kurt Nilsson och Nina Karlsdotter 
Shih tzu, granskare Maria Lönnhammar tillsammans med Karl-Erik Johansson. 
 

e) SRD information vid exteriördomarkonferenser 
KSS har tidigare beslutat att det vid exteriördomarkonferenser för SRD listade raser ska 
hållas en SRD genomgång av en representant från KSS. Genomgången ska omfatta det som 
generellt gäller för alla raser och det specifika för den/de aktuella raserna. Att 
representera KSS vid Svenska Brukshundklubbens exteriördomarkonferens 20-21 mars 
2021 utsågs Kurt Nilsson. SRD listade raser vid denna konferens är collie och tysk 
schäferhund. 

 
f) Förändringar i domarutbildningen, vad har föreslagits av DK? 

KSS önskar få en lägesrapport av de förändringar som DK har föreslagit i 
domarutbildningen. Thomas Uneholt redogjorde för det arbete som pågår, att man ser 
över möjligheterna att det ska var mer examinationer i vidareutbildningen, större krav 
kommer att ställas på nya domare som att de sökande ska genomgå fler steg innan de 
kan bli antagna till preparandkursen. 
KSS tackade för informationen. 
 
§ 12.  Avelsfrågor 

a) Samgranskning av RAS, vad ska KSS granskare titta på? 
För att samsyn ska nås i olika styrdokument så ska en av KSS utsedd granskare 
kontrollera att SRD finns upptaget på ett relevant sätt i RAS, Rasspecifika 
avelsstrategier, då dessa kommer in för granskning och fastställande till SKKs 
avelskommitté. Hur det praktiskt ska göras har tidigare beslutats men hur mycket ska 
KSS ledamot titta på förutom att SRD texten finns med? Det är AKs granskare som har 
kontakten med rasklubben gällande eventuella justeringar, KSS granskare 
kommunicerar sina synpunkter med AKs granskare. Dock är det viktigt att KSS 
granskare får se det färdiga dokumentet efter justeringarna har gjorts. Även  
samgranskning av RAS behöver diskuteras på det gemensamma mötet med AK och DK. 
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b) RAS som nu är under granskning: Pekingese, granskare från KSS är Eva Borin 

och Maria Lönnhammar.  
 
§ 13. Internationellt 
 
En artikel från IPFD, International Partnership for Dogs ordförande Dr Brenda Bonnett 
fanns bifogat dagordningen Reframing Current Challenges for Pedigree Dogs,  A call for 
respectful dialogue, collaboration and collective actions. 
Artikeln riktar sig till alla som vill ha en hållbar framtid för våra rashundar. Idag är det mer 
och mer fokus från myndigheterna när det gäller våra rashundars välfärd. Många olika 
intressenter har på olika sätt bidragit till den situation vi har idag och det är allas skyldighet 
att vara med och lösa denna.  
KSS tog del av artikeln. 
 
§ 14. Protokoll och cirkulär 

 
a) SKKs Domarkommitté, DK, 5 2020 

KSS tog del av informationen. 
 

b) SKKs Domarkommitté, DK, § 89 b), 4 2020  
KSS tog del av informationen. 

 
c) SKKs Domarkommitté, DK, § 89 c), 4 2020  

KSS tog del av informationen. 
 

d) SKKs Avelskommitté, AK, 5 2020 
KSS tog del av informationen. 
 

§ 15. Kopia för kännedom 
 
Reported Motivations and Aims of Australian Dog Breeders – A Pilot Study 
Artikelförfattarna, från tre universitet i Australien, har undersökt vad hunduppfödare i 
Australien motiveras av och vad de har för syfte med sin uppfödning. 
KSS tog del av artikeln  
 

 
§ 16. Övriga ärenden 
Det gemensamma mötet med KSS, DK och AK har tyvärr inte kunnat genomföras då det 
har befunnits viktigt att detta kan hållas som ett fysiskt möte. Ett preliminärt datum sattes 
nu till 3-4 september och respektive ordförande för AK och DK ombads att ta upp detta i 
respektive kommittés nästkommande möte. Om det kommer upp frågor som behöver 
diskuteras tidigare så får detta tas via ett digitalt möte. 
 

§ 17.  Ärenden som inte får offentliggöras innan minnesanteckningarna är justerade. 
Inget ärende befanns falla under denna punkt. 
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§ 18.  Nästa möte 
Nästa möte: 18 mars 2021. 
 
§ 19.  Mötets avslutande 
Ordförande tackade alla för ett bra möte och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
 

Protokoll 
 
 
Lotta Olsson 
 
Justeras 
 
 
Kurt Nilsson     Anna Törnlöv 
 
Det justerade protokollet  redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 

 


