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NatDopK nr 1/2013
Protokoll fört vid sammanträde med Nationella Dopingkommissionen 2013-10-07—08
på Thoresta Herrgård, Bro.

Närvarande:

Anders Eriksson (ordf), Jonna Petersson/SHCF,
Åke Hedhammar/SKK, Bengt Pettersson/SKK
Owe Johnson/SDSF

SKKs kansli:

Kjell Svensson

Vid protokollet:

Brith Andersson

§1

Mötets öppnande

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna och riktade sig speciellt till Jonna Petersson
som ny ledamot i NatDopK. Från och med detta möte ersätter Jonna Petersson Håkan
Kasström som representant för Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbunds/SHCF.
Framförde kommissionen samtidigt ett varmt tack till Håkan Kasström för hans omfattande
och värdefulla bidrag till kommissionens arbete genom sitt stora kunnande och engagemang.
Förklarade ordföranden därefter mötet öppnat.

§2

Val av justerare

Utsågs Åke Hedhammar att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Fastställande av dagordning

Justerades den förelagda dagordningen enligt föreslagna ändringar, varefter denna
fastställdes.

§4

Föregående protokoll

Förelåg protokoll från NatDopK nr 1/2012, 2012-10-08--09, vilket kommenterades i valda
delar. Under § 5 omnämnt förslag att bilda en veterinär sportsmedicingrupp kvarstår
uppdraget till Åke Hedhammar att efterhöra intresse för detta hos Sveriges
Veterinärmedicinska sällskaps smådjurssektion.
Lades protokollet därmed med godkännande till handlingarna.
Vidare förelåg för kännedom protokoll från SKKs Dopingkommitté/DopK nr 2/2012,
2012-10-08, vilket efter genomgång lades till handlingarna.
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§5

Redovisning av beslut via e-mail

2013-03-06;
Inkommen frågeställning om karenstidsbedömning av produkten Aptus Pro Sport Dog från
en tävlande inom draghundssporten inför deltagande vid tävling. NatDopKs ledamöter har
via e-mail tagit del av produktinformation.
Efter genomgång av tillgänglig information fann NatDopK att, förutsatt att producenten kan
garantera att kontamination med andra substanser inte sker under tillverkningsprocessen,
produkten ska klassas som kosttillskott. Härtill erinrade NatDopK om dopingreglementets
syn på kosttillskott.

§6

Ekonomisk rapport

Förelåg resultatrapport vilken genomgicks samt diskuterades i vissa delar. Lades därefter till
handlingarna.

§7

Kennelullmäktige 2013 samt SKKs verksamhetsperiod 2014-2015

a) SKK/DopK
Förelåg för NatDopKs kännedom SKK/DopKs redovisning av genomförda åtaganden
avseende prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna uppdrag av
Kennelfullmäktige/KF 2011.
Förelåg för NatDopKs kännedom SKK/DopKs förslag till budget för verksamhetsperioden
2014-2015. Informerade Kjell Svensson om SKKs Centralstyrelses vidtagna förändringar i den
föreslagna budgeten samt vilken budget som slutligen fastställts av KF.
Förelåg för NatDopKs kännedom SKK/DopKs förslag till delegeringsordning
verksamhetsperioden 2014-2015.
Noterade NatDopK informationen vilken diskuterades i valda delar.
b) NatDopK
Förelåg nuvarande Arbetsordning för Nationell dopingkommission för hund.
Efter noggrann genomgång av underlaget konstaterades att det i vissa delar föreligger behov
av omstrukturering samt uppdatering.
Uppdrogs till sekreteraren att justera NatDopKs arbetsordning utefter förda diskussioner,
varefter arbetsordningen tillställs SKKs Centralstyrelse för kännedom.
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§8

SJV Föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur

Förelåg för NatDopKs kännedom Jordbruksverkets remiss angående förslag till Beslut om
ändring av Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:45) om träning
och tävling med djur, Saknr L 17.
Informerade Kjell Svensson om SKKs remissvar, vilket även förelåg för NatDopKs kännedom.
I förslaget har den generella klassningen av mästerskap på nationell och internationell nivå
som hög risk tagits bort och ersatts av en specificering av grenar där mästerskap kan anses
vara en hög risk. För SKK-organisationen innebär detta att krav om veterinärs närvaro vid
mästerskap föreslås ändras till att nu omfatta agility, lure coursing och flyball samt
räddningshund.
Avseende den av SJV föreslagna ändringen, att klassa ”tävling för räddningshund” som hög
risk från nuvarande låg risk har SKK ställt sig frågande och framfört verksamhetens
samhällsnytta, samt att det inte har förekommit några indikationer på att det råder någon
hög risk vid genomförande av IPO-R prov.
I remissvaret framför SKK åter igen vikten av att SJV tar fram instruktioner för tävlingsveterinärer inom de områden där det framöver kommer att krävas veterinär medverkan.
I SJVs missiv till remissen aviseras att bilaga 2 i föreskriften - som behandlar doping och
karenstider - kommer att ses över vid nästa revisionstillfälle som planerats att påbörjas i
slutet av 2013. SKK framför att man ser fram emot ett konstruktivt samråd i arbetet med
revidering av denna bilaga. Samt att den kompetens som SKK har tillgång till genom NatDopK
ställs till förfogande.
Diskuterade NatDopK erhållen information och avvaktar återkoppling avseende aviserad
översyn av föreskriftens bilaga 2.

§9

Provtagning samt analys

a) Analys av päls-/hudprov
Informerade Kjell Svensson om dagsläget avseende laboratorium för analys av päls/hudprov.
Kjell Svensson och Brith Andersson har träffat representanter för ett av de större
djursjukhusen som planerar att etablera ett laboratorium i Stockholmsregionen. Intresse för
att sätta upp rutiner för analys av dopingprov finns och man har fått ta del av den
information SKK har samt fått kontaktuppgifter till det laboratorium som tidigare utfört
dessa analyser.
Förelåg även för NatDopKs kännedom pressmeddelande från Djursjukhusgruppen i vilket
informeras om att Djursjukhusgruppen och Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm
investerar i nytt avancerat laboratorium på Regiondjursjukhuset Bagarmossen.
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Tog NatDopK del av informationen och ser med förhoppning på att detta skulle kunna bidra
till en lösning på möjligheter till analys av vissa dopingprover ska kunna vara i förestående.
b) Utbildning av dopingkontrollfunktionärer
Redovisade Owe Johnson uppdraget att sammanställa förslag till kursplan för utbildning av
dopingkontrollfunktionärer. Förslaget är sammanställt i samverkan med SKKs kansli.
Bifogat förslaget förelåg även respektive organisations provtagningsanvisningar.
Tog NatDopK del av förslaget till kursplan och fann detta väl genomarbetat.
Informerade sekreteraren att SHCF har uttryckt önskemål om utbildning av 12 intresserade
personer. Framförde Åke Hedhammar att legitimerade djursjukskötare genom sin utbildning
är den grupp som det i första hand är önskvärt att rekrytera för utbildning till provtagare.
Uppdrogs till Jonna Pettersson att kontakta SHCF för information om det inom SHCFs
funktionärer med uttalat intresse för utbildning finns personer med legitimation som
djursjukskötare.
Uppdrogs till sekreteraren att inhämta underlag avseende kostnad, mm för genomförande
av utbildningen från Svensk Djursjukvårds utbildningsbolag VeTa-bolaget. Inriktningen är att
utbildningen genomförs i nära samverkan med NatDopK.

§ 10

Kastration

Förelåg för NatDopKs kännedom utdrag från protokoll från möte med SKKs Centralstyrelse
med anledning av förslag från SKKs kommitté för Särskilda Rasspecifika
Domaranvisningar/SRD. SKK/SRD föreslår CS att införa ett utställningsförbud för hanar som
kastrerats. CS diskuterade förslaget ingående och beslutade att vid nästa regelrevidering
skriva in ett förbud för kastrerade hanar att delta vid utställning.
Informerade Kjell Svensson om den bakomliggande diskussion som förts och SKKs syn på den
nästan slentrianmässiga kastration av hanhundar som sker, och den i detta sammanhang
mycket olyckliga marknadsföring med ”specialpriser” från en del veterinärkliniker.
Beslutet om förbud för operativt kastrerad hanhund att delta vid exteriör bedömning, såsom
utställning och exteriörbeskrivning, träder ikraft från och med 2017-01-01. Detta gäller
oavsett när hunden är kastrerad. Nu gällande beslut avseende medicinskt kastrerade
hanhundar kvarstår oförändrat att omfatta all verksamhet.
Förelåg för kännedom även ett antal artiklar och andra underlag i ämnet, vilka diskuterades
och kommenterades i valda delar. Av utdrag från protokoll för FCI Show and Show Judge
Commission möte 2013-02-03 framgår att också medicinsk kastration med chipimplantatet
Suprelorin har diskuterats. Uttryckte NatDopK sin uppskattning till att FCI noterat
förekomsten av medicinskt kastrerade hanhundar samt att även föreslå General Committée
en åtgärd. Föreslogs att tillskriva General Committée om att informera medlemsländerna om
implantatets effekter och att föreslå en skrivning om karenstid inför deltagande vid
utställning.
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§ 11

Tandreglering

Informerade sekreteraren om att representant för Svenska Sällskapet för Djurtandvård/SSDt
har hört av sig angående bettreglering på hund. SSDts medlemmar är veterinärer,
tandläkare, djursjukskötare som arbetar med djurtandvård samt studerande inom dessa
utbildningsprogram. Föreningen håller kurser, främjar kunskapsutbyten bland annat genom
fallmöten och diskussionsgrupper samt informerar hund- och kattägare om tandsjukdomar
via olika media.
I den information SSDt sammanställt framförs att kunskapsnivån inom djurtandvård har
höjts kraftigt under de senaste tio åren. Att djurägare, veterinärer, uppfödare och
utställningsdomare har blivit mer medvetna och observanta vilket leder till allt fler
tandproblem diagnostiseras och åtgärdas. SSDt nämner vidare att enligt djurskyddslagen är
det inte tillåtet att göra kosmetiska ingrepp på djur. De bettfel som inte besvärar djuret får
de, enligt lag, inte korrigera. Vidare anges att de som arbetar med djurtandvård märker en
ökad efterfrågan på bettkorrigering för att hunden ska kunna ställas ut. Ibland händer det att
djurägaren blir missnöjd när de informeras om att bettkorrigering av kosmetiska skäl inte
utförs. I de fall korrigering har gjort av djurskyddsskäl kan ibland anas att djurägaren avser
att ställa ut hunden.
SSDt har vetskap om att bettreglering enligt dopingreglementet är föremål för dispensförfarande samt att det inte finns möjlighet till dispens för deltagande vid utställning
exteriörbeskrivning. Då veterinären har tystnadsplikt är detta ett hundägaransvar.
SSDt framför att man tycker det vore bra om det infördes registrering av bettreglering, vilket
även skulle innebära förhinder att avla vidare på en bettreglerad hund.
SSDts underlag omfattar även information både i text och i bild om de vanligaste bettfelen
vilka bedöms nödvändiga att åtgärda, samt exempel på hur dessa då kan korrigeras.
NatDopK ser mycket positivt på SSDts kontakttagande och tog med stort intresse del av
erhållet underlag.
Informerade Åke Hedhammar att det inom SKK-organisationen finns uppmärksamhet på en
ökande omfattning av bettregleringar samt att det finns intresse för en form av uppföljning
genom registrering av olika veterinära ingrepp. Inför en eventuell central registrering krävs
att en tydlig definition sker av vilka ingrepp som kan anses vara ur utställningssynpunkt
”otillbörlig bettreglering”.

§ 12

Information från Läkemedelsverket

Förelåg för NatDopKs kännedom information från Läkemedelsverket om analys av produkter
som marknadsförs som kosttillskott för ledhälsa i Sverige för humant bruk.
Läkemedelsverket har köpt in och analyserat 27 olika produkter, då spridda rapporter har
förekommit om förekomst av läkemedelssubstanser i kosttillskott inom ledhälsa men att
något systematiskt analysprojekt inte tidigare har genomförts.
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I analysen har läkemedelssubstanser som används i läkemedel mot värk, smärta och
liknande eftersökts, vilket ingen av produkterna uppvisade. Produkternas kvalitet, effekt
eller säkerhet har inte bedömts. Ingen bedömning har heller gjorts av produkternas status
som kosttillskott.
Fann NatDopK Läkemedelsverkets information samt analysrapport intressant.
Konstaterade NatDopK att, av vad som framkommit för de analyserade produkterna
avseende humant bruk, detta inte föranleder annat ställningstagande avseende den syn på
kosttillskott som tidigare framförts i Nationellt dopingreglemente för hund.

§ 13

Information om prov i annat land

Förelåg för NatDopKs kännedom information om exempel på provtagning i annat land;
a) Verband für das Deutsche Hundewesen/VDH.
Tyskägd whippet som vid internationellt racing prov i Tyskland lämnat dopingprov vilket vid
analys påvisat förekomst av Meloxicam. Vid analys har man även fastställt mängd av den
påvisade substansen, vilken var mycket låg varför ärendet avskrevs.
b) Norskt Hundekjørerførbund.
Norskägd hund som vid långdistans i Norge lämnat dopingprov vilket påvisat otillåten
substans. Av annan bilagd information framgår att påvisad substans var trimetoprim och att
intag troligen kan ha skett via slaktavfall som används till hundfoder. En diskussion har förts
avseende eventuellt tröskelvärde.
Förde NatDopK en allmän diskussion. Betonar NatDopK att i Nationellt dopingreglementets
mening är det själva förekomsten av otillåten substans som är avgörande, inte i vilken
mängd otillåten substans har påvisats.

§ 14
a) Suprelorin
(QH01 CA93)

Principiella ställningstaganden avseende diagnos/ingrepp/preparat
Förelåg frågeställning från hundägare vars hund har kastrerats
medicinskt med chipimplantatet Suprelorin. Innan administration
har hundägaren inte kontrollerat innebörden av kastrationen
kontra möjlighet till deltagande vid utställning, prov och tävling.
Hundägaren undrar nu om karenstiden kan förkortas om
veterinären avlägsnar implantatet.
Konstaterade NatDopK att med anledning av produktens
egenskaper är detta inte ett godtagbart förfarande i syfte att
undvika implantatets verkningstid, 6 respektive 12 månader
beroende på vilken styrka av produkten hunden har behandlats
med, samt efterföljande karenstid om 6 månader.
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b) Atopi

Informerade Åke Hedhammar att det inom SKK-organisationens
verksamhet till viss del har skett en förändring i
handläggningspraxis vid ansökan om dispens med anledning av
atopi.
I vissa fall väljer behandlande veterinär att även kombinera med
en lokal behandling, i syfte att minska intag av cortison. Specialist
inom området har framfört önskemål/frågeställning om möjlighet
kan övervägas till dispens i detta syfte även för lokal behandling
med glukokortikoid för utvärtes bruk, såsom Betnovat eller
Cortavance vilka båda är åsatta 7 dygns karenstid.
Sedan tidigare finns möjlighet till dispens för denna diagnos
förutsatt klart fastställd diagnos, där sjukdomen är under kontroll
och ordinerad behandling har avsedd effekt. Detta har nu utökats
att omfatta även lokal behandling med glukokortikoid.
Uttalades att NatDopK har inget att erinra mot denna
handläggningspraxis.

c) Thyroxin

NatDopK har fört en intern diskussion via e-mail med anledning av
att det har skett en ändring i International Federation of Sled Dog
Sports/IFSS antidopingregler. Ändringen innebär att IFSS i vissa
fall tillåter förebyggande behandling med thyroxin.
Vidhåller NatDopK att tidigare ställningstagande, att inte tillåta
förebyggande behandling via medicinering (NatDopK 1/2012),
kvarstår oförändrat. Fastslår NatDopK att IFSS beslut, att tillåta
förebyggande behandling med thyroxin, inte föranleder anledning
till förändring i förhållande till Nationellt dopingreglemente för
hund.
Betonar NatDopK att vid dispensärende med anledning av
behandling med thyroxin ska en klart fastställd diagnos föreligga,
där analyssvar avseende fritt t4 samt TSH ingår.

§ 15

Ansökan om omprövning av karenstidsbedömning

Förelåg underlag från representant för företaget Axaeco AB med begäran om omprövning av
NatDopKs tidigare karenstidsbedömning av produkten WinterPad (NatDopK 2/2010).
NatDopKs beslut har grundats på dåvarande produktinformation. Mot bakgrund av uppgiven
effekt klassades produkten som naturläkemedel samt tillika till gruppen övriga medel för
utvärtes bruk, innebärande en karenstid om 14 dygn.
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Tog NatDopK del av erhållen skrivelse samt bifogad produktinformation. Därtill förelåg av
sekreteraren via Internet framtagen markandsföring av produkten.
Fann NatDopK efter genomgång av i ärendet tillgängligt underlag att produkten vid
användande på frisk hund ska klassas som Övriga medel för utvärtes bruk/Mjukgörande
hudvårdsprodukt, innebärande 0 dygns karenstid.
Vid användande på sjuk hund ska produkten kvarstå som Övriga medel för utvärtes bruk med
karenstid om 14 dygn.
Beslöt NatDopK därmed att 14 dygns karenstid kvarstår oförändrat vid användande av
produkten på sjuk hund.
Beslöt NatDopK att då produkten används som mjukgörande hudvårdsprodukt på en i övrigt
frisk hund råder 0 dygns karenstid.

§ 16

Principiella ställningstaganden avseende vissa produkter

a) Fjällsalva

Informerade sekreteraren om förfrågan om karenstidsbedömning
av produkten Fjällsalva.
Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att mot
bakgrund av de uppgivna medicinska effekter som framförs vid
användande av produkten ska denne klassas som övriga medel för
utvärtes bruk, innebärande 14 dygns karenstid.

b) Metulsulfonylmetan
(MSM)

Informerade sekreteraren att kansliet mottagit ett flertal
förfrågningar avseende eventuell karenstid vid användning av ren
MSM-produkt.
Förelåg information framtagen via Internet om hur ett axplock av
olika företag marknadsför ren MSM-produkt.
Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att mot
bakgrund av de uppgivna medicinska effekter som framförs vid
användande av produkten ska denne klassas som naturläkemedel,
innebärande 14 dygns karenstid.

c) Decapinol Gel

Informerade sekreteraren om förfrågan om karenstidsbedömning
av produkten Decapinol Gel.
Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att
produkten är en hygienprodukt, en munvårdsprodukt utan
medicinsk effekt och är därmed inte åsatt någon karenstid.

9

d) iHarmoni

Informerade sekreteraren om förfrågan om karenstidsbedömning
av produkten iHarmoni.
Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att mot
bakgrund av de uppgivna effekter som framförs vid användande
av produkten ska den klassas som naturläkemedel, innebärande
14 dygns karenstid.

d) Black on Black Shampo Informerade sekreteraren om förfrågan avseende produkten
Black on Black Shampo inför deltagande vid utställning.
Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att mot
bakgrund av produktens uppgivna effekt på pälsens färg är detta
en produkt som inte är tillåten vid deltagande på utställning.
Finner NatDopK det allvarligt att producenten i sin
marknadsföring anger att produkten är tillåten vid utställning,
trots de effekter som anges i produktinformationen.

§ 17

Revidering av dopingreglemente samt ATC-förteckning

a) Nationellt dopingreglemente för hund
Förelåg slutlig version av dopingreglementet. Genomfördes en sista genomgång med smärre
redaktionella justeringar.
Uppdrogs respektive organisations ledamot att efter kontroll med huvudsaklig inriktning på
respektive organisations specifika text snarast återkomma till sekreteraren.
Uppdrogs till sekreteraren att därefter justera texten.
b) ATC-förteckning med karenstider
Presenterade sekreteraren det nya utseende samt typsnitt som den reviderade versionen av
ATC-förteckningen kommer att få. Även denna utformning följer SKKs grafiska profil.
Genomgicks ATC-förteckningen med utgångspunkt från de justeringar NatDopK tidigare
beslutat. Den reviderade ATC-förteckningen kommer att vara tillgänglig i utskriftsskyddad
version via SKKs webbplats, i likhet med föregående version.

§ 18

Information från ledamöterna

a) ordföranden
Informerade ordföranden om den kontakt som skett med Kjell Bräster avseende dennes
uppdrag att sammanställa en historik över dopingreglementets tillkomst. Kjell Bräster var
delaktig i reglementets uppkomst och har nu påbörjat en sammanställning över arbetet.
Uttalade NatDopK sin uppskattning av Kjell Brästers insatser.
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b) ledamöterna
Informerade Owe Johnson att det var tillåtet med profylaktisk mag-/tarmmedicinering vid
långdistanstävlingen Finnmarkslöpet i Norge. Med hänvisning till NatDopKs tidigare
ställningstagande avseende profylaktisk mag-/tarmmedicinering (NatDopK 1/2012 § 14)
diskuterades eventuell möjlighet att initiera till möte med norsk representant för
draghundsporten. NatDopKs ställningstagande kvarstår oförändrat; d.v.s att av
djurskyddsskäl inte tillåta profylaktisk behandling. Eventuella medicinska komplikationer
under tävling ska istället motverkas genom förändring av tävlingsformens utformning.
c) sekreteraren
Presenterade sekreteraren kompletterad sammanställning över NatDopKs beslut vid
karenstidsbedömning av produkter som inte är ATC-klassificerade samt vid beslut rörande
metoder och behandlingar.
Uppdrogs sekreteraren att där så är tillämpligt uppdatera förteckningen avseende enskilda
produkters föregivna medicinska effekt.

§ 19

Övriga frågor

a) FCI Agility Commission
Förelåg för NatDopKs kännedom utdrag ur protokoll från möte med FCI Agility Commission,
februari 2013. Av utdraget framgår att genomförande av dopingprov har diskuterats, att
commissionen kan föreslå länderna att ta dopingprov men att detta är kostsamt samt att
commissionen inte har specificerat vilka produkter som inte är tillåtna. Framgår även att från
ledamöternas information har man noterat skillnader i ländernas egna regelverk.
Noterade NatDopK med viss förvåning att det av protokollet inte framgår att kommissionen
har kännedom om FCIs International Guidelines about Dog Doping. Däremot uttrycker
protokollet att kcommissionen ser frågan som delikat och att bjuda in en expert till något
möte kan vara en bra idé. Bifogat protokollet förelåg även det tyska regelverket fastställt av
Verband für das Deutsche Hundewesen /VDH, gällande från november 2011.
FCI Science Commission initierade 2009 FCIs International Guidelines about Dog Doping.
Framförde NatDopK ett önskemål till Åke Hedhammar att inom Science Commission verka
för att FCIs samtliga kommissioner har kännedom om och insikt i FCIs Guidelines regarding
Doping.
b) Kommunikation av information
Diskuterades ingående hur på bästa sätt kommunicera information om dopingreglementet
till medlemmar inom organisationerna förutom till veterinärkåren.
Uppdrogs till ordföranden, Åke Hedhammar samt Owe Johnson att sammanställa
information avseende kommissionens syn på profylaktisk medicinsk behandling. Primärt är
syftet att främst sprida denna information till organisationer aktiva inom draghundsport.
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Informerade sekreteraren att när det reviderade reglementet finns i upptryckt form kommer
ett större utskick till veterinärkåren att ske. Bifogat utskicket kommer även ett missiv med en
kortfattad information att finnas. Information kommer även att läggas ut via nyhetspuff på
SKKs webbplats.
Informerade Kjell Svensson att redaktören för Hundsport Special avsatt utrymme för artikel
om dopingreglementet då revideringen är avslutad. Redaktören har vidtalad Ulla Barvefjord
att skriva artikeln. NatDopK uppdrog till Åke Hedhammar att vara kontaktperson vid
eventuella frågor samt att granska artikeln innan tryckning.
Uppdrogs Åke Hedhammar att kontakta Svensk Veterinärtidning och efterhöra möjlighet till
information om att revidering av reglementet har skett.
Uppdrogs sekreteraren att göra en översyn av den nuvarande allmänna information som
finns tillgänglig via SKKs webbplats.

§ 20

Nästa sammanträde

Beslöt NatDopK att avhålla nästa sammanträde 2014-02-20--21 alternativt 19--20.

§ 21

Mötets avslutande

Tackade ordföranden för ett möte med många konstruktiva inlägg, varefter mötet
förklarades avslutat.

Justeras:

Anders Eriksson
ordförande

Vid protokollet:

Brith Andersson

Åke Hedhammar

