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Protokoll fört vid videosammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Prov- och tävlingskommitté/PtK måndag 2020-04-06. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Agneta Ståhle (ordf.), Göran Wessman, Jonny Hedberg, 
Åsa Wrede, Beatrice Palm, Ann Awes 

 

Adjungerade: Kjell Svensson, tävlings- och utbildningschef 

 

Anmält förhinder:  Ylwa Malmberg 

 

Protokoll:  Boa Strandberg 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och mötet förklarades därefter öppnat.  
 

§ 2 Val av justerare 

Ann Awes utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. 
 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 

§ 4 Föregående protokoll 

PtKs protokoll 2-2019 godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 

§ 5 Resultatrapport 

Resultatrapporten för februari 2020 granskades, kommenterades i valda delar och 
lades därefter till handlingarna. 
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§ 6 Planering inför kommande verksamhetsperiod 

a) PtKs delegeringsordning 2020-2021 
Kommittén gick noggrant igenom PtKs delegeringsordning samt budget för 2020-2021. 
I delegeringsordningen framgår de specifika uppdrag varje kommitté ska arbeta med 
till nästkommande Kennelfullmäktige, KF. 
PtKs aktiviteter från verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2019 är att: 
 

- Samtliga regelverk inom kommitténs ansvarsområde ska revideras under 
 kommande verksamhetsperiod 

- Följa upp erfarenheter av när privata företag arrangerat officiella tävlingar från 
 tävlingsåret 2019 för avrapportering till KF 2021 

- Stödja etablering av nya hundsporter 
- Främja ungdomars deltagande inom prov- och tävlingsverksamhet 
- Specifikt följa upp vissa verksamheteter såsom skyddshundsprov, 

 vallhundsprov samt nosework 
- Verka för ökad tillgänglighet till tävlingar för personer med olika typer av 

 funktionsnedsättningar 
 
En av PtKs större uppgifter för verksamhetsperioden 2020-2021 är regelrevideringen 
där samtliga regelverk inom kommitténs ansvarsområde ska bearbetas. Tidsplanen för 
arbetet med regelrevideringen är lagd och klubbarna är i full gång med justeringen av 
respektive regelverk som ska börja gälla från den 1 januari 2022. 
 
PtK har även i uppdrag att följa upp officiella tävlingar arrangerade av privata företag. 
Åsa Wrede har under 2019 sett över privata agilityarrangörers officiella tävlingar och 
det har nu efterfrågats att detta följs upp samt att man även ser över 
noseworkverksamhetens privata aktörer. 
Åsa Wrede uppdrogs att fortsätta uppföljningen av privata företags arrangemang av 
officiella agilitytävlingar. 
Beatrice Palm uppdrogs att följa upp erfarenheter av privata aktörers arrangemang av 
officiella noseworktävlingar. 
Uppdragen redovisas vid nästkommande sammanträde den 1 oktober 2020. 
 
Kommittén ska under verksamhetsperioden 2020-2021 specifikt följa upp vissa 
verksamheter såsom skyddshundsprov, vallhundsprov samt nosework. 
Göran Wessman uppdrogs att följa upp verksamheter inom skyddshundsprov. 
Ann Awes uppdrogs att följa upp verksamheter inom vallhundsprov. 
Beatrice Palm uppdrogs att följa upp verksamheter inom nosework. 
 

b) Lathund för ledamöter 
PtK tog del av den uppdaterade versionen av Lathund för ledamöter i SKKs 
Centralstyrelses kommittéer och arbetsgrupper. 
 
 



  

SKK/PtK nr 1-2020 
2020-04-06 

Sida 3/12 
 
 

 
c) SKKs miljöpolicy 

PtK tog del av SKKs miljöpolicy. 
 

d) Information från SKKs VD 
SKKs VD Ulf Uddman hade gått ut med information om eventuella ekonomiska 
förändringar och hur de kan komma att påverka organisationen.  
 

§ 7 Protokollsutdrag 

a) SKKs Centralstyrelse, CS 
Protokollsutdrag från CS möte 1-2020: 
 

§ 13 SKK/PTK, nr 2-2019 
b) Protokollsutdrag nr 2-2019, § 34 championatregler 
Svenska Brukshundklubben ansöker om att införa titeln Nordisk 
rallylydnadschampion. 
PtK ser positivt på SBKs ansökan och föreslår CS att bifalla att ett nordiskt 
championat i rallylydnad införs. PtK gör CS uppmärksam på att Danmark har infört 
två olika championat. Vilket som ska vara meriterande för ett nordiskt championat 
behöver klargöras. 

 
CS beslutade i enlighet med förslaget. CS kommer också att föra frågan till 
NKU/AU. 

 
PtK tog del av protokollsutdraget och konstaterade att NKU/AUs möte är inställt med 
anledning av rådande coronasituation vilket innebär att frågan får anstå tills vidare. 
 

b) SKKs Centralstyrelse, CS 
Protokollsutdrag från CS möte 3-2020: 
 

§ 42 Övrigt 
b) Regeltolkning, fråga från Svenska Agilityklubben 
Svenska Agilityklubben har ställt en fråga till Prov- och Tävlingskommittén om vad 
som gäller för veterinär- och läkarintyg när en tävling ställs in genom force 
majeure. 
 
CS beslutade hänskjuta ärendet till Prov- och Tävlingskommittén att besvara 
frågan. 

 
PtK diskuterade ärendet och uttalade att då en arrangör ställer in en tävling med 
hänvisning till force majeure ställer det sig över eventuell återbetalning mot 
uppvisande av veterinärintyg eller läkarintyg. Det är upp till arrangören att avgöra 
huruvida de anmälda har möjlighet till återbetalning av anmälningsavgiften eller inte. 
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c) SKKs Föreningskommitté, FK 

Protokollsutdrag från FK möte 5-2019: 
 

§ 83 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 
b) Förelåg ansökan från Svenska Noseworkklubben, SNWK, ang. ändrad status till 
verksamhetsklubb. 
 
Kommittén tar del av ansökan och beslutar att arbeta med inriktningen att 
klubben ska få status som verksamhetsklubb från den 1 januari 2022 
förutsatt att: 
 

 Regelrevideringen fungerat tillfredsställande från såväl SNWKs som SKKs 
sida, 

 styrelsen efter årsmöte 2020 och 2021 genomgår utbildning i 
föreningskunskap, samt att 

 den lokala organisationen dessförinnan tydliggörs och struktureras. 
 
PtK tog del av protokollsutdraget. 
 

d) SKKs Föreningskommitté, FK 
Protokollsutdrag från FK möte 1-2020: 
 

§ 11 Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar 
b) Förelåg begäran från Svenska Miniature American Shepherdklubben om 
godkännande för kroppsvallning. 
Kommittén hänskjuter med tillstyrkande ärendet till SKKs Prov- och 
tävlingskommitté. 
 

Bifogat Föreningskommitténs protokollsutdrag fanns ansökan från Svenska Miniature 
American Shepherdklubben, SMASK, om att bli en godkänd ras att delta vid prov 
arrangerade av Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV. Ett yttrande hade inkommit från 
SvKV gällande SMASKs ansökan där de tillstyrker rasen rätt att delta vid prov 
anordnade av SvKV. 
 
PtK tog del av SMASKs ansökan med bifogat underlag och diskuterade ärendet. 
 
PtK beslutade att godkänna miniature american shepherd som ras att delta vid SvKVs 
prov vilket börjar gälla från och med den 1 januari 2021. Detta i samband med att 
SvKVs regelverk går in i en ny låsningsperiod. 
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e) SKKs Föreningskommitté, FK 

Protokollsutdrag från FK möte 2-2020: 
 

§ 29 Projekt 
a) Pågående projekt och uppdrag 
Konferens för verksamhetsklubbar 
Kommittén diskuterar formerna för konferensen och vad den bör avhandla 
för att komma klubbarna till så stor nytta som möjligt. Kommittén noterar 
att intresset för regelfrågor var betydligt större än intresset för föreningsfrågor vid 
föregående konferens. Eventuellt skulle konferensen kunna arrangeras vart femte 
år inför stundande regelrevidering medan utbildning i föreningskunskap erbjuds 
klubbarna i annan ordning. 
 
Kommittén beslutar tillfråga SKKs Prov- och tävlingskommitté om eventuellt 
övertagande av ansvaret för konferensen mot bakgrund av de förutsättningar som 
anges ovan. 

 
PtK tog del av ärendet och konstaterade med glädje att möjligheten att diskutera 
regelrevideringen vid föregående konferens för verksamhetsklubbar togs emot så 
positivt. 
 
PtK beslutade att ta över ansvaret av konferensen för verksamhetsklubbar i enlighet 
Föreningskommitténs förslag. 
 

§ 8 Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI 

a) Allmän information 
- Protokoll från möte med FCI Europe Section General Committee i München, 

Tyskland, den 17 december 2019.  
- Kalender över FCI Championships 2020-2024. PtK noterade att listan inte längre 

är aktuell då flera mästerskap tvingat ställas in med anledning av rådande 
coronasituation. 

- Sammanställning av beslut från möte med FCI General Committee i Zürich, 
Schweiz, den 26-27 februari 2020. Av sammanställningen framgår bland annat 
att det nu finns beslut om att införa internationella championat i freestyle och 
heelwork to music, HTM. 
 

b) Cirkulär 
- FCI Cirkular 3/2020 gällande att hollandse herdershond nu tillhör ras med krav 

på provmerit vilket medför att rasen kan tilldelas de internationella certifikaten 
CACIT och CACITR samt att de kan erhålla titlarna C.I.T. och C.I.TR. 

- FCI Cirkular 10/2020, FCI Guidelines for awarding the CACIT at International 
Utility & Tracking Tests, Nordic Style Trials and Mondioring Tests. Av 
anvisningarna framgår att det vid internationella prov nu kan utdelas ett CACIT 
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per ras till skillnad från tidigare då det kunde utdelas ett CACIT per 
tävlingstillfälle. Minst två domare måste tjänstgöra vid tävlingen varav en av 
dem måste komma från ett annat land än arrangörslandet. 

 
c) FCI Agility Commission 
- Protokoll från möte i Åbo, Finland, den 21 september 2019. Bifogat protokollet 

fanns rapporter från European Open 2019, EO2019, samt Junior European 
Open 2019, JEO2019. 

- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Dag Brück efter möte i Tallin, 
Estland, den 1-2 februari 2020. 

- Information om att konferensen för agilitydomare i Sankt Petersburg, Ryssland, 
den 25-26 april ställs in med anledning av rådande coronasituation. 

- Information om att FCI Junior Open Agility World Championship 2020, 
JOAWC2020, i Vanda, Finland, den 9-12 juli ställs in med anledning av rådande 
coronasituation. 

- FCI Cirkular 92/2019, Regulations for the Agility European Open (EO) & the 
Junior Open Agility World Championship (JO AWC), med information om 
uppdaterade regelverk. 

 
d) FCI Commission for Dog Dancing 
- Protokoll från möte i Stuttgart, Tyskland, den 13 april 2019. 
- Inbjudan till FCI Dog Dance European Open Championship 2020 i Sankt 

Petersburg, Ryssland, den 14 oktober 2020. 
 

e) FCI Commission for Herding Dogs 
- Protokoll från möte i Moskva, Ryssland, den 7-9 juni 2019. 
- Information om att domarkonferensen i Ungern den 16-17 maj 2020 ställs in 

med anledning av rådande coronasituation. 
 

f) FCI Commission for Mondioring 
- Protokoll från möte i Nedza, Polen, den 1 oktober 2019. 
- Protokoll från möte i Vác, Ungern, den 8 februari 2020. Av protokollet framgår 

bland annat att det saknas arrangör för FCI World Championship for 
Mondioring Dogs år 2020. 

- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Emma Svensson efter möte i 
Vác, Ungern, den 8 februari 2020. 

- FCI Cirkular 89/2019, International Rules of Mondioring Competitions, med 
information om uppdatering av FCIs regelverk. 

 
g) FCI Obedience Commission 
- Protokoll från möte i Kladno, Tjeckien, den 7-8 juli 2019. Av protokollet framgår 

bland annat att VM i lydnad 2019 i Tjeckien var ett mycket väl genomfört 
arrangemang. 
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- Information om att domarkonferensen i Hemer, Tyskland, den 25-26 april är 

framflyttad till den 9-11 oktober med anledning av rådande coronasituation. 
- Ännu ej fastställd version samt sammanfattning av FCIs regler för 

tävlingslydnad att börja gälla från den 1 januari 2021.  
- Information från ordföranden i FCI Obedience Commission angående 

konsekvenserna av den rådande coronasituationen.  
 

h) FCI Commission for Rally Obedience 
- Protokoll från möte i Solrød Strand, Danmark, den 28 oktober 2019 vilket hölls 

direkt efter det första nordiska mästerskapet i rallylydnad.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Beatrice Palm efter möte i 

Solrød Strand, Danmark, den 28 oktober 2019. 
- Information om att mötet i Tallin, Estland, den 14-15 mars ersätts med ett 

videomöte med anledning av rådande coronasituation.  
 

i) FCI Commission for Rescue Dogs 
- Rapport från den svenska delegaten Leif Sundberg efter domarkonferens i 

Kranj, Slovenien, den 19-20 oktober 2019. 
- Protokoll från möte i Craiova, Rumänien, den 29 februari till den 1 mars 2020. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Leif Sundberg efter möte i 

Craiova, Rumänien, den 29 februari till den 1 mars 2020. 
 

j) FCI Commission for Sighthound Races 
- Information om att FCI European Coursing Championships 2020, ECC2020, den 

13 maj 2020 blir flyttat till den 16-18 oktober 2020 med anledning av rådande 
coronasituation. 

 
k) FCI Utility Dogs Commission 
- Information om att mötet i Apeldoorn, Nederländerna, den 14-15 mars 2020 

ställs in med anledning av rådande coronasituation. 
- Information om att FCI IGP-FH World Championship 2020 ställs in med 

anledning av rådande coronasituation. 
 
PtK tog del av de olika dokumenten vilka kommenterades samt diskuterades. 
Sekreteraren informerade att där så ska ske har underlag för kännedom och eventuell 
åtgärd löpande vidarebefordrats till berörd specialklubb. 
 

§ 9 Information från Nordisk Kennel Union, NKU 

a) NKU/AU 
- Protokoll från möte i Køge, Danmark, den 16 oktober 2019. 

 
b) NKU agilitykommitté 
- Information om att mötet den 22 februari 2020 ställs in i brist på ärenden. 
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c) NKU lydnadskommitté 
- Protokoll från distansmöte mellan den 6 augusti 2019 och den 8 oktober 2019. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Emelie Hörman efter möte i 

Århus, Danmark, den 3-4 november.  
 

d) NKU rallylydnadskommitté 
- Protokoll från möte i Ringsted, Danmark, den 27 oktober 2019 med bifogad 

sammanfattning av det nordiska mästerskapet i rallylydnad som hölls i Ringsted 
den 26-27 oktober 2019.  

- Protokoll från telefonmöte den 11 december 2019. I protokollet framgår ett 
beslut att de nordiska kennelklubbarna ska diskutera införandet av en 
beteckning för vinnaren av det nordiska mästerskapet i rallylydnad. PtK 
diskuterade frågan men konstaterade att då nordiska mästerskapet är en 
inofficiell tävling är inte en officiell beteckning för vinnaren möjlig. 

 
PtK tog del av de olika dokumenten vilka kommenterades samt diskuterades. 
Sekreteraren informerade att där så ska ske har underlag för kännedom och eventuell 
åtgärd löpande vidarebefordrats till berörd specialklubb. 
 

§ 10 Klubbfrågor 

Svenska Brukshundklubben, SBK 
Svenska Brukshundklubben, SBK, har den 1 april 2020 i ett utskick till sina arrangörer 
kommit med riktlinjer för prov, tävling, utställning och mentalverksamhet. Detta som 
ett förtydligande till SKKs Centralstyrelses, CS, beslut att med anledning av rådande 
coronasituation begränsa all klubborganiserad verksamhet. 
I samband med utskicket har SBK även inkommit med en ansökan om generell dispens 
till CS presidium. SBK ansöker om generell dispens att tjänstgöringskraven för 
funktionärer, vilka anges i respektive regelverk för vilka SBK har ansvar för, utgår för år 
2020. Vidare önskar SBK även generell dispens för att hundar över 18 månader tillåts 
tävla under 2020 utan att ha genomgått mentalbeskrivning hund, MH. 
 
CS presidium har tagit beslut att bifalla SBKs ansökan om generell dispens och PtK 
förtydligar att följande gäller för respektive regelverk till och med den 
31 december 2020: 
 
Bruksprov  Krav på MH, paragraf 5 d) 
   Tjänstgöringskrav för funktionärer, paragraf 22-25 
 
Bruksprov patrullhund Krav på MH, paragraf 5 d) 
   Tjänstgöringskrav för funktionärer, paragraf 22-25 
 
Dragprov Nordisk stil Krav på MH, paragraf 9 
   Tjänstgöringskrav för funktionärer, paragraf 6-7 
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IGP   Krav på MH, paragraf 6 h) 
 
IPO Nordic Style Krav på MH, paragraf 5 d) 
   Tjänstgöringskrav för funktionärer, paragraf 22-26 
 
IPO-R   Krav på MH, paragraf 12 e) 
 
Lydnadstävling Tjänstgöringskrav för funktionärer, paragraf 12-13 
 
Mondioring  Krav på MH, paragraf 6 f) 
   Tjänstgöringskrav för funktionärer, paragraf 18 samt 20 
 
Rallylydnad  Berörs inte av dispensen 
 
Slutprov patrullhund Krav på MH, paragraf 1 samt 12. Dispensen gäller för  
   att få genomföra slutprovet utan att ha genomgått  
   MH innan provtillfället. För att få meriten registrerad 
   krävs att MH genomförs i efterhand. 
 
SBK önskar inte att den generella dispensen gäller för Certifikatprov räddningshund 
samt Delprov 1 sjöräddningshund. 
 
Den generella dispensen från SKK avser vad som framgår i respektive regelverk. Vad 
som regleras i anvisningar, utbildningsplaner eller dylikt regleras av SBK. 
 

§ 11 Kommande regelrevidering 

a) Rapport om dagsläge från respektive kontaktperson 
PtKs kontaktpersoner för respektive regelverk hade en genomgång av dagsläget och 
rapporterade att man löpande har kontakt med de olika specialklubbarna.  
 

b) Ny kontaktperson för SBK specialsök 
Beatrice Palm utsågs till kontaktperson för SBK specialsök. 
 

§ 12 Regelverk - Svenska Brukshundklubben, SBK 

a) Nytt datum för SBKs regelkonferens 
SBKs regelkonferens för bruks, lydnad och rallylydnad den 4-5 april 2020 är framflyttad 
till den 3-4 oktober 2020 med anledning av rådande coronasituation. 
 
PtK noterade informationen. 

 
b) SBK specialsök 

SBK hade inkommit med ett första utkast för den nya provformen SBK specialsök. 
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PtK gick igenom det inkomna regelverket och innehållet diskuterades. 
 
Beatrice Palm samt Kjell Svensson uppdrogs att ta en vidare kontakt med SBK för 
fortsatt diskussion kring den nya provformen. 
 

c) Skrivelse från Svenska Noseworkklubben, SNWK 
För kännedom hade en skrivelse inkommit från Svenska Noseworkklubben gällande 
SBK specialsök. SBK hade därefter inkommit med ett svar på SNWKs skrivelse. 
 
PtK tog noggrant del av SNWKs skrivelse samt SBKs svar och hänvisade därefter till den 
fortsatta kontakten med Beatrice Palm och Kjell Svensson. 
 

d) Certifikatprov tjänstehund 
Regler för tjänstehundcertifikat har sedan tidigare beslut från PtK och CS fått dispens 
att i vissa fall undantas låsningsperioden. SBK har till PtK inkommit med en ansökan att 
få göra kompletteringar i regelverken för certifikatprov räddningshund samt 
certifikatprov sjöräddningshund. Ändringen avser bland annat ett tillägg om att 
hunden vid ruinsök ska bära skyddsskor för att minska risken att hunden blir skadad. 
SBK ansöker att önskade ändringar ska träda i kraft från och med den 1 juli 2020. 
 
PtK gick igenom SBKs reviderade regelverk för certifikatprov räddningshund samt 
certifikatprov sjöräddningshund och konstaterade att ändringarna är väsentliga för att 
anpassa regelverket till verkligheten. 
 
PtK beslutade att bifalla SBKs ansökan om ändring av certifikatprov räddningshund 
samt certifikatprov sjöräddningshund och att dessa börjar gälla från och med den 
1 juli 2020. 
 

§ 13 Regelverk - Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV 

Vallanlagstest (NHAT) 
Provperioden av regelverket för vallanlagstest (NHAT) går ut den 1 juli 2020 och ett 
förslag till regeländring hade inkommit från SvKV. 
 
PtK gick igenom det reviderade regelverket och diskuterade de olika justeringarna. En 
av SvKV önskad förändring berör betygen vid bedömningen vilket leder till en ändring i 
SKKs resultatregistreringsprogram. I och med den tid för arbetet detta kräver 
konstaterar PtK att det vore lämpligt om provperioden för regelverket förlängs till 
årsskiftet. Detta medför också att regelverket för vallanlagstest (NHAT) faller in i 
samma låsningsperiod som SvKVs övriga regelverk vallarbetsprov (HWT) samt 
vallprov (IHT 13). 
 
PtK beslutade därmed att bifalla SvKVs regler för vallanlagstest (NHAT) att börja gälla 
från och med den 1 januari 2021. 
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§ 14 Inkommet datum för redan beviljad bidragsberättigad domarkonferens 

a) Svenska Agilityklubben, SAgiK 
Svenska Agilityklubben hade inkommit med slutligt datum för redan beviljad 
bidragsberättigad konferens för agilitydomare till den 20-21 november 2021. 
 
PtK fastställde det slutgiltiga datumet. 
 

b) Svenska Brukshundklubben, SBK, tävlingslydnad 
Svenska Brukshundklubben, SBK, hade inkommit med slutligt datum för redan beviljad 
bidragsberättigad konferens för domare i tävlingslydnad till den 2-3 oktober 2021. 

 
PtK fastställde det slutgiltiga datumet. 
 

c) Svenska Brukshundklubben, SBK, rallylydnad 
SBK hade inkommit med slutligt datum för redan beviljad bidragsberättigad konferens 
för rallylydnadsdomare till den 9-10 oktober 2021. 
 
PtK fastställde det slutgiltiga datumet. 
 

d) Svenska Brukshundklubben, SBK, mondioring 
SBK hade inkommit med slutligt datum för redan beviljad bidragsberättigad konferens 
för mondioringdomare till den 13-14 november 2021. 
 
PtK fastställde det slutgiltiga datumet. 
 

§ 15 Inställd domarkonferens 2021 

Svenska Brukshundklubben, SBK, bruksprov 
SBK hade inkommit med information om att de ställer in sin sedan tidigare beviljade 
bidragsberättigade konferens för bruksprovdomare med avsikt att ansöka på nytt för 
2022. 
 
PtK noterade informationen. 
 

§ 16 Information från PtK samt SKKs kansli 

a) Ordföranden 
- Rådande samhällssituation med anledning av coronapandemin har inneburit 

stora konsekvenser för SKK-organisationen och påverkar i stort sett all prov- 
och tävlingsverksamhet i Sverige. Ordföranden beklagade den besvärliga 
situationen som inträffat för arrangörer och utövare när större delen av all 
klubbverksamhet ställs in. 
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b) Ledamöter 
- Ann Awes informerade om en nybildad klubb utanför SKK-organisationen som 

bedriver verksamhet inom vallning. 
- Beatrice Palm rapporterade om hur inofficiella rallylydnadstävlingar börjat 

hållas på distans till följd av restriktionerna för organiserad klubbverksamhet. 
 

c) Tävlings- och utbildningschefen 
- Informerade om att utskick gällande ansökan om ändring av championat och 

särbestämmelser för 2022-2026 skickats ut till berörda klubbar. 
- Informerade om prov- och tävlingsstatistik inom PtKs regelansvar för år 

20142019. 
 

d) Sekreteraren 
- Meddelade att information skickats ut till berörda klubbar gällande ansökan för 

bidragsberättigad domarkonferens 2022. Ansökan ska vara sekreteraren 
tillhanda senast den 1 juli 2020. 

 

§ 17 Övriga frågor 

Inga inkomna ärenden. 
 

§ 18 Nästa möte 

Datum för kommande möte fastställdes att flyttas fram från den 30 september 2020 
till den 1 oktober 2020. 
 

§ 19 Beslut vilka inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

PtK beslutade att inga ärenden fanns som inte får offentliggöras innan protokollet är 
justerat. 
 

§ 20 Mötet avslutas 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och det förklarades därefter avslutat. 
 
Justeras: 
 
Agneta Ståhle   Ann Awes 
 
Vid protokollet: 
 
Boa Strandberg 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 




