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Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Utställningskommitté den 9 februari 2016, på SKKs kansli i Spånga. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Thomas Uneholt (vice ordf), Kerstin Eklund, 
Viktoria Engström, Jan Hallberg, Cindy Pettersson, Ulla Rylander 

Adjungerade: Kjell Svensson SKKs kansli, Katarina Sundberg journalistisk bevakning.  

Anmält förhinder: Bo Wiberg 

Protokoll: Ann-Sofi Flygare 

 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

 

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna till dagens möte och därefter förklarades 
mötet öppnat.  

 

§ 2 Val av justerare  

 

Jan Hallberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Föregående protokoll 

UtstK protokoll 5/2015  

Protokollet gicks igenom och lades därefter med godkännande till handlingarna. 

 

§ 4 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 

UtstK nr 5-2015, § 108 Bestyrelserapporter 

e) Gästriklands Kennelklubb, Högbo 2015-09-12-13 

 

Thomas Uneholt lämnade möteslokalen under nedanstående del av paragrafen och 
deltog inte i beslutet. 

SKK/UtstK nr 1/2016 
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a)Rapport från bestyrelsen - oacceptabelt uppförande av ringsekreterare 

Ärende bordlagt vid föregående möte för inhämtande av yttrande från berörda 
funktionärer.  

I bestyrelserapporten framkom att i samband med uppdrag som ringsekreterare, efter 
gemensam middag för funktionärerna, ringsekreterare omnämnda med namn i 
rapporten ska ha ”rivit ner uppsatta avspärrningar och staketstolpar runt parkeringen 
och utställningsområdet på sin väg tillbaka till sitt boende på vandrarhemmet”.  
Tilltaget har enligt rapporten medfört extra arbete för kommissarien att reparera 
skadorna på söndag morgon. 

 

Fanns yttrande inkommet 24 november 2015 från en av de berörda ringsekreterarna.  

Fanns ett gemensamt yttrande inkommet 7 december 2015 från ytterligare två 
berörda ringsekreterare. 

Fanns även ett kompletterande yttrande inkommet 7 januari 2016 från bestyrelsen på 
utställningen. 

 

Tog UtstK del av berörda ringsekreterares yttranden. Fann UtstK av inkommet yttrande 
från bestyrelsen att man uttryckt att ”som ringsekreterare borde man veta hur mycket 
jobb som läggs ner före utställningen samt ifrågasatt hur seriöst man som 
ringsekreterare ser på sitt uppdrag”. 

 

Uttalade UtstK att man till fullo instämmer i ovan nämnda yttrande från bestyrelsen 
samt att man ser allvarligt på att funktionärer uppvisar ett klart olämpligt beteende i 
samband tjänstgöring på utställningsarrangemang.   

Beslöt UtstK med anledning av ovan nämnda händelse att med hänvisning till Regler 
och anvisningar för ringsekreterare, Etik , ---Ringsekreterare kan, i likhet med andra av 
SKK auktoriserade funktionärer, i förekommande fall tilldelas erinran, varning, 
tidsbegränsad avstängning eller avauktorisation--- 

att tilldela de tre i rapporten nämnda ringsekreterarna en varning.  

 

UtstK nr 5-2015, § 108 Bestyrelserapporter 

g)Småland-Ölands Kennelklubb, Växjö 2015-10-30—11-01 

 

b)Rapport från bestyrelsen rörande oacceptabel hantering av hund 

Ärendet bordlagt vid föregående möte för komplettering av yttrande från berörd 
hundägare, funktionärer och vittnen på plats samt den person som rapporterats för 
oacceptabel hantering; enligt rapporten upprepade gånger slagit en hundvalp på 
utställningen. 
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Fanns för UtstK, följande handlingar i ärendet: 

 

- Rapport 5 november 2015 från bestyrelsen på rubricerade utställning. 

- Bilaga till bestyrelserapporten: yttrande från en ringsekreterare i tjänst, som 
sett och anmält händelsen.  

- Kompletterande yttrande 28 januari 2016, från en av de personer som varit 
vittne och tillsammans med ringsekreterare på plats anmält händelsen till 
bestyrelsen. 

- Inkommet mejl den 1 november 2015 till SKKs utställningskommitté från en 
person som sett händelsen på plats. 

- Yttrande inkommet 15 november 2015, från ytterligare en ringsekreterare i 
tjänst, som bevittnat händelsen från angränsande ring. 

- Yttrande 21 januari 2016 från en domare i tjänst i angränsande ring, namngiven 
i bestyrelserapporten, som bevittnat händelsen. 

- Yttrande 18 december 2015 från hundvalpens ägare, som inte själv befann sig 
på utställningen. 

- Yttrande inkommet 19 januari 2016 från uppfödaren till i ärendet aktuell 
hundvalp, som var på plats på utställningen och hade kontakt med bestyrelsen i 
samband med upprättande av anmälan. 

- Yttrande inkommet 19 januari 2016 från berörd person som anmälts för 
oacceptabel hantering; ”upprepade gånger slagit aktuell hundvalp”.  

- Fanns för UtstK en sammanställning av inhämtande av ovan nämnda 
handlingar.  

 

Tog UtstK del av samtliga inkomna handlingar. Beslöt UtstK att vidarebefordra ärendet 
till SKKs disciplinnämnd för prövning och eventuell disciplinär åtgärd. 

 

UtstK nr 5-2015, § 111 Policyfrågor/regelfrågor - 

c)Slutrapporten – Framtidens utställningsverksamhet – Hur går vi vidare? 

c)Fortsatta diskussioner utifrån redovisade slutsatser i rapporten 

Bordlagt från föregående möte för fortsatta diskussioner hur man ska gå vidare med 
att realisera de slutsatser som arbetsgruppen redovisat i sin slutrapport samt från 
work shop på KF 2015.  

 

Thomas Uneholt hade sammanställt hittills framkomna förslag och redovisade dessa 
med en Power Point-presentation, som underlag för fortsatta diskussioner.  
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Bland annat diskuterades och föreslogs följande:  

- Ta fram underlag för att kunna se över om antalet utställningar ligger rätt i 
förhållande till efterfrågan och rimlighet, utifrån ras .  

Beslöts att ha med det som en punkt på konferenser med läns- och 
specialklubbarna. 

 

- Föreslå artiklar/artikelserier i Hundsport som belyser hur utställningsarrangörer 
kontra utställare ser på utställningsarrangemangen ekonomiskt och praktiskt 
för att skapa förståelse och ett bra bemötande samt sprida kunskap om 
varandras uppdrag och intresseområden.  

 

- Domarnas roll. Beslöts att uppdra till Thomas Uneholt att i samråd med SKKs 
domarkommitté undersöka eventuella möjligheter och intresse till fördjupning 
kring domarnas roll, genom exempelvis särskilda seminarier, föreläsningar.   

 

- Verka för fortsatt IT-utveckling. Bo Skalin föreslog att UtstK kompletterar 
tidigare beslut om resebidrag till Thomas Uneholt för att göra ett studiebesök 
på Finska Kennelklubben, med ett besök även på Dansk Kennel Klub. Detta för 
att inhämta kunskap om deras IT-baserade system kopplat till 
utställningsverksamheten och möjlighet till utvärdering av avelsarbetet. 

Beslöt UtstK att tillstyrka förslaget om att utöka studiebesöket att omfatta även 
Dansk Kennel Klub.  

 

  

§ 5 Information från ordföranden 

 

Fanns ekonomisk resultatrapport för UtstK för perioden december 2015. 

Fann UtstK att rapporten håller sig väl inom budget. 

Lades rapporten efter genomgång till handlingarna. 

 

 

§ 6 Information från ledamöterna 

 

Viktoria Engström – informerade om att hon hållit en ”brush up” för ringsekreterare 
den 28 november 2015, på Västra Kennelklubben som mottogs mycket positivt med 
hela 26 intresserade deltagare. 
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Thomas Uneholt – informerade om  

- att CUA-utbildningen med Dalarnas Kennelklubb omgång två, genomförts och 
avlöpt väl samt en ringsekreterarutbildning i Gävle.  

 

- att det första formella mötet har hållits för planering av STOKKs utställning den 
2 december 2016 och SKK/CS utställning Stockholm Hundmässa 3-4 december 
2016, på Stockholmsmässan i Älvsjö.  

 

- punkter som tagits upp på länsklubbarnas senaste ordförandemöte i januari  

Bland annat gällande hantering av inteckningskort. En grupp har tillsats för att 
se över hur reglerna kring hantering av inteckningskort kan bli tydligare. 

 

En annan fråga gällde webbanmälan som genererar S-märkning i 
utställningskatalogen; Hur kan man bli tydligare i texten till webbanmälan så att 
utställarna inte kryssar i fel uppgifter för S-märkning som innebär att ”hunden 
är spärrad för att tävla om cert”?  

 

Beslöt UtstK att bordlägga frågan och uppdra till Viktoria Engström att utreda 
var i problemet består. Eller om någon ”kläcker” en bra idé till en bättre 
formulering.  

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 7 Information från tävlings- och utbildningschefen 

 

Förändring vid utannonseringar av länsklubbsutställningar i Hundsport  

För kännedom fanns skrivelse skickad till länsklubbarna angående att SKK CS tagit 
beslut om att minska Hundsports omfång med ca 200 sidor per år, utifrån 
länsklubbsfullmäktiges budgetbeslut om att minska kostnaderna för tidningen 
Hundsport.  

Bland annat innebär det att PM/domarlistor för länsklubbsutställningarna inte 
publiceras som tidigare i Hundsport. Ett informationsbrev om detta skickades till 
länsklubbarna 30 november 2015.  

Publiceringen av kommande länsklubbsutställningar kommer framöver att begränsas 
till max ett uppslag per nummer. Eftersom antalet utställningar varierar över året 
kommer uppslaget att se lite olika ut i olika nummer av tidningen. 
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Uppgiften om sista anmälningsdag kommer att hämtas av Hundsportredaktionen, 
direkt från länsklubbens webbplats vid datum för manusstopp. Det är därför viktigt att 
varje arrangerande länsklubb ser till att uppgiften om sista anmälningsdag är 
uppdaterad på klubbens webbplats senast vid manusstopp, till det nummer där den 
första ”puffen” ska publiceras.  För kännedom fanns även förslag till 
publiceringsschema. 

Vid domarbyten gäller även fortsättningsvis utställningsreglernas punkt 10, där det 
bland annat står ”Vid de tillfällen när en domarändring är gjord efter anmälningstidens 
utgång kan anmälningsavgiften återbetalas.”  

Vidare står att ”Om det i utannonseringen av utställningen är namngett reservdomare 
som vid utställningen ersätter utannonserad domare, återbetalas inte 
anmälningsavgiften”.  Här har tidigare praxis varit att utannonsering har definierats 
som den sista publiceringen i tidningen Hundsport.  

Med anledning av ovan nämnda förändring angående utannonsering av 
länsklubbsutställningar i Hundsport tog UtstK följande beslut om vilken definition av 
”utannonsering” som ska skrivas in i utställningsreglerna att gälla framöver avseende 
reservdomare: 

”Om det i utannonseringen av utställningen på arrangerande klubbs webbplats fjorton 
(14) dagar innan den första anmälningstidens utgång är namngett reservdomare som 
vid utställningen ersätter utannonserad domare, återbetalas inte anmälningsavgiften.” 

 

Nya grundregler från och med 1 januari 2016 

Informerades om att Grundregler för medlemmar i Svenska Kennelklubben har 
reviderats och gäller från och med 1 januari 2016. Finns på www.skk.se 

 

Revidering av Stadgar för Svenska Kennelklubben  

Vid revideringen av Stadgar för Svenska Kennelklubben har bland annat förändring 
skett gällande tillträdesförbud.  SKK centralstyrelse kan såsom tidigare samt på 
delegation till SKKs VD utfärda tillträdesförbud, dock har den tidigare begränsningen 
till ett (1) år, tagits bort gällande tillträdesförbud.  

Skrivningen efter revideringen: --- ”under bestämd eller obestämd tid förbjudas att 
närvara, vid arrangemang som anordnas av, eller vid plats/lokal som nyttjas av, SKK 
eller någon av dess medlemsorganisationer (tillträdesförbud).--- 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 8 Information från sekreteraren 

Information till ledamöterna om att det finns ytterligare utrymme för punkter till 
dagordningen till det gemensamma mötet 30-31 mars 2016 med Domarkommittén.  

http://www.skk.se/
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Samt att datum för kommande gemensamma möte år 2017 är bokat till 28-29 mars. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 9 Journalistisk bevakning 

För kännedom fanns Nyhetsbrev från utställningskommittén från december 2015 samt 
grafisk rapport. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 10 Protokollsutdrag från SKK Centralstyrelse (CS) 

Utdrag ur protokoll från CS möte 12-13 november 2015 

 

§ 166 Protokoll – övrigt – a) IT-utvecklingsavgift – brev från Gotlands Kennelklubb 

Angående CS beslut att godkänna att med anledning av att en länsklubb samt några 
ras- och specialklubbar har hunnit publicera sina PM innan de fått kunskap om den IT-
utvecklingsavgift som KF fastställt, för att utnyttja Katalog för PC, VD beslutat att skjuta 
på ikraftträdandet en månad framåt.  

 

Angående CS beslut att avslå Gotlands Kennelklubbs önskemål om att undantas från 
ovan nämnda KF-beslut gällande fastställd IT-utvecklingsavgift.  

 

Noterade UtstK ovan nämnda information. 

 

Fanns följande SKK CS protokoll för kännedom: 

 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens fullmäktige 3-4 
oktober 2015. 

 SKK CS nr 7-2015, 2015-11-12-13 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 11 Protokoll från övriga kommittéer samt NKU  

 

 SKK föreningskommitté (FK) nr 6-2015, 2015-12-01 

 SKK domarkommitté (DK) nr 5-2015, 2015-10-29 
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Övriga protokoll: 

NKU/show group protokoll från möte på SKKs kansli den 22-23 september 2015. 

Nästa möte är planerat till den 3 mars 2016 i Helsingfors. 

 

Noterades informationen. Lades protokollen till handlingarna. 

 

§ 12 Bestyrelserapporter 

 

För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 

 

a)SKK Centralstyrelse, Stockholm Hundmässa i Älvsjö 2015-12-12-13 

Noteringar som inte föranleder handläggning av UtstK. 

Registreringsärenden hänskjutna till § 16 b) c) och d) nedan i protokollet.  

 

Länsklubbar 

b) Västra Kennelklubben, Svenska Mässan i Göteborg 7-10 januari 2016  

Noteringar som inte föranleder handläggning av UtstK. 

Beslöt UtstK att påminna Västra Kennelklubben om att vid bestyrelserapportering 
skriva två separata rapporter, då det gäller två olika utställningar.  Vidare att det kan 
vara lämpligt att vid rapporteringen av flera olika händelser och/eller händelser som 
kräver utförligare uppgifter, lämna med en skriftlig bilaga till själva rapporten. Vidare 
att det är viktigt att skriva ut fullständiga namn- och adressuppgifter på personer som 
omnämns i rapporten. 

 

Noterade UtstK ovan nämnd information i bestyrelserapporterna. 

 

 

§ 13 Utbildningsfrågor 

 

Seminarium för domar- utställningsansvariga hösten 2016 

Seminarium för länsklubbarnas domar- och utställningsansvariga hålls lördag/söndag 
22-23 oktober på Scandic Victoria Tower i Kista. 

En arbetsgrupp är tillsatt (Viktoria Engström, Thomas Uneholt och Birgitta Bernhed). 
Från Domarkommittén ingår Kjell Lindström. 

Motsvarande seminarium för specialklubbarna är planerat till våren 2017. Datum är 
inte fastställt ännu.  
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Brush up för CUA-H hösten 2016 

Brush up för CUA-Handledare hålls lördag/söndag 12-13 november på Scandic Star i 
Sollentuna. En arbetsgrupp utsågs: Jan Hallberg, Ulla Rylander, Patricia Rätsep och 
Thomas Uneholt. 

 

Mer information om ovan nämnda i utbildningar läggs ut i kalendariet på www.skk.se 

 

Thomas Uneholt tog samtidigt upp att utbildningspaketet för CUA-utbildningarna 
behöver ses över och göras mer användarvänligt än nuvarande ”Handbok för 
utställningsansvariga”, som är ett omfattande material och som till vissa delar inte 
känns relevant, framför allt för mindre klubbar. Detta då en hel del av ”mallarna” är för 
SKK Stockholm Hundmässa.   

Föreslogs att ta upp frågan igen efter sommaren.  

  

Utbildningsmaterialet för ringsekreterarutbildningar – förslag PP-material 

Viktoria Engström, Ulla Rylander och Thomas Uneholt har i dagarna uppdaterat 
utbildningsmaterialet för ringsekreterarutbildningarna. Avvaktar nu endast 
revideringen av Utställnings- och championatreglerna som ska gälla från januari 2017, 
för att se om det är något ytterligare som behöver justeras.  

Arbetsgruppen anser också att det vore lämpligt med ett power point-material, som 
lätt kan användas vid ringsekreterarutbildningar, som är centralt framtaget och som 
lätt kan uppdateras.  

Föreslogs att Viktoria Engström hör med utbildningsavdelningen hur man kan 
samarbeta kring detta.  

 

§ 14 Inkomna skrivelser 

 

a)Raser som ska mätas före bedömningens början för tävlan som den storlek de mäts 
in till för dagen  

Fanns mejlkorrespondens från en utställare som ifrågasatt tolkningen av skrivningen i 
Utställnings- och championatreglerna rörande raser som tax, och tre raser i grupp 5; 
xoloitzcuintle, perro sin pelo del prú och tysk spets/klein- och mittelspitz, som 

”Ska mätas före bedömningens början vid varje utställningstillfälle, och ska tävla i den 
storleksvariant den mäts till för dagen, till dess att hunden uppnått 15 månaders ålder. 
Storleksvariant ska införas i domarkritik och resultatlista.” 

Det som skriftställaren ser som otydligt, är att det i texten står att själva inmätningen 
ska göras före bedömningens början. Hon frågar sig om detta innebär att man som 
utställare kan avvika efter mätningen och inte fortsätta deltagandet därefter. 

http://www.skk.se/
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I Regler och anvisningar för ringsekreterare finns till exempel ett helt kapitel om bara 
mätning. I inledningen står bland annat: --- Mätningen genomförs före bedömningens 

början. Fördelen med detta är att man vet i vilken storleksklass hunden ska tävla 
innan bedömningen börjar.--- 

Det är endast domaren som är behörig att utföra mätningen innan han/hon går vidare 
med genomgång av hunden exteriört (kvalitetsbedömningen); det vill säga mätningen 
ingår i kvalitetsbedömningen och prissättningen. Att arrangören är noga med att i 
exempelvis PM skriva att utställare ska infinna sig för mätning (hundar under 15 
månader och hundar som inte är slutligt inmätta) före bedömningens början av rasen, 
är alltså av praktiska skäl så att hunden hamnar i rätt klass.  

Skriftställaren avslutar sin mejlkorrespondens med ett önskemål om att UtstK ger 
tydligare instruktioner till bestyrelser, domare och utställare så att det inte uppstår 
missförstånd kring mätningsförfarandet.  

Uttalade UtstK, med hänvisning till ovan nämnda, att mätningen ingår som en del i 
kvalitetsbedömningen, samt i konsekvens med detta; att exempelvis avbryta efter 
mätningen, inte är förenligt med reglerna. Vidare att i såväl Utställningsreglerna, vilka 
bestyrelsen ska vara införstådd med, liksom utbildningsmaterialet för ringsekreterare 
och certifierade utställningsarrangörer, CUA, finns information om 
mätningsförfarandet.  

Beslöt UtstK att till kommande Nyhetsbrev från UtstK, som går ut till berörda 
funktionärer, ännu en gång förtydliga vad som gäller vid mätning av ovan nämnda 
raser. 

 

b)Återkoppling från SSRK/Golden Retriever Klubben  

Fanns för kännedom ett protokollsutdrag från Golden Retriever Klubbens möte 14-15 
november 2015, med information om hur arbetsgruppen för Club Show sett över och 
utarbetat en manual för information om regler för exempelvis bestyrelsen och 
dokumentation för kommande utställningsverksamhet.   

 

Tackade UtstK för information och återkoppling. 

 

§ 15 Policyfrågor och regelfrågor 

 

a)Delegeringsordning samt uppdrag om planering av språkträning i hundterminologi 
på distans, för ringsekreterare  

För kännedom fanns delegeringsordningen för UtstK samt prioriterade områden ur 
verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2015. 

UtstK gick igenom ovan nämnda och tog särskilt upp punkten: ”I samverkan med 
Utbildningskommittén, (UK) utveckla distansutbildningar där så är lämpligt inom 
kommitténs ansvarsområde.” UtstK har tidigare uttalat att man anser att 
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utbildning/språkträning för ringsekreterare i de fyra FCI-språken kan vara en sådan 
utbildning som kan vara lämplig att genomföra på distans, med tanke på att 
funktionärsgruppen är så spridd över landet.  

Förtydligades att en sådan utbildning vänder sig till ringsekreterare som redan har 
någon form av grundläggande språkkunskap i det språk som är aktuellt för 
vidareutbildning i hundterminologi.  

Beslöt UtstK att uppdra åt Ulla Rylander och Cindy Pettersson att ta kontakt med 
lämpliga språkkunniga personer för planering av en sådan utbildning, för att i nästa 
skede kontakta UK och presentera ett förslag för genomförandet av projektet.  

 

b)Västernorrlands Kennelklubb angående administrering av bekräftelser 

Fanns en förfrågan från Västernorrlands Kennelklubb angående möjligheten att 
tillhandahålla en utskriftsservice på plats på utställningen i stället för att ”posta 
bekräftelser”.  Motiveringen till förfrågan är enligt arrangören att många utställare 
väljer att få allt skickat med brev då man har mejlen i mobilen och menar att man inte 
kan skriva ut bifogat material, inte har skrivare. Arrangören tänker sig utskriftsservice 
ska ske direkt vid insläppet, mellan ett visst klockslag. 

VU i UtstK har tagit del av förfrågan i mitten på november 2015, och har då svarat 
arrangerande klubb att det dels berör flera klubbar, dels att innan ett eventuellt sådant 
införande, behöver det förankras samt informeras om i olika anvisningar till 
utställningsarrangörer. Vidare att det innebär vissa IT-tekniska justeringar i samband 
med internetanmälan.     

 

Uttalade UtstK att man i princip är positiv till förenkling av administreringen av 
bekräftelser.  Dock ser UtstK i nuläget inte att förutsättningar för genomförandet av 
förslaget finns, men tar med sig det för framtiden.  

 

c)Vilka priskort är relevanta på utställning? Vilka priskort använder klubbarna? 

Frågan togs upp i kommittén med anledning av om SKK ska göra nytryck av de priskort 
som börjat ta slut i lagret på Distributionsservice. 

 

UtstK har tidigare uttalat att CACIB-kort och Reserv-CACIB-kort är de enda priskort som 
ska finnas på de internationella utställningarna. Övriga priskort är frivilliga för 
utställningsarrangörerna att tillhandahålla. 

Efter utredning, kontakt med Distributionsservice om åtgång av priskort och diskussion 
i kommittén, kom UtstK fram till att priskorten inte längre används i samma 
utsträckning som tidigare, utan att det endast är prisrosetterna som tillhandahålls.  

Beslöt UtstK att informera utställningsarrangörerna om ovan nämnda; det vill säga att 
man inte kommer att göra några nytryck av priskorten, förutom CACIB och Reserv-
CACIB. 
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d)Ny modell av Inteckningskort – svårare att förfalska - giltiga från 1 januari 2016 

Fanns för UtstK kännedom exempel på Svenska Kennelklubbens nya Inteckningskort 
som är giltigt från 1 januari 2016. Det nya inteckningskortet är framtaget med tanke på 
att det ska vara svårare att förfalska. Det nya inteckningskortet har bland annat en 
vattenstämpel. 

De gamla Inteckningskorten är fortfarande giltiga i enlighet med vad som anges på 
Inteckningskortet. 

 

Beslöt UtstK att tillsammans med ett följebrev skicka ut ett exemplar av det nya 
Inteckningskortet för kännedom till samtliga länsklubbar. 

 

Regelfrågor  

Fanns för kännedom remissammanställning Allmänna regler för utställningar, prov, 
tävlingar och beskrivningar. 

Gick UtstK igenom slutligt förslag till Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar 
och beskrivning. 

 

Fanns för kännedom remissammanställning angående Regler för utställningar 2017-
2021. Sista svarsdag var2016-01-25. 

Svarsfrekvens 

Av 25 länsklubbar har 17 svarat; d v s 68 % 

Av 51 specialklubbar har 28 svarat; d v s 55 % 

Ingen av de avtalsanslutna klubbarna har svarat på remissen. 

 

Synpunkter 

Av de 17 länsklubbar som har besvarat remissen har 11 klubbar tillstyrkt de föreslagna 
utställningsreglerna i sin helhet. 6 länsklubbar har lämnat synpunkter på remissen som 
redovisas nedan. 

Av de 28 specialklubbar som har besvarat remissen har 24 klubbar tillstyrkt de 
föreslagna utställningsreglerna i sin helhet. 4 specialklubbar har lämnat synpunkter på 
remissen som redovisas nedan. 

Sammantaget innebär det att av de 35 remissinstanser som har besvarat remissen 
stödjer 45 remissinstanser; det vill säga 78 %, de föreslagna utställningsreglerna i sin 
helhet. 

Gicks remissvaren igenom. Vissa justeringar av förslaget till utställningsregler gjordes. 
Reviderat förslag vidarebefordras till SKK CS möte i april, för beslut. 
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Fanns för genomgång av UtstK, bilagor till Championats- och särbestämmelser 2017-
2021 från Svenska Brukshundklubben, Svenska Grand Danois klubben, Svenska 
Klubben för ungerska rashundar och Svenska Pudelklubben.    

Svenska Brukshundklubben 

Svenska Brukshundklubben, (SBK) har ansökt om förändring av vilka meriter som ska 
meritera för deltagande i bruksklass på utställning samt provmerit för svenskt 
utställningschampionat, (SE UCh) för samtliga SBKs raser under perioden 2017-2021. 
Av ansökan framgår att SBK önskar att godkänt vallhundsprov ska vara meriterande för 
bruksklass och SE UCh, för samtliga SBKs raser. 

 

UtstK uttrycker förvåning över SBKs ansökan rörande ovanstående, då grundprincipen 
för denna typ av provmeriter är att det endast är rasspecifika arbetsprov för respektive 
ras som kan vara meriterande. UtstK uttalar vidare, att via championatreglerna och 
särbestämmelserna signalera att vallhundsprov skulle vara lämpligt för samtliga SBKs 
raser, inte är i överensstämmelse med SKKs syn på vad som är rasspecifikt för en del av 
SBKs raser och följer inte intentionerna i SKKs policy för djurhantering vid 
vallhundsträning med hund.  

 

UtstK beslutar att återremittera frågan om vilka av SBKs raser vallhundsprov kan anses 
lämpligt utifrån respektive ras användningsområde. En ny ansökan ska vara UtstK 
tillhanda senast 15 mars 2016. I övriga delar bordläggs SBKs ansökan om förändringar 
av särbestämmelser och championatregler. 

Förklarades denna del i paragrafen för omedelbart justerat.    

 

Svenska Grand Danois Klubben och Svenska Klubben för ungerska rashundar 

Svenska Grand Danois Klubben,(SGDK) och Svenska Klubben för ungerska rashundar, 
(SvkFUR) har ansökt om att anpassa de nationella särbestämmelserna för grand danois 
respektive puli till de utställningsregler som gäller för internationella utställningar, FCI, 
avseende tävlan om CACIB, det vill säga att raserna ska tävla om separat BIR enligt den 
uppdelning på färger som finns för CACIB.  

 

SGDK har hänvisat till att man vill ”följa den kynologiska utvecklingen inom och utom 
landet samt driva svenska kynologiska intressen i internationella sammanhang”. SGDK 
hänvisar även till den minskning av registrerade hundar av rasen, som skett mellan år 
2013 och 2014. 

UtstK noterade vidare att SGDK har refererat till tidigare protokoll UtstK 1/11, där 
SGDKs ansökan avslogs med hänvisning till att det kynologiska värdet av en sådan 
förändring inte kunde påvisas.    

Beslöt UtstK att stå fast vid de nuvarande nationella reglerna med ett gemensamt BIR 
för alla färger på rasen grand danois och i konsekvens med detta även rasen puli, då 



  

SKK/UtstK nr 1/2016 
2016-02-09 
Sida 14/23 

 
 

 

14 
 

man i nuläget inte kan se att det framkommit något nytt utifrån tidigare 
ställningstagande gällande det kynologiska värdet i att dela upp färgvarianterna.  

UtstK har i sammanhanget även vägt in att en sådan anpassning av att dela raser på 
flera BIR utifrån reglerna för färg-CACIB enligt ovan nämnda klubbars ansökan, 
rimligtvis måste göras rakt av; det vill säga även för raserna pudel, tysk 
spets/grossspitz, tysk spitz/ klein- och mittelspitz och att det inte 

 finns några önskemål från dessa raser om separata BIR.   

 

Vidare uttalade UtstK att man inte ser något hinder för SGDKs intentioner att följa den 
kynologiska utvecklingen inom och utom landet, med nuvarande regler samt att den 
minskning av antalet registrerade grand danois från 328 år 2013 till 227 år 2014 som 
anförs som ett av skälen till den önskade förändringen, inte kan ses som ett relevant 
skäl i sammanhanget.   

 

Ansökan från Svenska Klubben för ungerska rashundar om anpassning till FCI för rasen 
puli avseende det nationella certifikatet, med motivering att det skulle innebära en 
förenkling om man delar rasen i separata BIR för de två färguppdelningar som gäller 
för CACIB. 

Beslöt UtstK att avslå förslaget då man varken ser att det skulle innebära förenkling av 
reglerna eller något värde kynologiskt. 

 

Svenska Pudelklubben 

 Svenska Pudelklubben har framfört önskemål om att SKK till FCI framför förändring av 
CACIB-reglerna för toypudel i enlighet med de övriga storlekarna av rasen.  

Hänvisade UtstK till att standarden ägs och beslutas om av hemlandets kennelklubb, 
Frankrike.  

 

Svenska Vinthundklubben  

Skrivelse med två frågeställningar, inkommen 2015-12-10 till SKKs UtstK, från Svenska 
Vinthundklubben angående regeländring gällande kuperad/amputerad svans.  

1) Om ändrade regler ska införas 2017, kan hundar få dispens att delta på 
utställningar redan under 2016? Svar: Nej, nuvarande regler gäller under hela 
2016. 

2) Hur ser UtstK på retroaktiviteten för de hundar som drabbats, där till exempel 
titlar och resultat strukits? Svar: Praxis är att regeländringar inte gäller 
retroaktivt. De regeländringar som införs från och med januari 2017, innebär 
inte att beslut grundade på nuvarande regler, upphävs.   
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§ 16 Registreringsärenden 

 

a)Tysk spets/kleinspitz SE58058/2014, Valerie Von Der Arnold´s Eiche 

Tik av ras tysk spets/kleinspitz SE58058/2014, Valerie Von Der Arnold´s Eiche, 

som deltagit på Småland-Ölands Kennelklubbs utställning i Böda 2015-09-06, mindre 
än 30 dagar före valpning, vilket med hänvisning till Utställnings- och 
championatregler, punkt 6, Dräktig tik och valptik, inte är tillåtet.  

 

Fanns yttrande i ärendet från hundägaren inkommet 4 januari samt 13 januari 2016.  

 

Beslöt UtstK att tillskriva hundägaren med påpekande om att med hänvisning till ovan 
nämnda regler gäller att: --- Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 30 
dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller 
delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.---   

Vidare att i händelse av upprepande av ovan nämnda överträdelse mot 
utställningsreglerna, kan ärendet komma att överlämnas till SKKs Disciplinnämnd för 
prövning om eventuell disciplinär åtgärd. 

Beslöt UtstK att pris erhållet för rubricerade hund på i ärendet aktuell utställning, ska 
annulleras.   

 

b)Angående BIR/BIM för golden retriever på Stockholm Hundmässa 13 december 
2015 

Hundägaren har i skrivelse inkommen 18 december 2015 till SKKs 
utställningskommitté, överklagat tilldelningen av BIR och BIM i ring C 15 . Hundägaren 
har när denne sett kritiken, hos ringsekreterarna på plats, ifrågasatt om prissättningen 
på kritiken varit riktig då den inte stämt med utdelande av prisrosetten.  

Fanns yttranden från de båda ringsekreterarna. 

Fanns även kopia på kritiker och resultatlista gällande de aktuella hundarna.  

 

Fann UtstK att de båda ringsekreterarna på plats av domaren fått bekräftelse på vilken 
av hundarna som blivit BIR respektive BIM, innebärande att de står fast vid att det är 
det, enligt resultatlistorna inrapporterade resultatet, som är det riktiga.  

Fann UtstK att frågan om felaktigt utdelat BIR/BIM därmed är utredd, samt att 
prissättningen i enlighet med kritik och resultatlista, kvarstår. 

Beklagade UtstK det, för hundägaren till tiken, olyckliga misstaget från domaren att 
överlämna felaktig rosett till tiken som inte blev BIR utan BIM. 
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c)Angående Nordisk juniorvinnare - tysk spets /kleinspitz, tikar på Stockholm 
Hundmässa 12 december 2015 

Hundägaren har i skrivelse inkommen 11 januari 2015 till SKKs utställningskommitté, 
överklagat hanteringen vid utdelande av titeln Nordisk juniorvinnare på Stockholm 
Hundmässa för tysk spets/kleinspitz, tikar.   

Båda ringsekreterarna har yttrat sig i ärendet och uttalat att det som är registrerat 
utifrån resultatlistorna är det som är ”hundra procent” riktigt. 

Efter att bedömningen i ringen avslutats, vid den obligatoriska kontrolläsningen av 
kritiker och resultatlista, har ringsekreterarna upptäckt att placeringen på kritikerna 
blivit omkastad, vilket justerats på kopian på kritikerna.  

Beslöt UtstK att informera hundägaren om att den utifrån resultatlistor registrerade 
prissättningen, kvarstår.  Beklagar UtstK den olägenhet som det inneburit för ovan 
nämnda hundägare, på grund av den felaktigt skrivna placeringen på kritiken och att 
detta inte uppmärksammats och informerats om på plats. Speciellt viktigt i detta fall då 
Nordisk juniorvinnare skulle utses.  

Beslöt UtstK allmänt uppmana att framför allt den inropande ringsekreterare är tydlig 
med utrop av placeringarna i konkurrensklassen. Vidare att i samband med utdelande 
av rosett och vinnartitel stämma av med sin ringsekreterarkollega att kritik och 
resultatlista överensstämmer, för undvikande av att liknande händelse som ovan 
nämnda upprepas.  

 

d)Överklagande av avslag av ”Protest mot domslut” - Stockholm Hundmässa 13 
december 2015   

Bestyrelsen på Stockholm Hundmässa 2015, har på plats tagit emot en ”protest mot 
domslut” avseende ett ”Disqualified, på grund av mentalitet”, gällande en rhodesian 
ridgeback.   

Fanns från SKKs VD Ulf Uddman (ordföranden i bestyrelsen) ett skriftligt beslut daterat 
17 december 2015 till i ärendet aktuell hundägare, angående avslag på ”protest mot 
domslut”. 

Fanns från hundägaren 15 januari 2016, till SKKs utställningskommitté inkommen 
”Överklagan av avslagen protest, angående protest mot domslut”.  

 

Tog UtstK del av inkomna underlag i ärendet. UtstK beklagar ”strulet” som uppkommit 
i samband med prissättning och kritikskrivning, då det framkommit att tjänstgörande 
ringsekreterare missuppfattat handläggningen i samband priset ”Disqualified, på grund 
av mentalitet”.  UtstK förtydligade att en kritik alltid ska skrivas och lämnas till 
hundägaren oavsett om hunden får ett ”Disqualified på grund av mentalitet” och 
oavsett om hunden visas ut ur bedömningsringen.  Det har av underlagen framkommit 
att handläggningen på plats inte hanterats på ett önskvärt sätt gällande ovan nämnda.  
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Dock kvarstår att domarens prissättning inte påverkats av tjänstgörande funktionärers 
bristande handläggning i detta fall som, om än med fördröjning, rättats till på plats.  

Beslöt UtstK att avslå ovan nämnda överklagan. 

 

e)Skrivelse från Provkomittén Lure Coursing (PKLC) angående annullering av resultat 

Provkommittén Lure Coursing (PKLC) har enligt mejl till SKKs kansli 22 januari 2016, 
begärt att ett antal resultat enligt sammanställning av hundar som deltagit i bruksklass 
på officiella utställningar 2015, utan att ha erforderliga meriter, ska annulleras. 

 

Tog UtstK del av ovan nämnda. Beslöt UtstK att med hänvisning till Utställnings- och 
championatreglerna , punkt 21, att påpeka för PKLC att efter en längre diskussion, 
beslutat att i detta fall göra ett undantag från regeln om att protest mot domslut ska 
inlämnas av person som är berörd av domslutet, d v s i detta fall hundägaren.   

Beslöt UtstK innan vidare handläggning och eventuell annullering av de hundars 
resultat som räknats upp på den lista som bifogats mejlet, att tillskriva respektive 
hundägare för att dels informera om ovan nämnda, dels höra hundägarens yttrande i 
ärendet.   

 

 

§ 17  Utställningsprogram ansökningar/ändringar 

Länsklubbar 

STOKK 2017 

a)Ansökan inkommen 2016-02-03 från Stockholms Kennelklubb, STOKK angående att 
få flytta Ulla & Bertils Minnesutställning 2017-08-26-27 från Solvalla till Bro Park samt 
att få annullera en av de tidigare ansökta datumen och genomföra utställningen på 
endast en dag; den 27 augusti.  

Beslöt UtstK att bevilja ovan nämnda i enlighet med STOKKs ansökan. 

Thomas Uneholt deltog inte i ovan nämnda beslut. 

 

b)Sydskånska Kennelklubben 2018 

Ansökan inkommen 2015-02-05 från Sydskånska Kennelklubben angående att få byta 
från 15-16 september till nytt datum 22-23  september 2018 gällande utställningen i 
Helsingborg/Sofiero slottspark, med anledning av att tidigare beviljat datum 15-16 
september krockar med Dansk Kennelklubbs utställning i Hilleröd. Tidigare meddelad 
gruppfördelning önskas kvarstå. 

 

Beslöt UtstK att bevilja ovan nämnda i enlighet med Sydskånska Kennelklubbens 
ansökan. 
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Specialklubbar 2018 

Påpekades under denna punkt att specialklubbarna inte kan lägga sina utställningar 
den 24-25 februari 2018 på grund av att den generella domarkonferensen hålls dessa 
datum och ska därför vara helt fria från utställningar.  

 

Svenska Brukshundklubben, SBK/Svenska Boxerklubben 

Ansökan från SBK 2015-12-04 angående förhandsanmälan inför ansökan 2018 då 
Svenska Boxerklubben har för avsikt att söka ATIBOX World Show 2018 som då ska 
avhållas 26-27 maj 2018 i Malmö. Först 21 maj 2016 avgörs om Sverige tilldelas detta 
evenemang. SBK/Svenska Boxerklubbens ansökan är därför preliminär. Alternativt 
ansöks om Boxer SM 2018-08-12 i Lerum samt utställning 26 eller 27 maj 2018 i Lerum. 

Beslöt UtstK att avvakta tills beslutet från SBK enligt ovan nämnda datum kommer 
UtstK tillhanda.     

 

Fastställande av specialklubbsutställningar för år 2018 

De specialklubbars ansökningar om utställning för 2018 som kommit in till dags datum 
gicks igenom. 

Ett antal utställningar kunde fastställas och kommer att meddelas respektive 
specialklubb samt går ett särskilt meddelande till den CUA som klubben uppgivit i 
ansökan.  

 

§ 18 Redovisning av UtstK VU-beslut 

a)Dispenser antal hundar/domare och dag 

VU-beslut 11 november 

Svenska Vorstehklubben/ÖNFK och SKF, Kiruna 2015-11-21 

Martin Johansson 83 (varav 19 valpar) 

 

VU-beslut 12 november 

SKK CS, Älvsjö/Stockholm Hundmässa 2015-12-12--13  

 

Lördag den 12 december 
    

Domare 
 

 

 
Antal hundar 

i ringen 
 Paula Heikkinen-Lehkonen 

  
81 

 Charlotte Jaconsson 
  

81 
 Karl Reisinger 

  
82 
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Carole Coode 
  

81 
 Terje Lindström 

  
84 

 Anna Uthorn 
  

83 
 Jahn Stääv 

  
85 

 Irina Poletaeva 
  

83 
 Cindy Pettersson 

  
84 

 Jorge Nallem 
  

81 
 Jennifer Dove 

  
85 

 Tanya Ahlman-Stockmari 
  

83 
 Anne Tove Strande 

  
85 

 Dusan Paunovic 
  

82 
 Manuel L Borges  

  
83 

 Hildeward Hoenderken 
  

82 
 

     
     Söndag den 13 december 

    

Domare 
  

Antal hundar 
i ringen 

 Manuel L Borges 
  

83 
 Paula Heikkinen-Lehkonen 

  
83 

 John Thirlwell 
  

84 
 Anna Törnlöv 

  
83 

 Adrian Landarte 
  

81 
 Dorota Witkowska 

  
82 

 Siegfried Peter 
  

83 
 Patricia Nemirovsky de 

Alsina 
  

84 
 Rune Fagerström 

  
82 

 Annika Ulltveit-Moe 
  

87 
 Nina Andersson-Lönner 

  
86 

 Harri Lehkonen 
  

88 
 Cindy Pettersson 

  
83 

 
     VU-beslut 16 december 

Västra Kennelklubben, My Dog Göteborg 7 & 9 januari och 8 & 10 januari 2016 

Torsdag 7 januari 

Frank Kane 81 
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Fredag 8 januari 

Annika Ulltveit Moe 82 

Lördag 9 januari 

Eva Liljekvist Borg 86 (2 raser, ej valpar) 

 

VU-beslut 13 januari 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben/Bergslagen, Kumla 2016-01-23-24 

Söndag 24 januari 

Christina Daniels 83 

Filip Johnsson 83 

Torunn Sörbye 83 

 

VU-beslut 2 februari och 9 februari  

Specialklubben för Shih Tzu, Sala 2016-02-20 

Glennys Dolphin 84+1 hund = 85  

 (varav 17 valpar) 

b) VU-beslut – ändringar utställningar 
 
VU-beslut 16 november  
Sydskånska Kennelklubben – VU har godkänt ansökan 2015-11-16 om byte av plats för 
internationell utställning 10-11 september 2016 från Sofiero till Eslövs flygplats. 
 
VU-beslut 8 januari 
VU har godkänt en ansökan 2016-01-02 från Stockholms Kennelklubb, STOKK – om 
byte av plats från Solvalla till Bro-Park för följande specialklubbar: Svenska 
Pudelklubben/mellansvenska avdelningen, Svenska Dvärghundsklubben/Chinese 
Crested, Svenska Spets och Urhundsklubben samt Cavaliersällskapet. Datum för 
utställningarna är 27 augusti 2016.   
 
Beslöt UtstK att bifalla ovan i paragrafen av VU givna dispenser.  
 
Påpekade UtstK med anledning av ovan nämnda STOKKs ansökan, att det endast är 
respektive specialklubb som äger rätt att ansöka om en eventuell ändring i sina egna 
fastställda utställningsprogram. Beslöt UtstK att göra ett undantag för detta tillfälle. 
Noterade UtstK vidare att STOKK inte själva har någon utställning den 27 augusti 2016.  
 
 
 



  

SKK/UtstK nr 1/2016 
2016-02-09 
Sida 21/23 

 
 

 

21 
 

 
 
c) VU-beslut – ringsekreterarärenden 
 
VU-beslut 29 januari 
VU har godkänt FA/Svensk Irländsk Setterklubbs ansökan om dispens för att ha endast 
en (1) ringsekreterare för 29 anmälda hundar (varav 2 valpar) på utställningen 6 
februari 2016 i Vingåker.   
 
Beslöt UtstK att bifalla ovan i paragrafen av VU given dispens. 
  

 

§ 19  Juniorhandling 

 

Möte med SHU, UR och Handlingkommittén 18 november 2015 på SKKs kansli 

Vid UtstK möte protokoll UtstK 4-2015, 10 september 2015, § 91 beslöts att kalla till 
ett möte med representanter från Sveriges Hundungdom (SHU) Ungdomsrådet (UR) 
och Handlingkommittén för att diskutera och reda ut frågeställningar som inkommit till 
SKKs UtstK. 

Fanns för kännedom Minnesanteckningar från möte 18 november 2015 där Jane 
Avena från SHU, Elisabeth Sterner från UR och Pernilla Lindström från 
Handlingkommittén deltog.  Med på mötet från UtstK var Bo Skalin och Cindy 
Pettersson och från SKKs kansli Kjell Svensson och Ann-Sofi Flygare.  

 

Rapporterade Bo Skalin och Cindy Pettersson att mötet varit givande och  

 konstruktivt. 

Väcktes bland annat frågan om att i Handlingreglerna skriva in generell dispens för att 
få ha endast en (1) ringsekreterare vid lågt deltagarantal.   

Fanns ett förslag till skrivning angående ovan nämnda, inkommet under dagen, från 
sekreteraren i Handlingkommittén.  

 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet till kommande möte UtstK 30-31 mars så att 
ledamöterna hinner ta del av ärendet. 

 

Lämnade Cindy Pettersson en sammanfattande rapport angående SM, Nordiska 
Mästerskapet och Nordiska konferensen.  Informerades också om att Märta Brandt 
efterträder Jane Avena som förbundssekreterare i SHU samt att Louise Dufwa är 
utsedd till sekreterare i Handlingkommittén.  
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För kännedom fanns följande protokoll: 

- Protokoll från Nordic Junior handling, Second Workshop den 11 december 
2015, Stockholm, Älvsjö.  

- Points from Iceland – Nordic meeting in Junior handling  

 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 20 Ringsekreterarfrågor 

 

a)Inte tillåtet att använda ”korsordspenna” till prislistorna 

På förekommen anledning togs upp att det inte är tillåtet att använda så kallad 
korsordspenna på prislistorna på utställning. Korsordspennan har en funktion där man 
kan sudda i prislistan i efterhand, om man skrivit in fel pris eller placering på hunden.  

 

Påpekade UtstK att vanlig kulspetspenna ska användas samt att rättningar på kritiker 
och prislistor endast får göras med rödpenna så att man kan följa eventuella 
justeringar i efterhand.  

 

 

b)Begäran om avauktorisering från ringsekreterare 

 

Birgitta Hansson, Bjärred har december 2015 inkommit med en begäran om 
avauktorisation som ringsekreterare. 

 

Carina Eriksson, Kristinehamn har 22 december 2015 ansökt om avauktorisation som 
ringsekreterare. 

 

Tackade UtstK de båda ovan nämnda ringsekreterarna för deras insatser som 
ringsekreterare inom SKK. 

 

 § 21 Information från FCI 

Fanns följande protokoll och cirkulär för kännedom: 

- Protokoll från FCI General Committee Meeting i Milano 7 och 9 juni 2015 

- Agenda med underliggande handlingar till FCI Shows and Judges and Joint 
meetings i Philippinerna 29-31 januari 2016  
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- Från FCI uppdaterad lista 2016-01-13  över 2016 års CACIB-utställningar 

- Från FCI uppdaterad lista 2016-01-12 över 2017 års CACIB-utställningar 

 

Noterade UtstK informationen. Lades underlagen till handlingarna. 

 

 

§ 22 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras i UtstK nyhetsbrev 

Beslöt UtstK att följande paragrafer inte får offentliggöras innan protokollet är 
justerat: §§ 4a), 4 b)  

 

Gick UtstK igenom vad som ska tas med i nästa nyhetsbrev. 

 

§ 23 Nästa möte 

 

Nästa möte 30-31 mars 2016, som är gemensamt möte med Domarkommittén. 

Följande mötesdagar för 2016 är inbokade: 24 maj, 6 september samt 27 oktober. 

Följande mötesdagar för 2017 är inbokade: 24 januari och DK/UtstK 28-29 mars.   

 

 
 
§ 24 Mötets avslutande 

 

Tackade ordföranden ledamöterna samt avslutades mötet. 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

Justeras:     Justeras: 

 

 

Bo Skalin     Jan Hallberg 

 

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

 


