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SKK/UtstK nr 3/2013
2013-05-30
§§ 49-69

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Utställningskommitté 30 maj 2013 på SKKs kansli

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Marie Nylander (ordf), Kerstin Eklund, Jan Hallberg, Yvonne
Hansén, Cindy Pettersson, Ulla Rylander
Adjungerade: Kjell Svensson SKKs kansli (§ 53), Mia Sandgren, journalistisk bevakning
Anmält förhinder: Bo Wiberg
Protokoll
Ann-Sofi Flygare
§ 49

Sammanträdet öppnas

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte. Förklarades mötet
därefter öppnat.
§ 50

Val av justerare

Utsågs Jan Hallberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 51

Föregående protokoll

SKK UtstK protokoll 2/2013, 2013-04-03-04
Lades protokollet efter genomgång till handlingarna.
Minnesanteckningar från Domarkommittén (DK) och Utställningskommitténs (UtstK)
gemensamma möte 3 april 2013.

SKK/UtstK nr 3/2013
2013-05-30
Sida 2/14

Lades minnesanteckningarna till handlingarna efter genomgång.
§ 52

Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag

UtstK 2/2013, § 32 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag, a) Reglemente för
certifierade utställningsarrangörer (CUA)
Flyttades punkten till Policyfrågor – regelfrågor på dagordningen.
UtstK nr 2/2013, § 43 Ringsekreterarfrågor, a) Revidering av ringsekreteraravtal
I samband med att upplagan av SKKs tryckta blankett
”Ringsekreterare/Inbjudan/Bekräftelse/Avtal” börjar ta slut på lagret har UtstK
beslutat att göra en revidering av nuvarande blankett. UtstK har tittat på några
länsklubbars ”egna” ringsekreteraravtal där man gjort tillägg för att förtydliga vad man
avtalat. UtstK har vidare samlat på sig synpunkter och önskemål från klubbar och
ringsekreterare angående förtydligande i avtalet.
Beslöt UtstK att uppdra till kansliet att göra ett förslag till ringsekreteraravtal till
kommande möte 12 september, utifrån de synpunkter som lämnats från kommittén på
dagens möte.
UtstK nr 2/2013, § 38 Funktionärsstipendium
Redovisning av UtstK funktionärsstipendium för år 2012
Förelåg redovisning/reseberättelse inkommen från Jonas Ekeroth, Sydskånska
Kennelklubben som gjort studiebesök/praktiserat på Stockholm Hundmässa 2012 för
att inhämta inspiration och se hur man jobbar med SKKs största utställning.
Tackade UtstK Jonas Ekeroth för en utmärkt redovisning samt beslöt UtstK att utbetala
tidigare beviljat belopp.
UtstK nr 2/2013, § 39, Policyfrågor, c) Reservdomare
På förekommen anledning beslutade DK och UtstK i samband med det gemensamma
mötet 3 april 2013 att se över tillämpningen av reservdomare på utställningar.
Beslöt UtstK att bordlägga frågan ytterligare samt utsågs Cindy Pettersson och Jan
Hallberg att tillsammans med sekreteraren arbeta fram ett förslag till kommande möte
12 september.
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§ 53

Information från Tävlings- och utbildningschefen

Kjell Svensson redovisade statistik för åren 2012 och 2013 som visar andelen nordiska
respektive utomnordiska domare på länsklubbsutställningar samt nordiska respektive
utomnordiska domare som dömt svenska raser.
Konstaterade UtstK att det är ungefär samma länsklubbar de redovisade åren som inte
följer rekommendationen om 50 % nordiska domare samt anlitade nordiska domare på
svenska raser, men att som helhet är det en hög andel som uppfyller
rekommendationerna enligt ovan nämnda.
Beslöt UtstK att uppdra till Kjell Svensson att ta fram motsvarande statistik även för år
2011 för att kunna följa utvecklingen under en längre tidsperiod än två år.

§ 54

Protokoll från SKKs kommittéer

För UtstK kännedom fanns Domarkommitténs (DK) protokoll 2/2013, 2013-04-03-04.
Föreslog UtstK att följande utdrag från DKs protokoll skulle noteras i UtstK protokoll:
Under § 61, Domarfrågor – övrigt a)
---DK konstaterar att det finns olika praxis för olika raser. Vidare konstaterar DK att den
princip som Standardkommittén kom fram till vid sitt möte den 22 november 1994
fortfarande är aktuell och DK önskar få principen införd i Utställningskommitténs
dokument om mätning.-----Utdrag ur Standardkommitténs protokoll från 22 november 1994.
§ 107 Mätning av mankhöjder
Standardkommittén har diskuterat frågan om mätning av mankhöjd hos hund, vilken
föranletts av svårigheten att exakt mäta en hund och att hos vissa raser överrespektive underskridande av angivna maximi- respektive minimimått innebär
diskvalificering på utställning.
Kommittén har därför förordat följande princip:
1. För hund, som överskrider maximihöjden med mindre än 1 cm skall gälla att
hunden ej är över maximihöjden. (T ex maximihöjden är 60 cm, vid mätning är
hunden 60,9 cm. Höjden skall då anges till 60 cm.)
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2. För hund som underskrider minimihöjden med mindre än 1 cm skall gälla att
hunden ej är under minimihöjden. (T ex minimihöjden är 50 cm, vid mätning är
hunden 49,1 cm. Höjden skall då anges till 50 cm.)
Ovanstående princip skall tillämpas för alla raser.--Beslöt UtstK att ovan nämnda ska informeras om i mätdokumentet i enlighet med DKs
förslag.
Lades protokoll efter genomgång och notering i protokollet om ovan nämnda, till
handlingarna.

§ 55

Disciplinnämndens (DN) meddelade beslut

För UtstK kännedom fanns SKKs Disciplinnämnds meddelade beslut från februari-april,
som berör UtstK.
Noterade UtstK informationen.

§ 56

Bestyrelserapporter

För UtstK fanns inkomna bestyrelserapporter från följande länsklubbar:


Wästmanlands Kennelklubb, Rocklunda 27-28 april 2013
Noterade UtstK en protest handlagd och avslagen av bestyrelsen.



Skaraborgs Kennelklubb, Lidköping 11-12 maj 2013.
(inga noteringar från bestyrelsen)



För UtstK fanns en inkommen bestyrelserapport från utställningen med
Jakthundklubbarna på Gotland 4 maj 2013.
Noterade UtstK att rapport har lämnats från bestyrelsen angående domarelev
som först i efterhand ansökt hos SKK Domarkommittén (DK) om dispens för att
få gå domarelev i en ring med över 80 hundar (81 st).
Noterade UtstK vidare att DK har i efterhand godkänt dispensen, men med ett
påpekande om att det alltid är på domarelev-/aspirants ansvar att se till att ha
detta klart och godkänt innan utställningsdagen.
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§ 57

Inför Kennelfullmäktige (KF) 2013

Fanns för UtstK, följande för vidarebefordran till CS senast 31 maj:


UtstK äskande om budget för verksamhetsaktiviteter för år 2014 och 2015



UtstK förslag till motionssvar på Stockholms Kennelklubbs motion angående
tillsättning av en ”framtidsgrupp” för översyn av utställningsverksamheten

Beslöt UtstK att vidarebefordra ovan nämnda till CS.

§ 58

Utbildningsfrågor

a)Språkträning för ringsekreterare i de fyra FCI-språken
Redogjorde Ulla Rylander och Cindy Pettersson för sitt förslag utifrån uppdraget att ta
fram en modell för språkträning i ”hundterminologi”, för ringsekreterare med
”vilande” kunskaper i något/några av de fyra FCI-språken. Uppdraget med anledning av
efterfrågan på ringsekreterare med kunskaper i FCI-språken.
Förslaget är att ta fram en utbildningsplan och utbildningsmaterial som är
lättanvändligt för intresserade ”kursledare” ute i organisationen. Utbildningen innebär
i första hand träning i att skriva kritiker, plugga glosor, lättare konversation runt
utställningsfrågor; exempelvis klassindelning och regler. SKKs UtstKs avsikt är att
presentera en utbildningsplan och utbilda ett mindre antal ”kursledare” centralt, som i
sin tur ska kunna hålla utbildningar för ringsekreterare regionalt.
Beslöt UtstK att uppdra till kansliet att med utgångspunkt från inkommet förslag att
vidareutveckla utbildningsplanen och återkomma till UtstK med ett mer komplett
program.

Seminarium för ringsekreteraransvariga lördagen den 19 oktober 2013
Förelåg förslag till inbjudan till läns- och specialklubbar. Seminariet för
ringsekreteraransvariga hålls 19 oktober på Scandic i Upplands Väsby. Temat kommer
att vara informations- och erfarenhetsutbyte kring vilka arbetsuppgifter som ingår i en
ringsekreteraransvarigs uppdrag. Anmälan SKK tillhanda senast 6 september 2013.
Beslöt UtstK att i enlighet med ovan nämnda förslag uppdra till kansliet att skicka ut
inbjudan i början av juni till läns- och specialklubbar.
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Speakerutbildning söndagen den 20 oktober 2013
Förelåg förslag till inbjudan till läns- och specialklubbar. Speakerutbildningen kommer
att hållas 20 oktober på Scandic i Upplands Väsby. Utbildningen arrangeras för första
gången efter önskemål från läns- och specialklubbarna. Anmälan ska vara SKK tillhanda
senast 6 september 2013.
Beslöt UtstK att uppdra till kansliet att i enlighet med ovan nämnda förslag skicka ut
inbjudan i början av juni till läns- och specialklubbar.
Brush up för tidigare utbildade CUA-H – våren 2014
Diskuterade UtstK att under våren 2014 arrangera en så kallad ”brush up” för de
handledare (CUA-H) som utbildades våren 2006 samt våren 2007 (SBK) för att certifiera
utbildningsarrangörer (CUA).
Beslöt UtstK att bordlägga frågan och uppdra till den arbetsgrupp som hållit i CUA-Hutbildningar tidigare, att ta fram ett förslag på program för ”brush up” samt
återkomma med förslag om lämpligt datum.

§ 59

Inkomna skrivelser

Fanns en skrivelse från Stockholms Kennelklubb (STOKK) inkommen 16 april 2013
angående en anmälan mot en ringsekreterare som tjänstgjort på STOKKs utställning i
Kista 29-31 mars 2013, avseende hans agerande i samband med sitt
funktionärsuppdrag samt uttalanden på Facebook.
STOKKs styrelse har uttalat att man anser att man som funktionär i Svenska
Kennelklubben har ett stort ansvar för sina uttalanden i media, oavsett var det sker
och att detta skadar berörd länsklubbs anseende.
Fanns yttrande från berörd ringsekreterare inkommet 29 april 2013.
Fanns kompletterande svar från STOKKs styrelse på berörd ringsekreterares yttrande,
inkommet 27 maj 2013.
Uttalade UtstK att man helt och full stödjer STOKK i deras skrivning i anmälan om att
ringsekreterare har ett stort ansvar för sina uttalanden på Facebook och andra
liknande medier.
UtstK vill dessutom gå ett steg längre och påminna ringsekreterare inom SKKorganisationen om att de, när de tjänstgör, ingår i ett team av funktionärer som
tillsammans arbetar mot samma mål; d v s att genomföra utställningen på allra bästa
sätt. I det uppdraget ingår att vara lojal med sina funktionärskamrater och uppträda på
ett för uppdraget vuxet sätt.
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---På ett för uppdraget vuxet sätt….” hade i detta fall från berörd ringsekreterares sida
varit att i det fall det fanns klagomål på teamets sätt att organisera ”fikakorgar” etc. att
framföra sina synpunkter konstruktivt, exempelvis till ordföranden i STOKK.
Länsklubbens ordförande och berörd ringsekreterare har då möjlighet att reda ut ett
eventuellt problem direkt och klara ut frågorna mellan sig utan att blanda in oinvigda,
icke berörda personer via exempelvis en Facebook-sida. Länsklubben har vidare alltid
en möjlighet att ta direktkontakt med berörd ringsekreterare för ett klargörande för
funktionären om vad som gäller vid tjänstgöring på länsklubbens utställningar,
påpekande om olämpliga uttalanden på exempelvis Facebook, alternativt kan
länsklubben om man så anser, anmäla en funktionär direkt till SKKs Disciplinnämnd.
Beslöt UtstK att tillskriva berörd ringsekreterare med uppmaning att fortsättningsvis
tänka sig för och handla på ett för uppdraget som auktoriserad ringsekreterare, mer
moget sätt. Vidare hänvisar UtstK till ”Regler och anvisningar för ringsekreterare”,
kapitlet om Etik.

§ 60

Policyfrågor/regelfrågor

Regler och anvisningar för CUA och CUA-H
Redovisades från utsedd arbetsgrupp förslag på regler och anvisningar för certifierade
utställningsarrangörer (CUA) och handledare (CUA-H).
Beslöt UtstK att uppdra till kansliet att färdigställa regler och anvisningar med
utgångspunkt från ovan nämnda förslag.
Redovisning till CS, av uppdrag ”översyn av kvalitetssäkring av domarinbjudningar”
För UtstK förelåg rubricerade dokument innehållande redovisning av arbetsgruppens
arbete vidarebefordrat till CS.
Arbetsgruppen har bestått av: länsklubbsrepresentanter; Marina Bengtsson, Christina
Bjerstedt-Ohlsson och Aina Lundmark. Från DK Karl-Erik Johansson, från UtstK Cindy
Pettersson samt från SKKs kansli Kjell Svensson och Ann-Sofi Flygare. Från SRDkommittén var Dan Ericsson utsedd som representant, men har varit förhindrad att
delta.
Tog UtstK del av redovisningen.
Utarbetande av särskilt formulär för förfrågan inför tillsättning av utländska domare
I samband med uppdraget, ovan nämnt från CS gällande ”översyn av kvalitetssäkring
av domarinbjudningar”, uttalades att det finns ett behov av ett särskilt formulär i
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samband med tillsättning av utländska domare där det framgår att det är en förfrågan
och inte en domarinbjudan. Förslag på vad en förfrågan ska innehålla diskuterades.
Bland annat frågor till domaren som klargör erfarenheter av ras/raserna och tidigare
uppdrag. Förfrågan ska också vara tydlig med vad som gäller vid bedömning av SRDraser, mätraser, information om de nationella bedömningsreglerna (Guidelines) samt
att det framgår vilket språk domaren dikterar kritikerna på. Om korrespondens via mejl
är OK, samt önskemål om svarstid bör även framgå.
Beslöt UtstK att uppdra till kansliet att ta fram ett förslag på ”förfrågan” utifrån
framkomna synpunkter.
§ 61

Utställningsprogram

Länsklubbar 2016
För UtstK fanns en sammanställning över länsklubbarnas förslag till ansökningar om
utställningar för år 2016.
Fann UtstK att ett par länsklubbar; Västra Kennelklubben (nationell) och Gotlands
Kennelklubb (två internationella) har lagt sina utställningar under helg när
Europautställningen i Bryssel arrangeras 26-28 augusti 2016. Världsutställningen
arrangeras i Moskva 23-26 juni 2016.
Beslöt UtstK att tillskriva berörda klubbar angående ovan nämnda samt att be
Gotlands Kennelklubb att snarast komma in med förslag till nya datum för sina
utställningar, varav endast en (1) av dessa beviljades med internationell status.
Beslöt UtstK vidare att avslå ytterligare ett par länsklubbars ansökningar om
internationell status och bevilja nationell status (Uppsala läns Kennelklubbs utställning
i Gimo samt Blekinge Kennelklubbs utställning i Ronneby). Vidare har UtstK avslagit en
ansökan från en länsklubb om att arrangera ytterligare en utställning i februari som
tillägg till deras utställning i juni. Motiveringen till beslutet om avslag är att UtstK har
sett en trend att länsklubbsutställningarnas antal totalt har utökats under senare år
och att UtstK i ett läge med vikande anmälningssiffror, anser att man bör avvakta
utvecklingen av detta. Vidare att den totala fördelningen av länsklubbsutställningarna
vad gäller antal per klubb, tidsmässigt under året samt det totala antalet utifrån
kynologiska, ekonomiska och utställarperspektiv bör vägas in. Något principbeslut
kring detta finns inte idag.
Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att informera berörda klubbar om ovan
nämnda.
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§ 62

Specialklubbar

År 2013
Svenska Dreverklubben
Förelåg för UtstK information angående ett par utställningar där lokalavdelningarna
inte tagit kontakt med utställningsansvarig i Svenska Dreverklubben centralt i samband
avvikelser från fastställt utställningsprogram för Svenska Dreverklubben för år 2013.
Från utställningsansvarige i Svenska Dreverklubben har följande rapporterats:
Ansökt beviljad utställning 12 maj 2013 i Hunneberg. Lokalavdelningen har därefter
bytt datum till 5 maj 2013 (innebärande olika uppgifter om datum på
lokalavdelningens och moderklubbens hemsida). 1 maj 2013 ansökan från Svenska
Dreverklubben om att ställa in utställningen.
Ansökt beviljad utställning 7 april 2013 i Örebro. Lokalavdelningen meddelar
utställningsansvarig i Svenska Dreverklubben den 3 maj 2013 att de inte haft någon
utställning.
Diskuterade UtstK Svenska Dreverklubbens handläggning av utställningsprogrammen
samt konstaterades att ovan nämnda bara är två i raden av ett antal liknande
händelser sedan lång tid tillbaka.
Konstaterade UtstK efter genomgång av ovan nämnda information att vissa av Svenska
Dreverklubbens lokalavdelningar inte följer delegeringsordning och SKKs
Utställningskommittés regler. Vidare att lokalavdelningarna inte ser sin del i den kedja
kring utställningsverksamheten som går från lokalavdelning till Svenska
Dreverklubbens utställningsansvarige och vidare till SKKs Utställningskommitté som
fattar beslut om utställningsverksamheten och därefter till SKKs kansli som har att
registrera SKKs alla officiella utställningsresultat. Blir det fel någonstans på vägen så
blir det även fel i slutregistreringen och de som blir drabbade är i första hand Svenska
Dreverklubbens medlemmar och de utställare som inte får sina resultat Cert/CK och
championat registrerade på sina hundar.

År 2014
Svenska Newfoundlandshundklubben
Överklagan inkommen 19 april 2013, på UtstK tidigare beslut om avslag på ansökan om
att få lägga till en utställning för år 2014 i Morokulien den 6 alternativt 8 juni.
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Beslöt UtstK att stå fast vid tidigare beslut och avslå Svenska
Newfoundlandshundklubbens överklagan i enlighet med ovan nämnda ansökan. Beslöt
UtstK att Svenska Newfoundlandshundklubben beviljas möjlighet att flytta redan
beviljad utställning 2014-01-05 i Göteborg till Morokulien. Eftersom utställningen i
Morokulien samordnas med den norska rasklubben, vill UtstK förtydliga att
utställningen i Morokulien i så fall inte får arrangeras samma dag som på den norska
sidan, innebärande att hundarna ställs ut två gånger samma dag.
Beslöt UtstK att uppdra till sekreteraren att tillskriva Svenska
Newfoundlandshundklubben om UtstK beslut samt be klubben att lämna ett besked
om datum utifrån ovan nämnda förutsättningar.

Svenska Shetland Sheepdog Klubben
Ansökan om tillägg till tidigare ansökt utställningsprogram med en utställning
2014-07-26 i Vilsta/Eskilstuna, med anledning av firande av 100-års Jubileum för när
rasen blev officiellt godkänd i sitt hemland.
Beslöt UtstK att avslå Svenska Shetland Sheepdog Klubbens ansökan om tillägg med en
utställning för år 2014. Beslöt UtstK att Svenska Shetland Sheepdog Klubben däremot
beviljas att flytta en av de tidigare beviljade utställningarna till 2014-07-26
Vilsta/Eskilstuna. Beslöt UtstK att uppdra till sekreteraren att tillskriva Svenska
Shetland Sheepdog Klubben angående ovan nämnda, samt inhämta besked om vilken
utställning som klubben i så fall önskar flytta.
Svenska Spaniel och Retrieverklubben/Amerikansk Cocker Cirkel
Ansökan om att få komplettera tidigare beviljat utställningsprogram med utställning
2014-06-14 i Jönköping, med motivering att förutsättningarna för att arrangera officiell
utställning har ändrats.
Beslöt UtstK att bevilja ovan nämnda tillägg i enlighet med ansökan.
Morokulien – ”två utställningar samma dag”
På förekommen anledning vill UtstK uppmärksamma de klubbar inom SKKorganisationen som arrangerar officiell utställning i Morokulien på gränsen mellan
Norge och Sverige i samordning med norska special- och rasklubbar på att UtstK
endast beviljar utställning som inte innebär att hundarna ställs ut två gånger samma
dag.
Beslöt UtstK att särskilt påminna SKKs specialklubbar som arrangerar utställning i ovan
nämnda område.
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§ 63

Redovisning av UtstK VU-beslut

a) Dispenser domare/dag antal hundar
VU-beslut 4 maj
Gotlands jakthundklubbar, Roma 2013-05-04
(Svenska Bassetklubben, Svenska Beagleklubben, Svenska Dreverklubben, Svenska
Vorstehklubben, Svenska Stövarklubben, Fågelhundklubbarnas arbetsutskott,
(FA)/GFK)
Eva Jönsson

81

VU-beslut 6 maj
Uppsala läns Kennelklubb, Österbybruk 2013-05-25-26
Jeanette Lemmeke
83
VU-beslut 6 maj
SSRK/Östra, Ulriksdal 2013-05-18
Patsy Hollings
84
VU-beslut 14 maj
Svenska Älghundklubben/Sydsvenska, Torne 2013-05-18
Per Svarstad
83
VU-beslut 14 maj
Svenska Terrierklubben/övre norra, Piteå 2013-05-26
Otto Krcal
82
VU-beslut 17 maj
Södra Norrbottens Kennelklubb, Piteå 2013-07-18-19
Britta Roos Börjesson
83

VU-beslut 19 maj
Västerbottens Kennelklubb, Vännäs 2013-06-15-16
Per Kristian Andersen
81

VU-beslut 20 maj
Norra Älvsborgs Kennelklubb, Vänersborg 2013-06-08-09
Lisa Molin
82
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VU-beslut 23 maj
SDHK/Chinese Crested Club, Vänersborg 2013-06-08
Eugène Blake
89
Beslöt UtstK att bifalla av VU ovan i paragrafen givna dispenser.

b)Utställningar/ändringar i utställningsprogram
VU-beslut maj 2013
Svenska Dvärghundklubben
Byte av utställningsplats från Piteå 2013-05-19 till Luleå, med bibehållet datum, med
anledning av snömassor som innebär att platsen inte kommer att vara snöfri!

c)Ringsekreterarärenden
VU-beslut 29 maj
Karina Andreasen, Järpen har beviljats förlängd tid utöver ett år till och med 31 augusti
2013, för att göra klart den praktiska delen av ringsekreterarutbildningen.
VU-beslut 29 maj
UtstK VU har avslagit en dispensansökan avseende att frångå utbildningsplanen om att
minst två av tre godkända aspiranttjänstgöringar ska genomföras på
länsklubbsutställning för auktorisation till ringsekreterare. Motivering till avslag är att
UtstK VU anser att det i detta fall finns goda möjligheter inom rimligt avstånd att
genomföra tjänstgöringen, samt att angivet önskemål om att ställa ut egen hund den
ena dagen inte är skäl nog för en dispens.

Beslöt UtstK att bifalla av VU i paragrafen tagna beslut.

§ 64

Junior Handling

Cindy Pettersson lämnade en skriftlig rapport från senaste juniorhandlermötet den 22
maj 2013.
Nästa möte är planerat till 19 juni 2013.
Tackade UtstK Cindy Pettersson för rapporten.
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§ 65

Information från FCI

För UtstK kännedom:




Cirkulär 27/2013; protokoll från FCI General Committee möte i Madrid
27-28 februari 2013
Cirkulär 22/2013; information från Korea Kennel Federation (KKF) om
att domare Mr. Sae Hyun An’s avstängning är hävd sedan 18 april 2013.
Cirkulär 26/2013; FCI påminner om att nationella titlar avseende
championat måste vara officiellt erkända i enlighet med FCI Show
Regulations, Article 5. (se FCI cirkulär 87/2010)

Noterade UtstK informationen.

§ 66

Övriga frågor

För UtstK information fanns en skrivelse från rasklubben Chinese Crested Dog, vilken
gått till CS samt ett antal kommitteer på SKK.
Noterade UtstK informationen.
Lades skrivelsen till handlingarna.

§ 67

Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs
webbplats.

Beslöt UtstK att ingen av paragraferna i protokollet är av den karaktären att det berörs
av ovan nämnda.

§ 68

Nästa sammanträde

Kommande mötesdatum 2013 är 12 september samt 7 november.
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§ 69

Sammanträdets avslutande

Tackade ordföranden ledamöterna samt avslutades sammanträdet.
Vid protokollet
Ann-Sofi Flygare
Justeras:

Justeras:

Marie Nylander (ordf.)

Jan Hallberg

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